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ApresentaçãoApresentação

 Entendemos que o culto familiar é uma prática 

devocional e um princípio bíblico, que sua realiza-

ção, portanto, implica regularidade, dedicação e 

amor. É por isso que disponibilizamos aos pais e aos 

MCAs o programa DiscipuLAR, um material de 

apoio para realização dos cultos em família. Com 

ele, nutrimos a grande expectativa de auxiliar os 

pais e as famílias na nobre missão de evangelizar, 

ensinar e discipular seus filhos, através do culto 

familiar.

04
DiscipuLAR

PROGRAMA PARA CULTO FAMILIAR

 Lembramos que algumas crianças e alguns 

adolescentes são filhos de casamentos mistos, 

como era o caso de Timóteo, filho de mãe judia e 

cristã e de pai grego (At 16:1). Ressaltamos o fato de 

que isso não o impediu de aprender as sagradas 

letras, através de sua mãe, Eunice, e sua avó, Loide 

(1 Tm 1:5, 3:15). Por isso, esperamos que os cônjuges 

de casamentos mistos, pais solteiros, viúvos ou 

divorciados também se sintam incluídos neste 

programa e possam praticar o culto familiar ao 

Senhor.



 Nosso desejo e nossa oração é que pais e filhos se 

reúnam em torno da Palavra de Deus, em amor e 

comunhão, e possam desfrutar de momentos de 

paz e união em Cristo. Esperamos que, a cada pôr 

do sol semanal, na sexta-feira ou no momento 

especial de culto no lar, Deus seja glorificado e as 

famílias sejam fortalecidas no poder do Espírito 

Santo. Oramos e esperamos que nossas crianças e 

nossos adolescentes sejam verdadeiros discípulos 

de Jesus.

 Que o nosso bom e eterno Pai abençoe as famílias, 

as crianças e os adolescentes. Amém!

Luis Cesar Galvão Camargo

Líder do Ministério de Crianças e Adolescentes da

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
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Entenda
o programa DiscipuLAR
para culto familiar

 DiscipuLAR é um programa de resgate e incenti-

vo ao culto familiar e funciona, basicamente, como 

um devocional semanal para as famílias. Cada 

temática do programa é trimestral, contendo treze 

dias de cultos semanais.

1 – O que é ?1 – O que é ?

 Deve-se realizar o programa entre todos os mem-

bros da casa (cônjuges, pais, filhos e outros membros, 

quando houver), no formato de culto doméstico ou 

culto familiar, conforme sugerido nesta publicação. 

2 – Como realizar ?2 – Como realizar ?
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 Não sendo possível reunir todos os membros da 

casa, é importante que, pelo menos, uma pessoa 

responsável realize o culto, para que a criança ou o 

adolescente não deixe de participar com regularidade.
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 Deve-se realizar o programa em casa, ou seja, no 

ambiente familiar, onde as relações e os vínculos 

são fortalecidos e os primeiros passos da vida cristã 

começam e devem ser desenvolvidos.

3 – Onde realizar ?3 – Onde realizar ?

 Os cultos do programa DiscipuLAR deverão 

acontecer, preferencialmente, ao pôr do sol da 

sexta-feira, ou seja, no início do sétimo dia da sema-

na. Não sendo possível, a família poderá reservar 

outro dia e outro horário mais adequados para o 

momento do culto em família, pois é importante 

que haja regularidade na realização do programa.

4 – Quando realizar ?4 – Quando realizar ?

 Entendemos que discipular, ou fazer discípulos, é 

um mandamento bíblico (Mt 28:19-20). E mais: 

entendemos que o processo de discipulado come-

ça em casa e que é dever da família, especialmente 

dos pais, ensinar os preceitos e os valores cristãos às 

crianças (Pv 22:6).

5 – Por que realizar ?5 – Por que realizar ?

DiscipuLAR
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 O programa DiscipuLAR visa promover a unidade 

e o fortalecimento da família e da igreja de Cristo, 

bem como a adoração a Deus, o ensino bíblico e o 

discipulado cristão, no ambiente familiar, sob a 

tutela dos pais ou da pessoa responsável pela família.

