
 
 
 

Agosto - Campanha Aprendendo com parábolas 
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

Campanha Aprendendo com Jesus 

AULA 3- Parábola do Semeador 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Jesus contava as parábolas para ensinar coisas importantes sobre o Reino de Deus. Nesta 
parábola, a semente é a Palavra de Deus e a terra, os nossos corações. A maneira como  
guardamos a palavra de Deus, determina a importância que damos a ela. E ainda temos a 
importante missão de ensinar da melhor maneira possível para que as crianças a guardem 
também e a levem para a vida toda (Provérbios 22:6). 
 
Boa aula! 
 
  
LEIA E MEDITE: 

 
Lucas 8:4-8; 11-15/ Mateus 13:3-8; 18-23 

 
OBJETIVOS: 

 

 Mostrar para as crianças que devemos ser terra boa, para termos bons fruto aonde for. 

 Se guardarmos a palavra do Senhor no coração, ninguém pode rouba-la de nós. 

 E ensinar que cada um recebe a palavra do Senhor de formas diferentes. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Para que as crianças entendam que elas precisam ser terra boa e guardar a Palavra de Deus em 

seu coração.  

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Material necessário: 

-Caixas de ovos 

-Papel pardo,sulfite 

-Tinta (pincel) ou giz de cera para colorir 

-Cola 

-Fita crepe 

-Canetinha preta 
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-Palitos de madeira (espetinhos) 

-Canudos de refrigerante 

  

Semeador/ sementes                                            Como as sementes ficarão (carinhas) 

  

Semente que ficou à beira do caminho               Semente que caiu entre pedras 

   

Semente que caiu entre espinhos                    Semente que caiu em terra boa (árvore) 
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MINISTRANDO: 

 
Conforme for ministrando, mostre as sementes. 
 
Um homem saiu para semear, quando espalhava as sementes, algumas caíram na beira do 
caminho. E os passarinhos comeram tudo. 
Outras sementes caíram num lugar onde havia pedras. As sementes brotaram e aparecendo o 
sol, queimou as plantinhas. 
Outras caíram no meio dos espinhos. Eles cresceram e abafaram as plantas. 
Mas as sementes que caíram em terra boa cresceram fortes e produziram muitos frutos. 
 
Jesus explicou que a semente é a Palavra de Deus e as pessoas são a terra. 
 

 Quando deixamos as coisas jogadas em qualquer lugar, qualquer um pode passar e pegar, 
pois vão achar que não tem dono. Você deixa algo valioso jogado em qualquer lugar? Às 
vezes ouvimos a palavra de Deus e não entendemos, por isso não a valorizamos. O 
inimigo rouba e as deixamos de lado. O melhor lugar para guardar a palavra de Deus é em 
nosso coração. 

 Uma planta para crescer precisa que sua raiz se aprofunde na terra, pois é de lá que as 
plantas tiram os nutrientes. Quando não consegue se aprofundar, ela fica frágil. Quando 
recebemos a palavra de Deus, devemos buscar conhecimento, para enfrentar o dia mal. 
Como aquela plantinha estava fraca, ela não conseguiu resistir ao sol (momentos difíceis). 
E as pedras representam os corações duros, onde a Palavra não consegue criar raiz. 

 Os espinhos também atrapalham o crescimento. Quando a palavra de Deus precisa dividir 
espaço com outras coisas, ela também fica difícil crescer e brotar para dar novos frutos. 

 A terra boa significa um coração aberto, disposto a dar mais frutos. 
 
 
ORAÇÃO:  

 
“Senhor, hoje eu declaro que sou uma terra fértil e que a Palavra do Senhor, fique guardada em 
meu coração e de grandes frutos. 
Eu declaro que nada vai roubar o meu conhecimento. 
Em nome de Jesus. Amém.” 
 
VERSÍCULO: 

 
“Mas o que foi semeado em boa terra este é o que ouve a palavra, e a entende; e dá fruto, e 
produz a cem, a sessenta e a trinta por um". Mateus 13.23 
 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. O que são parábolas? 

2. O que acontece com a semente que caiu a beira do caminho?  

3. O que aconteceu com a semente que caiu no meio das pedras? 
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4. O que aconteceu com a semente que caiu no meio dos espinhos? 

5. Aonde caiu a semente boa e como ela frutificou? 

 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Precisamos dar frutos aonde for. Você já ouviu alguma vez, algum Pastor/ Professor ou o 
Apóstolo ministrando que nossas ofertas clamam, por muitos anos? Isso é porque nossa oferta 
deu fruto e por causa desta oferta, Deus atende o nosso coração. 
Ezequias foi um desses homens que recebeu de Deus mais 15 anos, devido as suas ofertas, 
suas entregas. 
Então, não importa o que você tenha hoje para entregar, mostre a Deus que você o ama e ama a 
casa dele, entregue algo que te custe. 
Entregue sempre com alegria e essa oferta será uma semente que prosperará em uma terra boa. 
 
 
ATIVIDADE  

 
Sugestão 1: Atividade coletiva. Poderá ser feito, uma arvore com sementes. 

 
 
 
 
Sugestão 2: Leve diversas sementes para as crianças tentarem descobrir de qual fruta é 
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LEMBRANCINHA: 

 
As sementes dentro do coração, você poderá escolher. 
 
 

 
 


