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V ocê teve um dia e tanto! 
Seu colega de classe per-
guntou se poderia copiar 

sua lição de casa. Você quis ser 
honesto, por isso não deixou, mas 
ofereceu-lhe ajuda.

Ao sair da escola e ir para casa, 
você viu sua vizinha pegar com 
dificuldade um grande cesto de 
verduras que acabara de colher 
na horta. Você estava ansioso para 
chegar em casa, mas correu até a 
vizinha e a ajudou a levar o cesto 
para a casa dela.

Depois do jantar seu pai lhe 
pediu que fizesse a lição de mate-
mática. Matemática é difícil e você 
não estava com vontade de fazer a 

lição, mas decidiu obedecer ao pai.
Você estava cansado na hora de 

dormir, mas se ajoelhou e agra-
deceu ao Pai Celestial por suas 
bênçãos.

Sabia que, ao tomar todas essas 
decisões corretas, você estava 
guardando os Dez Mandamentos? 
Depois de escaparem do Egito, os 
israelitas precisavam da orientação 
do Senhor. Por meio do profeta 
Moisés, o Senhor deu ao povo dez 
importantes mandamentos para 
guardar a fim de levarem uma 
vida justa. Os Dez Mandamentos 

T R A Z E R  A  P R I M Á R I A  P A R A  C A S A

Você pode usar esta lição e atividade para aprender 
mais sobre o tema da Primária deste mês.

ensinam sobre Deus, sobre sermos 
honestos, honrarmos os pais, santi-
ficarmos o Dia do Senhor e sermos 
bons vizinhos. Essas regras são tão 
importantes hoje quanto eram há 
milênios. Quando guardamos os 
mandamentos de Deus, aprende-
mos a amar e respeitar a Deus e a 
ser bondosos e amorosos com as 
pessoas a nossa volta. ◼

Os Dez Mandamentos Me Ensinam a 
Amar a Deus e a Seus Filhos

SÓ VOCÊ
Você pode encontrar os Dez 
Mandamentos em Êxodo 20. 
Consegue contar todos os dez? 
Se quiser, assinale-os com um 
marcador de escrituras.

MÚSICA E ESCRITURA
•  “Guarda os Mandamentos”,  

Músicas para Crianças, pp. 68–69.
•  Doutrina e Convênios 42:29
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ATIVIDADE CTR: GUARDAR OS MANDAMENTOS
mandamento. Talvez você tenha sido reverente durante uma ora-
ção ou talvez seu irmão tenha ajudado os pais a fazer o jantar.

Leia um dos papéis e, em seguida, decidam em família a qual 
das três categorias a experiência se relaciona. Coloque o papel no 
frasco ou saco ou coloque-o ao lado da etiqueta na mesa. Leia o 
resto dos papéis e coloque-os na categoria correta. Algumas expe-
riências poderiam corresponder a mais de uma categoria.

Os Dez Mandamentos podem ser divididos em três categorias 
importantes: (1) honrar a Deus, (2) respeitar os pais e a família e 
(3) respeitar os outros.

Recorte as três etiquetas abaixo. Você pode afixá-las em potes 
ou sacos ou colocá-las sobre uma mesa. Em folhas de papel, peça 
aos familiares que anotem algumas coisas boas que fizeram ou 
viram alguém fazer durante a semana anterior para guardar um 
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HONRAR A DEUS

RESPEITAR OS PAIS  
E A FAMÍLIA

RESPEITAR OS OUTROS




