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Mensageiro das Crianças

Encarte do Mensageiro Luterano de janeiro/fevereiro de 2016

Na vida a partir da Graça de Deus

,

Deus nos ama mui-
to e, por isso, ele 
nos deixou em sua 

Palavra – a Bíblia – conselhos e orientações para 
vivermos uma vida feliz e abençoada.

Através dos Dez Mandamentos, que vamos es-
tudar neste ano, perceberemos o amor de Deus 
quando ele nos mostra sua vontade e o caminho 
certo que devemos seguir, para melhor o servirmos 
e vivermos felizes com o nosso próximo.
Costuma-se dividir os mandamentos em duas par-
tes: a primeira é a que trata do nosso amor a Deus. 
A segunda é a que trata do nosso amor pelo pró-
ximo – nossa família, nossos amigos e colegas, e 
todas as pessoas que estão à nossa volta.

AMOR

É maravilhoso pensar que todos os mandamen-
tos se resumem em uma só palavra:

Vamos começar estudando o Primeiro Mandamen-
to. Ele nos diz assim:

Nós respeitamos este mandamento quando coloca-
mos Deus acima de tudo o que mais valorizamos 
na vida. Deus deve ocupar o primeiro lugar em 
nossos corações, e é a ele que devemos buscar em 
todos os momentos de nossas vidas.

Eu sou o Senhor, teu Deus. Não te-
rás outros deuses diante de mim.

Que significa isto?
Devemos temer e amar a Deus e confiar 
nele acima de todas as coisas.

Amor a Deus Amor ao próximo



MC 
Ativi-

dades

1 Pinte os espaços que tem um 
ponto e descubra quem deve 
estar em primeiro lugar em 
nossos corações

2  Observe as palavras e complete 
as frases a seguir:

Próximo Deus Amor



3    Siga os números e escreva o 
versículo completo na linha abaixo.

a) Os três primeiros mandamentos tratam do nosso amor por_______________________.

b) Os outros sete mandamentos tratam do amor pelo nosso ___________________________.

c) O resumo dos mandamentos está na palavra _____________________________________.

COM TODA A MENTE,

COM TODO O CORAÇÃO,

SEU DEUS

E COM TODAS AS 
FORÇAS

AME O SENHOR

COM TODA A ALMA,(MARCOS 12.30)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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Desafio 
do mÊs

E você, ora como a Meg? Conte aos amigos 

do MC qual foi a primeira oração que você 

aprendeu. Envie até o dia 28 de fevereiro pelo 

e-mail

mensageiro@editoraconcordia.com.br

ou para o endereço:

Mensageiro das Crianças

Av. Pátria, 466 - bairro São Geraldo

CEP: 90230-070 - Porto Alegre, RS


