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Aula 4: FRUTA BOA, FRUTA RUIM
Parábola da árvore boa e da árvore má

Hoje ministraremos a Parábola da árvore boa e da árvore má ,

PARA VOCÊ , MINISTRO E PROFESSOR :

Na Parábola do Semeador, a semente que caiu na boa , cada semente plantada produziu
30, 60 e 100 frutos! Isto é fantástico! E obviamente, a terra sendo boa, a árvore era boa e os
frutos eram bons!
Este é o resultado da obediência, também de Isaque na terra dos filisteus em Gênesis 26:12 e
13, cada semente plantada recolhia 100 frutos!
Observe que havia semente, mas havia fome porque a terra não produzia.
Isaque tinha as sementes, e teoricamente sua semeadura seria frustrada como a de todos
que estavam largando a terra e descendo para o Egito, então fica provada que a terra boa
é a obediência a Deus e suas promessas que não falham ! As sementes que estavam nas
mãos de Isaque eram iguais. A grande diferença era a benção de DEUS que estava com Ele,
se ele obedecesse.
Temos a palavra profética de 2023 ANO DE ESDRAS, daremos bons frutos e viveremos a

Palavra Profética se obedecermos. (Leia Salmo 1).
Deus espera de nós, professores e ministros de crianças,  esta obediência!
Que possamos neste ano trazer nossos cestos bons frutos do nosso chamado, do nosso
ministério!
Que possamos ministrar com   sabedoria e diligência e responsabilidade.
Que possamos voltar trazendo, nossos frutos, nossos resultados,  com alegria “nossos feixes”
Salmo 126:6

LEIA E  MEDITE
★ Lucas 6:43-45
★ Mateus 7:17-20; 12 33-35

QUAIS SÃO OS MEUS OBJETIVOS :
★ Que a criança entenda que fruto é = (igual) a resultado
★ Que dentro dela (no coração) precisa estar cheio da Palavra
★ Que tudo que ela ela faz ou fala é igual a um fruto bom ou mau
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Qual é a situação da criança:
Não há segredo.
Não precisa muita coisa para reconhecermos uma criança obediente, educada, e sentir que
existe naquela família; naquela casa um relacionamento diferenciado, entre pais e filhos.

A Bíblia é muito clara quando diz : “Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações"
(Provérbios 20:11).
E o que são ações, senão os frutos; o resultado de uma vida com Deus?
Isaías 3:10-11 “Digam ao justo que tudo irá bem com ele; porque comerá do fruto das suas
ações.”
Então não podemos subestimar as ações das crianças, e elas precisam saber que ela é
reconhecida por isto. Ela precisa entender que tudo que ela faz é igual a fruto bom ou ruim=
resultado bom ou ruim.

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Sugestões:

- Leve algumas sementes (laranja, melancia, maçã, abacate,manga….) mostre para as
crianças para que elas identifiquem o fruto

- Leve as frutas correspondentes
- Leve uva e espinho
- Faça uma árvore de papelão, com abertura para tirar foto depois
- Deixe um cesto de lixo ao lado
- imprima os frutos bons e ruins (modelos abaixo). Os bons, a criança prende na

árvore,os frutos maus, joga no lixo.)
(se você conseguir uma fruta estragada para mostrar, será muito bom)

- Faça uma plaquinha “Sou árvore boa “
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LOUVOR:

Renascer Praise Tenho fome - Vou me encher da tua Palavra…

VERSÍCULO DE  HOJE  : ( adaptado)

Pelos frutos vocês serão conhecidos ( Lucas 6:44)

MINISTRANDO:

DINÂMICA DA AULA
Olá, crianças!
Hoje vocês vão me ajudar! Quem topa ?
Trouxe algumas sementes para mostrar para vocês, e vocês vão me dizer que fruta é cada
uma, apenas olhando a semente.
Hummm… será? - Vamos lá?

● Comemore cada acerto. Deixe as crianças comentarem . Promova um momento
bem descontraído e ouça os comentários, mostre as frutas

● Feita a dinâmica,abra a Bíblia e  inicie a ministração:

Jesus também usou árvores para ensinar uma coisa muito importante para as pessoas que o
seguiam.
Ele falou que cada árvore é conhecida pelos seus frutos.
Hum, por exemplo: Como chamamos a árvore que dá manga? … Como chamamos a
árvore que dá maçã?... Como chamamos a árvore que dá laranja? …
Ok! Muito bem !
Jesus falou que pelo fruto, conhecemos a árvore!
Jesus também falou que uma árvore boa não dá frutos maus.
Vejam só: Será que podemos colher espinhos de uma árvore que dá uvas?

