
 

 

 

 

 

Segunda-feira: O Filho Pródigo  

 

 

          

Para ensinar as pessoas, Jesus gostava de 

usar parábolas. Você sabe o que é uma 

parábola? Veja no quadro ao lado. Nesta 

semana vamos conhecer algumas das 

parábolas que Jesus contou para ensinar 

lições importantes. 

Leia Lucas 15:11-32.  

• De acordo com o texto lido, complete a 

cruzadinha. Horizontal: 2-Qual filho foi falar com 

seu pai? 5-Quantos filhos o homem da história 

tinha? 7-O que ele pediu para o pai lhe dar? 8-Quem 

tinha comida de sobra enquanto ele passava fome? 

Vertical: 1- Ele foi trabalhar cuidando de ... 3- O 

filho partiu para uma região ... 4- Na região em que 

ele estava houve uma grande ...  

 6- O que ele fez com o que recebeu de seu pai?  

 

• Agora responda as perguntas abaixo: 

O que ele desejava comer? _______________________________________. 

O que ele decidiu fazer? _________________________________________. 

O que o pai fez quando viu seu filho? ________________________________. 

O que os servos deveriam trazer para o filho? _________________________ 

___________________________________________________________. 

O pai festejou porque o filho estava ___________ e __________________ ; 

estava ______________ e __________________________.  

                     JESUS e as 
                            Parábolas 

 
                                  
                     
                  
                       
 

“Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado'. 

E começaram a festejar o seu regresso” Lc.15:24 
 

Mateus 5:21 
Êxodo 20.3 

Você sabia? Os porcos eram considerados animais imundos pelos 

judeus, e, portanto, cuidar desses animais era um trabalho muito 

humilhante para esse filho. Escolher fazer a sua própria vontade 

e sair da presença do Pai sempre traz consequências. Você está 

vivendo na presença do pai ou distante dele? Qual a sua escolha?  

PARÁBOLA: Uma pequena narrativa 

que pretende trazer algum 

ensinamento para a vida, através da 

utilização de ilustrações que sejam 

familiares aos ouvintes. 
 

 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/21


 

• Coloque V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a 

seguir: (   ) O filho mais velho estava em casa e ficou feliz com 

a volta do irmão. (   ) O filho mais velho não sabia que o irmão 

estava de volta e ficou irado quando soube da festa.  

(   ) O filho mais velho achou injusta a festa que o pai fez para 

seu irmão.(   ) O pai não gostava do filho mais velho e por isso nunca fez uma festa 

para ele e deixou ele ficar fora da comemoração. (   ) O pai amava os dois filhos e 

desejava tê-los perto de si, por isso insistiu para o mais velho participar da festa.  

Pense Nisso: No final desta parábola, Jesus ensina a ter com os outros, a mesma 

compaixão que ele tem com você; sendo perdoador. Ele fez muito mais do que 

jamais qualquer um poderá retribuir. Você tem sido perdoador como o Pai ou 

rancoroso como o filho mais velho? 

Terça-feira: O Bom Samaritano 

 

 

Leia Lucas 10:25-28 e responda o que se pede: 
• Quem estava tentando pôr Jesus à prova? 

(  ) um sacerdote   (  ) um perito na lei    (  ) um levita 

Qual a pergunta que ele fez a Jesus? ________________________________ 

___________________________________________________________.  

Escreva as 2 respostas para a pergunta: 1. ____________________________ 

___________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

Para explicar melhor, como Jesus ilustrou o ensinamento? Através de:  

(  ) milagre (  ) sermão (  ) parábola  

Marque C (certo) ou E (errado), conforme Lucas 10:30-37: 

(  ) Um homem descia de Jericó para Jerusalém. (   ) Ele foi espancado por assaltantes. (  ) 

Pela mesma estrada passou um sacerdote, um soldado e um samaritano. (    ) O sacerdote 

teve piedade do homem ferido. (   ) O samaritano cuidou do homem, levou-o a uma hospedaria 

e pagou para que cuidassem dele. (   ) O “próximo” do homem ferido foi o samaritano que 

cuidou dele. 
• Agora relacione as colunas corretamente conforme a parábola: 

1) Assaltantes (   ) Viu o homem ferido e passou pelo outro lado. 

2) Levita (   ) Teve piedade do homem ferido e cuidou dele. 

3) Sacerdote (   ) Espancaram e deixaram quase morto o homem que descia pela estrada. 