6 – Qual é o objetivo ?6 – Qual é o objetivo ?

 Se examinarmos o Pentateuco, veremos que, 

bem no princípio, entre o povo hebreu, eram os 

próprios pais os incumbidos de transmitir as revela-

ções de Deus aos seus filhos, em suas casas. O lar era 

uma escola em que as crianças conheciam quem 

era Deus e aprendiam a temer e a amar ao Senhor. 

Os pais deveriam ensinar, em todas as oportunida-

des e ocasiões. Contudo, havia um momento espe-

cial, durante o dia, em que os filhos eram reunidos 

para ouvir a palavra de Deus,¹ conforme lemos em 

Deuteronômio 6:4-9:

7 – Qual é a base bíblica ?7 – Qual é a base bíblica ?

1. Escola Bíblica em foco (2014:29)

Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único 

Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 

coração, de toda a sua alma e de todas as suas 

DiscipuLAR
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forças. Que todas estas palavras que hoje lhe 

ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com 

persistência a seus filhos. Converse sobre elas 

quando estiver sentado em casa, quando estiver 

andando pelo caminho, quando se deitar e quan-

do se levantar. Amarre-as como um sinal nos 

braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos baten-

tes das portas de sua casa e em seus portões.

DiscipuLAR
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Conheça
o programa DiscipuLAR
para culto familiar

 O programa DiscipuLAR é um roteiro para culto 

familiar, contendo textos bíblicos para leitura dire-

cionada, reflexões e motivos de oração. A ordem 

para a realização dos cultos em família está apre-

sentada da seguinte forma:

 Momento para citar o título da reflexão do culto do dia. 

I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

 Momento para iniciar o culto com uma oração e 

cântico(s). É importante que a oração seja conduzi-

da pelo pai, pela mãe ou por outra pessoa responsá-

vel pela família.

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar
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 Momento para leitura do texto bíblico sugerido 

no programa. A leitura poderá ser realizada por 

qualquer membro da família, inclusive pela criança 

que saiba ler.

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Momento para reflexão do texto bíblico sugerido 

no programa.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

 Momento para aplicação do texto bíblico à vida 

da família.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Momento para oração de gratidão, pedidos e 

intercessão pela família e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

DiscipuLAR
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 Vamos orar a Deus, alegrar-nos em sua presença 

e cantar louvores ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0101
CULTO

O GRANDEO GRANDE
LIBERTADORLIBERTADOR

 Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os 

israelitas gemiam e clamavam debaixo da escra-

vidão; e o seu clamor subiu até Deus. (Êx 2:23)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Após a morte de José, o povo de Deus, que vivia 

no Egito, passou a ser duramente oprimido, e, 

durante quatrocentos anos, aproximadamente, 

Israel foi escravizado no país. Foi nesse tempo que 

Deus levantou Moisés para ser o grande líder dos 

israelitas no Egito. Moisés era filho de pais hebreus, 

mas fora criado pelos egípcios, e foi através dele 

que Deus libertou seu povo da longa e sofrida vida 

de escravidão.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 No Egito, os israelitas foram privados de liberda-

de e forçados a trabalhar, sob a pena de castigo e 

morte. Assim é a ação do pecado: escraviza as 

pessoas até a morte. Mas Deus ouviu o clamor do 

seu povo. Na verdade, ele sempre ouve e responde 

as orações daqueles que o buscam. Só Deus pode 

nos livrar do domínio do pecado, e o faz através de 

Jesus Cristo, o nosso grande libertador e poderoso 

salvador.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Senhor, que nos libertou 

da escravidão do pecado e nos salvou para uma 

nova vida em Jesus. Oremos uns pelos outros, pelas 

famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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 Vamos orar a Deus, alegrar-nos em sua presença 

e cantar louvores ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0202
CULTO

