ABRIL – SEMEADURA

AULA 2 - A semente sem raiz
A campanha da semeadura ajudará a criança a conhecer a Jesus como seu único e suficiente salvador. Com o
ensinamento de cada aula, ela terá o entendimento para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus,
sendo incentivada a ter uma vida de oração e leitura da palavra.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Professor, o seu objetivo é ensinar a semente da palavra de Deus para as crianças, sabendo que quanto mais ela for
plantada, maior será a colheita.
Mesmo sabendo que temos diferentes tipos de solos, devemos continuar semeando.
Pela fé cremos que cada criança é um solo fértil que produzirá muitos frutos ao longo de sua vida.
Devemos sempre perseverar nessa semeadura, cumprido o nosso papel como ministros.
Sabemos que cada um tem um tempo e deve ser respeitado, pois quem vai fazer essa semente prosperar é o Senhor
Jesus.

LEIA E MEDITE:
Mateus 13:5-6; 20-21 Mt 6:25-26

OBJETIVOS:
Levar a criança a entender como a palavra de Deus age no nosso coração.
Colocar em pratica os mandamentos da palavra de Deus.
Deixar a palavra criar raízes no coração.

o desenvolvimento da Aula

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Temos crianças e famílias com hábitos e costumes diferentes muitos vieram de lares não cristãos tendo raízes em
outras crenças, passando por um processo de conversão muitos levam tempo para se desligarem de seus costumes.
O que podemos observar que muitas crianças mesmo frequentando a igreja, quando tem algum evento na escola
secular que é contra a palavra de Deus ela quer fazer parte com os colegas, pois não tem maturidade e convicção da
sua fé.
Precisamos ensina- la a limpar esse passado e criar condições para que a palavra de Deus crie raízes profundas
nesse coração, iniciando uma nova caminhada com Cristo.

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
DINÂMICA AULAS
Imprima um painel com os tipos de terreno representado na parábola do semeador a cada aula vamos fazer um
coração até completar os quatro tipos de solos.

Nessa aula, daremos ênfase no segundo solo que recebeu a semente.
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DINÂMICA AULA 3:
Mostre as crianças como seria um terreno pedregoso para elas entenderem o que acontece com a plantinha quando
crescer em meio as pedras.

MINISTRANDO:
Olá galerinha vamos dar continuidade a campanha da Semeadura.
Na aula passada o semeador deixou a semente cair em um solo muito duro, onde a sementinha nem conseguiu
entrar e o passarinho comeu.
Em qual solo será que a semente foi lançada dessa vez???
A Bíblia diz que que o semeador lançou sua semente em um terreno pedregoso. Neste local tinham muitas pedras e
pouca terra... Logo a sementinha brotou naquela pouca terra, mas veio o sol forte e a plantinha se queimou, ficou
seca, porque tinha muitas pedras e suas raízes não se aprofundaram e ela acabou morrendo.
Sabe crianças o que aconteceu com essa plantinha vem acontecendo com muitas pessoas que tem um coração de
pedra. Ela vem para a igreja, recebe e se alegra com a palavra que é a semente só que não deixa a palavra entrar lá
dentro do seu coração para produzir uma raiz firme e forte. E quando vem os problemas como doenças,
desemprego, tristezas, ela fica desanimada, não vem mais para a igreja, não ora mais, não ouve mais os louvores....
A pessoa se afasta de Deus, prefere ouvir músicas feias, beber, ir a baladas do mundo, e passa a ser rebelde e
desobediente. Com isso, deixa o diabo trazer o desanimo e a destruição para sua vida.
Por isso não podemos deixar nosso coração ser um solo pedregoso!
O solo pedregoso é onde as raízes das plantas nunca se aprofundam. Igual ao coração das pessoas que recebe a
palavra superficialmente, sem o verdadeiro arrependimento... A pessoa não quer comprometimento com Deus, logo
se desvia pois não se converteu de verdade.
Hoje vamos limpar nosso coração, vamos tirar as pedras do desânimo, da desobediência, rebeldia, medo, tristeza,
inveja, brigas, essas pedras que querem matar a nossa semente.
Vamos fazer um ato profético agora pegue uma folha de papel escreva o nome das pedra que precisam sair do seu
coração; é o medo, tristeza... o que você tem guardado que não deixa a sementinha enraizar? Faça uma bolinha que
irá representar as pedras que estão atrapalhando a semente de florescer e jogue para bem longe.

LOUVOR:
“Coração de Pedra” – Cristina Mel
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ORAÇÃO:
“Senhor, eu declaro que nenhuma pedra vai impedir o mover sobrenatural da sua palavra na minha vida. Eu
viverei grandes e poderosos milagres Em nome de Jesus. Amém.”

VERSÍCULO:
“Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e
aumente os frutos da vossa justiça” 2 Coríntios 9:10

VERSÍCULO:
Em que solo caiu a semente?
Como é um solo pedregoso?
O que aconteceu com a sementinha quando veio o sol?
Quem deseja roubar a semente do nosso coração?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
A Bíblia nos ensina que a lei da semeadura funciona assim: colhemos de acordo com o que plantamos.
Aquele que plantar muito vai colher muito também, mas se semear pouco vai colher pouco.
Hoje vamos semear na casa do Senhor!
Você está disposto a colher muito ou pouco?
Então sua colheita vai depender de quanto você vai plantar. (2Co 9:6)
Pegue sua oferta, seu cofrinho com sacrifício diário e vamos entregar com alegria!
Vamos ofertar agora com alegria.

ATIVIDADE
Apresenta para as crianças copinhos de café com algodões embebidos em água e ofereça para cada criança duas
sementes de feijão.
Peça para cada uma dela colocar a semente dentro do copinho e pergunte: Quando você coloca a semente dentro do
copo, imediatamente ela nasce?
(Espera as crianças responderem que não).
Assim você explica que para a semente nascer ela precisa encontrar um bom solo e ser regada para que cresça forte
e saudável. No final da ministração peça para cada criança levar o copinho para casa, coloque por fora do copo o
nome de cada um com o seguinte versículo (Guardo a Tua Palavra no meu coração) - Sl119:11
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LEMBRANCINHA:
Vamos entregar um quebra - cabeça.