4) Samaritano (   ) Também viu o homem ferido e passou pelo outro lado. 

Assim como o pai recebeu aquele filho com alegria e fez uma grande festa, Deus 

está sempre disposto a receber quem reconhece e deixa seus pecados (Pv. 28:13; 

I Jo.1:9). Existe algum pecado em sua vida que precisa ser confessado e 

abandonado?  

”Ame o seu próximo como a si mesmo”. Lucas 10:27b 
 

 



• Leia os versículos e escreva formas de amar ao próximo: 
Pv 3:28  

Cl 3:13  

Cl 3:16  

Hb 13:16  

Tg 5:16  

• Marque um X nas opções em que você pode demonstrar o seu amor ao próximo: 

(  ) Corrigir, em amor, um amigo quando ele erra (  ) Pagar um lanche a quem está 

com fome (  ) Ajudar alguém a fazer a meditação ou em uma matéria da escola (  ) 

Encobrir uma mentira para que o seu amigo não seja repreendido (  ) Emprestar a 

tarefa ou meditação para o amigo que não fez copiar (  ) Ajudar um idoso atravessar 

a rua. (  ) Não furar filas. 

Ache e circule os 7 erros na 2ª figura abaixo: 

 

 

 

 
 

 

 
 

Quarta-feira: Os Talentos 

 

 

 

Leia Lucas 19: 12-27 e responda 

Certo homem nobre de nascimento foi a uma terra para ser coroado o que? ____ 

O que ele deu para seus servos? _______ e que foi a ordem que ele deixou? ___ 

____________________________________________________________ 

“Ele respondeu: ‘ Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não 

tem, até o que tiver lhe será tirado” Lc 19:26 

Lição: Com esta parábola, Jesus está ensinando a você o amor ao seu próximo. Mas 

quem é o meu próximo? E como amá-lo? 1- Você deve amar as pessoas como você ama a 

si mesmo. O bem que você deseja receber, você deve fazer aos outros (Mt 7:12). Tudo 

o que você planta, você colhe, você recebe de volta (Gl 6:7). 2- O seu “próximo” é 

realmente quem está próximo. Não é ajudar apenas a quem você gosta, pois isto é fácil, 

até os descrentes fazem isso (Mt 5:46-47). O que agrada a Deus é que você ajude a 

qualquer pessoa que esteja necessitada, é que você seja misericordioso, deixe seu 

egoísmo de lado e ajude a quem estiver ao seu alcance. “Desejo misericórdia e não 

sacrifícios” (Mt 9:13). 
 

“Pensem nisto, pois: Quem 

sabe que deve fazer o bem 

e não o faz, comete 

pecado”. Tg 4:17 

 
 



Pense Nisso: O rei deu a mesma missão aos seus servos, 

com os mesmos recursos. Esses servos representam eu, 

você e todos os filhos de Deus, que recebem do Senhor 

minas, que são seus bens e talentos, e estes devem ser 

usados para glorificar a Deus e contribuir para o 

crescimento do Reino. 

• No verso 15, o que é mostrado a respeito do rei? 

_____________________. Ele voltou, certo? E isso é uma analogia a Cristo, pois 

Ele também voltará pra buscar seus filhos e ver o que foi feito com os talentos 

que Ele deu a cada um.  

Preencha o quadro com o que se pede 

Servo Qtde de 

Minas 

O que fez com as 

Minas? 

Consequência 

1º Servo    

2º Servo    

3º Servo    
Por que o 3º Servo não investiu nas minas que recebeu? _________________________ 

___________________________________________________________________ 

O que ele poderia ter feito e não fez? ______________________________________ 
Quem acabou com mais minas do que tinha investido?  (  ) 1º Servo   (  ) 2º Servo   (  ) 3º Servo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Você sabe pelo menos um dos seus talentos? 

Escreva no desenho ao lado. Deus te deu 

esse (s) talento (s) para você usar para Ele. 

Ele quer usar você, então se deixe ser usado 

por Ele e não enterre seus talentos.  

Leia os versículos e coloque-os 

corretamente nas linhas correspondentes. Siga o exemplo. 

 

 

 

 

 

Mina: A mina era uma unidade 

de peso também usada no meio 

monetário nos tempos bíblicos. 

Correspondia a 100 dracmas (ou 

denários).  
 

