
Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 
NOME:______________________________________________________________DATA: 30/09/2018 

 

O BOM SAMARITANO 
 

Versículos para Decorar: 

1– Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 
(João 17:3)  

2– Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu 
irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. (1 João 4:20)  

3 –Ele 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." (Lucas 10:27)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA – Jesus e o mestre da lei 
 

Entendendo a História 
1. Mais uma vez um mestre da lei foi procurar Jesus. Porém, ele não foi para aprender a verdade de Deus, mas 
para pôr Jesus à prova. Ele levantou e fez uma pergunta não muito inteligente a Jesus. Para descobrir que pergunta foi 
essa e como Jesus a respondeu, substitua os números pelas letras seguindo o exemplo e em seguida escreva no 
quadro abaixo. Exemplo: J35U5 73 4M4 = JESUS TE AMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jesus respondeu ao mestre da lei com outra pergunta. O mestre da lei teve que recorrer aos seus conhecimentos 
para responder à pergunta de Jesus. E o que ele respondeu? Leia as duas passagens presentes na tábua da lei 
abaixo e descubra os dois mandamentos que ele respondeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deuteronômio 6.5 Levítico 19.18 

M357R3, 0 QU3 
PR3C150 F4Z3R  
P4R4 H3RD4R 4 
V1D4 373RN4? 

 

0 QU3 3574 
35CR170 N4 L31? 
C0M0 V0C3 4 L3? 

 



3. Jesus respondeu ao mestre da lei com uma pergunta pois queria que ele entendesse que não era cumprindo um 
conjunto de regras que ele seria salvo. Jesus queria que ele entendesse seu pecado e sua incapacidade de poder 
se salvar. Leia as frases abaixo e escreva S para Sim quando a afirmação for verdadeira e N para Não, quando for 
falsa. 
 

(   ) O mestre da lei estava ali para aprender mais sobre a verdade de Deus.  

(   ) Deus quer que sejamos religiosos, pois o que importa é ter uma religião. 

(   ) O que o mestre da lei queria era mais uma regra para conquistar a salvação.  

(   ) Não há nada que possamos fazer por nós mesmos para conquistar a vida eterna. 

(   ) O sacrifício de Jesus na cruz foi completo e suficiente para que possamos ter nossos pecados perdoados e 

assim herdarmos a vida eterna.  

Refletindo: 
Herdamos a vida eterna quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Somente ele pode nos dar a vida 
eterna.  

Lição:  
Preciso amar a Deus e preciso amar o próximo também. A religiosidade não salva, só Jesus salva. 

Decidindo: 
(   ) Decido amar a Deus verdadeiramente: fazendo meu Momento com Deus essa semana com toda a minha 
dedicação. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e pedindo para ele te ajudar a amar Ele e as 
pessoas: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 

TERÇA-FEIRA – A grande cegueira do fariseu 
Entendendo a História 
1. Na resposta que Jesus deu ao fariseu ele destacou as duas leis mais importantes: ame a Deus e ame ao seu 
próximo. Por que Jesus fez o fariseu citar a lei? Marque um grande X na resposta errada: 

 

 

 

 
 

2. O mestre da lei achava que amava a Deus, afinal, cumpria uma porção de regras, mas na verdade ele sofria de 
uma grande cegueira espiritual. Substitua as palavras em braile (alfabeto usado por deficientes visuais) pelas 
palavras correspondentes e descubra o motivo da cegueira espiritual. 

 
 
 
 
 

Porque é muito difícil para o ser humano amar ao Senhor com todo o seu ______________ , _______ , _________                                                               
 
 

e ______________________. Por isso que Jesus disse: - Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. 

 
 
 

3. Além de amar a Deus, Jesus disse ao homem que era necessário amar ao próximo. Ele, tentando se justificar, 
perguntou quem era o seu próximo. Marque com X quem pode ser o seu próximo. 
 

(   ) O meu próximo pode ser uma pessoa que não gosta de mim. 
(   ) O meu próximo pode ser uma pessoa que não conheço e que está ao meu lado. 
(   ) O meu próximo é só quem é da minha família. 
(   ) O meu próximo pode ser uma pessoa que às vezes me trata mal. 
(   ) O meu próximo é sempre alguém de que gosto. 

 

  

Para que o mestre da lei entendesse 

que ele estava bem encaminhado na 

tentativa de cumprir a lei. 

       
     alma                             entendimento                             coração                    força 

Para que o mestre da lei entendesse que 

ele podia cumprir uma parte da lei, mas 

que era incapaz de cumprir toda ela. 



