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AULA 4-  EU CUIDO DE VOCÊ ! 
 
Nesta aula vamos falar do Bom Samaritano, que mesmo com as diferenças e desavenças, 
(samaritanos x judeus), foi bondoso e ajudou muito além! 

   
 Para você professor (a): 
Esta Parábola foi a resposta de Jesus à pergunta  “Quem é o meu próximo?” Então ele conta de um 
homem diferente dos seus conterrâneos. O título da parábola é “O Bom Samaritano” O que o 
diferenciou foi sua bondade para com seu próximo. E a resposta, o próprio  intérprete da Lei deu: O que 
usou de misericórdia para com ele. Em outras palavras: o meu próximo é aquele que precisa de ajuda. 
 
“ O verdadeiro Cristianismo se manifesta em atitudes. A fé sem obras é morta (Tiago2:17) e só seremos 
reconhecidos como discípulos de Cristo se o mundo enxergar que amamos uns aos outros (Jo. 13:35) 
Jesus nos envia expressamente para agir como o samaritano (vers37) usando de misericórdia, fazendo 
o bem para o próximo independente de quem ele é, do que crê, de onde vem ou de qualquer 
característica pessoal” (Bíblia Apostólica pag. 1255). 
 
Boa aula !! 

 
Base Bíblica 
 
 Lucas 10:25-37 

 
Objetivo 

 Levar a criança a entender que Deus quer que cada uma delas seja diferente; que sendo boa; 
mostrando bondade, todos verão o amor de Deus em cada uma. 

 Levá-la, entender que não deve ter nojo, ou excluir outras crianças, porque não tem condições 
de ter uma roupa melhor, ou limpa,  ou qualquer outro sentimento a não ser a bondade  

 Levá-la a agir trazendo doações no próximo domingo, 1 kg de alimento para abençoar outras 
crianças pobres que não têm. 

 
Situação da Criança 
 
 Como já temos visto e percebido, elas gostam de ajudar e quando oferecemos a elas tal oportunidade, 
elas se sentem úteis, porque elas têm algo para oferecer. Elas vão se sentir bem e isto também ajuda a 
sua autoestima. E também vão ter a certeza no seu coração de que está agradando a Deus. Isto 
fortalece também sua fé e também seu sentimento de amor ao próprio Deus que as ama! 
Vamos viver muitos testemunhos! 
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula 

 

 Leve uma caixa de primeiros socorros  enquanto fala, vá tirando os 
esparadrapo, o antisséptico, o band-aid, a faixa,  pomada,  etc. ... 

 Use embalagnes plásticas ( garrafas pets) diferentes serem os 
personagens da história. 

 Use um pau para amassar aquela que vai ser o homem assaltado, ou 
amasse com a mão mesmo. 

 Use umas moedas e coloque dentro da embalagem e tire na hora que disser que ele foi 
assaltado. Corte com uma tesoura,(representando o ferimento), tirando as moedas e 
demonstrando o quanto ele ficou machucado e assaltado! 

 Identifique uma embalagem colando um rótulo com a figura de uma bíblia para o sacerdote 

 Identifique outra embalagem colando um rótulo com a figura de uma nota musical ou instrumento 
para o levita 

 Identifique uma  embalagem colando um rótulo com a figura de um coração para o samaritano. 

 
Contando a História 
Olá crianças! 
 
Quem aqui já viu alguém levar um tombo e se machucar muito? 
E quem aqui já deu risada de quem caiu e se machucou?... Hummm...!! 
Quem aqui já ajudou alguém que estava machucado. 
Quem já viu pessoas caídas na rua machucadas, mendigas? 
 
(mostre os produtos para curativos e fale um pouco de cada um e pra que serve) 
 
Aqui na Bíblia fala de uma estória que Jesus contou, de um homem que estava caído na estrada 
muito machucado e quase morto. Ele tinha sido assaltado e bateram muito nele. (mostre com as 
embalagens) 
 
Ele ficou caído lá na estrada; ele ia morrer! Precisava de ajuda! 
Naquele momento passou um homem da igreja... Ah, ainda bem ele é da igreja. Ele vai ajudar! 
Ichi!!Que nada!! ... Olha só! Ele passou rapidinho, fez de conta que não viu. Foi embora. 
 
