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AULA 2 – A SEMENTE DO CIÚME 

 

Hoje dando continuidade a Campanha da Semeadura nossa história será sobre dois irmãos que 

foram vítimas de um sentimento destrutivo; o ciúme de Caim. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Ciúme – dicionário - Sentimento negativo provocado por receio ou suspeita de que a pessoa 

amada dedique seu interesse e/ou afeto a outrem. 2 Receio de perder algo. 3 Sentimento 

negativo em que se mesclam ódio e desgosto, provocado pela felicidade ou situação favorável 

de outrem; inveja. 

 

Queridos professores, A base desta Campanha é Gálatas 6:7  

“Não se enganem: ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que 

colherá.” 

O versículo acima não precisa de explicação, não é mesmo? 

Esta e a próxima aula falaremos de 2 sentimentos ou atitudes que foram semeadas:  

- Ciúme – na vida de Caim 

- Medo – na vida de Gideão 

E na última aula vamos falar de Bondade que Boaz literalmente semeou com sementes na vida 

de Rute. 

Por que falar das sementes das atitudes e sentimentos ruins? Porque são sentimentos que estão 

nesses dias na vida das crianças, nesses dias de isolamento. 

Deus disse para Caim que era possível dominar este sentimento, e Deus quis impedir que Caim 

tomasse uma atitude que traria uma “colheita” muito ruim para ele. 

 

Gênesis 4:7 “Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo; mas você agiu mal, e por isso o 

pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo”. (NTLH) 

A semente do “Ciúme”. O ciúme é obra da carne como está escrito em Gl.5:20. 

Quem tem ciúme de algo ou alguém está tratando como se ela fosse sua propriedade, pois 

sabemos que não temos nada nessa vida quando morrer vai ficar tudo aí, nem temos direito de 

tratar o outro como um objeto. 

Na Bíblia além de Caim e Abel, nossa aula de hoje, temos também os irmãos de José Gen. 37:11; 

o irmão mais velho e o filho pródigo Lc. 15:25-30 

O ciúme é um pecado que traz consequências inevitáveis como: 
✓ Fúria - quando a pessoa sente ciúme vem acompanhado da inveja, da raiva 

descontrolada que pode levar a pessoa a tomar atitudes que depois irá se arrepender 

para o resto da vida.  
✓ Morte. o ciúme descontrolado leva a violência causando morte e até suicídio por falta de 

amor a vida. 

Uma pessoa que sofre com esse mal, precisa buscar a Deus, refletir sobre seu comportamento e 

através da palavra de Deus viver a renovação de sua mente. 

Deus nunca arrancará um sentimento da alma do homem sem a vontade do homem.  Deus 

quer que ele saiba que o homem tem o poder de dominar seu pecado, o homem não está 

sozinho Deus o ajudará a vencer essa guerra. 
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LEIA E MEDITE: 

 

Gênesis 4: 3-16 

 

QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS: 

●  

• Levar a criança a entender o que é ciúme, com exemplos, porque as crianças não sabem 

expressar seus sentimentos e nem sabem que o que elas sentem, pode ser ciúme.   

• Levá-las a entender que elas podem sair ou podem parar de sentir, coisas ruins, isto é, pode 

dominar 

• Que elas entendam que os sentimentos ruins são sementes plantadas por satanás no nosso 

coração.   

• Levar a criança a entender que Deus não se agrada dos sentimentos que fazem mal 

 

 

 

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

O ciúme é uma das coisas mais difíceis e desagradáveis para a criança. Junto com o ciúme vem o 

medo de perder os cuidados de um adulto importante: a criança sofre de ansiedade por não mais se 

sentir importante ou amada, o que por sua vez gera raiva da pessoa que «roubou» esse amor e 

atenção. 

Se a criança não se livra do ciúme durante a infância, esse sentimento continuará a perturbá-la pelo 

resto da vida, criando um bloqueio emocional e travando a vida familiar da criança. 

(Vale a pena conferir: Fonte: https://findmykids.org/blog/pt-br/como-ajudar-seu-filho-a-lidar-com-ciume )  

 

Situações em que a criança tem irmão, mas não aprendeu a ser companheiro, vivem brigando por 

qualquer motivo devido a um ciúme sem fundamento, por que um recebe mais atenção que o outro, ou 

diversos motivos. Ela não entende que a criança menor demanda de mais cuidado dos pais ela acaba 

achando que não é mais amada, isso acaba gerando o ciúme que precisa ser tratado para não vir a ser 

um problema no futuro. 