A MARAVILHOSAA MARAVILHOSA
GRAÇAGRAÇA

 O sangue será um sinal para indicar as casas 

em que vocês estiverem; quando eu vir o sangue, 

passarei adiante. A praga de destruição não os 

atingirá quando eu ferir o Egito. (Êx 12:13)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Para deixar claro que queria seu povo liberto da 

escravidão, Deus anunciou e enviou dez pragas ao 

Egito. Desse modo, Faraó teve chances de se arrepen-

der e libertar os israelitas, mas não o fez; manteve-se 

com o seu coração endurecido contra o Senhor. Na 

última praga, todos os primogênitos egípcios foram 

mortos, mas Deus salvou os filhos dos israelitas que 

passaram o sangue do cordeiro no batente das suas 

portas, conforme a orientação divina.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 Deus manifestou o seu reto juízo sobre os egíp-

cios e a sua maravilhosa graça aos israelitas, quan-

do os livrou da morte e os libertou da escravidão. O 

sangue do cordeiro nas casas apontava direta-

mente para o sacrifício de Jesus, que derramou o 

seu sangue na cruz e morreu para salvar aqueles 

que nele creem. Pela fé em Cristo e por sua graça, 

os filhos e as famílias podem ser livres do pecado e 

da morte.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Senhor, que perdoou os 

nossos pecados e nos salvou por sua maravilhosa 

graça, em Cristo Jesus. Oremos uns pelos outros, 

pelas famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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 Vamos orar a Deus, alegrar-nos em sua presença 

e cantar louvores ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0303
CULTO

A ETERNA LEIA ETERNA LEI

 E Deus falou todas estas palavras: "Eu sou o 

Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra 

da escravidão”. (Êx 20:1-2)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Após libertar o seu povo da escravidão no Egito, 

Deus lhe entregou a sua lei – os dez mandamentos 

escritos por seu próprio dedo, em duas tábuas de 

pedra, e entregues a Moisés, que teve a missão de 

transmiti-los aos hebreus (Êx 31:18). A lei escrita por 

Deus, conhecida como a lei moral, revela a sua 

vontade para toda a humanidade, e o fato de ter sido 

gravada em pedras representa a sua eternidade.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 A lei de Deus deve ser recebida com alegria, pois 

é um presente divino. Ela é eterna, assim como o 

seu próprio autor. Ela também é um sinal da alian-

ça do Deus santo, que age na história em favor da 

restauração da humanidade pecadora. É bem 

verdade que a lei não pode nos salvar; mas obede-

cer-lhe, em amor e gratidão, é dever de todos os 

que receberam a vida eterna, pela maravilhosa 

graça de Deus.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Senhor, que nos revelou 

a sua vontade, por meio da sua eterna lei, e nos 

santifica através da sua poderosa palavra. Oremos 

uns pelos outros, pelas famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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e cantar louvores ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0404
CULTO

O PRIMEIROO PRIMEIRO
MANDAMENTOMANDAMENTO

 Não terás outros deuses além de mim. (Êx 20:3)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Como vimos até aqui, o próprio Deus escreveu a 

lei dos dez mandamentos, em duas tábuas de 

pedras, e a entregou a Moisés. Do primeiro ao quarto 

mandamentos, a lei aponta para o relacionamento 

de cada pessoa com Deus. No primeiro, o Senhor 

Criador se declara o único e verdadeiro Deus. Nunca 

existiu nem existirá outro Deus Todo-Poderoso, que 

libertou seu povo da escravidão do Egito.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 O primeiro mandamento nos ensina que Deus é 

suficiente e único. Nada e ninguém há, além dele. 

Não existe outro salvador ou redentor, e, por isso, 

devemos alegrar-nos em servi-lo e amá-lo com 

exclusividade. Nada e ninguém podem ocupar o 

lugar de Deus em nossos corações. Devemos confi-

ar no Senhor e adorá-lo, pois ele é digno de honra, 

louvor e glória. Para ficar bem claro: só existe um 

Deus, o criador do universo.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão e adoração ao único e ver-

dadeiro Deus, que nos libertou da escravidão do 

pecado e nos salvou para a vida eterna. Oremos uns 

pelos outros, pelas famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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e cantar louvores ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0505
CULTO

