O Bom Samaritano
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Meu Mestre mandou – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=l0pc6yksM6Y

2. Há muito tempo atrás – Crianças Diante do Trono.
https://www.youtube.com/watch?v=8F5ztRFVp-k

3. Deus Grandão – Vineyard Infantil
https://www.youtube.com/watch?v=2Nd-n0qhmcM

4. A chave da oração – Radicais Kids
https://www.youtube.com/watch?v=U419sizOcaQ

Texto Bíblico: Lucas 10.29-37

Princípio Bíblico: Deus nos deixa o princípio da união quando nos
ensina que devemos cuidar uns dos outros, daqueles que são de
casa e os próximos que nem sempre conhecemos.

1º) Quebra gelo:
Quem aqui sabe o que devemos fazer para demonstrar que
amamos a Deus? (deixe as crianças responderem). Alguém sabe
qual a principal forma de demonstrarmos amor a Deus?
(mais uma vez, deixem as crianças falarem o que pensam).
Na história de hoje vamos aprender sobre como podemos
demonstrar que realmente
amamos a Deus. Vamos aprender sobre o bom samaritano.
Sugestão ao líder:
Pergunte às crianças se elas sabem o que é uma
parábola.
Dependendo da idade delas, explique o que é.

2°) Mensagem (25 min):
Hoje vamos conhecer a parábola do Bom Samaritano. Você sabe o que é
um samaritano?
Samaritano é a pessoa que nasce na província da Samaria. Uma pessoa
samaritana também é considerada como uma pessoa caridosa, que tem
bom coração e se preocupa com o próximo.
Certo dia, Jesus estava ensinando os seus discípulos e de repente um
perito na lei levantou-se e perguntou para Jesus o que era preciso para
herdar a vida eterna. E Jesus perguntou a ele o que estava escrito na lei,
então o mestre da lei respondeu: “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o
seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu
entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo”. Jesus ainda
disse: “Faça isso e viverá eternamente”. O mestre da lei ainda não
satisfeito, perguntou quem é o próximo. Então Jesus respondeu
contando a parábola do Bom Samaritano:
- Certa vez, um homem descia de Jerusalém para Jericó. No caminho
alguns ladroes o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o
deixaram quase morto. E estava descendo pela mesma estrada um
sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem machucado no chão,
passou pelo outro lado da estrada e não ajudou o ferido. Também
passou um levita por ali, olhou o homem machucado no chão, mas
também foi embora pelo outro lado da estrada. Um samaritano estava
viajando e passou por aquela estrada, quando viu o homem machucado
no chão, sentiu piedade e foi até ele prestar socorro. O samaritano
limpou os ferimentos do homem com azeite e vinho e depois enfaixou
as feridas. Depois disso, o samaritano colocou o homem ferido em cima
do seu próprio animal e levou à uma hospedaria, onde cuidou dele. No
dia seguinte, o samaritano deu duas moedas de prata ao hospedeiro
dizendo: Tome conta dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as
despesas que tiver.
Então Jesus olhou para os discípulos e o mestre da lei e perguntou
quem eles achavam que foi o próximo do homem ferido.

O perito da lei respondeu: “Aquele que teve misericórdia do ferido.”.
Então Jesus disse: “Vá e faça o mesmo.”.

3°) Aplicação:
Essa é uma lição importante para aprendermos: todos nós devemos
amar as outras pessoas, independente de quem elas sejam, de onde
morar, de sua cor ou se é rica ou não. Devemos amá-las e tratá-las bem,
mesmo se não as conhecemos. Jesus nos deixou essa missão que é
muito valiosa.

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Todas as questões (3 a 9 anos)
1) Você gosta de ajudar as outras pessoas?
2) Você gosta que as outras pessoas te ajude a realizar tarefas?
3) Você lembra de alguma situação em que você foi prestativo e
ajudou alguém?
4) De que maneira você acha que pode ser mais bondoso?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas pedindo para que Deus nos ajude a sermos
mais bondosos, a termos um coração bom que ame ajudar ao
próximo.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

O Bom Samaritano
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

O Bom Samaritano
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) LABIRINTO – Tente levar os três homens até aquele
que está machucado e descubra quem o ajudou.

O Bom Samaritano
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Procure as seguintes palavras:
SAMARITANO – HOSPEDEIRO – SACERDOTE – LEVITA –
LADRÕES – AJUDAR – JESUS – FERIMENTO – LEI –
PRÓXIMO – AMOR

