
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

II- A parábola dos talentos 
 
 

Versículo para memorizar: “A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um; a 

cada um de acordo com a sua capacidade” (Mateus 25:15) 

Texto Base: Mateus 25.14:30 

Esta passagem nos conta sobre um senhor e três servos. Ela nos fala que um dia o 

senhor resolveu viajar e chamou seus 3 servos e lhes deu alguns talentos, ou dons, ou 

presentes, a história conta que a um ele deu 5 talentos a outro 3 talento e ao último 1 

talento. Aquele que tinha ganhado 5 talentos saiu e conseguiu ganha mais outros 5 e que 

tinha ganhado 3 fez a mesma coisa, saiu e ganhou outros 3, mas aquele que tinha 

ganhado 1 a história conta que ele por medo do seu senhor escondeu o seu talento com 

medo de perde-lo. Um dia o senhor voltou a quis saber como estava os talentos que ele 

tinha dado aos seus servos, o que tinha recebido 5 devolveu os 5 e mais 5, o que tinha 3 

devolveu os 3 e mais três, o senhor ficou muito contente com eles e como recompensa 

ele os convidou para descansar com ele, mas o que tinha um devolveu apenas o que 

tinha recebido, o senhor ficou muito bravo com ele e ordenou que os seus servos lhe 

tirassem tudo, porque ele não trabalhou com o que o senhor tinha lhe dado. 

Verdade Bíblica:  

1) Deus dá talentos para todos 

2) Temos que trabalhar e usar aquilo que Deus nos dá 

3) Um dia iremos dizer a Deus o que fizemos com o que Ele nos deu 

4) Se formos sábios descansaremos com Ele 

5) Se não formos sábios passaremos a eternidade longe dEle  

 

Aplicação Prática: Todos nós ganhamos talentos de Deus, cabe a cada um trabalhar e 

servir com ele. 

Brinque com atividades de aprendizado bíblico: Que talentos Deus te deu? (Líder se 

a criança não souber responder pergunte se ela gosta de cantar, pintar, falar, estudar, etc 

e mostre para ela como esse talento pode ser importante para edificar o reino de Deus). 

Você usa o seu talento para servir ao Senhor? Que coisas impedem a gente de usar os 

dons e talentos que Deus nos deu? (Preguiça, inferioridade, ficar se comparando, 

timidez, vergonha) O que podemos fazer para servir ao Senhor, ainda sendo crianças? 

 Líder: Ore com eles pedindo perdão se não usaram o dom servindo ao Senhor e pedido 

ajuda ao Espírito Santo para que poder usar os talentos. Ore rejeitando a vergonha, 

inferioridade e timidez. 

 

 

 



Parábola dos Talentos 

 

 Nome: _______________________________________________________ data: ___/___/___ 


