
   

 

  

 
“Não cometerás adultério”

Que significa isso?
Devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida 

casta (pura) e decente em palavras e ações, e cada qual ame 
e honre o seu cônjuge.
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Historia

Mensageiro das Crianças

Encarte do Mensageiro Luterano de julho de 2016

Na vida de culto e serviço

,

Deus nos deu este mandamento para 
proteger o casamento e as famílias. Deus 

quer que as famílias vivam bem e felizes. 
A alegria na família começa pelo casal. O 
casamento é a união de duas pessoas que se 
amam e se escolheram para viver uma vida 
inteira juntos. Na igreja, o casal pede a bênção 
de Deus sobre sua união e a família que irão 
formar. 

Deus criou Adão e Eva como marido e 
esposa, para serem companheiros na vida. 
Este mandamento ensina que para viver uma 
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vida feliz, o casal deve se amar e se respeitar, 
cuidar para não mentir, enganar e trair o seu 
marido ou a sua esposa. A Palavra de Deus, as 
orações e os amigos cristãos fortalecem uma 
vida cristã e correta, protegendo e fortalecendo 
os casais. A Bíblia nos conta o exemplo de José, 
em Gênesis 39, que foi tentado por uma mulher 
casada, mas ele fugiu para não pecar. Foi fiel a 
Deus e teve uma atitude cristã. Assim deve ser 
a vida dos solteiros e dos casados, com respeito 
e decência no namoro e no casamento, para 
viverem uma vida feliz e abençoada por Deus.



MC 
Atividades 1 Complete o rosto com carinha 

feliz se a frase for verdadeira 
ou triste se for errada:

2 Deus instituiu o casamento quan-
do criou Adão e Eva. Copie da Bí-
blia a passagem que fala sobre 
isso. Procure em Gênesis  2.24.

O sexto mandamento fala sobre o amor no 
casamento.

A bênção de Deus sobre o casamento não 
é importante para os cristãos.

O Sexto Mandamento orienta os casais a 
se respeitarem e amarem um ao outro até 
o fim da vida.

O pecado traz pensamentos bons sobre o 
casamento.



3 Ilustre a oração pelos seus 
pais e escreva os seus nomes 
nas l inhas.

4 Vamos relembrar os mandamentos 
que estudamos desde o início do 
ano?  Então l igue os números ao 
mandamento certo!

Papai do céu! 
Obrigado pelo amor que une os meus pais

 __________________________________ e

___________________________________.

Abençoa esse amor para que cada dia seja mais 
vivo e forte, para que, nas dificuldades, eles pos-
sam sempre recomeçar, perdoar, amparar e amar 

um ao outro! Abençoa meus pais nessa feliz 
e santa união, para que eu também 

possa ser feliz com eles. 
Em nome de Jesus, 

amém. 
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Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses diante de 
mim.

Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas 
muito tempo sobre a terra.

Santificarás o dia do descanso.

Não matarás.

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

Não cometerás adultério.



MC 
Cartas

Olá, meu nome é Max e tenho seis anos. Moro em Cascavel, PR, e 
participo com meus pais, Jimmy e Ana, da Congregação Trindade. Estas 
fotos são do meu aniversário, e quero fazer uma homenagem aos meus 
avós maternos Nicolau e Iracema (foto 1) e paternos Albino e Edite 
(foto 2). Parabéns pelo Dia dos Avós!

Giovanna Mesquita da Silva 11 
anos, homenageando os avós mater-
nos: Ernesto Pahl (pastor emérito) 
e Renilda Ema Pahl. “Obrigada pelo 
exemplo de vida, dedicação e amor, 
sempre orientando para uma vida 
cristã e luterana, com determinação 
e perseverança. Sem dúvida, Deus os 
abençoa ricamente na justa medida 
do seu amor!”

Ela é membra da Congregação 
São João, Vila Hauer, Curitiba, PR, e 
os avós são membros fundadores da 
Congregação da IELB em Itapoá, SC.

Gabriel Neiverth, 7 anos, de Pé-
rola Independente - Maripá, PR

As crianças da Congregação Paz, de Ponta Grossa, PR, também 
participaram do Desafio deste mês.

Gabriel Ferreira Balzer - 11 anos

Giovana de Moura Geremias - 9 anos

Isabella Szaucoski - 10 anos

Letícia Szaucoski de Matos - 5 anos

Nicole Scheunemann Vaz - 10 anos
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