
Leituras Bíblicas: Êxodo 19–20; Deuteronômio 5
Objetivos da lição: Ajudar seus alunos a entenderem que as 

leis de Deus são para o bem de Seu povo.
O que seus alunos devem saber: Que o Espírito Santo ca-

pacita o filho de Deus a obedecer a lei de Cristo.
O que os seus alunos devem sentir: Um desejo de viver de 

acordo com a Palavra de Deus.
O que os seus alunos devem fazer: Uma lista em seus ca-

dernos de qualquer desobediência à Palavra de Deus. 
Determinar como podem viver de acordo com as leis 
de Deus.

Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-
sor):

1. Se obedecessem a Deus, os israelitas receberiam suas bên-
çãos (Êxodo 19:1-25).

2. As leis de Deus para a adoração de Israel (Êxodo 20:1-11).
3. A lei de Deus para a vida familiar de Israel (Êxodo 20:12).
4. As leis de Deus para a vida diária de Israel (Êxodo 20:13).

O verso para ser memorizado: 
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o 
que me ama. (João 14:21a)

LIÇÃO
Moramos numa nação chamada Brasil. Somos governados 

pelo presidente junto com outros oficiais. Estas pessoas fazem 
nossas leis e obrigam o povo a obedecê-las. Quais são algumas 
das leis em nosso país? (Deixe que os alunos falem sobre 
algumas leis típicas de sua área.)

Qual a necessidade das leis? (Deixe que respondam.) As leis 
são guias para se viver. Elas nos ajudam a saber o que podemos 
ou não fazer. Elas nos protegem. Quando todo mundo obedece 
às leis, a vida é mais fácil e segura para todos.

Mas nem mesmo o melhor homem em nosso governo é 
perfeito.  Por isso, algumas vezes, as leis que eles fazem não são 
boas. Mas Deus diz que devemos obedecer às leis do governo, 
a não ser que sejam contra Seus mandamentos. (Veja Atos 5:29; 
Romanos 13:1.)

NOTA OA PROFESOR 
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Lição 1
OS MANDAMENTOS DE DEUS PARA UMA VIDA SANTA

Deus deu a lei aos israelitas:
1. Para revelar Sua santidade;
2. Para dar-lhes um padrão de conduta;
3. Para expor e identificar o pecado. (Romanos 3:20; 7:7)
Hoje, os crentes não estão sob a lei dada por Moisés (Veja

Romanos 6:14b). “Porque o fim da lei é Cristo para justiça 
de todo aquele que crê” (Romanos 10:4). Contudo, isto não 
significa que os valores morais dos dez mandamentos não 
sirvam mais. Pelo contrário, todos, com exceção do quarto 
mandamento, são reafirmados e ampliados nos ensinamentos 
do Novo Testamento. (Veja, por exemplo, Mateus 5:27-28; 
Efésios 4:28; 6:1; Colossenses 3:9; 1 João 5:21.)

Citamos brevemente cada um dos Dez Mandamentos em 
duas ou três palavras. (Veja as dez leis na primeira metade 

da lição.) Seus alunos devem escrever isto em seus cadernos 
e, se possível, decorar. Se, contudo, puderem decorar os Dez 
Mandamentos por completo, ótimo!

Use as ilustrações das páginas 3 a 5 quando ensinar os Dez 
Mandamentos e também quando mostrar como eles se aplicam 
às nossas vidas hoje. Riscamos o ídolo (Ilustração 2, página 3) 
e o punhal (Ilustração 4, página 5) para indicar o pensamento de 
que não deve haver ídolos, nem assassinatos.

Dependendo da capacidade do seu grupo, talvez seja 
necessário dividir esta lição em duas. Ao ensinar a última 
parte da lição, explique como cada regra deve afetar a vida dos 
alunos.

Para seu estudo, sugerimos que consulte o texto completo 
no Novo Testamento, volume 27 destas séries, e lição nº 4 do 
volume 28 (Novo Testamento).

NOTA AO PROFESSOR
Mostre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.




