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PLANO DE AULA
1. TEMA: A Parábola do Bom Samaritano.
2. OBJETIVO: As crianças, ouvindo a narração da Parábola, interessar-se-ão pela caridade perfeita do
Samaritano, que será guardada em suas memórias. O interrogatório dialogado, na avaliação, completará
o ensino.
3. BIBLIOGRAFIA:
Lc, 10: 29 - “E quem é o meu próximo?”
LC, 10: 30 a 35 - A Parábola.
ESE, cap. 15, item 3 (final).
Livro da Esperança (Emmanuel / F.C.Xavier), caps. 28 e 40.
Religião dos Espíritos (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 49.
Jesus no Lar (Néio Lúcio / F.C.Xavier), cap. 29.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
ESCREVER NO QUADRO: “E quem é o meu próximo?”
– “O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra
mais perto de nós.” – Emmanuel.
Isto é, nossos familiares, nossos amigos e nossos irmãos em humanidade.
b) Desenvolvimento: Narração dialogada.
Essa mesma pergunta: Quem é o meu próximo?, foi feita a Jesus por um doutor da Lei, um judeu.
Respondendo-lhe, Jesus contou a Parábola do Bom Samaritano, que vamos narrar para vocês.
(usar a folha anexada, que narra a Parábola).
******

Após contar a história:
c) Avaliação: Interrogatório dialogado.
Para encerrar, sem deixar dúvidas, vamos avaliar a ação generosa do Samaritano.
1) Qual foi o sentimento que fez o Samaritano ajudar o caído semimorto?
(Resposta: compaixão)
2) Em seguida, como ajudou o homem ferido?
(Atou-lhe as feridas, lavando-as com azeite e vinho)
3) Como fez para garantir o repouso necessário?
(Colocou-o no seu animal e levou-o para uma hospedaria)
4) E o deixou sozinho na hospedaria?
(Não. Ficou com ele durante a noite e tratou dele)
5) Na manhã seguinte, tendo que continuar sua viagem, o que o Samaritano deu ao hospedeiro?
(Duas moedas, em pagamento)
6) O que o Samaritano recomendou ao hospedeiro?
(Trata-o bem e quanto gastares mais, na volta, pagarei)
d) Material didático:
Quadro-de-giz e o texto da Parábola.
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A PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO

ILUSTRAÇÃO Nº 01:
Um dia, um pobre homem descia da cidade de Jerusalém para Jericó, no vale do Rio Jordão e caiu
nas mãos de salteadores que, depois de o espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto no caminho.

ILUSTRAÇÃO Nº 02:
Logo depois, passou por aquela estrada um sacerdote.
Viu o pobre homem caído, ferido e semimorto. Não se deteve, porém, para socorrê-lo. Não teve
compaixão do pobre ferido, abandonado no chão.
Instante depois, passou por aquele caminho um levita.
Viu o ferido e passou de largo, sem lhe prestar atenção.

ILUSTRAÇÃO Nº 03:
Uma terceira pessoa passou pelo mesmo lugar.
Era um samaritano que também vinha de Jerusalém.
Viu o homem semimorto na estrada, mas não procedeu como o sacerdote e o levita.
O bom samaritano desceu de seu animal, aproximou-se do pobre judeu e se encheu de grande
compaixão quando o contemplou de perto, com as vestes rasgadas e sangrentas e o corpo ferido pelas
pancadas que recebeu.
E, chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho.
E, pondo-o sobre o animal, levou-o para uma hospedaria e, lá, tratou dele.

ILUSTRAÇÃO Nº 04:
Na manhã seguinte, tendo que continuar sua viagem, chamou o dono do pequeno hotel, entregoulhe dois denários e disse-lhe: Trata-o e, quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei.

Lucas, 10: 30 a 35.
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ILUSTRAÇÃO Nº 01

ILUSTRAÇÃO Nº 2
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ILUSTRAÇÃO Nº 3

ILUSTRAÇÃO Nº 4
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