ABRIL - SEMEADURA
INTRODUÇÃO
Nesse ano apostólico de Paulo o Senhor nos deu uma direção: SEMEAR!
Só vive a colheita quem semeia.
E muitas vezes semear não é fácil... Requer esforço, perseverança!
O solo precisa estar preparado para receber a semente.
E é preciso esperar até essa semente crescer e depois dar frutos.
Nessa campanha vamos preparar a nossa terra!
A semente, que é a boa Palavra do Senhor, vai frutificar em nós.
Não desista jamais de lançar as suas sementes. Ainda que esteja difícil, continue. Você verá o fruto do seu trabalho.
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a
semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.
Salmos 126:5-6
Deus quer te dar uma colheita incrível.
Prepare a sua terra! Lance as suas sementes. Não lance poucas. Lance muitas! O tempo da colheita virá!
Vem com o kids viver esse mover!

Data
Semana 1

Tema
A semente que o passarinho comeu

Semana 2

A semente sem raiz

Semana 3

A semente sufocada

Semana 4

A semente que produz frutos

Deus abençoe cada aula! Que seja um tempo semear e colher muito! Em nome de Jesus.
Equipe Pedagógica Kids Church Renascer
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AULA 1 - A semente que o passarinho comeu
Nessa campanha aprenderemos sobre a Parábola do Semeador. Refletiremos juntos sobre como preparar a nossa
terra para que a semente da palavra de Deus em nós gere vida e produza frutos.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
A superficialidade é um mal que tem roubado esse tempo.
Temos acesso a uma infinidade de informações, mas quantas delas retemos?
Temos tantos cultos, ministrações, lives que levam a palavra de Deus, mas quantas vezes paramos tudo para focar e
absorver o máximo possível do que está sendo ensinado?
Responda para você mesmo: Você já se viu em algumas dessas situações? Você tem sido superficial na sua relação
com Deus?
A parábola do Semeador nos ensina que o fica na superfície
é roubado, e por isso não pode produzir frutos.
O Senhor espera de nós profundidade na relação que temos
com Ele.
Busque ser inteiro na sua relação com Deus. Não negocie a
sua santidade. Não despreze a oração, o louvor, a Palavra.
Deixe tudo isso entrar no seu coração e gerar vida.
Cada vez que nos abrimos para receber o que vem do céu, a
vida que há em Deus entra em nós e somos férteis.
O Senhor quer te fazer fértil, quer te fazer gerar frutos.
Prepare a sua terra. Não deixe as sementes na superfície.
Deus tem mais para você!

LEIA E MEDITE:
Mateus 13:1-9;18-23

OBJETIVOS:
Ensinar a criança a abrir o coração para receber a palavra de Deus.

o desenvolvimento da Aula

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
As crianças precisam de cura!
A dor, a tristeza, medo, ansiedade muitas vezes faz com que a criança se feche.
Esse bloqueio emocional impede a palavra de Deus de entrar no coração da criança e produzir frutos.
Nessa aula, vamos ensinar a criança o caminho da cura. Vamos ensiná-las a viver a palavra de Deus. A receber a
boa semente que produz vida e nos faz frutificar.
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
DINÂMICA CAMPANHA
Para aprendermos na prática sobre a semeadura, faremos juntos um boneco de alpiste.
Na primeira aula as crianças prepararão os seus bonecos, darão nome para cada um deles e começarão a regar.
A cada aula veremos a evolução, até os cabelos crescerem.
Ensine a criança sobre o processo de preparação da terra. Esse é o segredo para que a semente cresça também no
bonequinho.

Para fazer o seu boneco de alpiste você vai precisar de:
– 1 Pé de meia calça fina (de nylon)
– Terra ou serragem
– Tesoura e cola
– Materiais para decorar (eva, olhos, lantejoulas, tecidos)
– Suporte de garrafa pet, prato para vaso ou copo plástico
– Água
Modo de fazer:
– Pegue em um pé de meia calça fininha, coloque um punhado de sementes nela e encha com terra, substrato ou
serragem. Dê um nó firme para fechar e corte o excesso de tecido;
– Coloque a meia com o nó virado para baixo sob um suporte que retenha a água da rega (garrafa pet, um pratinho
ou um copo de plástico), e decore com diversos materiais. Botões, tinta e lantejoulas são ótimas opções;
– Agora é só regar a terra, moderadamente, todos os dias e aguardar o crescimento do cabelo do seu boneco!
Como cuidar de boneco de alpiste:
Assim que o boneco de alpiste estiver pronto, alguns cuidados básicos serão necessários para garantir que o alpiste
irá crescer direito. Veja abaixo o que você precisará fazer:
Suporte: coloque a meia com o nó virado para baixo sobre algo que retenha a água da rega (garrafa pet, um
pratinho ou um copo de plástico). O suporte será necessário para que a água não se espalhe quando o boneco de
alpista for regado.
Água: regue a terra moderadamente todos os dias e aguarde pelo crescimento do cabelo do seu boneco.
Tempo: em relação ao boneco de alpiste e quanto tempo demora, saiba que a média é de 3 dias para que o alpiste
comece a crescer e que já seja visível no boneco, sendo assim, é essencial ter paciência.
Local: apesar de não ser uma planta com cuidado difícil, o alpiste precisa de elementos básicos para sobreviver tal
qual ar e luz, por isso, deixe seu alpiste em local iluminado e com troca de ar, evitando áreas fechadas como
armários.
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DINÂMICA PARA A MINISTRAÇÃO
Prepare um painel da parábola do semeador. A cada semana, revele qual tipo de solo aprenderemos.
Você também utilizar as imagens nos cultos on line.

