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Este mandamento trata da cobiça de bens que têm vida. Deus não quer que sejam cobiçados os bens vivos 
que pertencem ao nosso próximo.  Mas ele deseja que aconselhemos as outras pessoas para que cumpram 
seus deveres e responsabilidades. 

Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus em-
pregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença.

Neste mandamento, a ordem é para que ajudemos as pessoas a 
cumprirem o seu propósito.  Para ilustrar isso, temos a história de 
um escravo que fugiu de seu dono e depois conheceu Jesus através 
do apóstolo Paulo. 

E pelo conselho de Paulo, o escravo chamado Oné-
simo retornou ao seu dono, Filemom, e pediu perdão.

Leia toda a história em sua Bíblia no livro de Filemom.



Você já aconselhou alguém que estava 
fazendo coisas erradas a seguir o caminho 
que Deus quer para nós? 

VERSÍCULO: “QUEM É FIEL NAS COISAS PEQUENAS TAMBÉM SERÁ NAS GRANDES; 
E QUEM É DESONESTO NAS COISAS PEQUENAS TAMBÉM SERÁ NAS GRANDES” 
(LUCAS 16.10).

1- FAÇA O CHÃO PARA AS CRIANÇAS E COLE LÃ NOS SEUS CABELOS: 

LIÇÃO 

43
18º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
TEMA: A PARÁBOLA DO ADMINISTRADOR DESONESTO
TEXTO: LUCAS 16.1-15
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O maior desejo de Deus para todas as pessoas é que creiam em Jesus como seu Salvador e sejam 
salvas. Portanto vamos falar do amor de Deus e que Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas. 

Lição 30
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Deus diz que seremos santos, porque ele nos perdoa de todas as coisas erradas que fazemos, 
inclusive pela cobiça. Veja em Levítico 19.2 e complete o versículo usando os símbolos.

As férias já estão chegando, tempo bom de descanso e diversão. Faça 

um desenho mostrando como Jesus participa das suas férias. Envie até 

o dia 30 de novembro 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



Olá, amigos, nós somos da Escola Dominical da Congregação Paz, que 
fica no Rio de Janeiro (bairro Tijuca). Estas são as atividades que dese-
nhamos e pintamos na aula do dia 18 de setembro. O tema da atividade 
era “Atitudes que agradam a Deus”. Abraços a todos!
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