E o homem lá caído, gemendo de dor... nem conseguia falar. 
Daí passou um cantor da igreja... Ah este sim este vai parar e ajudar, ainda bem que ele chegou! 
Epaaa! Passou de longe!! Ei ! Ei !! Volta aqui... Este homem vai morrer ... Ihhh..!!. Foi embora! Já 
esta longe!! 
 
E agora o que vai ser? Ele já perdeu a esperança... Mas ... olha só quem vem vindo...  
Humm, será que este vai ajudar? Não sei não¹ 
Mas espera aí... ele tem uma coisa diferente! Ele tem um coração; um sentimento diferente! 
Ele parou!! Ele sentiu o sofrimento e a dor daquele homem! Ele parou e ajudou! 
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(use a caixa de primeiros socorros) 
Ele limpou o machucado, pôs um remedinho para aliviar a dor. Fez um curativo. Colocou o homem 
no seu cavalo e o levou lá num lugar onde tem quartos para dormir.  Cuidou dele. Deu comida, 
levou na sua cama. Ele estava muito mal mesmo,. Ele não podia andar! Então ele deixou o 
homem lá naquele hotel mas também deixou dinheiro para o dono do hotel cuidar dele até ele 
voltar. E falou assim: 
_ Cuida dele e se você gastar a mais, quando eu voltar eu te pago. 
 
Ponha as três embalagens e pergunte. O que esses homens têm de diferente? 
Este aqui tem um coração; ele tem um sentimento de bondade. Este aqui mostrou seu amor. 
Os outros não. Eles estavam com pressa, nem se importaram. 
 
Jesus falou: Vocês tem que fazer igual a este homem. Vocês precisam ter este coração de 
bondade e ajudar as pessoas que precisam. 
 
Tem crianças que tem nojo das pessoas que são pobres ou tem um problema; que não tem uma 
roupa melhor pra vestir. Elas nem sabem o que aconteceu com elas, porque elas estão assim, não 
é mesmo? 
 
Hoje nós encerramos a nossa Campanha de inverno e muitas pessoas serão abençoadas e seram 
ajudadas com as doações que cada um trouxe. 
Certamente Deus está muito feliz com isto. 
Vamos nos alegrar por nos pudemos ajudar as pessoas que não tem condições! 
 
Agora vamos orar! 

 
Oração  
Deus querido me ajude a ter um coração bondoso, igual ao daquele homem.  Eu te amo Senhor, me 
ajude   a amar as pessoas mais pobres, e abençoe estas pessoas, em nome de Jesus! OBRIGADO 
PELA NOSSA Campanha. Que as pessoas que vão recebr fiquem bem alegres. AMÉM 
 

Versículo   
Vocês sabem o que diz aqui no Salmo, sobre quem ajuda? 
 
Salmo 41:1 “Felizes são os que ajudam” 

 

Verificação do Ensino 
 
 
- Escolha crianças para com as embalagens contem a historia novamente. 
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Oferta         
 
Que oferta aquele homem deu? 
- Seu remédio, seus curativos 
- Deixou que ele fosse no seu cavalo 
- pagou o hotel com seu dinheiro e ainda deixou mais e foi além, pagaria ainda mais se precisasse. 
 
Entregar oferta é  assim. Eu pego aquilo que é meu e entrego para abençoar a casa de Deus e ainda 
não me importo se tiver que entregar mais e todos os dias que eu vier na igreja. 
Tudo que Deus quer é que a gente tenha um coração bondoso. Um sentimento de amor. 
 
Vamos entregar nossas ofertas agora, em nome de Jesus. 
 

Atividade  
 

Hoje é a nossa festa do Pinguim!! 
 

Vamos servir pão de queijo com pipoca e chocolate quente!? 
 
Faça uma decoração de inverno com as imagens do pinguim 
 
Sirva o lanche  
 
Coloque a Música Dança do Pinguim da Aline Barros  
https://www.youtube.com/watch?v=nwDtwv4p5OQ  
 
 
 

 
Leve as máscara semi prontas e faça a maior festa com muita alegria  
porque  
 

“FELIZES SÃO OS QUE AJUDAM...!! Salmo 41:1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nwDtwv4p5OQ
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Sugestão para otimizar seu tempo. 
Recortar em papel cartão preto 
Sobrepor com a parte branca dos olhos e bico também em papel cartão. 
Levar os olhos recortados  
Levar preso um dos lados com o elástico e depois ajusta na cabeça da criança 
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LEMBRANCINHAS    

 
 

Prenda um saquinho de marshmallow dentro. Cole o versículo. 