MINISTRANDO:
Sugestão para abordagem:
Leve um vaso com terra e semestre. Demonstre que para a semente crescer
precisamos primeiro preparar a terra e depois plantar a semente.
-------------------------------------------------------Quem aqui já teve a experiência de plantar algo?
Me contem, quais são as coisas mais importantes que você precisa quando você
precisa plantar?
Quem disse a semente e a terra, acertou!
Crianças, a Bíblia nos conta algo muito importante sobre isso.
Teve um dia que Jesus estava pregando para uma multidão. Ele subiu em um barco e muitas pessoas ficaram em pé
na areia da praia ouvindo. Ele ensinava sobre SEMEADURA.
A semeadura significa o ato de semear, de lançar as sementes na terra.
E Jesus ensinou que a semente é a Palavra de Deus e a terra é o nosso coração.
Sabe crianças, nem sempre a nossa terra esta boa para receber essa valiosa semente.
Então Jesus naquele dia Jesus queria ensinar aquela multidão, e ensinar a todos nós também , como preparar a
nossa terra para receber essa boa semente.
Jesus contou uma historia para que todos pudessem entender.
E nessa história Ele disse que um homem estava indo semear, e algumas sementes caíram a beira do caminho.
Será que essas sementes geraram plantinhas e depois frutos?
Não, elas não geraram!
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Sabe o que aconteceu com essas sementes? Vieram os passarinhos e comeram as sementes. E então, elas não
produziram frutos!
Crianças, para que uma semente gere frutos, ela precisa ser bem plantada, precisa entrar na terra.
Do mesmo jeito que para a palavra de Deus possa produzir frutos em nós, ela precisa entrar no nosso coração.
Quando apenas ouvimos a palavra de Deus, mas não guardamos ela dentro do nosso coração, somos roubados,
Do mesmo jeito que o passarinho leva a semente embora, o inimigo rouba de nós a chance de sermos abençoados.
Mas hoje nós não vamos mais deixar que as sementes sejam roubadas.
Vamos abrir o nosso coração, guardar a palavra de Deus, prestar muita atenção nos cultos, nos louvores, nas
orações. Vamos deixar essa sementinha bem lá dentro da gente. Assim ela vai produzir muitos frutos.
Quem aqui quer preparar a sua terra e guardar bem suas sementinhas? Vamos orar então por isso!

LOUVOR:
“Hora de ajudar” – 3 Palavrinhas
“Leia a Bíblia” – 3 Palavrinhas

ORAÇÃO:
“Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu deixei a semente da palavra de Deus ser roubada
de mim. Eu abro o meu coração para receber o Senhor e a sua palavra. Eu quero ser uma terra fértil e produzir
muitos frutos, em nome de Jesus”

VERSÍCULO:
“Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram a beira do caminho, e os passarinhos comeram
tudo”. Mateus 13:4

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
- O que significa a terra?
- O que significa a semente?
- O que posso aprender sobre o passarinho que pegou a semente e comeu tudo?
- O que devo fazer para que a semente não seja roubada na minha vida?
- Quais são exemplos de situações que roubam a semente da palavra de Deus das nossas vidas?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Vocês sabiam que quando ofertamos a Deus estamos semeando?
A sua oferta é uma semente que Deus colocou nas suas mãos, e Ele te dá a chance de fazer algo muito precioso
com essa semente, que é fortalecer a sua relação com Ele.
Oferta não tem a ver com valores, tem a ver com sentimento de entrega.
Você pode ter 1 semente ou 10 sementes para colocar na obra de Deus, o que importa é o seu sentimento.
Vamos semear, ofertar com alegria.
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ATIVIDADE
Sugestão para as crianças de 3 a 6 anos:
• Recorte e montagem do pássaro com asa personalizada (uso da mão) e pintura livre.
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Sugestão para as crianças de 7 a 10 anos:
• Origami de pássaro.

ABRIL - SEMEADURA

LEMBRANCINHA:

