
 

ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

I- Parábola do Filho Pródigo 

 
Versículo para memorizar: “... Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são 

tuas”. (Lucas 15:31) 

Texto base: Certo homem tinha dois filhos; o mais moço deles disse ao pai: “Pai, dá-me a 

parte dos bens que me cabe. ” E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho 

mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os 

seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma 

grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos 

cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele 

fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam; mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, 

disse: “Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome! 

” Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: “Pai, pequei contra o céu e diante de 

ti; já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus trabalhadores. ” E, 

levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido 

dele, correndo, o abraçou, e beijou. E o filho lhe disse: “Pai, pequei contra o céu e diante de ti; 

já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei 

depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés; trazei 

também e matai o novilho cevado”. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava 

morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. (Lucas 15.11:24) 

Esta história nos fala de um pai que tinha dois filhos, um dia o filho mais novo resolve 

pedir os seus direitos ao pai, quando ele recebe; a história diz que ele foi embora de casa. 

Depois de algum tempo ele gastou todo o seu dinheiro com coisas erradas, e sem 

dinheiro quase passou fome. Quando ele estava muito ruim ele se lembrou de seu pai e resolveu 

voltar, porém, ele tinha medo de que seu pai não o iria aceitar. 

Para sua surpresa quando o seu pai o vê corre até ele e lhe dá um grande abraço e 

mandou que os empregados fizessem uma grande festa, porque o seu filho que estava perdido 

havia voltado 

Verdade Bíblica: 

1) Todos nós, em Jesus, temos uma herança como filhos 

2) Podemos pedir a nossa herança, mas é melhor ficar com o Pai do que receber a 

herança agora 

3) Independente de nossos erros, se nos arrependermos o Pai sempre estará de 

braços abertos para nos receber de volta 

4) Sempre que um filho volta para casa o Pai irá fazer uma grande festa 

5) Sempre haverá uma festa esperando pela volta dos filhos 

Aplicação Prática: Filhos são sempre filhos e o amor do Pai não muda por causa de nossos 

erros. 

Brinque com Atividades de Aprendizado Bíblico: Instrua as crianças a escreverem uma carta 

para os pais, dizendo o que sentem, o quanto eles são importantes e quanto Deus os amam. As 

crianças que tiverem dificuldade, contará com a ajuda dos amigos ou do líder. Ao final, ore para 

que essa carta toque o coração dos pais, e traga mudança de relacionamentos, em nome de 

Jesus. 
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