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O nono mandamento fala contra a cobiça. 
Você sabe o que é cobiça? É querer ter o que 
é do outro. É quando você fica com inveja e rai-
va querendo as coisas materiais que o seu pró-
ximo tem, mas que Deus ainda não deu a você.

A pessoa invejosa está sempre infeliz, por-
que nunca está satisfeita e não reconhece o que 
Deus lhe dá. Deus não se agrada disso.

Na Bíblia temos um exemplo de cobiça que 
prejudicou algumas pessoas. Você pode ler essa 
história em 1Reis 21.1-16 e responder às ques-
tões abaixo. Peça ajuda ao pai ou à mãe se tiver 
dúvidas:

1) O que Acabe estava cobiçando?
 

2) O que a Jezabel fez para conseguir aquilo que seu marido, o rei Acabe, queria? 

3) Contra que mandamento Acabe pecou, além do nono? 

4) O que a inveja pode causar na vida de quem é dominado por ela? 



MC 
Atividades

Valorize o que você tem!
 No cacho de uvas, escreva ou desenhe aquilo que você tem 

e que deve valorizar.

A cobiça pode ser apenas 
um desejo, uma vontade de ter 
alguma coisa que é de outra 
pessoa; nem é preciso se apo-
derar, tirar do outro; o simples 
desejo no coração, de querer 
ter, já é pecado contra Deus. 
Por isso é muito importante 
sempre buscar a Deus na lei-
tura da Bíblia e na oração, par-
ticipar da Escola Dominical e 
ir à igreja com a família. 

Você não deve ter inveja do que é dos outros, mas precisa sempre 
agradecer a Deus por tudo o que você tem. 



Veja na gravura abaixo como o menino está triste por causa da inveja. 
No quadro ao lado, desenhe um menino feliz com o que tem:

INVEJA NÃO É COISA BOA!

Coloque V se for verdadeiro e F, se for falso.

Devo sempre agradecer a Deus por tudo o que tenho!

Devo querer também tudo o que meus amigos tem.

A lei de Deus me ensina que não devo querer ter aquilo que é do outro.

Ter inveja dos outros agrada a Deus.

Deus sempre quer o melhor para mim, por isso ordenou que não fôssemos invejosos.

Amiguinho! Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Vamos pedir perdão pelas 
vezes que pecamos contra o nono mandamento desejando ter alguma coisa que não é nossa, e também 
pedir forças para cumprir este mandamento todos os dias. 

Vamos orar: Querido Pai do céu, sei que és um Deus Santo e Justo, por isso 
peço o teu perdão pelas vezes em que desobedeci ao nono mandamento desejando 
ter o que não me pertence. Fica sempre comigo, me abençoando e protegendo. Em 
nome de Jesus. Amém.



Desafio 
do mÊs

Como você sabe, em dezembro comemoramos o 

nascimento de Jesus. Escreva uma carta ou faça um 

desenho contando como você festeja o Natal. Envie 

até o dia 30 de outubro 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

Davi e Laura (2 anos) servindo 
a Deus através da música, louvando 

nos cultos. Nesse dia os dois 
estavam na Congregação Concórdia, 

de Cacoal, RO. Davi é membro 
da Congregação Concórdia de 

Cacoal, e Laura é da Congregação 
Concórdia de Rolim de Moura, RO.