O SEGUNDOO SEGUNDO
MANDAMENTOMANDAMENTO

 Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma 

imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas 

águas debaixo da terra. (Êx 20:4)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 No Antigo Testamento, vários povos, de diferen-

tes culturas e religiões, construíam objetos para 

adoração aos ídolos – também conhecidos como 

falsos deuses. Por isso, o segundo mandamento é 

importante porque reforça a ideia de que só existe 

um Deus verdadeiro, que não é uma invenção ou 

construção humana. Nada há no céu, na terra ou 

debaixo da terra que se compare ao Senhor 

Criador, pois ele é único e perfeito.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 Como filhos e filhas de Deus, não devemos ter ou 

construir ídolos, figuras ou personalidades que 

ocupem o lugar do Senhor em nossos corações. 

Ainda que não o possamos ver com nossos olhos 

nem tocá-lo com as nossas mãos, Deus é real! Não 

precisamos vê-lo ou ter qualquer imagem ou 

objeto que o represente para crermos na sua exis-

tência: nós cremos nele e o adoramos única e 

exclusivamente pela fé. 

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão e adoração ao Senhor, que 

não foi criado por mãos humanas, mas é o Deus 

Criador de todas as coisas. Oremos uns pelos outros, 

pelas famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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e cantar louvores ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0606
CULTO

O TERCEIROO TERCEIRO
MANDAMENTOMANDAMENTO

 Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu 

Deus, pois o Senhor não deixará impune quem 

tomar o seu nome em vão. (Êx 20:7)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Já vimos nos dois primeiros mandamentos que o 

Senhor é o único digno de louvor, honra e adoração. 

No terceiro mandamento, Deus deseja que seu 

nome seja respeitado entre o seu povo e todas as 

nações da Terra. Seu nome tem a ver com a sua 

identidade e essência. Seu nome é santo e podero-

so! Usar o divino nome do Senhor de maneira des-

respeitosa ofende a imagem do Criador, que é 

perfeito, justo e bom.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 Esse mandamento leva-nos a observar como o 

nome de Deus é extremamente importante. Está 

acima de todos os outros nomes. Por isso, deve-

mos ter muito cuidado ao nos referirmos a Deus. 

Não usemos seu nome de maneira fútil ou inútil, 

mas com amor e respeito, sempre lembrando que 

o dono desse grande e poderoso nome é o Senhor 

que nos salvou por sua graça e misericórdia.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Senhor, que é Santo, 

Poderoso e dono de um nome que está acima de 

todo nome. Oremos uns pelos outros, pelas famílias 

e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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e cantar louvores ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0707
CULTO

O QUARTOO QUARTO
MANDAMENTOMANDAMENTO

 Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 

(Êx 20:8)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 O quarto mandamento refere-se ao sábado, o 

sétimo dia da semana e dia do descanso. Observar 

esse mandamento é lembrar do Deus Criador e 

refletir nos seus atos poderosos na criação, pois o 

próprio Senhor descansou nesse dia (Gn 2:1-3). A 

palavra sábado, do hebraico sabbath, significa 

descanso. Quando os israelitas descansavam nesse 

dia, também proporcionavam descanso a toda a 

sua casa, a seus servos e seus animais.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 O sábado é o dia que Deus separou para que 

pudéssemos desfrutar de momentos em família e 

comunhão com ele. Nossa vida é extremamente 

corrida, no trabalho, nas tarefas diárias, nas aulas 

on-line; por isso, nós nos cansamos bastante. Mas 

Deus nos deixou um lindo e agradável dia para 

pararmos, descansarmos e glorificarmos a ele. 

Sábado também é dia de celebrar e agradecer a 

Deus pela vida, pela família e pela salvação.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Senhor, que nos abenço-

ou e nos presenteou com um dia especial para 

descansarmos e nos alegrarmos nele. Oremos uns 

pelos outros, pelas famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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 Vamos orar a Deus, alegrar-nos em sua presença 

e cantar louvores ao seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0808
CULTO

O QUINTOO QUINTO
MANDAMENTOMANDAMENTO

 Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas 

vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. 