4. O mestre da lei para justificar a si mesmo pergunta a Jesus: “Quem é o meu próximo?” Ele não perguntou sobre 
amar a Deus. Para aprender um pouco sobre o que Deus fala a respeito de amar o próximo leia 1 João 4.20 e em 
seguida relacione as colunas abaixo corretamente.  
 

a. Se eu amo a Deus, mas odeio meu irmão 
b. Se eu não amo meu irmão a quem vejo 
c. Eu amo a Deus quando 

 
Refletindo: 
Aprendemos que devemos amar todas as pessoas, inclusive as pessoas que não gostamos. 

Lição:  
Amar é uma decisão. Você precisa decidir amar as pessoas, mesmo aquelas que te tratam mal. Você pode orar por 
elas e pedir a Deus para te ajudar.  

Decidindo: 
(   ) Decido amar as pessoas que Deus colocou na minha vida (família, amigos, parentes, professores, colegas etc). 
Inclusive aquelas pessoas que são mais difíceis. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e pedindo para ele te ajudar a amar as pessoas 
difíceis. Se tiver alguém em especial que você não tem amado, escreva o nome dessa pessoa e decida, a partir de 
hoje, orar por ela: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 

QUARTA-FEIRA – A parábola do bom samaritano 
Entendendo a História 
1. Em resposta a nova pergunta do mestre da lei sobre quem era seu próximo Jesus começou a lhe contar uma 
parábola. Desvende as palavras que estão codificadas para completar os espaços em branco que completam a 
história que Jesus contou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Algumas pessoas que passavam por aquele lugar o viram lá quase morto. Quem eram essas 
pessoas? Agora você é o detetive! Leia o que essas pessoas faziam no quadro abaixo e tente 
descobrir quem elas eram. 
  

 
 
 

O QUE ESSA PESSOA FAZIA? QUEM ERA ESSA PESSOA? 

Era mediador entre Deus e o povo – trabalhava no Templo – sua função era 
fazer sacrifícios e orações em favor do povo 

 

Ajudava o sacerdote nos serviços do templo – Era um homem religioso.  

Era uma raça mista – Era odiado pelos judeus – Era desprezado pelos 
fariseus 

 

 

1 2 3 

A J A S 

B N E P 

C M T L 

D R O U 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

   

__ __ __ __ __ __ 

A1 B2 D1 D3 A3 A2 C3 B2 C1 

   
D1 D2 D3 B3 A2 A3 

__ __ __ __ __ 

             C1 D2 D1 C2 D2 

             __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

       A2 A3 A3 A2 C3 C2 A2 B1 C2 B2 A3 

       

(   ) eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. 
(   ) sou mentiroso. 
(   ) eu amo meu irmão. 

 

Um homem descia de _______________ quando caiu nas mãos de __________________. Estes lhe tiraram 
as _____________, espancaram-no e se foram, deixando-o quase _____________.  
 

FARISEU  –  SAMARITANO  –  DISCÍPULO  –  SACERDOTE  –  PUBLICANO  –  LEVITA 



3. Aqueles dois primeiros homens que passaram por ali eram 
pessoas religiosas, mas não amavam a Deus da forma correta. 
Para saber o que eles fizeram quando viram aquele homem nu 
jogado ao chão, descubra a saída do labirinto e escreva a 
resposta que está no caminho até lá. 
Resposta: _______________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

Refletindo: 
Aprendemos que devemos ser praticantes da palavra e não 
apenas ir a igreja, meditar e orar. O nosso amor pelas pessoas 
deve ser em ação. Quando vermos alguém passando dificuldade 
e pudermos ajudar, devemos ajudar e não ignorar. 

Lição:  
Nosso amor deve ser em ação. Devemos ser praticantes da 
palavra e não somente ouvintes.  

Decidindo: 
(   ) Decido amar as pessoas em forma de ação. Escreva um ato de amor que você fará nessa semana por alguém: 
________________________________________________________________________ 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e pedindo para ele te ajudar a amar as pessoas com 
suas atitudes. Peça para você ser uma criança praticante da Palavra: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 

 

QUINTA-FEIRA – Quem foi o “próximo”? 
 

Entendendo a História 
1. Leia o texto abaixo e procure as palavras em negrito no caça-palavras. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Na parábola, o sacerdote e o levita, apesar de se acharem muito certinhos, decidiram não ajudar o homem que 
estava muito machucado. O samaritano foi o único que passou e ajudou. Quando Jesus perguntou ao mestre da lei 
quem foi o próximo daquele homem ele se recusou a falar quem tinha sido, por quê? Marque a resposta certa. 
 

(   ) Por que ele não podia pronunciar a palavra samaritano. 
(   ) Por que os judeus odiavam os samaritanos.  
(   ) Por que ele não lembrava quem tinha sido. 
 

3. O homem samaritano pegou o homem, colocou no seu animal, passou vinho e óleo para que suas feridas 
fossem curadas, pagou dois denários para ele ficar numa hospedaria e ainda falou que se tivesse outra despesa 
iria cobrir. Agora marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. 
 