 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

- Leve dois vasos com terra  

- Leve espinhos ou pode ser uma planta com espinhos (cacto espinhoso) 

- Leve também por exemplo, tomatinhos cereja com folhas, pode ser um cacho  

  (No final faça uma saladinha) 

 

       

 

 

  

 

https://findmykids.org/blog/pt-br/como-ajudar-seu-filho-a-lidar-com-ciume
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LOUVOR: 

 https://youtu.be/eboB7NRQT7Y A sementinha - Aline Barros 

 

VERSÍCULO: 

 

Se você fizer o bem, vai dar tudo certo. Mas, se não fizer, mal fica na porta para entrar; mas 

você deve dominá-lo". Gênesis 4:7 (Adaptado para o Renascer Kids) 

MINISTRANDO: 

 

Olá galerinha tudo bem com vocês? 

Tenho aqui dois vasos, preciso que vocês me ajudem, porque eu quero plantar uma coisa boa de comer. 

Alguém já plantou uma semente e foi boa? 

Humm...., mas olha só o que eu consegui. 

Espinhos e semente de tomatinho! 

Qual eu devo plantar? 

O que eu vou plantar eu vou colher, certo? 

Se eu plantar espinho, o que eu vou colher? (mostre imagens) 

Espinho é bom de comer? 

É verdade, vocês têm razão. Vou plantar semente de tomatinho? 

O que vai nascer?  

_ Ahhh... Tomatinho é lógico! 

Que bom que vocês sabem e me ajudaram. Obrigada, crianças!  

Eu não posso plantar espinho e esperar que nasça tomatinho, não é mesmo? 

 

Eu gosto tanto de tomatinho que eu passei no mercado e trouxe pra gente fazer uma saladinha. E as 

sementes, eu vou plantar. Quando a gente abre o tomatinho no meio vamos encontrar a sementinha dele 

para plantar. Olha só que demais!  

Tomatinho é bom até sem tempero, mas se alguém quiser tempero eu fiz também. Quem quer comer 

comigo? 

(Sirva as crianças) 

A história de hoje está na Bíblia bem no comecinho. Em Gênesis.  

Um dia Adão e Eva, tiveram um bebê. O nome dele era Caim. Eva ficou muito feliz, 

E passado um tempo teve outro bebê, e seu nome era Abel. Ah que legal é outro menino para brincar 

com Caim 

Vocês sabiam que eles foram as primeiras crianças do mundo?!  

Agora vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois irmãos, eles eram muito diferentes um do outro. 

Igual a você e seu irmão! Quem tem irmãos aqui? Vocês andam junto fazem muitas coisas juntos, não é? 

Mas pensa diferentes não é mesmo! Nenhum irmão é igual, mesmo os gêmeos. Todas as crianças, uma é 

diferente da outra.  

Pois é Caim era bem diferente do seu irmão, mesmo.  E ele tinha medo que o pai e a mãe não gostassem 

mais deles e só gostassem de Abel. Então ele sempre brigava muito, muito com seu irmão. 

Ele não sabia, mas era como se ele tivesse uma sementinha de espinho nas suas mãos. Esse sentimento 

dele não era bom. 

Vocês sabem como se chama este sentimento?  

Humm... Ciúme! Isto mesmo? 

 

Vocês acham que o ciúme, é uma semente boa ou má. 

https://youtu.be/eboB7NRQT7Y
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É má, vocês acertaram. 

E se plantar uma semente má, vai nascer o quê? – Coisas más! 

Quando se tornaram adultos Abel se tornou pastor de ovelhas, ele as alimentava, cuidava dos ferimentos, 

não deixava elas perdida tinha muito zelo e carinho por elas. 

Caim eram agricultor cuidava da plantação que alimentava a família. Eu acho que  Caim vivia 

murmurando de tudo: quando estava muito sol ele reclamava, se tinha muito vento ele também 

reclamava, dos calos na mão também, até do mato que crescia no meio da plantação ele murmurava. 

Caim era mau- humorado. 

Certo dia eles resolveram dar um presente a Deus, uma oferta das coisas que eles faziam.  

Então Caim colheu dos frutos da sua semeadura de tudo que tinha plantado pegou um pouco colocou 

num cesto e ofertou a Deus. 

Abel também foi no meio das ovelhas e escolheu uma ovelha bem bonita, gordinha, saudável, e entregou 

como oferta e Deus ficou muito contente com a oferta e com Abel, mas da oferta de Caim Deus não 

ficou contente e nem ficou contente com ele.  

Por que será? O que vocês acham? 