(Êx 20:12)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Chegamos ao quinto mandamento da lei de 

Deus, que dá início ao segundo bloco de manda-

mentos (do quinto ao décimo) sobre nosso relacio-

namento com as pessoas. Esse mandamento, em 

especial, trata sobre a valorização da família – a 

instituição divina formada desde o princípio do 

mundo. Nele, o Senhor ordena que os filhos (e 

netos) prestem honra, respeito e obediência aos 

seus pais e familiares mais velhos.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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 É dever de todos os filhos respeitar os seus pais, 

pois, em geral, são eles os responsáveis pela educa-

ção e pela transmissão de bons valores e costumes. 

Também são eles os responsáveis pelo ensino e o 

discipulado cristão no ambiente familiar. O quinto 

mandamento assegura que os filhos obedientes 

aos pais são abençoados por Deus com longevida-

de. Honrar a família é dever de todos, pois isso 

agrada ao Senhor, que também é Pai.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Senhor, que ama, valori-

za e abençoa as famílias. Oremos uns pelos outros, 

pelas famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0909

CULTO

O SEXTOO SEXTO
MANDAMENTOMANDAMENTO

 Não matarás. (Êx 20:13)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Você já parou para pensar o que seria de nós, se 

não houvesse o mandamento de valorização à 

vida? Ele corresponde a uma proibição divina: não 

podemos nem devemos tirar a vida de outra pes-

soa. Deus é autor da vida e ninguém tem o direito 

de tirá-la. A obediência a esse mandamento 

expressa nosso amor e respeito ao ser humano, 

criado para a glória de Deus.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar
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 A vida é um dom de Deus e não matar é uma 

forma de reconhecimento da autoridade divina 

sobre ela. E mais: o ser humano foi criado à ima-

gem e semelhança de Deus. Por isso, quem mata 

peca contra o Criador. O Senhor valoriza tanto a 

vida humana que entregou seu filho para que a 

humanidade pudesse receber a vida eterna. 

Respeitar e proteger a vida das pessoas é uma 

atitude de quem foi livre da morte por Jesus.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Senhor pela vida e peça-

mos que qualquer sentimento contra ela saia do 

nosso coração. Oremos uns pelos outros, pelas 

famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
MINISTÉRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



 Vamos orar a Deus, alegrar-nos em sua presença 

e cantar louvores ao seu nome.

31

I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

1010

CULTO

O SÉTIMOO SÉTIMO
MANDAMENTOMANDAMENTO

 Não adulterarás. (Êx 20:14)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Preservar o matrimônio é uma ordem de Deus 

expressa no sétimo mandamento. Não adulterar 

significa não quebrar a aliança do amor e do com-

promisso declarado publicamente entre os noivos, 

no ato do casamento. Esse mandamento expressa 

o cuidado de Deus em proteger a família, pois o 

adultério é um pecado que pode causar sérios 

prejuízos aos relacionamentos familiares. No 

matrimônio, homem e mulher devem se manter 

fiéis um ao outro.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar
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 O casamento entre um homem e uma mulher 

foi estabelecido por Deus e é bênção para a família 

e para a sociedade. Mas, infelizmente, cada vez 

mais, a infidelidade no casamento é incentivada 

nos diferentes meios de comunicação. Alimentar o 

verdadeiro amor e resistir às tentações que podem 

levar ao adultério é dever de todo casal. A fidelida-

de entre os cônjuges fará com que o casamento e a 

família sejam sempre abençoados por Deus.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Senhor, que abençoa os 

casais e fortalece as famílias com sua graça e seu 

amor. Oremos uns pelos outros, pelas famílias e 

pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

1111

CULTO

O OITAVOO OITAVO
MANDAMENTOMANDAMENTO

 Não furtarás. (Êx 20:15)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 Deus não deseja que tenhamos um coração 

corrompido e inclinado para fazer mal às pessoas; 

ao contrário, o desejo divino é que nós demonstre-

mos amor através do respeito a elas e a tudo que 

possuem. Por isso, a ordem do oitavo mandamento 

é clara: Não furtarás! Esse mandamento nos ensina 

que devemos respeitar aquilo que pertence ao 

outro por direito. Por isso, roubar e furtar são atitu-

des condenadas por Deus.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar
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 Para não cairmos no pecado de furtar aquilo que 

pertence aos outros, precisamos guardar o nosso 

coração da maldade e dos maus pensamentos. 

