
 
 
 

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

 

Campanha Aprendendo com Jesus 

AULA 1- Parábola do joio e o trigo 

 

Como é bom ter a cada mês uma palavra diferente para levar para as nossas crianças! 

Como é bom a cada momento sabermos que temos a direção de Deus e que Ele deseja nos 

ensinar a caminhar na sua direção. 

A palavra de Deus é viva, é o alimento que precisamos a cada dia para vencer as dificuldades, e 

seguir os caminhos da verdade. 

Essa campanha nos levará a um tempo de meditação na palavra do Senhor, mergulhando nas 

parábolas que Jesus ensinou. 

Que seja um tempo divertido de aprendizado. Que as crianças despertem nesse tempo o desejo 

e o prazer em buscar na palavra de Deus a resposta daquilo que elas precisam. 

 

É tempo de buscar a palavra do Senhor! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Estamos vivendo um tempo muito especial no nosso ministério. 
E você, formador apostólico, é pastor de criança, é a referência de Jesus Cristo para cada uma 
delas. Temos um desafio muito importante em nosso ministério: levar a salvação para as 
crianças! Isso requer a tarefa de semear a boa semente em terra fértil. 
Durante esse mês levaremos essa boa semente através de 5 parábolas diferentes. 
A primeira é a parábola do joio e do trigo. 
Comece você professor a ser o trigo dessa terra. Busque essa diferenciação. Ame a palavra de 
Deus. Ore pelas crianças. Seja parte de uma história importante na vida das pessoas que você 
influencia no seu ministério. 
 
E que o Senhor te capacite a cada dia para essa obra! 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 13:24-30 
 
OBJETIVOS: 

 
Ensinar para a criança a diferença entre o joio e o trigo.  
Nós somos o trigo desse tempo.  
Podemos estar no meio de pessoas que fazem coisas erradas, mas nada pode mudar a nossa 
essência. 
 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas pessoas influenciam o comportamento e opinião das crianças. Isso desde as amizades até 
posts da internet ou séries do Netflix. 
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A necessidade de ter uma opinião parecida com o modismo do momento faz com que muitos 
deixem seus valores de lado e queiram ter a mesma aparência do restante do grupo. 
Que cada criança nessa aula entenda que Jesus não quer afastá-la de pessoas, mas quer que 
ela se afaste do mal. Que elas entendam que não podemos nos esquecer de quem somos e qual 
a nossa essência. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1- Leve uma Bíblia 
2- Leve um trigo 
3- Prepare a experiência 

 
Experiência: Parece, mas não é! 
Você vai precisar: - 1 batata média; 1 maçã; 1 prato e 1 recipiente com água. 
Como fazer: descasque a batata e a maçã, corte em quadrados iguais, misture bem os pedaços 
da batata e da maçã e coloque no prato. Pergunte: 
- Você consegue saber o que é batata e o que é maçã? 
É muito difícil separar agora os pedaços de maçã e da batata! Todos tem quase a mesma cor e 
são muito parecidos. 
Depois pegue a maçã e a batata do prato e coloque no recipiente com água. O que aconteceu? 
Os pedaços de maçã flutuam e os pedaços de batata foram para o fundo. 
Agora você consegue separar facilmente os pedaços de batata dos pedaços de maçã. 
Os pedaços de batata afundaram porque são mais pesados que a água e os pedaços de maçã 
flutuam porque são mais leves que a água. 

 

4.  Use uma maquete para representar a plantação.  

 
MINISTRANDO: 

 
Estamos começando uma campanha nesse mês. E antes de qualquer coisa quero que vocês 
prestem muita atenção em algo muito, mas muito importante. Talvez a coisa mais importante que 
você precisa saber em toda a sua vida. 
 
Quem sabe que livro é esse? 
Isso mesmo é a Bíblia! 
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Nesse livro aqui estão todas as respostas que vocês precisarão saber para o resto de suas vidas. 
 
