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  INTRODUÇÃO  
 

Chegamos ao final da nossa CAMPANHA POCKET (bolso), onde levamos para as crianças, 

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! 

Em nossa campanha estamos vivendo 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 você 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 colheita abundante dos melhores frutos. 

Falamos sobre Metamorfose, transformação. Como Saulo, se transformou no grande 

apóstolo Paulo. Deus tem para nós esse poder de transformação. Aquele que antes levava morte 

e destruição, se transforma num grande apóstolo que leva a vida e o amor de Cristo!  

Também tivemos o dia da Semeadura! Entendendo o poder da palavra lançada em nossos 

corações, terra fértil que frutifica, milagres e promessas de Deus em nós! 

E para encerrar hoje vamos falar da Árvore dos Bons Frutos. Tudo que plantamos 

colhemos, e temos que buscar o manifestar dos bons frutos em todas as áreas de nossa vida.  

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

na vida de cada criança. Ore e coloque esta aula diante do altar de Deus! 

 

Vamos lá! 

 

Que o Senhor te abençoe! 

 

Boa aula! 
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  AULA 4 

Árvore dos Bons Frutos  
Nesta aula vamos ministrar sobre os bons frutos que frutificaremos em nossas vidas através das 
boas sementes que vem da palavra.  
 
PARA VOCÊ PROFESSOR: 

Estamos encerrando esta campanha, e nada como levar as cores e perfumes da primavera 
a todas as nossas crianças.  

Deus criou cada detalhe da natureza em uma perfeição única.  E tudo isso por amor a nós.  
Você pode semear este amor na vida daqueles pequeninos a quem Jesus falou que a eles 
pertencem o Reino, e colher não só no seu chamado, mas em todas as áreas da sua vida frutos 
excelentes.  

Deus trará primaveras perfeitas depois de um tempo frio de guerra. Creia e viva!!!! 
 
LEIA E MEDITE: 
Mateus 7:16-20; Gálatas 5: 22 

OBJETIVOS: 
 Levar a criança a entender que Deus tem novo tempo, independentemente da situação.   
 Ensiná-las que tudo que se “planta, se colhe”, e que devemos plantar boas sementes para 

termos bons frutos. 
 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

A maioria das crianças nesse tempo que vivemos tem sofrido com a incerteza do futuro. Vê-
se nas mídias pessoas tomando atitudes impensadas e inconsequentes, como se não houvesse 
retorno ou amanhã.  

Por isso nesta última aula da nossa Campanha, vamos resgatar na vida de cada KIDS, os 
propósitos de Deus para nosso futuro, e revelar que nossas atitudes influenciam naquilo que 
viveremos no “amanhã”.  

Sendo assim precisamos plantar a semente certa (BOA), para colher o BOM FRUTO.  
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Decore sua sala com muitas flores, folhas, borboletas, galhos e árvores. 
Prepare um ambiente de festa, colorido, com aromas e cores. E se quiser com sabores (frutinhas). 

Para receber as crianças. 
Que tal montar uma mesa com uma cesta com frutas e flores.  
Prepare uma arvore (pode der uma macieira sem as maçãs ou amoreira sem as amoras), uma maçã 

e a semente de maçãs, amoras.  

 
MACIEIRA                                     AMOREIRA 
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MINISTRANDO: 

Comece sua aula falando sobre a estação que iniciamos, a PRIMAVERA!!! 
Ouça o que as crianças conhecem da primavera e então inicie a palavra.  

A PRIMAVERA NOS FAZ LEMBRAR DO FLORESCER, DE ALGO NOVO QUE VAMOS 
VIVER! 

Afinal acabamos de sair do Inverno, um tempo Frio, e as vezes o frio lembra angústia, medo 
e até UMA PREGUICINHA NÉ? 

A BOA NOTICIA É QUE QUANDO A PRIMAVERA CHEGA É TEMPO DO FLORESCER, é 
o tempo DA COLHEITA dos FRUTOS, é o tempo de mostrar a beleza do que Deus fez e faz! 
JÁ FALAMOS SOBRE A SEMEADURA E HOJE VAMOS FALAR SOBRE A COLHEITA! 