- Não, de jeito nenhum. Uva é uma fruta muito boa e o espinho machuca e não dá pra
comer, não é mesmo?

Então a árvore boa, dá frutos bons e a árvore má, dá frutos maus.
As crianças são como árvores.
Se a criança é boa, ela vai fazer coisas boas, porque no seu coração só tem coisas boas.
Se a criança é má, ela vai fazer coisas más, porque no seu coração só tem coisas más.
Me ajudem aqui, por favor.

https://youtu.be/45RN0jPs7iA
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Temos aqui uma árvore, e essa abertura aqui (mostre) é para colocar o rosto (vá lá , ponha
seu rosto e demonstre)
O que vocês acham? Sou uma árvore boa ou má?
Vocês me conhecem, então vocês sabem que eu faço coisas boas, mas tem pessoas que
não me conhecem, como elas vão saber ?
Vamos ver!
Tenho aqui um cesto com vários frutos e vocês vão me dizer se eles são bons ou se são maus.
Os bons, colocaremos na árvore e os maus jogaremos no lixo, ok?
(Cada criança pega um fruto - tenha o suficiente para que todas possam participar)
Agora sim temos uma árvore só com frutos bons! Que maravilha!
Quem quer ser uma árvore boa?
Então um a um, vai lá e coloca o rosto e diz: Sou uma árvore boa!
Jesus falou que as pessoas serão conhecidas pelo que sair da boca, porque a boa fala do
que o coração está cheio. Deus quer que cada criança tenha atitudes boas, daí as pessoas
vão gostar de ficar perto de crianças assim. E melhor que isto, vamos agradar a JESUS.
Quem deseja isto?
Será que é fácil?
Às vezes é difícil, então vamos pedir para Jesus nos ajudar.
Vamos orar agora?
Feche seus olhos e repitam comigo.
Deus vai nos ajudar e muitas promessas e coisas boas vão acontecer, em nome de Jesus!
Vamos orar?

ORAÇÃO:
Senhor, eu quero ser cheio da Tua palavra. Eu quero ser como uma árvore boa, que dá bons

frutos. Me ajuda!

(unja as crianças, ora por elas profetize a escolha boa e obediência)

HORA DO TESTEMUNHO:

Sabem o que é a coisa mais importante do
mundo????
Ter Jesus dentro do nosso coração!!! E nosso Deus é
tão bondoso que sempre faz coisas boas para nós.
Quem quer contar algo de bom que Deus fez para
você nesta semana?
Vamos então para a nossa

HORA DO TESTEMUNHO!!
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VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
2 Coríntios 9:7-9
O que as crianças têm para entregar para Deus, hoje?
Que frutos vocês acham que é melhor entregar para Deus?
Alegria é um fruto bom, não é? - Certamente que sim e Deus ama, quem entrega com
alegria, não com tristeza.
ATIVIDADE:
★ Opção 1 -

Você vai precisar de
- forminhas de cupcake cor verde
- crepom ou seda de várias cores para que as crianças possam fazer bolinhas e

colar na árvore como “frutos”
- valorize o trabalho, cole numa folha dura, como moldura.

★ Opção 2 - Imprimir o modelo abaixo e as crianças vão colorir, cada coração
de uma cor. Pode colar glitter também! Vai ficar lindo

https://www.bibliaon.com/versiculo/2_corintios_9_7-9/#:~:text=7%20Cada%20um%20d%C3%AA%20conforme,transbordem%20em%20toda%20boa%20obra.
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LEMBRANCINHA:

Importante : Não esqueça do versículo :

“Pelos frutos, vocês serão conhecidos” Lucas 6:44
A ideia 1 é ideal para aqueles que vão para escola. As arvorezinhas são de feltro.

SUGESTÃO DE IMAGENS PARA A MINISTRAÇÃO

Imprimir as imagens abaixo ou fazer de papel, os frutos bons e maus, tantos quantos
forem necessários. Cole os nomes dos frutos, conforme também as atitudes que você
conhece dos seus alunos:
BONS : amor, paz, alegria, bondade, fazer o bem, paciência, obediência, verdade,
educação, etc…
MAUS: ódio, raiva, maldade, birra, desobediência, mentira, falta de educação,
xingamento, palavrão… etc.
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