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Como vocês sabem, estamos estudando os Dez Mandamentos que Deus nos deixou. Nós já aprendemos 
sobre sete deles. 

Nesta edição, convidamos vocês para estudarmos o Oitavo Mandamento.

Oitavo Mandamento
“Não dirás falso testemunho contra o teu próximo”(Êxodo 20.16).

Explicação do Oitavo Mandamento
Devemos temer e amar a Deus e, portanto, 
não mentir com falsidade, trair, caluniar ou 
difamar o próximo; mas devemos desculpá-lo, 
falar bem dele e interpretar tudo da melhor 
maneira. 

O Oitavo Mandamento trata da maneira como nos 
comunicamos e das coisas que dizemos. O apóstolo 
Tiago, em sua carta, ensinou que o “uso da língua”, ou 
seja, a maneira como nós utilizamos nossas palavras e 
conversas é muito importante para um cristão. Pois 
com as palavras a gente pode fazer muito bem ou mui-
to mal a alguém (Tiago 3.6-10). Martinho Lutero ex-
plicou que tem coisas que Deus não quer que a gente 
fale e outras que ele nos incentiva a dizer. Vamos ver?

O que Deus reprova: 
• Mentira: Deus não quer que falemos coisas que 

não sejam verdadeiras sobre nossos amigos ou sobre 
qualquer pessoa que a gente conheça. 

• Fofoca: não devemos contar 
para outras pessoas aquilo que 
ouvimos ou que uma pes-
soa nos falou. Por exem-
plo, quando a gente escuta 
alguma coisa que o nosso pai 
contou para a nossa mãe e, no 
outro dia, na escola, contamos 
aos nossos colegas, isso é uma 
fofoca. Além disso, com essa ati-
tude estamos traindo nossos pais, porque eles não 
esperam que o que escutamos em casa seja falado 
na escola.

• Calunia e difamação: Deus também não quer 
que a gente invente coisas sobre nossos amigos e 
vá contar isso para outras pessoas.

Mentir, fazer fofoca, caluniar, difamar…  es-
sas coisas nos afastam dos nossos amigos, 
que acabam não confiando mais em nós, e 
também deixam Deus muito triste.



MC 
Atividades

Da nossa boca sempre devem sair palavras verdadeiras. 
Pinte as partes com os pontinhos, usando a sua cor favorita, e 
descubra quem deve sempre falar a verdade:

Na Bíblia também aprendemos:

“Não falem mal de ninguém, mas  se-
jam calmos e pacíficos e tratem todos 
com educação” (Tito 3.2).   

Agora, amiguinhos, vamos rever o que aprendemos através de algumas atividades.

O que Deus nos incen-
tiva a fazer: 

• falar a verdade com 
muito amor, mesmo que 
seja alguma coisa difícil 
para nós;

• sempre desculpar as 

pessoas que falam mal da gente; afinal, Deus mandou 
Jesus para desculpar (perdoar) a todos nós quando fa-
zemos algo errado;

• sempre ver o lado bom das pessoas e das coisas 
que elas nos falam. Que sempre interpretemos tudo da 
melhor maneira possível.  



Como Deus nos ensinou no Oitavo Mandamento, devemos sempre falar a verdade e dizer coi-
sas boas sobre as outras pessoas. Pinte o quadro no qual esse Mandamento está sendo cumprido:

Encontre no quadro dez palavras que aprendemos na lição de hoje.

MENTIRA     FOFOCA     CALÚNIA     VERDADE     AMOR     
DESCULPA     CALMOS     JESUS     PACÍFICOS     EDUCAÇÃO



Desafio 
do mÊs

Você gosta do Mensageiro das Crianças? Então mande para nós 

uma foto sua fazendo as atividades do MC ou com MC’s antigos. 

Envie até o dia 30 de setembro 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
No dia 25 de julho a pequena Ediane 

Natalia E. de Paula completou 2 anos. Ela 
foi abraçada pelos pais Edilmar e Francine, 
avós, padrinhos, bisavós, primos e demais 
familiares. Que Deus continue abençoan-
do e iluminando sua caminhada. A família 
pertence à Congregação Santa Cruz, de 
Mato Branco, Imbituva, PR. Seu pastor é 
Roberto Carlos P. do Couto.

Você se lembra dos Mandamen-
tos que já aprendemos até agora? 
Anote-os na placa abaixo. 
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