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AULA 5- Parábola da Mostarda 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Conhecer a Deus e a Sua palavra nos faz crescer cada dia mais espiritualmente nos torna 
pessoas melhores e somos também melhores companhias, as pessoas tem o desejo de estar ao 
nosso lado, pois temos Jesus e enxergam Jesus em nós. 
E é assim que as crianças e suas famílias precisam te ver. Precisam enxergar Jesus em você. 
Não deixe de separar um tempo todos os dias para leitura da Palavra e um período de oração. 
Faça disso sua rotina e você se surpreenderá com os resultados. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 13.31-33 e 2 Pedro 3.18 
 
OBJETIVOS: 

 Mostrar para as crianças que quando temos Jesus no coração e o seguimos de verdade, 
somos sempre melhores, nossas atitudes são de amor e fazemos o amor e a Palavra de 
Deus crescer no coração de outras pessoas. 

 As pessoas querem sempre estar ao nosso lado porque temos Jesus. 

 Levar a criança a ter o desejo de ir morar no céu com Jesus.  
 
 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças que buscam cada vez Mais conhecer a palavra de Deus.  
E crianças que precisam se sentir abraçadas por Jesus para multiplicar o Seu amor por onde 
passam. 
 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Para esta aula sugerimos fazer 2 massas com as crianças. 

 Você vai precisar de: 

 2 vasilhas  

 Farinha de trigo 

 Água 

 Fermento em pó 

 Em uma vasilha coloque 1 xícara de farinha de trigo,1/4 de xícara de água 1 colher de 
fermento. 

 Na outra vasilha coloque somente 1 xícara de farinha de trigo e ¼ de xícara de água. 
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MINISTRANDO: 

 
Crianças hoje vamos falar sobre mais uma parábola. Tem sido muito legal aprender mais das 
histórias que Jesus contou não é mesmo? 
Então vamos lá! 
Um dia Jesus estava ensinando uma grande multidão e perguntaram pra Ele sobre como era o 
Reino dos Céus! Pergunte para as crianças: - Quem aqui quer ir para o céu?  (deixe as crianças 
responderem) 
Eu quero muuuuito morar no céu! O céu é um lugar é um lugar maravilhoso!!!! Lá não tem briga, 
não tem doença, ninguém fica triste e o melhor de tudo! Lá no céu nós vamos ver Jesus! 
Só que não é qualquer pessoa que vai para o céu não!Na verdade Deus quer que todas as 
pessoas vão morar no céu, mas para isso as pessoas precisam ter Jesus no seu coração.  
Acreditar em Jesus e obedecer a sua Palavra espalhando o Seu amor por onde forem. 
Nesse dia que Jesus estava ensinando Ele comparou o reino do céu a uma semente de mostarda 
olhem só, ela é tão pequenininha !!!!! 
Essa mostarda não é a mesma que temos aqui no Brasil que parece uma alface, a mostarda que 
Jesus estava falando era bem diferente ela é uma árvore. Essa semente tão pequenininha se 
torna uma árvore tão grande!!!! 
E na nossa vida é assim também. Quando aceitamos Jesus, começa uma mudança dentro de 
nós, como se tivéssemos plantado uma sementinha de mostarda dentro de nós. Quanto mais 
aprendemos sua Palavra mais fortes ficamos, e podemos ensinar o que aprendemos para todos 
que conhecemos. 
Vamos ver as massas que eu coloquei pra descansar no inicio da aula. 
A massa que tem fermento cresceu ela é como o nosso coração quando temos Jesus fica maior , 
mais bonita, fofinha. A palavra de Deus é o fermento que colocamos aqui as duas massas 
pareciam iguais no começo mas olhem só a outra massa não cresceu nada nem fofinha ficou! 
Quando Jesus está no nosso coração a palavra de Deus cresce em nós como essa massa aqui ( 
mostre a massa com fermento)  e todas as pessoas que nos conhecem percebem que temos algo 
muito especial dentro de nós! 
 
ORAÇÃO: 

 
 
Senhor Jesus que o Senhor possa sempre morar no meu coração e eu possa todos os dias 
espalhar o Teu amor e fazer ele crescer no coração de todas as pessoas que estiverem ao meu 
redor! Em nome de Jesus, amém! 
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VERSÍCULO: 

 
Gênesis 12.2 Seja você uma benção 
 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Qual o tamanho do grão de mostarda? 
2. O que vira esse grão depois que o plantamos? 
3. O que acontece em nossas vidas quando aceitamos Jesus? 
4. O que as pessoas percebem de especial em nós? 

 
 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Assim como aquele grão de mostarda pequenininho se tornou uma árvore grande e linda, assim 
também é a nossa oferta, hoje vamos entregar ao Senhor nossa sementinha que pode até ser 
pequena, mas que junto com as ofertas dos meus amigos vai se tornar bem grande e ajudar a 
casa do Senhor! 
 
 
 
ATIVIDADE  

 
 
Brincadeira do paladar! 
Leve frutas, doces e salgados. Corte em pedaços pequenos.  
Vende os olhos das crianças e peça para experimentar. 
Você pode dividir a turma em 2 ou 3 grupos para tornar a brincadeira mais divertida. 
 
 

 
 
 
LEMBRANCINHA: 

Vasinhos como sugestão. 
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