Hum... Sabe crianças, Deus olha o que está no nosso coração> Ela sabe agora mesmo que sementinha 

está no nosso coração. Ele sabe todos os dias. Quando estamos em casa, e em todos os lugares. Quando 

as crianças estão brincando e até brigando! E Deus também conhece os pensamentos de todos!  

Isso deixou Caim muito irritado e furioso ele teve muito ciúme do seu irmão. 

 Eu acho que ele até gritou e ficou descontrolado! Com tanta raiva! Acho que até ele xingou Abel! 

Ele Tinha uma semente que não era boa no seu coração. Era o ciúme.  

Deus chamou Caim e falou para ele: 

_ Para com isso! Caim, isso não vai acabar bem! Você pode mudar. Você pode tirar; arrancar do seu 

coração essa semente do mal. Você pode tirar! Você pode dominar! 

 Mas Caim não ligou para o que Deus falou! 

 

• (Para os maiores você pode falar da consequência e do assassinato; podem até ler na Bíblia. 

• Para os menores, paramos aqui. O que todas as crianças precisam saber é que elas precisam ouvir 

e obedecer e tirar todo sentimento de ciúme e outros que parecem semente de espinhos. Não 

fazem bem) 

Sabe, crianças Deus disse para Caim e para hoje tem um recadinho para todas as crianças: “Todas as 

crianças podem dominar nossos sentimentos; o ciúmes, a inveja, a ira, raiva, de briga... 

Sabem como fazer para dominar?  

 

Só pedir para Jesus! Só orar! A gente não consegue sozinhos, mas Deus está pronto para ajudar e ouvir a 

oração de cada um de vocês. 

 

Vamos orar? 

 

 

ORAÇÃO: 

 

Querido Deus, hoje eu aprendi que não devo deixar essa semente do mal que é o ciúmeentrar 

no meu coração, quero te pedir me ajuda a arrancar esse sentimento do meu coração e me 

Tira, Jesus. Tira todo mal do meu coração. Eu quero ouvir a Sua voz. Me ajuda! Eu acredito que o 

SENHOR pode. 

Em nome de Jesus. Amém! 
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 

 

Hoje vamos aprender com dois irmãos que foram os primeiros a entregar uma oferta a Deus. Sabem de 

quem estou falando? Isso mesmo de Caim e Abel! 

Tudo começou assim Caim eram lavrador, ele tinha uma plantação bem grande que servia para alimentar 

a sua família os animais. Então ele separou num cesto um pouco de tudo que plantava, as hortaliças, frutas, 

verduras e levou ao altar sua oferta. 

Seu irmão Abel era pastor de ovelhas e tinha um grande rebanho, e assim como Caim separou uma oferta 

a Deus. Mas Abel teve o cuidado de escolher a melhor e mais bonita ovelha do seu rebanho, porque ele 

queria agradar a Deus. 

Sabe crianças temos que seguir o exemplo de Abel quando vamos a casa do Senhor devemos trazer o  

nosso melhor. 

Vamos agora entregar uma oferta que agrada o coração de Deus! 

Em nome de Jesus. Amém! 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. Quem foram as primeiras crianças que nasceram no mundo?…. 

2. Quem eram os pais de Caim e Abel? 

3. Quem deles era: desobediente, mal humorado, malvado? 

4. Quando Abel cresceu que profissão ele escolheu ser? 

5. E Caim trabalhava com o que? 

6. Quem foram os primeiros a oferecer uma oferta ao Senhor? 

7. Qual a semente do mal; do pecado que entrou no coração de Caim? 

 

BILHETE PARA OS PAIS: 

 Queridos pais! 

Hoje falamos sobre um sentimento muito comum nas crianças o ciúme. Falamos sobre Caim e 

Abel. E que Deus falou que as crianças podem arrancar este sentimento do coração que é uma 

semente do mal. 

 

Desafio da semana: Esta semana, se a criança tiver irmão ou irmã, cada uma vai fazer uma 

lembrancinha que pode ser um cartãozinho de amor, ou dar um presentinho que pode ser uma 

coisa sua própria, ou deixar o irmão ou irmã brincar bastante com seu brinquedo preferido, ou 

emprestar por um tempo. 

Quem não tiver irmão, faça a mesma coisa com um primo, ou um amigo. 

 

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração,  entre no site do Kids: 

https://www.renascerkids.com/  

 

Deus abençoe! 

 

 

 

 

 

https://www.renascerkids.com/
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ATIVIDADE: 

ANEXO 

 

LEMBRANCINHA DA AULA: 

ANEXO 

Também sugestão: saquinho de semente, com a tag do versículo,  para plantarem  

 

 

 

Sugestão de imagens: 

    

 

    G VERSÍCULO: 
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