
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

III- Parábola dos Lavradores Maus 

 

Versículo para memorizar: “... A pedra, que os edificadores reprovaram, essa foi feita 

cabeça da esquina” (Lucas 20:17) 

 

Texto base: A seguir, passou Jesus a proferir ao povo está parábola: Certo homem plantou uma 

vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, 

mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha; os lavradores, porém, 

depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo; mas eles 

também a estes espancaram e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um 

terceiro; também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então, disse o dono da vinha: “Que 

farei? Enviarei o meu filho amado; talvez o respeitem. ” Vendo-o, porém, os lavradores, 

arrazoavam entre si, dizendo: “Este é o herdeiro; matemo-lo, para que a herança venha a ser 

nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram”. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, 

exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: “Tal não 

aconteça! ” (Lucas 20.9-16) 

Nesta parábola Jesus nos conta sobre a maldade dos homens e de como eles tratam os 

enviados de Deus. Ele nos fala de um senhor que tinha uma vinha e emprestou para alguns 

homens que trabalhassem nela e depois como pagamento lhe dessem uma parte da colheita, mas 

quando este senhor enviou os seus servos para receber o que lhe era devido Jesus conta que eles 

bateram nesses servos e os mandaram de volta sem nada, isso aconteceu por mais duas vezes, 

até que o senhor resolve enviar o seu próprio filho, mas esses homens eram tão maus, que 

fizeram uma maldade ainda maior, mataram o filho deste homem, mas Jesus termina dizendo 

que um dia o Senhor ira até esses homens maus e lhes destruíram por conta do que fizeram 

Verdade Bíblica: 

1) Deus sempre buscou e buscará formas de nos ter perto dEle 

2) Deus sempre buscou formas de ter relacionamento com os homens 

3) Deus não poupou nem Seu filho para nos ter junto a Ele 

4) Os homens por sua natureza pecaminosa muitas vezes não reconhecem os 

enviados de Deus 

5) Jesus morreu por todos, e todos os que não o receberem sofrerão a pena de 

viverem por uma eternidade longe do Pai 

 

Aplicação Prática: Hoje é o dia que Deus escolheu para que você o receba, Ele enviou o Seu 

filho para que você possa passar uma eternidade ao Seu lado, basta que você “O reconheça e o 

receba”. 

Brinque com Atividade de Aprendizado Bíblico: Líder, ministre sobre amar a Deus acima de 

todas as coisas, a respeita-Lo e servi-Lo. E como uma dinâmica, faça um coração pequeno que 

caiba na palma da mão, e brinquem de ‘passe anel’ com o coração, sendo assim, o ‘passa 

amor’. Quando acabar, peça para que tentem descobrir com quem está o coração de Jesus. 

Ministre que hoje, todos nós somos habitação do Senhor Jesus através do Espirito Santo, e que 

devemos amar a Deus e ao próximo. 
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