 

Refletindo: Há somente um tipo de dom (talento) ou vários? Leia 1 Co 12:4-6_____. Muitas 

pessoas pensam que ter talento é saber cantar, dançar, interpretar, e às vezes, por não saber 

fazer nada disso, se sentem inúteis no Reino de Deus. Mas talento é muito mais que isso: você pode 

saber ensinar, falar bem, ser um bom ouvinte, ter sempre uma palavra amiga, um bom evangelista. 

Deus distribuiu aos seus filhos vários tipos de talentos, e você deve utilizá-los, para não acontecer 

o que aconteceu ao 3º servo que até o que tinha ele perdeu. Para que o reino de Deus cresça, é 

importante que todos utilizem o talento que Deus nos presenteou. Você está usando o seu? 

 



Lc 2:52; 1 Pe 4:10; Dn 1:4; Rm 12: 4-8; Mt 25:29; Ec 4:5; Pv 17:16 

Multiplica e usa seus talentos                             Enterra seus talentos 

Cresce em sabedoria, estatura, graça (Lc 

2:52) 

Tem tudo arrancado de si (            ) 

Daniel e seus amigos [cultos, 

inteligentes, dominavam vários campos 

do conhecimento  (          )   

O tolo não sabe nem o que fazer com 

o talento que tem, e desperdiça tudo. 

Mesmo se tiver riqueza não a usará 

para a coisa certa e acabará 

arruinado. (            ) 

Sabe qual o seu dom e o usa para 

glorificar a Deus, entendendo que faz 

parte do corpo de Cristo e que tem uma 

função (               ) 

Cruza os braços, nada faz com os 

dons que Deus dá e acaba com a 

própria vida.  (            ) Serve seus irmãos com seus talentos (          )              
 

 

Quinta-feira: O Semeador 

 

 

 

Jesus contou uma parábola sobre um fazendeiro que semeou sua terra com quatro 

tipos de solo.  Relacione as colunas juntando com a alternativa que explica a terra, 

a semente e o semeador: 

Leia Mateus 13:1-23 

(a) terra                               (  ) Deus  

(b) semente                          (  ) Palavra de Deus  

(c) semeador                         (  ) coração do ser humano 

 

 

Agora diga o significado de casa semente: 

1 º Semente _________________________________________________ 

2ª Semente __________________________________________________ 

3ª Semente __________________________________________________ 

4ª Semente __________________________________________________ 

Você viu que algumas sementes caíram entre os espinhos e foram sufocadas. Os 

espinhos roubaram os nutrientes que a planta precisava para crescer. Jesus falou 

de três espinhos que podem sufocar a Palavra e impedir nosso crescimento. Ligue 

cada espinho ao exemplo da vida.  

 

 
 

a. O espinho da preocupação      

 

Quando insisto em ter um celular da 

moda, tênis e roupas, ou seja, quero 

ter mais do que preciso. 

“Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos 

ruins. ” Mt 7:17 



  

b. O espinho da riqueza  

 

 

c. O espinho dos prazeres desta vida  

 

 

 

 

• Que tipo de solo tem seu coração? Marque a resposta que mais parece com você.  

a. Durante a semana, eu...  

( ) Faço a meditação como prioridade e me esforço para decorar os versículos.  

( ) Deixo para fazer a meditação na noite antes de dormir, e nem sempre dá tempo.  

b. Quando o versículo da semana é muito grande, eu...  

( ) Começo a decorar na segunda e até domingo tiro de letra. 

( ) Desisto logo, sei que não vou conseguir mesmo.  

• Se você marcou a primeira resposta de cada, isso mostra que sua semente tem 

caído em solos férteis e vai produzir muitos frutos. 

• Coloque L na lição que aprendemos com a Parábola do Semeador  

( ) O coração que tem a “terra boa” confia em Deus mesmo quando tudo está difícil. 

Também tem cuidado de arrancar aquilo que atrapalha.  

( ) A pessoa que tem a “terra boa” é aquela que sabe cultivar a terra como um 

agricultor. 

Pense nisso: Deus nos escolheu e nos chamou para dar frutos: frutos que 

permanecem! João 15.16 Peça a Deus para tirar as pedras e os espinhos da sua 

vida, para que a sua vida seja fértil e germine frutos bons. ( ) Pedi. 

