
 

ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

I- A cura dos 10 Leprosos 

 
 

Texto base: Lucas 17.11:19 (Líder leia o texto indicado várias vezes para que possa 

conta-lo várias com suas palavras para as crianças). 

 

Hora da História:  De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e 

da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de 

longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós! Ao vê-los, disse-

lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram 

purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta 

voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe; e este era 

samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde 

estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este 

estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé te salvou.  

Esta passagem nos conta que certa vez Jesus passava por uma cidade e que em 

determinado momento 10 doentes se aproximaram dEle e pediram para serem curados, 

Jesus em sua infinita bondade os curou, porém dos 10 que foram curados apenas um 

voltou para agradecer e por causa desta atitude, além da cura esta pessoa também 

recebeu a salvação 

Para Memorizar: “E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em 

alta voz”. (Lucas 17:15) 

Verdade Bíblica: 

 

1. Não tenha vergonha de pedir nada para Jesus, Ele quer te ajudar 

2. Seja sempre grato a Deus e glorifique a Ele por tudo o que Ele te dá 

3. Um coração grato atrai não só a cura, mas também outras bênçãos preciosas 

Aplicação Prática: A gratidão atrai ao Senhor, devemos sempre termos um coração 

grato. 

Atividade com Aprendizado Bíblico: Peça para falarem o que entenderam sobre a 

gratidão, e citar pelo que são gratos a Deus. Procure não repetir o que o outro já disse. E 

como sugestão também, fazer ou ensinar cada criança a fazer o seu, Pote da Gratidão. 

Esse pote consiste em, no final de cada dia, escrever um bilhetinho expressando a 

gratidão por algo daquele dia. E incentivem no final do mês ou do ano, abrirem e lerem 

todas as coisas que Deus fez em sua vida.  

 



 

A cura dos 10 leprosos 

 

  

Nome: _______________________________________________________ data: ___/___/___ 


