
 

SEMANA 17 – O BOM SAMARITANO 
 

NOME:________________________________________________________DATA: 25/04/2021 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 
• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 
• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 
• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 
• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 
• A história a ser contada de segunda a sexta está em Lucas 8:40-56 / Mateus 9:18-26 / Marcos 

5:21-43  (sua leitura); 
• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança 

na atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR 
por elas) 

 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 
“O SENHOR É O MEU PASTOR” (Salmos 23:1a) 

 
Gestos: O SENHOR - apontar para o alto; É O MEU PASTOR - apontar para si mesmo) 
_____________________________________________________________________ 

 

SEGUNDA-FEIRA: 

  
Certa vez, um homem, perguntou a Jesus “QUEM É O MEU 

PRÓXIMO? ” 

 Para explicar essa expressão, Jesus contou uma história de 

um homem que estava viajando, quando de repente foi roubado 

por alguns ladrões, que tiraram suas roupas, bateram bastante e o 

machucaram. Depois, que os ladrões fizeram esta maldade, eles 

fugiram. E o homem ficou caído na estrada, machucado e quase 

morreu.  

 O que será que aconteceu com ele? Será que alguém o ajudou? Amanhã vamos continuar 

esta história. 

 
Repetir o versículo com o seu filho: “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 
 
ATIVIDADE: Quando você se machuca, é preciso fazer um curativo e, às vezes, ir ao hospital. 
Circule os itens usados para cuidar de um machucado. 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



 
 
 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: “Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha vida!” 
 
 

TERÇA-FEIRA: 
 

 Um tempo depois, na mesma estrada, caminhava um sacerdote (que era um 

homem religioso), ele passou pelo homem machucado, mas não ajudou, quando 

ele o viu, foi para o outro lado.  

 Em seguida, passou pelo homem ferido outra pessoa, era um levita, (levita 

era ajudante de sacerdote), mas este homem também não o ajudou, quando o viu 

não fez nada.  

Coitado daquele homem ferido. Amanhã vamos descobrir se mais alguém 

passou por ele. 

 
Repetir o versículo com o seu filho: “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 
 
ATIVIDADE: Quando amamos alguém, fazemos o bem para essa pessoa. Pinte as cenas abaixo 
e veja boas ações. 

  

  
 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: “Deus, eu quero sempre te amar.” 

 



QUARTA-FEIRA:  

 Então, passou um Samaritano, (lembra que os 

judeus não gostava dos samaritanos? Eles eram 

desprezados pelos judeus) ele também estava 

viajando por aquela estrada. 

 Mas quando ele viu aquele homem caído no chão e 

machucado, ele teve compaixão, chegou bem perto 

dele, limpou as feridas e o colocou sobre o seu 

jumentinho (naquela época, eles não tinham carro, 

eles utilizavam o animal para o transporte).  

 Em seguida, levou aquele homem para uma 

hospedaria e cuidou dele.  

 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “O 
SENHOR É O MEU PASTOR! ” 
 
 
ATIVIDADE: O homem ferido foi levado 
a uma hospedaria para se recuperar. 
Encontre cinco itens que não combinam 
com a cena. 
 
 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: 
“Senhor Jesus, obrigado por cuidar de 

mim!” 

 

 

 

 

QUINTA-FEIRA 

 

 No dia seguinte, o bom samaritano deu duas 

moedas de prata ao dono da hospedagem, dizendo: “Cuide 

dele! Quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que 

você tiver”.   

 Ao terminar essa história, Jesus perguntou: “Qual 

desses homens, foi o PRÓXIMO do homem que estava 

machucado?” 

 
  

Repetir o versículo com o seu filho: “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 
 
ATIVIDADE: Jesus deixou exemplos de amor e respeito a quem estava ao seu redor. Pinte as 
cenas que mostram esses sentimentos. 



 
 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: “Senhor Jesus, obrigado por sua proteção!” 

 

SEXTA-FEIRA:   

 

Com essa história, Jesus estava ensinando 

sobre ter compaixão, misericórdia com os outros.  

Ele quis nos ensinar que nós devemos 

amar a Deus em primeiro lugar e acima de 

qualquer coisa que temos, mas também que nós 

devemos amar o nosso próximo, ou seja, nossos 

amigos e todas as pessoas que estão ao nosso 

lado e precisando da nossa ajuda. 

 
Repetir o versículo com o seu filho: “O SENHOR 
É O MEU PASTOR! 
 
 
ATIVIDADE: Com essa história, 
Jesus mostrou como é importante 
cuidar das pessoas. Pinte a cena. 

 
 
ORAÇÃO – Leia e a criança 

repete: “Senhor Deus, eu te 

agradeço pela meditação desta 

semana!” 


