Escola Bíblica Infantil

Lição 1.12 - Classe 8-9

O MAIOR DE TODOS OS MANDAMENTOS
Baseado em Êxodo 20: 1-17; Marcos 12: 28-31; Lucas 10: 27

Para decorar: “... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua
alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo
como a ti mesmo.” Lucas 10:27
Objetivo: Entender que o maior de todos os mandamentos é o amor.
Desejar praticar o amor a Deus e ao próximo em todas as circunstâncias
da vida.
- Escrever o versículo em corações grandes e colocá-los em um varal.
- Levar jornais e revistas para os alunos recortarem artigos e figuras sobre o que está
acontecendo no mundo. Em outra parte do mural, ilustrar o que o mundo precisa.

Em Marcos 12:28-31 Jesus mostra que o mais importante dos mandamentos
não eram as regras em si, mas sim Deus e as pessoas. Os quatro primeiros
mandamentos tratam da nossa relação com Deus, enquanto os outros seis, tratam
da nossa relação com os homens.
Todos os mandamentos são importantes, mas a essência do ensino é o amor
a Deus e ao próximo. A palavra e sentimento que sobressai é : AMOR..
Devemos respeitar as leis de Deus por amor a Ele e ao próximo. Na vida de
Jesus, é tudo por amor.
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O AMOR AO PRÓXIMO
Romanos 13:8-10
Vocês se lembram da história de uma menina israelita que foi levada como
escrava para uma terra distante chamada Síria?
Talvez aquela menina fosse da idade de vocês. Apesar de estar servindo
como escrava na casa de uma família desconhecida, e onde certamente tinha de
trabalhar muito, aquela menina amou seu próximo, quando viu o seu senhor
desesperado pelo fato de ser leproso e não ter mais esperança de cura. Deus
operou maravilhosamente na vida daquele general em conseqüência da conduta
daquela menina. A história é a seguinte:
O rei de Aram freqüentemente fazia incursões no território de Israel,
saqueando o que conseguia.
Um dia, os arameus levaram uma jovem, que ficou a serviço da esposa de
Naamã, general do exército do rei de Aram.
Naamã era um bravo soldado, querido por todos e muito cotado para ser o
futuro rei, por ter vencido muitas batalhas contra Israel.
A jovem adaptou-se bem à sua nova vida. Apesar de escrava, ela não se
considerava infeliz e gostava de sua senhora.
Um dia, esta começou a conversar com a jovem, e era evidente a sua
tristeza.
- Naamã sofre de uma doença terrível - ela disse - pois não há cura para
lepra.
A jovem escrava lembrou-se de Eliseu e dos prodígios que o profeta tinha
realizado em Israel.
- Se nós estivéssemos em Israel - disse ela - o meu senhor poderia procurar o
profeta e ficaria curado.
A mulher de Naamã contou isso ao marido e este, por sua vez, falou com seu
rei.
- Escreverei ao rei de Israel recomendando-te, e tu levarás presentes e
dinheiro para que sejas curado - disse o rei de Aram.
Quando Naamã chegou a Samaria com a carta para o rei de Israel, este
ficou sem saber o que fazer.
A carta dizia: “Esta é para apresentar Naamã, general do meu exército.
Quero que o cures de sua doença.”
- Quem ele julga que eu sou? Eu não tenho poder de curar - disse o rei.
Mas ele sabia que, se recusasse a ajuda a Naamã, os arameus poderiam
declarar-lhe guerra.
Eliseu, porém, ficou sabendo da presença do estrangeiro em Israel e mandou
dizer ao rei: “Envia Naamã até aqui. Ele verá que existe um profeta de Deus em
Israel.
Naamã, o poderoso general do exército de Aram, atacado de lepra,
chegou à porta da casa de Eliseu levando carros, cavalos e ricos presentes,
esperando que o profeta o recebesse com alguma palavra mágica.
Mas Eliseu mandou-lhe uma simples mensagem: “Vai, lava-te sete vezes no rio
Jordão e ficarás curado.”
Naamã ficou zangado, pois esperava que o profeta fosse recebe-lo
pessoalmente, mas ao invés disso, mandou-lhe um recado.
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Naamã estava pronto para ir embora, mas seus servos disseram: “ Ainda que
Eliseu te ordenasse algo difícil deverias fazê-lo, por que então não seguir um
conselho tão fácil?
Então Naamã desceu da carruagem e mergulhou sete vezes no rio Jordão e
ficou limpo, curado de toda lepra.
Naamã então declarou: “Reconheço que não há outro Deus senão Deus de
Israel.”
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