
   

O que diz o Quinto Mandamento? 
“Não Matarás”

O que significa isso? 
Devemos temer e amar a Deus e, 

portanto, não causar dano ou mal al-
gum ao nosso próximo em seu corpo, 
mas devemos ajudá-lo e favorecê-lo 
em todas as necessidades corporais.
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C erta vez dois amigos, Gustavo e Daniel, 
escutaram a professora ensinar o Quinto 
Mandamento, que dizia: NÃO MATARÁS! 

Os meninos ficaram contentes porque nunca tinham 
matado ninguém. Eles respiraram orgulhosos e 
disseram: “A este Mandamento nunca desobedecemos”. 

Logo depois foram jogar futebol com seus amigos.  
Num momento do jogo, Gustavo ficou bravo! Discutiu 
e empurrou um menino. A professora viu o que ele 
fez. Depois do jogo, ela foi muito direta ao dizer 
que ele tinha pecado contra o Quinto Mandamento. 
Gustavo abriu os braços e gritou: “Mas como? Eu não 
matei ninguém!” A professora procurou acalmá-lo e 
explicou: “Gustavo, com o Quinto Mandamento Deus 
quer proteger a vida, por isso ele deseja que cuidemos 
uns dos outros, sem brigas, sem empurrões. Não 
podemos causar dano ou mal algum às pessoas ao 
nosso redor.” 

A professora olhou para Daniel e perguntou: 
“E você, por que não acalmou o Gustavo?” Daniel 
respondeu: “É porque odeio aquele menino, ele 
merecia uns cascudos mesmo!” “Cuidado, Daniel, a 
Bíblia diz em 1João 3.15 que quem odeia é assassino. 
Então você também está pecando contra o Quinto 
Mandamento.”

Novamente os dois respiraram fundo, mas agora 
não estavam orgulhosos, mas envergonhados e 
arrependidos. A professora notou e lhes disse: “Fico 
feliz porque estão reconhecendo e se entristecendo 
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com o erro que cometeram. Jesus conhece os nossos 
pecados. Para não continuarmos tristes, Jesus, que é 
o Criador da vida, venceu a morte e pagou por todos 
os nossos pecados. Jesus, inclusive, cumpriu o quinto 
Mandamento, amando e cuidando de todos”. 

 A professora olhou para eles e perguntou: “Vocês 
estão arrependidos?” Eles balançaram a cabeça para 
dizer que sim. A professora chegou pertinho, deu-
lhes um grande abraço e disse: “Jesus está perdoando 
e abraçando vocês, agora vão brincar! Cuidem e se 
alegrem com a vida que Deus nos deu!”

A professora deu um pequeno empurrãozinho 
neles ao se despedir; mas isso certamente não foi um 
pecado contra o quinto mandamento. Ela os estava 
encorajando a viver conforme a vontade de Deus e na 
segurança de Jesus, que ama a todos!

Uma história para refletir sobre o Quinto Mandamento



MC 
Atividades 1 No espaço abaixo você pode ver um poço. Leia em sua Bíblia o texto 

de Gênesis 37 ou peça a ajuda de um adulto para ler para você. 
Depois complete o desenho mostrando como os irmãos de José 
pecaram contra o Quinto Mandamento.

2
   A seguir, você vê desenhos 

de uma estrada. Leia em sua 
Bíblia ou peça que alguém 
leia para você o texto de 
Lucas 10.25-37, e procure 
desenhar, no primeiro quadro, 
como o sacerdote e o levita 
pecaram com relação ao Quinto 
Mandamento; e, no segundo 
quadro, como o samaritano 
cumpriu a vontade de Deus! 

a) Como o sacerdote pecou 
contra o Quinto Mandamento:



3 Calcule as operações e troque o 
resultado pelas letras, formando 
uma frase importante.

___   E   ___   ___   ___           R   ___   ___   ___   U   S   C   ___   T   ___   U   
7x3         7+3  32:2   2x5                   9-4    5x2   9+1                        4+4          8-1      

E   L   E          V   E   N   C   E   U          A          ___   ___   ___   T   ___  
                                                                                                         2+7   1x7    8:4          15:3

A=6       B=32       C=12       D=3       E=5        F=4         G=31       R=2  

H=13     I=8          J=21        L=41     M=9     N=39      O=7      S=10     U=16

b) Como o samaritano cumpriu o Quinto 
Mandamento, fazendo a vontade de Deus:



Desafio 
do mÊs

No segundo domingo de agosto comemoramos o 

Dia dos Pais. Faça a sua homenagem enviando uma foto sua e 

dele. Você pode ainda fazer um desenho, escrever uma carta 

ou poesia agradecendo a Deus pelo pai que você tem. Use a 

sua criatividade! 

Envie até o dia 30 de junho 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

Gabriel Rebello Iurk, 
7 anos, de Fernandes 
Pinheiro, PR, agradece a 
Deus por sua mãe existir. 
Ele utilizou este espaço do 
MC para homenageá-la.

Equipe do MC


