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INTRODUÇÃO 
 

Vamos para a nossa campanha pocket (bolso), onde a criança levará para sempre             

pequenas palavras que farão uma grande diferença para sempre em suas vidas. 

Estamos em uma fase onde temos que esperar a transformação de todas as coisas para               

vivermos um novo dia! 

Nesta aula, vamos ver viver uma nova primavera com nossas crianças.  

A primavera é uma estação onde, traz um florescer,um frescor, cores e perfumes naturais              

de Deus,  após uma estação fria. 

Viver a primavera, espiritualmente , é vc sair da frieza espiritual, ministerial e ir para a                

preparação da transformação do Senhor e assim viver a primavera e se preparar para estar               

fervendo na presença de Deus. 

E com nossas crianças, a primavera é o anúncio de um tempo onde Deus vai trazer                

alegria, semeadura e colher os melhores frutos.  

Que você professor, possa ser o primeiro a viver cada palavra e que isso venha a                

transbordar na vida de cada criança.  

 

Boa aula! 

 

 

 
AULA 2: SEMEADURA 

Semear é a ação de lançar semente sobre a terra, dar, entregar, ceder. É preciso semear 
sempre a semente e não repousar a mão, pois não sabemos qual semente prosperará.( Ec 11.6) 

Temos em nossas mãos sementes boas, bem selecionadas, de várias espécies , podendo 
assim produzir uma grande plantação, cada semente com sua funcionalidade.  

E aquilo que plantamos vamos colher, e para colher frutos bons e ter árvores com raízes 
fortes, temos que plantar no lugar certo e no tempo certo. 

 

LEIA E MEDITE: 
 
Mateus 13. 01 - 09 
 
OBJETIVOS: 
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●  Levar a criança a entender que ela é escolhida de Deus e que Deus fará uma 

transformação sobrenatural em sua vida.  

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● 2 plantinhas - uma bem bonita plantada em terra Boa, 1 plantada na pedra sem raiz 

 

● Milho ou semente de girassol. 

● Terra fértil para plantio.  

MINISTRANDO: 
 

Certo dia, estava Jesus sentado na praia , tomando um solzinho da primavera, e 

observando a natureza , e onde Jesus estava sempre aparecia um monte de gente pra ouvir ele 

falar. 

Como ali começou a chegar mais e mais pessoas, ele então resolveu subir em um barco e 

começou a ensinar com histórias para aqueles que ali estavam.  

Jesus começou a ensinar sobre o semeador, que saiu com um saco de sementes para 

plantar, só que provavelmente ele tinha um cachorrinho arteiro, que deixou um furo no saco de 

sementes , e isso fez que o semeador derrubasse algumas sementes pelo caminho. 

Primeiro deixou cair na estrada, onde alguns passarinhos que passeavam por ali, viram as 

sementes e comeram tudo. FAÇA SOM DOS PASSARINHOS CANTANDO.  
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Depois algumas sementes caíram em meio às pedras, mas como elas começaram a 

crescer na primavera e no verão aquela super sol veio, e elas morreram, porque não tinham 

raízes.  MOSTRE ALGUMAS PEDRINHAS PARA AS CRIANÇAS. 
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Depois o semeador passou por um lugar cheio de espinhos, as sementes caíram, passado 

algum tempo começaram a brotar, mas morreram machucadas pelos espinhos. LEVE PALITOS 

DE DENTE E MOSTRE COMO É UM ESPINHO.  

 

Aahhh mas não acabaram as sementes, por último as sementes caíram em uma terra 

muito boa. Cresceram e deram muitos frutos. MONSTRE A TERRINHA FOFA.  
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A semente é a palavra de Deus, temos que deixar nossos corações como a terra boa, para 

que possamos colher muitas coisas boas. 

Por isso que temos que plantar sempre coisas boas, para colher o melhor. 

Olhem só esses dois vasos , são diferentes, qual plantinha está mais bonita? A que está 

na terra boa não é mesmo? E qual está morrendo? A planta que está em uma terra ruim!  

 

Hoje o que você precisa saber, que falar coisas boas, e plantar o que é bom, você vai 

colher o melhor desta terra.  

Suas orações tem que ser plantadas em terra Boa, e não em lugares que vão impedir de 

você viver o que quer. 

ORAÇÃO: 

Senhor meu querido Deus, hoje eu quero ser enxergar as suas promessas em minha vida.               

Me faz viver a Primavera mais linda da minha vida. Transforma o meu interior, quero ser uma                 

terra fértil! Eu te amo Jesus! 

Amém!  

LOUVOR: 

O semeador - Aline Barros  

VERSÍCULO: 

“Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta,                           

sessenta e até cem por um”. Marcos 4:8 

ATIVIDADE  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/4/8+


CAMPANHA POCKET  
 
  2020 Ano Aceitável de Senhor 
  APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

Vamos plantar milho de pipoca e girassol?  

Providencie vasinhos de garrafa pet, leve materiais para as crianças decorarem o vaso. podem 
usar tintas, adesivos e fita colorida! Depois coloque terra boa! Ensine-os a cuidar e regar o 
vasinho todos os dias!!! 
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OFERTA:  

Deus tem coisas novas para as nossas vidas, Ele tem a transformação, e o novo de Deus. 
Entregue sua oferta para Ele. As janelas dos céus vão se abrir e Deus trará aquilo que sua casa, 
sua família está precisando. Vamos entregar nossa oferta? 

Ore comigo: Senhor Jesus, receba o meu dízimo e a minha oferta. Abra as janelas dos céus 
sobre a minha vida, minha casa e sobre a minha família. Eu declaro que viverei o renovo do 
Senhor! Em nome de Jesus, Amém! 

LEMBRANCINHA: 
 
A PRÓPRIA ATIVIDADE 
 

 