(   ) O pagamento devido foi importante, pois se o homem ficasse hospedado lá além do que havia sido pago, pela 
lei, ele deveria virar escravo do proprietário da hospedaria. 
(   ) O samaritano deixou o homem machucado na hospedaria e seguiu viagem imediatamente pois já havia perdido 
muito tempo com ele. 
(   ) O samaritano, não somente salvou o homem da morte, mas cuidou dele e prometeu pagamento para que ele 
não se tornasse um escravo. 
(   ) Aprendemos com esta parábola que sua religiosidade não leva você para o céu.  

 
 

 

X Z D M Q W K O X 

V L F Ç G S D W V 

W E X Q H N G K W 

K V H W A A T H K 

X I W V X J K G X 

V T L W K U X H V 

S A C E R D O T E 

S B Q K W O K X Q 

W X P Ç X U W Y Ç 

Um homem foi assaltado e ficou muito machucado. Passaram por ele um 
sacerdote e um levita, mas somente um terceiro homem, que era samaritano, 
o ajudou. Ele o colocou em seu cavalo, curou suas feridas e ainda pagou sua 
hospedagem e seus gastos extras em uma hotelaria, salvando assim a sua 
vida. 

 

INÍCIO 



Refletindo: 
Aprendemos que o samaritano usou seu próprio dinheiro para ajudar o homem que foi assaltado. Deus nos dá 
recursos (dinheiro, habilidades, tempo e etc) para usarmos também com as outras pessoas. 

Lição:  
Devemos usar o que está em nossas mãos para ajudar as pessoas. Podemos dar o nosso tempo ajudando um 
colega, ajudar com alimentos na Cesta do amor etc. Podemos ser generosos e bondosos assim como o samaritano. 

Decidindo: 
(   ) Decido ser generoso(a). Escreva uma atitude de generosidade que você fará nessa semana: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(   ) Decido ser bondoso(a). Escreva uma atitude de bondade que você fará nessa semana: 
_____________________________________________________________________________________________ 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a sua oração de hoje pedindo ajuda de Deus para ser uma criança generosa e bondosa, assim como vimos 
na parábola do bom samaritano: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 

SEXTA-FEIRA – Jesus, o bom samaritano 
Entendendo a História 
1. Ao contar essa parábola, Jesus estava tentando fazer o mestre da lei entender uma coisa muito importante. Agora 
com a ajuda de um espelho descubra o que Jesus queria nos ensinar e escreva no espaço abaixo. 

 
 
 
 
 
 

2. O samaritano ajudou aquele homem quase morto quando ele era incapaz de ajudar a si mesmo.  Complete com 
as palavras do quadro o que Jesus quer que você entenda na meditação de hoje. 

 

 
 

 
 
 
 

3. Jesus é o nosso bom samaritano. Seu esforço não funciona e nunca vai funcionar para herdar a vida eterna, 
afinal você não é tão bom quanto acha ser, mas Jesus é. Para aprender mais, complete os espaços em branco 
usando a palavra que irá dar um sentido completo as afirmações abaixo. 

a. Jesus nos _____________ (salvou / roubou) da morte, cuidou de nós, e ____________ (pagou / contraiu) um 

alto preço para não sermos escravos do pecado. 
  

b. Para herdar a vida eterna precisamos fazer parte da ____________ ( igreja / família) de Jesus. Fazemos isso 

por _______________ (decisão / consagração), aceitando a salvação que Jesus oferece. 

 

c. Deus quer que você ________________ (não reconheça / reconheça) que é um ________________ (pequeno / 

grande) pecador, mas que Jesus é um _______________ (pequeno / grande) Salvador.  

Refletindo: 
Com essa parábola, aprendemos que não é a religião que nos leva para o céu. O único caminho para o céu é 
Jesus.  

Lição:  
Jesus é o nosso bom samaritano. Ele cuidou de nós e pagou um alto preço por nós para nos livrar do pecado. 
Somente Jesus pode nos levar para o Céu. 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________ 

DEUS QUER __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ E NÃO __ __ __ __ __ __ __ __. VOCÊ NÃO PODE 

FAZER __ __ __ __. JESUS JÁ FEZ __ __ __ __ POR NÓS. ELE É O __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __! 

 

NADA   BOM     RELIGIÃO   RELACIONAMENTO TUDO       SAMARITANO 



Decidindo: 
(   ) Decido ser uma criança agradecida a Jesus por ele ter me salvado e por hoje ter a salvação.  
(   ) Decido falar de Jesus e desse amor tão grande a outras pessoas. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva as suas decisões e depois escreva a Deus pedindo para Ele te ajudar a cumprir as decisões que você 
tomou. Depois, agradeça a Ele por ter te dado a salvação. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 


