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Campanha Aprendendo com Jesus 

AULA 2- Parábola dos talentos 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Na aula de hoje falaremos sobre talentos. 
O talento era uma moeda antiga utilizada na época de Jesus. 
Nessa parábola, o talento representa algo de valor que o Senhor nos entregou. 
 
É muito importante que nessa aula as crianças entendam que todas receberam talentos de Deus. 
Os talentos são diferentes. Não existe algo melhor ou pior. O mais vale é o que fazemos com 
aquilo que recebemos Dele. 
 
Você, professor, recebeu um talento muito especial. Multiplique os seus talentos! Não enterre em 
momento nenhum, pois você já foi capacitado para viver porções maiores. 
 
Receba essa unção de multiplicação e derrame nessa aula a mesma unção sobre as crianças. 
Boa aula! 
 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 25:14-29 
 
OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a entender que ela recebeu talentos valiosos do Senhor e que Ele deseja que os 
seus talentos sejam multiplicados. 
 
Independentemente do que alguém possa falar ou criticar, o mais importante é agradar a Deus. 
 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
A baixa auto-estima e a insegurança são armas que o inimigo utiliza para paralisar o servo de 
Deus.  
Da mesma forma que acontece com os adultos, muitas crianças não se sentem capazes de 
realizar. Algumas não sabem quais são os seus talentos, outras tem insegurança de tentar. 
 
Nosso papel como formador apostólico é quebrar essas resistências. Mostrar para a criança que 
ela recebeu de Deus capacidade de realizar coisas muito interessantes. Cada um recebeu algo 
diferente. Então precisamos arriscar tentar, desenvolver aquilo que está em nossas mãos. 
 
A confiança e fidelidade ao Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita, será a chave para 
viver essa porção. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
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 Dinâmica do balde e do copo 
 
Mostre para as crianças um balde e um copo e pergunte qual é o maior. Passe de mão em mão. 
Todos dirão que o balde é o maior. Mas se o balde é o maior, será que ele é melhor que o copo? 
O que o balde carrega? E o copo? Qual será mais importante? 
Explique que cada um tem uma função e que ambos são importantes, porque tem finalidades 
diferentes. 
 
 Interpretação da parábola com lápis 
 
Leve lápis para interpretar a parábola 
 
 
MINISTRANDO: 

 
Comece com a dinâmica do balde e copo. 
 
Crianças, vocês sabem por que estamos falando da importância do balde e do copo? Para que 
vocês saibam que cada um de vocês recebeu uma função, algo especial de Deus para realizar. 
Isso se chama TALENTO. 
 
Os talentos são diferentes. Alguns têm talento para cantar, outros para dançar, fazer esportes, 
contar histórias, desenhar, o que mais? 
São muitos os talentos que Deus entregou para as pessoas. E cada um de vocês recebeu um 
talento diferente. 
 
Não existe talento melhor ou pior. Todos são especiais!!! Agora sabe qual o maior erro que pode 
acontecer? A pessoa não exercer não usar o talento. Enterrar ele! 
 
E Jesus contou uma parábola para explicar exatamente isso. 
 
Ele disse que um homem rico saiu para uma viagem e chamou 3 servos.  
Para um ele entregou 5 talentos, para outro 3 talentos e para o terceiro 1 talento. 
(explique que o talento era a moeda da época e que será interpretada pelos lápis coloridos). 
 
Cada um recebeu o número de talentos conforme a capacidade que tinha. 
 
O primeiro trabalhou pelos 5 talentos e multiplicou. Conseguiu mais 5, ficando com 10! 
O segundo também trabalhou pelos 2 talentos e multiplicou. Conseguiu mais 2, ficando com 4! 
 
O terceiro ficou com muito medo. Ele não teve coragem de trabalhar pelos talentos. Então ele 
cavou um buraco e enterrou o talento para ninguém roubar. Então ele ficou com 1 talento. 
 
Quem vocês acham que fez o correto? 
 
Quando o homem voltou de viagem e cada um devolveu os talentos, ele ficou muito feliz com os 2 
servos que multiplicaram os talentos. Ele convidou os 2 para uma grande festa. 
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Mas ele ficou muito triste com o que enterrou o talento. Ele disse que ele foi um servo mau. Então 
ele tirou o talento desse e entregou para o servo que tinha multiplicado os 5 talentos. 
 
Nessa parábola Jesus nos ensina que não devemos ter medo de multiplicar os talentos que 
recebemos. O Senhor deseja que multipliquemos os talentos para que possamos participar da 
grande festa que Ele tem para nós. 
 
Então, qual talento recebemos? Que tal começarmos a multiplicar desde já? 
 
Mas primeiro coloquem as mãos na posição de receber. Hoje vocês vão receber a capacidade de 
multiplicar os talentos. 
 
 
ORAÇÃO:  

 
“Senhor, hoje eu recebo a capacidade de realizar e multiplicar os talentos. 
Lança fora de mim o medo, a insegurança, a baixa auto estima. 
Eu declaro que aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos será bendito. 
Em nome de Jesus. Amém.” 
 
VERSÍCULO: 

 
“Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam que Deus.”. 1 Pedro 4:10 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- O que é um talento? 
- O que os servos que receberam 5 e 2 talentos fizeram? 
- O que fez o servo que recebeu 1 talento? 
- O que Jesus deseja que façamos com os talentos que recebemos? 
 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Os servos entregaram para o Senhor os talentos multiplicados. O Senhor tem nos dado recurso e 
suprimento a cada dia. Ele deseja que a prosperidade esteja em nossas vidas para vivermos a 
multiplicação em todas as áreas. 
Mas para isso acontecer precisamos confiar no Senhor e sermos fiéis a Ele. 
Cada servo que multiplicou seu talento foi chamado de fiel. E Deus disse que por terem sido fiéis 
no pouco, Deus os colocaria sobre o muito. 
Então, não importa o que você tenha hoje para entregar. Demonstre sua fidelidade ao Senhor, 
sempre. Ele te honrará por causa do seu sentimento de fidelidade. 
Agora vamos ofertar ao Senhor com alegria. 
 
 
ATIVIDADE  

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/4/10+


 
 
 

Agosto - Campanha Aprendendo com parábolas 
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

1. Que tal terminarmos essa aula com um grande show de talentos? 
Já deixe a sala preparada com um clima especial para isso. Você pode enfeitar a sala com 
estrelas e balões. 
Cada um terá a oportunidade de apresentar o seu talento. Vale tudo! Cantar, dançar, contar uma 
história, fazer embaixadinhas, pintar um desenho e mostrar para a turma. Deixe cada um exercer 
conforme o talento que recebeu. 
 

  
 

 
 

2. Vamos brincar de caça ao tesouro!!! Esconda pela sala algumas “moedas de chocolate” e 
brinque de está quente ou está frio... vá dando pistas até as crianças encontrarem o 
tesouro que para a surpresa delas será uma caixa com uma bíblia dentro. Veja a reação 
das crianças e explique que esse é nosso maior tesouro, pois é a palavra de Deus e nela 
encontramos resposta para tudo, até como multiplicar os nossos talentos. (depois distribuía 
as moedas de chocolate). 
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LEMBRANCINHA: 

 
Vou multiplicar o meu talento. 
 

 

“Sejam bons administradores dos 

diferentes dons que receberam 

que Deus.”. 1 Pedro 4:10 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/4/10+