Mas sabe por que muitas pessoas falham na busca das respostas? Porque não entendem a 
Bíblia. 
 
Mas Jesus queria muito que todos entendessem a Bíblia, então Ele contou algumas histórias bem 
simples para que todos entendessem verdades importantíssimas. Chamamos essas histórias de 
PARÁBOLAS.  
 
E hoje falaremos sobre a parábola do joio e do trigo. 
 
Para que vocês entendam quero mostrar uma experiência. 
 
(faça a experiência) 
 
Vocês viram como é difícil diferenciar batata e maçã, não é mesmo? 
 
Com o joio e o trigo acontece a mesma coisa. 
O trigo é um alimento muito importante. A farinha, por exemplo, vem do trigo. E a maioria das 
massas usam farinha. Olha como é útil o trigo! 
Agora o joio não serve para comer. Não produz nada. 
Mas os dois são idênticos, mas um produz coisas boas, e outro não produz nada. 
 
E Jesus contou que um dia um trabalhador plantou muito trigo, e quando ele foi descansar um 
homem mal plantou joio no meio do trigo. 
 
Então os servos que trabalhavam com esse trabalhador perguntaram se ele queria que eles 
arrancassem o joio. Mas ele disse que não, porque como o joio e trigo são parecidos, ele não 
queria correr o risco de perder nenhum trigo. Quando o tempo passasse, os dois amadureceriam 
e ficariam diferentes, então seria mais seguro tirar o joio. 
 
Nós crianças, somos como esse trigo (mostre o trigo). 
Podemos estar no meio de muitas pessoas que não produzem nada de bom. Pessoas que estão 
vazias, que não servem a Deus ou que fazem o mal. 
Você pode até ser amigo dessas pessoas, estudar com elas, conviver com elas. Mas saiba que 
vocês são diferentes. 
Vocês tem a essência de Deus dentro de vocês, que faz com que produzam muitas coisas boas. 
Então, se afaste das coisas erradas que as pessoas fazem. Não copie atitudes erradas dos 
outros apenas para parecer legal. 
 
As pessoas gostarão muito mais de você por quem vocês são e não por imitarem alguém. E essa 
essência fará com que sejam sempre cuidados por Deus, Ele nunca jogará fora um trigo. Isso 
significa que ele não vai deixar nada de mal de acontecer. 
 
Aqueles que estão em Deus estão seguros, protegidos. São abençoados e produzirão coisas 
boas. 
 
Sejam como trigo e não como joio. 
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ORAÇÃO:  

 
“Senhor, eu desejo sempre manter a essência do Senhor dentro de mim. Ajude-me a não me 
contaminar com as coisas erradas deste mundo. Que eu possa ser exemplo de servo de Deus 
nessa terra. Em nome de Jesus. Amém” 
 
VERSÍCULO: 

 
“Aparte-se do mal, e faça o bem; Busque a paz, e siga-a.” 1 Pedro 3:11 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
- Qual a diferença entre o joio e o trigo? 
- O que o trabalhador decidiu fazer com o joio? 
- Porque somos parecidos com o trigo? 
- Como não se misturar com as coisas erradas deste mundo? 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Nessa parábola aprendemos que somos diferentes. 
O Senhor cuida de nós como um bom pai cuida do seu filho. Por isso a nossa confiança está 
nele, e não nas coisas deste mundo. 
E hoje, como ato de confiança, vamos entregar as nossas ofertas, aquilo que é importante para 
nós. Porque depender de Deus e ter o cuidado dele é o melhor. 
 
 
ATIVIDADE  

 
Que tal dar asas a imaginação nessa aula? 
Para isso, faremos Esculturas com tampinhas!  
Usando materiais reciclados como tampinhas de diferentes tamanhos e cores, deixe as crianças 
criarem desenhos, esculturas e outras dinâmicas. 
Você vai ver que com muito pouco elas vão soltar a imaginação e criar muito 
 
Exemplo: 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/3/11+
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LEMBRANCINHA: 

 
 

 


