
 

SEMANA 23: OS DEZ LEPROSOS 

 

NOME:_____________________________________________________- Data: 06/06/2021 

 

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 17:11-19; 

• 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:  

 

“NO COMEÇO DEUS CRIOU OS CÉUS E A TERRA”  (Gênesis 1:1). 

 

Gestos:  NO COMEÇO DEUS – apontar para o alto; CRIOU OS CÉUS- abrir os braços apontando para 

cima;  E A TERRA - abrir os braços apontando para baixo. 

 

 

SEGUNDA-FEIRA 

        Certa vez, Jesus estava indo para Jerusalém quando dez leprosos ficaram 

olhando para ele de longe, porque eles não podiam chegar perto das pessoas. 

       Mas o que é uma pessoa leprosa? É uma pessoa com uma doença na pele, seu 

corpo fica cheio de feridas e naquela época não tinha cura, por isso eles não podiam 

ficar perto de ninguém. 

      Quando eles andavam pela rua, essas pessoas doentes tinham que gritar: 

“Impuro! Impuro!”, para todo povo saber que eles eram doentes.  

      Que triste ficar sozinho e longe de todos. Será que eles vão conseguir falar com Jesus?    
 
* Repetir o versículo com seu filho (a): 

NO COMEÇO DEUS CRIOU OS CÉUS 

E A TERRA.  
 

ATIVIDADE: Os dez leprosos ficaram 

olhando Jesus de longe. Pinte a cena. 
 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, 

obrigado por ficar sempre perto de mim. 

 

TERÇA-FEIRA 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



       Quando Jesus passou perto dos dez leprosos, eles nãos gritaram: “Impuro!” Os dez leprosos gritaram 

outra coisa: “Jesus, mestre, tem misericórdia de nós!”.  

       Sabe por que eles gritaram assim? Porque eles sabiam que só Jesus poderia curar a doença deles. 

         
       Por isso, quando você precisar de qualquer coisa, ore e peça para Jesus te ajudar.     Jesus ouviu o 

pedido dos dez leprosos e pediu para eles irem encontrar o sacerdote. O que será que vai acontecer? 

Amanhã você saberá. 

      Mas não esqueça: (Diga para criança repetir) Tudo o que temos e o que somos é presente de Deus. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): NO COMEÇO DEUS CRIOU OS CÉUS E A TERRA.  

 

ATIVIDADE: 

      Os dez leprosos pediram ajuda de Jesus. Pinte de 

vermelho as feridas na pele do homem doente.  

  

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, obrigado por me 

dar o que preciso! 

                                              

 

QUARTA-FEIRA 

      Naquela época eram os sacerdotes que diziam se a 

pessoa leprosa estava curada de sua doença. 

      Jesus respeitava à lei do povo judeu e disse para os 

homens doentes irem falar com o sacerdote.  

      No caminho eles perceberam que a sua pele estava limpa. 

Uau! Eles estavam curados daquela doença que todos tinham 

medo.   

      Jesus é muito poderoso e pode fazer qualquer coisa pelas 

pessoas: curar doenças, dar um emprego, dar comida e muito 

mais. Nunca duvide! 

      Mas Jesus sabe o que é bom ou ruim para nós, e no tempo 

certo ele nos dará tudo o que precisamos, porque ele sempre quer 

o melhor para seus filhos. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): NO COMEÇO DEUS 

CRIOU OS CÉUS E A TERRA.  
 

ATIVIDADE:  



      Os dez leprosos precisavam chegar até os sacerdotes para saberem se estavam curados. Ajude-os a 

chegar mais rápido colando um barbante ou alguma outra coisa para marcar o caminho. 

 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, obrigado por querer o melhor de mim! 

QUINTA-FEIRA 

        Jesus curou os dez leprosos, mas somente um homem samaritano, voltou agradecendo a Deus bem 

alto.  

       Quando ele viu Jesus, se ajoelhou aos seus pés e lhe agradeceu. 

Jesus perguntou: “Não foram curados os dez? Onde estão os outros nove?”. 

       Que triste! Jesus curou dez leprosos, mas somente um voltou para agradecer.  

       Então Jesus disse: “Levante-se e vá; a sua fé o salvou”.    

                                                     
       O homem foi curado da sua lepra e dos seus pecados. 

       Aquele homem samaritano entendeu que tinha sido curado por Deus através de Jesus. Você deve 

agradecer a Deus por tudo o que você tem, pois tudo o que temos e o que somos é presente de Deus. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): NO COMEÇO DEUS CRIOU OS CÉUS E A TERRA.  
 

ATIVIDADE: 

Jesus curou os dez leprosos! Circule quantos homens voltaram para agradecer. 

 



                                 

                    3 Homens                                           2 Homens                                      1 Homem    

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, eu te agradeço por tudo o que tenho! 

 

SEXTA-FEIRA 

 

       Aquele samaritano estava muito feliz porque tinha 

sido curado e assim podia voltar a ter uma vida normal 

perto das pessoas e de sua família. 

      Você também dever agradecer em todos os 

momentos, quando tem muito ou pouco. Vamos 

agradecer? 

Jesus eu te agradeço... 

* Pela minha família; 

* Pela minha casa e minha cama; 

* Pela comida; 

* Pela minha igreja e meus professores; 

* Pelo meu brinquedo. 

Explique e peça para a criança repetir: Quando 

agradecemos usamos a palavra: OBRIGADO! 

    Deus fica muito feliz com as pessoas que sabem 

agradecer e diz obrigado, mas fica triste quando ficamos 

reclamando. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): NO COMEÇO DEUS CRIOU OS CÉUS E A TERRA.  

 

ATIVIDADE: Ser agradecido é uma das coisas que deixa Deus feliz e reclamar de tudo deixa Deus triste. 

Pinte a cena da criança que disse OBRIGADO pelo que ganhou. 

  
 

 

 
  

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por me ensinar a fazer sempre o que é certo! 


