ABRIL – SEMEADURA

AULA 4 - A semente que produz frutos
Estamos finalizando a campanha da semeadura e, nessa aula, vamos falar um pouco sobre o solo fértil, aquele que é
frutífero!
Podemos dizer que o solo fértil é um solo produtivo ou seja aquele que não tem elementos tóxicos, tem clima
favorável, possui nutrientes essenciais para as plantas.
Nesse tipo de solo, a semente encontra espaço para germinar, crescer e produzir muitos frutos.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Professor, o trabalho do semeador é lançar a semente no solo. Porém, a colheita depende da combinação do solo
com a semente.
Espiritualmente, você é aquele que ensina a palavra, aquele que lança as sementes.
Quanto mais essa boa semente é plantada no coração das crianças, maiores as chances dela produzir frutos.
A semente da palavra de Deus salva, regenera, liberta, produz fé, santifica, direciona e atrai a presença de Deus.
Não poderíamos ter uma colheita maior se a semente plantada fosse outra coisa, que não a palavra de Deus.
Vimos na parábola do semeador que a mesma semente foi plantada em diferentes tipos de solos, mas os resultados
foram bem diferentes.
Então, cabe a nós cuidar do nosso coração que é esse solo, nutri-lo com bons nutrientes como fé, receptividade,
quebrantamento, amor, fidelidade, e assim teremos uma terra fértil para dar muitos frutos.

LEIA E MEDITE:
Mateus 13:8 e 23; Lucas 8:8

OBJETIVOS:
Ensinar a criança que o nosso coração precisa ser como um solo fértil para que a palavra seja germinada em nós e
produza muitos frutos.

Aula

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
As crianças na atualidade são expostas a grande volume de informações.
Com o acesso a tanto, cresce a dificuldade em selecionar o que realmente é importante, e reter aquilo que vale a
pena.
Na parábola do semeador Jesus traz a explicação que aquele que ouve e entende a palavra é como uma terra boa e
frutífera.
Que possamos ensinar as crianças que a prioridade na nossa vida é aprender a palavra de Deus, o caminho do
Senhor. Nas escolhas do dia a dia, que a escolha individual de cada uma seja sempre seguir o caminho do Senhor.
Isso trará a fertilidade e prosperidade para cada uma.

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.
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SUGESTÃO AULA 4
Prepare para essa aula a um cartaz com a ilustração abaixo para explicar a última fase da parábola.

MINISTRANDO:
Olá crianças tudo bem com vocês?
Hoje é encerramento da nossa campanha da Semeadura! Quantas sementes foram semeadas não é mesmo? Será
que já é tempo de colher?
Vamos relembrar onde caiu cada semente lançada (revise com as crianças no quadro da semeadura)
Finalmente, a semente caiu em boa terra!!! Essa terra representa aquele que ouviu a palavra de coração aberto, e,
perseverando, deixou ela germinar e frutificar.
Então crianças, a semente que frutifica no nosso coração traz: salvação de vida, cura das enfermidades, transforma a
tristeza em alegria e muitos outros frutos. Esses frutos são gerados pela palavra de Deus em uma terra fértil que é
nosso coração.
A Bíblia diz que felizes são aqueles que ouvem a palavra, aceitam, entendem e dão frutos.
Nessa campanha aprendemos sobre três tipos de solos infrutíferos, onde a semente foi morta.
Mas hoje aprendemos que o solo fértil produz de três maneiras:
a) Trinta por um – produz um nível menor de frutificação.
b) Sessenta por um – produz um nível intermediário de frutificação.
c) Cem por um – produz um nível mais alto de frutificação.
Como será um coração fértil?
• Bondoso, humilde, harmonioso, receptivo, sem maldade;
• Onde Espirito de Deus age porque a Palavra de Deus está presente;
• Generoso, possui boa índole e bom caráter. Sua integridade serve de exemplo para outras pessoas;
• Ouvinte da palavra, reconhece a voz de Deus, busca sabedoria, discernimento obedece a palavra;
• Guarda a palavra estuda e permanece fiel a ela;
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•
•

Frutífero; tem frutos internos na mudança do seu ser e externos na multiplicação de vidas para Deus
Perseverante não desanima, não desiste com facilidade quando vem uma dificuldade
.
Jesus quer nos ensinar que a boa terra é o coração pronto para receber a Palavra.
Quem aqui deseja ser uma terra boa???
Então chegou a hora de recebemos a palavra de Deus e darmos muito frutos para o Senhor.
E além de ser uma boa terra, você também pode ser um semeador.
Você pode semear a palavra por onde Deus te enviar. E como você pode semear? Falando do amor de Jesus para
seus amigos, familiares, na escola, no condomínio, em todos os lugares.
A nossa preciosa colheita são as vidas que evangelizamos para o reino de Deus.
Vamos orar juntos por isso?

LOUVOR:
“Milagre da Espera” – Renascer Praise 14

ORAÇÃO:
“Senhor, me dá um coração aberto, receptivo e preparado para receber a boa semente da Sua Palavra. Que
meu coração seja um lugar fértil para produzir muito frutos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. ”

VERSÍCULO:

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
-

Quais os frutos gerados pela palavra?
Quais os solos que não deram frutos?
Em que tipo de solo caiu a última semente?
O que Jesus queria nos ensinar com esta parábola?
Como identificar um coração fértil, o que tem dentro dele?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Quero falar com vocês nesse momento da oferta um pouquinho mais sobre a semeadura.
O livro de 2 Coríntios 9:6 fala que quem semeia pouco, colhe pouco e quem come as sementes empobrecerá.
Isso é uma lei espiritual se quisermos andar na benção, precisamos aprender a dar nossos dízimos e ofertas.
Deus quer abençoar e multiplicar nossos recursos, precisamos entender esse princípio para termos uma vida
próspera.
Então vamos pegar nosso cofrinho com o sacrifício diário, seu dizimo, sua oferta.
Vamos ofertar agora com alegria.Amém!
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ATIVIDADE
Sugestão 1: Vamos plantar usando semente de feijão
Material: 1 copinho de café
1 Pedaço de algodão.
2 ou 3 feijões, água

Sugestão 2: Você pode também fazer a atividade utilizando sementes e terra.
Sugestão 3: Caso não tenha feito a atividade do boneco de alpiste, realize junto com as crianças (veja instruções na
aula 1 dessa campanha)

LEMBRANCINHA:
Vamos entregar para cada criança um coração no palito com um versículo para decorar em casa.

