
 
 
 

Março – DECISÃO   
 

 

AULA 5 – EU DECIDO: SOU ABENÇOADO 

 

Hoje vamos encerrar a nossa campanha de decisão, vimos que a melhor decisão sempre é 

aquela que agrada o coração de Deus! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Deus abre ao homem o caminho da benção e da maldição. Quem escolhe qual será trilhado é o 
homem, através de suas atitudes. Deus dá as hipóteses; aquilo que é pecado, que é vontade do 
diabo, traz destruição e morte. Nossa fidelidade e nossa vida de compromisso com a aliança 
firmada com Deus são sementes que determinam a colheita das bênçãos prometidas. 
 
Estudo Bíblia apostólica pág: 252 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Deuteronômio 28: 1-15 Gálatas 6: 1-7  

 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que a obediência nos traz as bênçãos de Deus. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos 

 Contarmos a história de um vasinho bem obediente. Vamos usá-lo em duas versões: só 
com a terra e com a planta também.  
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MINISTRANDO: 

Hoje eu trouxe um super amigo meu, vim contar como ele vive, como será que ele cresceu tanto 
assim?! 
Meu amigo é uma plantinha, e precisa da gente, sabe como? Precisamos colocar as sementes 
boas e lindas e dentro do potinho dele, ai mistura nesta terra aqui, ai a gente espera... espera...e 
tcharaaam, aqui esta, olha como ele fica lindo com as sementes certas! 
Isso esta escrito aqui na Bíblia sabiam? Que se usarmos sementes boas, vamos ter coisas boas 
depois e se a gente usar sementes ruins? Será que vai crescer tanto assim? E ficar lindo e verde 
assim? CLARO QUE NÃO NÉ! 
Assim como as plantinhas, nós também precisamos ter boas sementinhas no nosso coração, 
precisamos amar os amigos, obedecer em casa e aqui no Kids também. Temos duas 
sementinhas, a boa que é o amor e a obediência a Deus e a ruim, que não agrada ao coração de 
Deus. Podemos escolher qual dessas duas nós queremos, hummmm e agora? E Deus é tão bom 
que nos deixa decidir qual sementinha, heim....Qual sementinha vamos querer?  
Aaah com certeza a boa né, sempre!  
A bíblia nos da à certeza que se a nossa decisão for ser obediente, Deus vai nos abençoar muito, 
vai abençoar tanto que até quando a gente for bem grande, até quando a gente for para a escola, 
trabalhar e até quando a gente casar ele ainda vai estar nos abençoando, de tão feliz Deus fica 
quando nós escolhemos ser obedientes. 
 
Ainda bem que decidirmos ser obediente né? Assim Deus sempre ficará feliz com a gente e as 

bênçãos dEle vão chegar até nós, ah como é bom ser obediente né? Todo mundo fica feliz com 

obediência, além de feliz, Deus nos abençoa muito. 

 
ORAÇÃO: 

 
Deus, eu vou plantar as coisas boas e te obedecer sempre, eu creio que ser obediente é a melhor 
decisão que eu tomei, em nome de Jesus amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
Vou colher o que eu plantar (adaptado) 
Gálatas 6:7 
 
ATIVIDADE  

 

 Música: A sementinha – Aline Barros & cia. 
 

Vamos plantar!! 
1. Um copo descartável 
2. Cerca de 5 gramas de algodão esterilizado (para evitar fungos e bactérias) 
3. Uns 3 grãos de feijão 

 Primeiro umedeça o algodão com água, depois forre o fundo do corpo descartável com 
este algodão. Coloque o feijão sobre o algodão. 
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LEMBRANCINHA: 

 

Levar a atividade para cultivar. 

 

(anexar o bilhete com os cuidados com a semente: deixa-lo em local iluminado e não deixar o 

algodão secar. Em mais ou menos 3 dias, a raiz vai começar a aparecer e um pouco mais tarde 

seu feijão começará a crescer!) 

 

   
 

Boa aula! 


