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INTRODUÇÃO	
10 Mandamentos 
Querido líder, durante as próximas 10 semanas, ministraremos nas vidas das crianças os 10 
mandamentos. 
Antes de começar a ministrá-los, você deverá passar-lhes esta introduções: 
 
Qual deve ser nosso alvo? 
• Que as crianças percebam no caráter de Deus a condição de um pai que ama muito seu filho. 
•  A percepção de que ao mesmo tempo em que ama, não é um pai frouxo que tudo permite. 
•  Que estabeleceu para nós, seus filhos, limites através de regras que devem ser cumpridas para a 

nossa felicidade. 
• Que desde a criação do homem, no jardim do Éden, já havia regras. 
• Que quando desobedecemos à uma regra, sofremos a justa punição. 
• Que Deus é como um pai, nunca desiste de seu filho. Quando tirou o seu povo do Egito, falou-lhes 

através de Moisés e estabeleceu 10 instruções para obedecerem, a fim de que fossem felizes. 
• A consciência de que eles já saíram do Egito, pois foram comprados pelo precioso sangue de Jesus 

e devem ter prazer em obedecer todas as instruções descritas nos 10 mandamentos, a fim de 
agradarem a Deus Pai, serem felizes e bem sucedidos. 

 
Como? 
Usando a ilustração de uma família, pais e filhos ao redor, dizer que Deus é para nós um grande pai, 
que quer muito bem a seus filhos e espera que sejam obedientes. 
Explique que durante as próximas 10 semanas vamos estudar detalhadamente sobre os 10 
mandamentos que foram dados ao povo de Israel. Que isto aconteceu logo após o Senhor ter-lhes 
tirado do Egito, lugar de escravidão e sofrimento. 

Providencie cada mandamento escrito em tiras de papel ou E.V. A, para serem colocados no quadro ou 
parede. Ou ainda, poderão ser usadas gravuras grandes de duas tábuas da lei. Na primeira serão 
colocadas as primeiras quatro leis, que tratam dos deveres do homem para com Deus. Já na segunda 
tábua serão colocadas as outras seis leis, que tratam dos relacionamentos humanos. Cada uma poderá 
ser acrescentada, semana após semana, até completar os 10 mandamentos. 

	
	
	

Orientação para líderes de crianças 
• Seu estilo de vida é o maior exemplo que você pode deixar para suas crianças. 
• Seu tempo diário com Deus, sua busca e intensidade irão fazer toda a diferença em suas 

ministrações. 
• Nunca deixe para estudar a lição na última hora, ela deve ser lida uma semana antes, 

afim de que a verdade ali inserida torne-se realidade para você. 
• Conheça suas crianças. Procure visitá-las para saber a realidade de cada uma. 
• Ore por elas, para que mudanças aconteçam em suas vidas. Ore para que toda a oposição 

das trevas seja quebrada em nome de Jesus Cristo. 
• Não esqueça que cada encontro é uma oportunidade para o Espírito 

Santo trabalhar no coração das crianças. 
• Não considere seus alunos como seu legado espiritual, pois Jesus 

disse a Pedro: “apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21:16 b). Trabalhe 
para no sentido de imprimir o caráter de Cristo nelas. 

• Encerre cada reunião compartilhando um lanche. Não precisa ser algo 
complicado, o objetivo é terem um momento de comunhão. 

• Faça cópias das atividades das lições de acordo com o número de participantes. 
• Não esqueça que as células de crianças acontecem simultaneamente a dos adultos, com 

crianças de todas as idades. Assim, procure atender a todas com sabedoria 
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