
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

II- Parábola do bom Samaritano 
 

Versículo para memorizar: " O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos 

outros, assim como eu vos ameis". (João 15:12) 

Texto base: Jesus prosseguiu, dizendo: “Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio 

a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos 

ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. ” Casualmente, descia um sacerdote por 

aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por 

aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, 

passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, 

aplicando-lhes óleo e vinho; e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma 

hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, 

dizendo: “Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando 

voltar”. (Lucas: 10.30-35) 

Nesta história Jesus nos conta a respeito de um homem que vinha por uma estrada e foi 

assaltado e não apenas isso, ele também foi muito machucado e ficou jogado a beira da estrada. 

E passando um religioso nem ligou para ele, passou também um levita e também nem ligou, 

mas vindo um homem que não era da igreja o ajudou. 

Verdade Bíblica: 

1) O fato de ir à igreja não te faz uma pessoa amorosa 

2) O homem religioso que não ama e cuida do seu próximo não serve para nada 

3) Deus sempre nos dará oportunidades de praticar o amor 

4) As pessoas não precisam apenas de ouvir boas palavras, mas as vezes elas 

precisam muito mais do que isso 

Aplicação Pratica: Sempre que você puder ajude aqueles que Deus colocar em seu caminho. 

Brinque com Atividade de Aprendizado Bíblico: Memorize o versículo " O meu 

mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis”. (João 15:12). 

Faça as aplicações praticas relacionando os fatos da lição a vida da criança. Mostre o que não é 

amor: - Brigar com os amiguinhos, não se importar com alguém que está sofrendo, não repartir 

o seu lanche , não emprestar seus brinquedos, etc.... 

Depois distribua folhas de papel sulfite  e  peça as crianças para desenharem ou escreverem 

atitudes de ajuda ao próximo. No final peça as crianças para falarem quais atitudes de ajuda ao 

próximo escreveram ou desenharam, relacione na lousa ou cartolina e peça as crianças 

escolherem pelo menos uma  atitude e praticar durante a semana. 
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