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SOLIDARIEDADE 
 Aula 4 – Ajudar aos necessitados 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Chegamos ao final da campanha da solidariedade. Nesta aula falaremos sobre a Parábola do Bom 
Samaritano. Foi um tempo precioso onde pudemos levar as crianças a entenderem o verdadeiro 
sentido do amor de Deus por nós. 
Deus deseja que amemos uns aos outros e que demonstremos esse amor. Assim como Ele 
demonstrou Seu amor por nós ao enviar Jesus para morrer por nós e nos dar a salvação e vida eterna. 
Precisamos entender que o amor não é apenas um sentimento e sim uma decisão de se importar com 
as  pessoas. 
Como mencionado no início da campanha, para que as crianças aprendam também através das nossas 
atitudes vamos ter desafios para as tias que ministrarem as aulas este mês. Então se você já cumpriu o 
seu desafio mas ainda não compartilhou, deverá fazer isso nessa aula. Compartihe com as crianças 
como foi a experiência. Com certeza quando cresceram elas vão querer fazer o mesmo. 
 
 

Base Bíblica 
 
Lucas 10.25-37 
. 

Objetivo 
 
Mostrar a criança o amor que devemos sentir pelo próximo mesmo que este não goste de nós. 
Fazer ela saber que fazer o bem alegra o coração de Deus. 

 

Situação da Criança 
 
Hoje em dia as crianças muitas vezes não tem uma base familiar estruturada, algumas vivem em lares 
completamente destruídos,assistindo brigas e até mesmo agressões.Acabam achando essa situação 
normal e quando se deparam com atitudes de solidariedade e amor até acham estranho. 
Vamos buscar através dessa aula fazer com que as crianças se sintam amadas e aprendam a amor e 
respeitar a todos,além de exercer a solidariedade com o próximo como Jesus nos ensinou. 
 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Sugestão 1 
Leve 2 caixas para a sala. Uma verde e outra vermelha. 
Leve também plaquinhas com as palavras: 
Respeito,Amor,Solidariedade,Carinho,Cuidado,Indiferença,Briga,Fingir,Tristeza,Dor 
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Não esqueça de levar as fotos do seu Desafio Cumprido ajudando o próximo. 
Você também vai precisar de lápis, tesoura, cola e cartolina vermelha. 
 
Sugestão 2 
 
Atualize o painel do amor, incentivando os atos de solidariedade e pedindo que todos compartilhem as 
experiências. 
 

 

Contando a História 
 
Um dia Jesus estava conversando com seus discípulos e um homem se aproximou.Este homem era um 
intérprete da Lei,ele estudava os mandamentos do antigo testamento. Ele perguntou a Jesus o que 
deveria fazer para ter a vida eterna.  
E Jesus lhe respondeu com outra pergunta: -O que diz a lei?O homem falou: -A lei diz que devemos 
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou que ele estava 
certo,mas o homem continuou perguntando: -Quem é o meu próximo? 
Pergunte as crianças se elas sabem responder a essa pergunta.( Deixe que elas se expressem) 
Será que devemos amar só a nossa família? Só nossos amigos? Só quem é da Igreja?  
(Depois que todos responderem comece a contar a História) 
 
Sabe Jesus respondeu para aquele homem contando uma história que vou contar pra vocês hoje. 
 
Uma vez, um homem foi assaltado e espancado a estrada e foi deixado lá quase morto. Ele estava 
sentindo muitas dores e sangrando. Então passou um sacerdote, mas não o ajudou. Logo depois, 
passou um levita, e também não o ajudou. Em seguida passou um homem samaritano. Naquela época 
os judeus não eram amigos  de um povo que morava em Samaria, os samaritanos. Os judeus achavam 
que os samaritanos não amavam a Deus.... Mas foi um homem samaritano que ajudou aquele homem 
judeu que estava caído no chão da estrada.  
 
Ele ajudou a cuidar dos ferimentos que aquele homem tinha e o levou para uma hospedaria e pagou 
tudo até que se recuperasse. 
 
Depois que Jesus contou essa história, perguntou ao intérprete de leis quem agiu certo, o sacerdote, o 
levita ou o samaritano.E ele respondeu para Jesus que foi o samaritano. E Jesus lhe disse: - Muito  
 bem, faça o mesmo que o samaritano fez. 
 
Jesus quis dizer que não importa quem você seja,onde mora,onde estuda, se é gordo,ou magro,branco 
ou negro. Para ser salvo você precisa demonstrar amor pelas pessoas. 
 
Mesmo quem não é nosso amigo, alguém que brigamos, ou alguém que não frequenta os mesmos 
lugares que frequentamos. Nós também já fizemos coisas erradas, não é? Mas mesmo assim Deus nos 
ama. E eu não quero continuar fazendo nada de errado e vocês? 
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Hoje vamos ter um desafio para cada um de vocês. 
Cada um aqui vai praticar a solidariedade e vai ajudar aquele colega na escola que vocês sabem que é 
tímido,ou que as vezes tiram sarro dele. Preste atenção nesse coleguinha durante essa semana e 
ajudem ele no que precisar. Tenho certeza que ele ficará muito feliz,vocês ganharam um novo amigo e 
vão alegrar o coração de Deus!  
 
Nesse momento mostre seus registros e conte a experiência de ter ajudado o próximo.  
 

Versículo  
 
“Novo mandamento vos dou: Que ameis uns aos outros assim como eu vos amei” João 13.34 
 

Verificação do Ensino 
 
- Quem ajudou o próximo? 
- Quantas pessoas passaram antes pela estrada? 
- O que Deus quer que façamos pelas pessoas? 
 

Oferta         
 
Vamos entregar nossa oferta hoje com muita alegria! Aprendemos que Deus quer que amemos uns aos 
outros como amamos a nós mesmos. E também devemos amar e cuidar da casa do Senhor que é a 
nossa Igreja. Então vamos na próxima aula trazer algo que possa auxiliar nas nossas aulas para 
ofertar. Pode ser folha sulfite,lápis de cor,cartolina,tnt,etc... 
 

Atividade        
 
Faremos uma brincadeira com as crianças. 
Peça para eles desenharem corações na cartolina vermelha. Depois Pegue as duas caixas e peça para 
que as crianças coloquem as plaquinhas das palavras boas na caixa verde e das ruins na caixa 
vermelha. 
Espalhe as plaquinhas pela sala e pergunte para cada criança antes dela colocar a plaquinha na caixa 
o que ela acha da palavra que pegou. 
Depois que todos colocarem nas caixas as plaquinhas  peça para colarem os corações na  caixa verde. 
Em seguida pegue as plaquinhas que estão na caixa vermelha e peça para as crianças rasgarem e 
jogarem fora no lixo. 
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Lembrancinha         
 
1 chocolate feito por você ou pirulito de chocolate 
 

                      
 
  


