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Na vida de culto e serviço

,

D eus nos deu os mandamentos para termos 
uma vida mais feliz. Ele nos ajuda a obede-

cê-los, pois sozinhos não conseguimos. O quarto 
mandamento fala sobre a autoridade dos nossos 
pais. Leia com atenção:

Honrarás a teu pai e a tua mãe, 
para que vás bem e vivas muito 

tempo sobre a terra. 

O que significa isso?
Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não 
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desprezar, nem irritar nossos pais e superiores; 
mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, 
amá-los e querer-lhes bem.

Os filhos devem: HONRAR, SERVIR, OBEDE-
CER, AMAR E QUERER BEM aos pais. Honrar sig-
nifica tratar com muito respeito; significa também 
valorizar, pois são pessoas escolhidas por Deus 
para serem nossos pais e, por isso, merecem nosso 
carinho e amor.  Leia com atenção novamente o 
mandamento e procure memorizá-lo. Ore pedindo 
ao Senhor um coração alegre e obediente. Pinte o 
mandamento, deixe-o bem alegre e colorido. 

Honrarás a teu pai 
e a tua mãe
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Agora encontre as palavras HONRAR, SERVIR, OBEDECER, AMAR E QUERER 
BEM e pinte-as:
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No mês de maio comemoramos o Dia das mães. 
Na Bíblia encontramos histórias sobre mulheres que 
foram escolhidas por Deus para a maravilhosa missão 
de serem mães. A primeira mãe foi Eva. Seu nome, 
Eva, significa mãe de todos os seres humanos. Deus 
criou Adão e Eva para viverem felizes no paraíso. In-
felizmente, eles preferiram ouvir a voz de Satanás e 
desobedeceram a Deus, por isso foram expulsos do 

jardim do Éden. Eva foi a primeira mulher que rece-
beu a notícia de que Deus enviaria o Salvador. O Fi-
lho de Deus, Jesus Cristo, viria ao mundo para trazer 
de volta as pessoas para Deus. Os filhos são presentes 
do Senhor. Adão e Eva tiveram um filho chamado 
Sete, e da descendência dele veio o Salvador prome-
tido. Desenhe ao lado de Eva seus primeiros filhos: 
Caim e Abel.



Um anjo apareceu a Maria, noi-
va de José, e lhe disse que seria a 
mãe do Salvador Jesus. Maria ficou 
muito feliz e louvou a Deus dizen-
do: “Aqui está a serva do Senhor”. 
Maria e José moravam em Nazaré, 
mas tiveram que viajar para Belém. 
Foi lá numa estrebaria, junto aos 
animais, que o nosso querido Sal-
vador nasceu. Maria cuidou de seu 
bebê com muito amor e alegria. Je-
sus cresceu obedecendo a seus pais 
e serve de exemplo para nós. Quan-
do Jesus estava pregado na cruz, 
pediu para seu amigo João cuidar 
de sua mãezinha, demonstrando 
assim o seu amor e cuidado. Ligue 
os pontos e pinte quem apareceu 
para Maria dizendo que ela seria a 
mãe do Salvador.

Joquebede foi a mãe de Moisés, Arão e Miriam. 
Viveu no Egito numa época muito difícil, pois eram 
escravos. Por ordem de Faraó, os meninos do povo 
de Israel, isto é, do povo de Deus, deveriam ser 
mortos. Joquebede, confiando no Senhor, escondeu 
seu filho Moisés num cesto e o colocou nas águas 

do rio Nilo. Deus abençoou Joquebede e protegeu 
a vida de seu filho, que se tornou um grande servo 
de Deus. Moisés aprendeu desde pequeno a confiar 
em Deus. É muito importante os pais ensinarem a 
Palavra de Deus para seus filhos. Desenhe o bebê 
Moisés no cestinho.



Desafio 
do mÊs

26 de julho é o Dia dos avós. Faça a sua homenagem 

através de uma foto ou desenho declarando o seu amor pelo 

vovô e pela vovó. 

Envie até o dia 30 de maio 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
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Gabriel Neiverth aproveitou 
o Desafio do MC para fazer uma 
homenagem à sua mãe Adriane. 
Ele mora em Pérola Indepen-
dente, Maripá, PR. Faça como o 
Gabriel e participe enviando sua 
cartinha, e-mail ou desenho. Fi-
caremos felizes em publicar.

Equipe do MC


