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Na vida a partir da Graça de Deus

,

No mensageiro de 
janeiro e fevereiro 
aprendemos um 

pouco mais sobre o Primeiro Mandamento dado 
por Deus a Moisés para que entregasse ao povo de 
Israel. Sabemos que os Dez Mandamentos são a 
Lei de Deus que ainda hoje observamos e seguimos 
para viver uma vida agradável a ele.
Nesta edição, vamos falar sobre o Segundo Man-
damento, que na Bíblia está escrito em Êxodo 20, 
versículo 7:

“Não tomarás em vão o nome do Se-
nhor, teu Deus, porque o Senhor não 
terá por inocente o que tomar o seu 
nome em vão.”

Que significa isto?
Devemos temer e amar a Deus e, portanto, 
em seu nome não amaldiçoar, jurar, praticar 
a feitiçaria, mentir ou enganar; mas devemos 
invocá-lo em todas as necessidades, orar, lou-
var e agradecer.

O Segundo Mandamento da Lei de Deus ensina a res-
peitar e usar bem o nome do Senhor, porque ele é santo.
Devemos ter um grande respeito ao santo nome de 
Deus e não pronunciá-lo de maneira desrespeitosa ou 

desnecessária, não jurar em falso ou sem necessidade. 
Deus quer que usemos o seu nome em toda e qualquer 
situação, mas evitando usá-lo à toa, como em brinca-
deiras, mentiras e deboches. Ele quer que busquemos 
o seu nome através da oração e lhe mostremos nos-
sa alegria com palavras de louvor e agradecimento. É 
importante lembrar que também buscamos o nome de 
Deus através de Jesus para sermos perdoados de todos 
os erros e pecados que cometemos. Jesus nos ensinou a 
orar no Pai-Nosso: “Santificado seja o teu nome”.
Quando temos dificuldade de cumprir este mandamen-
to, podemos pedir a ajuda do nosso grande amigo, Je-
sus, que está sempre pronto a nos ajudar.

Ângela Neumann Schünke 
Comissão de Escola Dominical/IELB
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1 Procure memorizar o 
Segundo Mandamento, 
depois escreva-o na Bíbl ia 
abaixo:

2  Pinte as palavras que agradam 
a Deus de acordo com este 
mandamento:

LOUVOR  ORAÇÃO  PALAVRÃO CANTOS  

MENTIRAS PEDIDO DE AJUDA AGRADECIMENTO 

ELOGIO  SINCERIDADE VERDADE XINGAMENTO
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4   Desembaralhe as letras e você 
descobrirá as palavras para 
completar a frase abaixo:

   Escreva no quadro uma poesia ou 
desenhe um momento de louvor e 
agradecimento a Deus:

U D S E                 M O N E                T  O  I  P  E  S  R E

NÃO USE O _________________DE  ______________________ SEM O  _______________________________

QUE ELE MERECE!



Desafio 
do mÊs

Maio é o mês das mães. Conte, através de carta 

ou desenho, por que você agradece a Deus pela 

mãe que você tem. Envie até o dia 30 de março 

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

MC 
Cartas

Olá, amiguinhos do MC!
Meu nome é Amanda Wolff, 
tenho 11 anos. Moro em Can-
delária, RS. Gosto da escolinha 
dominical porque quem dá é 
minha mãe, Lizani. O nome da 
minha igreja é Cristo Redentor 

e do meu pastor é Eleandro Gretschmann. Eu gosto de 
ir aos cultos e ler a Bíblia. Estou fazendo instrução e 
vou ser confirmada em 2017. Tchau e abraços.

Laura Piel Voeltz, 8 anos - Herveiras, RS

Gabriel Neiverth, 6 anos - Pérola Inde-
pendente, Maripá, PR

Fabrício Schmidt, 7 anos - Pérola Inde-
pendente, Maripá, PR

Isabella Szaucoski, 9 anos - Ponta Gros-
sa, PR