Para possuirmos os bens materiais, precisamos 

conquistá-los de maneira honesta e digna. Neste 

caso, o trabalho é forma bíblica. Acima de tudo, 

não devemos colocar o nosso coração nas riquezas 

ou no poder do dinheiro, mas no Senhor, que supre 

todas as nossas necessidades.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Senhor, que supre as 

nossas necessidades e nos concede aquilo de que 

realmente precisamos para vivermos bem e felizes. 

Oremos uns pelos outros, pelas famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

1212
CULTO

O NONOO NONO
MANDAMENTOMANDAMENTO

 Não dirás falso testemunho contra o teu próxi-

mo. (Êx 20:16)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 O nono mandamento alerta-nos sobre a serieda-

de e o perigo do uso de palavras falsas ou mentiras 

contra o próximo. Em Provérbios 6:16-19, lemos que 

uma das coisas que o Senhor detesta é a testemu-

nha falsa que espalha mentiras e provoca discórdia. 

Desobedecer a esse mandamento é um grave 

pecado, que traz terríveis consequências e sérios 

prejuízos para os relacionamentos com as pessoas 

e com Deus.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar
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 A mentira destrói a confiança entre pessoas, 

abala os relacionamentos e nos conduz a uma vida 

de falsidade. A Bíblia diz que Satanás é mentiroso e 

pai da mentira. É por isso que todo salvo em Jesus 

precisa seguir a Palavra da verdade e prezá-la 

como um princípio de vida, pois Cristo é a própria 

verdade, que liberta do engano. Não há como ser 

discípulo de Jesus e continuar quebrando o nono 

mandamento da sua lei.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos em gratidão ao Senhor, que nos liberta 

do engano e da falsidade e nos faz andar pelo cami-

nho da verdade. Oremos uns pelos outros, pelas 

famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

1313
CULTO

O DÉCIMOO DÉCIMO
MANDAMENTOMANDAMENTO

 Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobi-

çarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou 

servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma 

que lhe pertença. (Êx 20:17)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

 A ordem divina no décimo mandamento é não 

cobiçarmos o que pertence às outras pessoas. A 

cobiça é o desejo incontrolado e egoísta de obter 

aquilo que pertence ao próximo. Assemelha-se à 

inveja. A cobiça é um pecado terrível que acontece na 

mente e pode nos conduzir à prática de qualquer 

outro pecado contra Deus e o próximo. Não pecamos 

quando desejamos algo bom, mas, sim, quando 

desejamos o que é mau e o que não nos pertence.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar
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 A satisfação é o remédio para vencermos o peca-

do da cobiça. Quando cobiçamos o que pertence 

ao outro, declaramos a nossa insatisfação com o 

que temos e a nossa ingratidão a Deus por tudo que 

tem feito por nós. Estejamos alertas quanto aos 

desejos pecaminosos do coração e busquemos a 

plena satisfação em Deus, pois somente ele pode 

suprir todas as nossas necessidades e nos trazer o 

verdadeiro contentamento.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

 Oremos a Deus para que nos livre dos desejos 

pecaminosos do coração e nos encha de satisfação 

por tudo o que possuímos e pela família que temos.  

Oremos em gratidão a ele pela provisão em todas as 

nossas necessidades.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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Deuteronômio 6:4-9

Ouça, ó Israel: O Senhor, o 

nosso Deus, é o único 

Senhor. Ame o Senhor, o seu 

Deus, de todo o seu coração, 

de toda a sua alma e de 

todas as suas forças. Que 

todas estas palavras que 

hoje lhe ordeno estejam em 

seu coração. Ensine-as com 

persistência a seus filhos. 

Converse sobre elas quando 

estiver sentado em casa, 

quando estiver andando 

pelo caminho, quando se 

deitar e quando se levantar. 

Amarre-as como um sinal 

nos braços e prenda-as na 

testa. Escreva-as nos baten-

tes das portas de sua casa e 

em seus portões.
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