TOME UMA DECISÃO __________________________________________  

____________________________________________________________ 

COMPARTILHE COM SENHOR SUA DECISÃO. DEPOIS DE ORAR MARQUE 

UM “X” NO QUADRADO   

 

      Sexta-feira: As Dez Virgens 

 

 

Leia Mt 25:1-13 e responda as atividades 

• Complete o versículo com as palavras do quadro: 

   noivo          semelhante          céus          candeias      virgens          reino  

O __________ dos _______ será, pois, ____________ a dez ________ que 

pegaram suas ____________ e saíram para encontrar-se com o ______. 

Quantas virgens eram insensatas? ___ Quantas eram prudentes? ____ 

Quando passo horas jogando, 

assistindo TV, usando a Internet e 

Whatsapp e termino não fazendo a 

meditação, trabalho da escola e nada 

do que a mãe pediu para fazer. 

Quando deixo de fazer a meditação 

porque está em semana de provas na 

escola. 

Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora! Mt 25:13 



• Numere na ordem dos acontecimentos: 

(  ) Quando as insensatas saíram para 

comprar o óleo, o noivo chegou; 

(   ) Meia à noite ouviu-se um grito: “O 

noivo se aproxima! A Saiam para 

encontrá-lo; 

(   ) As insensatas pegaram suas 

candeias, mas não levaram óleo; 

(  ) As prudentes negaram óleo para 

insensatas, pois não havia o suficiente 

para as duas; 

(   ) Como o noivo demorou a chegar, elas ficaram com sono e adormeceram; 

(  ) Mais tarde as insensatas chegaram e pediram para porta ser aberta, porém o 

noivo disse que não as conheciam; 

 (   ) As virgens acordaram e preparam suas candeias; 

(   ) As insensatas perceberam que suas candeias estavam se apagando, e pediram 

óleo das prudentes; 

(  ) As virgens prudentes, que estavam preparadas, entraram com o noivo no 

banquete nupcial, e a porta foi fechada; 

(   ) As prudentes, levaram óleos em vasilhas, junto com suas candeias; 

Essa parábola traz um ensinamento muito importante, porém antes de falarmos 

sobre sua lição é importante você entender o que significado de cada pessoa e 

objeto que compõe a parábola:  

Esposo Cristo 

As virgens A Igreja de Cristo 

Lâmpadas A vida, o espírito. 

Óleo Espírito Santo 
 

CANDEIA: Lâmpada  

formada por um  

recipiente de barro 

 ou de folha, munida de um bico pelo 

qual passa a extremidade de um 

pavio, que se enche com óleo o para 

queimar. 
 

 

Pense Nisso: Sempre você ouve que Jesus vai voltar, e isso é uma verdade, muito 

em breve vai acontecer e esta parábola fala sobre esse acontecimento. O noivo 

representa Cristo, e sua chegada à segunda vinda de Jesus a terra. Você como parte 

da noiva de Cristo, deve estar preparado. As virgens prudentes são os filhos de Deus 

que obedecem ao Senhor, que O tem como Senhor e Salvador da sua vida. As virgens 

insensatas são aquelas pessoas que dizem que seguem a Cristo, estão dentro da 

igreja, mas nunca se decidiram por Ele, vivem na desobediência e as suas atitudes 

desagradam a Deus. A vida dessas pessoas não tem o óleo, que é o Espírito Santo, 

por isso vivem para atender seus desejos carnais. Essas pessoas pensam que eles 

ainda têm tempo, mas na verdade, o tempo deles está se esgotando, pois, o noivo 

(Cristo) pode voltar a qualquer momento. Com qual virgem você se identifica a 

PRUDENTE ou INSENSATA? 
 

 



 

• Descubra o versículo e veja o que a Bíblia sobre o dia e a hora que Jesus voltará. 

Q U      A       E    H    
              1        2       3        4        5               2       5              6       7      2                8             2                       5        9       2 

   G       B  ,          J       
  3       7      3             1     8     10           11      2             8             3      8    10            5     11            2     3              5     11          6     5  11   

C    ,       F I L H O ,      
            8        1       11              3       8        10             5                        7                         5                11      8       3        2        5 

          P    M T  2 4 :   
   11       5       10        8       3         4       8              5                      2       7              10       4 

TOME UMA DECISÃO _________________________________________  

____________________________________________________________ 

Compartilhe com Deus suas decisões, se você nunca orou pedindo para Jesus 

perdoar os seus pecados e entrar dentro do seu coração, ore agora. Jesus quer 

ser o seu Senhor e Salvador, Ele quer que você tenha a certeza da sua salvação. 

Basta você orar que Ele vai te responder.  

 