Mostre a árvore sem os frutos e conforme for ministrando encha de frutinhas (maçãs ou 
amoras). 

Você já viu um pé de amora? A árvore da amora dá frutinhas sempre da primavera até o 
verão.  Suas sementinhas se espalham e dão bons frutos.  Você já viu um pé de amora com 
bananas? Ou uma melancia? 

Sabe por que? Por que Deus a fez para produzir amoras.  E já viram que tem árvores que 
dão amoras bem docinhas e outras bem azedas? 

Aquela árvore que dá frutinhas doces sempre terá frutas doces, por que a árvore é Boa. E 
você sempre vai querer comer amoras daquela árvore.  Agora ninguém quer amoras da árvore que 
as amoras são sempre ruins, pequenininhas e muito azedas. Nem passarinho faz o ninho ali. E 
nem pousa para descansar.  

Jesus fala que temos que dar frutos bons, ou seja, sermos obedientes, não ser uma criança 
azeda, aquela que ninguém quer ficar perto, não podemos ser maus, ter inveja, brigar, falar mal do 
amigo, deixar de ter amigos e ficar bravos, mas temos que ser árvores boas que dão frutos bons: 
ter a palavra boa em nossas boquinhas, e multiplicar estes frutos bons! Quem aqui sabe quais são 
o fruto do Espírito? (Fale de todos os frutos do Espirito e que tal colar nas frutas da arvore esses 
frutos).  

 
ORAÇÃO: 

Senhor Deus eu te agradeço, pois, o Senhor tem palavras que frutificam no meu coração o 
melhor. JESUS Me perdoa se eu plantei sementes más e me ajuda a fazer o bem, para colher o 
bem. DEUS Eu te louvo pois em Jesus eu sei que terei uma boa colheita e um bom futuro. Em 
nome de Jesus, amém! 
 
LOUVOR:  
Colherá o que semear- https://www.youtube.com/watch?v=l-z2OVSfVCA  
 
VERSÍCULO: 
Gálatas 5:22- 23, “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. ” 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  
Mateus 13:23 ‘’E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, e entendem a 
mensagem, e produzem uma grande colheita: umas, cem; outras, sessenta; e ainda outras, trinta vezes mais do que 

foi semeado. ” 
Tudo que plantamos nós colhemos, e as nossas ofertas são sementes que plantamos para viver 
milagres. Quando você entrega sua oferta com todo seu amor, DEUS recebe com alegria e frutifica 
na sua vida bênçãos sem medidas. Cada sementinha que entregamos na casa do Senhor, ELE 
nos abençoa 30, 60 e 100 vezes mais! Vamos entregar o nosso melhor!!!  
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  

1. Qual estação do ano estamos? 
2. Eu posso plantar amoras e colher melancias?  
3. Se eu fizer o que é bom eu vou viver o  _________. 
4. Quais são os frutos que Jesus disse que temos que dar?  
5. Quais são os frutos do Espirito Santo que temos que ter?  

 
ATIVIDADE  
Pintar a arvore e fazer a copa de forminhas de papel para docinhos/cupcake, e os frutos com 
bolinhas de crepom. 

 
(Anexo no fim da aula) 

 
PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS  
 
Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 
Hoje falamos sobre os frutos que colheremos segundo as sementes que plantamos. Aprendemos 
que nosso plantio é uma opção, mas a colheita será inevitável, segundo o que plantamos. Semente 
de melancia só gera melancia, boas atitudes geram bons resultados.  
 
Desafio da Semana: Nessa semana vão fazer em casa uma receita especial que vá sua fruta favorita 
(pode ser uma torta, bolo, mousse) depois dívida com alguém que você ama. Tire uma foto e mande para 
gente!  

Ótima semana! 
 Deus os abençoe! 
 
LEMBRANCINHA  
Cestinha de garrafa Pet ou EVA. com o versículo da semana e uma frutinha.  
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PINTE O DESENHO E FAÇA AS FOLHAS DA ARVORE COM FORMINHAS DE PAPEL. FAÇA BOLINHAS COM PAPEL COLORIDO E COLE EM SUA 
ARVORE. 

 

 

 

 

 

Gálatas 5:22, “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 23 mansidão, domínio próprio. ” 


