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AULA 5 -  Festa da Colheita 

 
Nesse mês aprendemos sobre a Parábola do Semador. A cada aula refletimos sobre os tipos de solo que não 
conseguem gerar frutos e sobre como ser um solo frutífero. 
 
Recebemos a boa semente da palavra, preparamos o nosso solo, e agora chegou a hora de colhermos os frutos! 
 
Nada poderá nos impedir de vivermos o que Deus tem para nós. 
Esse é o ano da colheita. Todas as sementes lançadas prosperarão. Nada será perdido. Essa benção está sobre as 
nossas vidas. 
 
É tempo de colheita! Vamos celebrar ao Senhor! Vamos agradecer! Deus é por nós! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
  
A Festa da Colheita é uma festa que fala da prosperidade daquilo que foi semeado. De origem judaica, a 
comemoração era realizada como agradecimento a Deus, pelo suprimento das necessidades do povo. Era nessa 
festa que o povo eleito do Senhor, realizava as entregas das primícias ou primeiros frutos a Deus (Êxodo 23:16). 

Em hebraico, a Festa da Colheita tem o nome de Shavuot, que significa sete semanas – período em que Cristo ficou 
com seus discípulos (Atos 1:3). Assim como a Páscoa, a Festa da Colheita tem um grande significado para nós 
cristãos, pois representa a bondade de nosso Deus, ao prover o alimento para nós. 

Originalmente, esta festa possuía três nomes hebraicos: festa das Semanas, festa das Colheitas ou Dia das 
Primícias. Estes três nomes revelam um pouco do conteúdo da festa: era agrícola e situada no período das colheitas. 
A troca de nome para Pentecostes deu-se a partir do período grego (333-63 anos antes de Cristo), quando a Grécia 
dominou culturalmente o mundo.  
 
O mais primitivo motivo desta festa foi gratidão a Deus pelo dom da terra. 
 

Como eram as comemorações? 

Grandes grupos de agricultores afluíam de todas as províncias, e o país adquiria um aspecto animado e pitoresco. 

Os peregrinos marchavam para Jerusalém, acompanhados durante todo o trajeto pelos alegres sons das flautas. Em 
cestos decorados com fitas e flores, cada qual conduzia sua oferenda: primícias 
do trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tamaras, produtos que davam renome ao solo da Terra de Israel. 

Chegados à Cidade Santa eram acolhidos com cânticos de boas-vindas e penetravam no Templo, onde faziam a 
entrega de seus cestos ao sacerdote. A cerimônia se completava com hinos, toques de harpas e outros instrumentos 
musicais. 

A festa da colheita também celebra a revelação da Torá (Pentateuco) ao povo de Israel. 

 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Deuteronômio 16:10-15;  Números 29:12-39 
 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar para as crianças que o Senhor é que nos abençoa e nos supre em tudo. 
Devemos ser gratos a Deus pois tudo o que temos vem Dele. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cevada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Figo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Azeitona
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tamara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
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 Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
As crianças tem necessidades espirituais. 
E a fé é uma necessidade, um caminho que a criança precisa aprender para superar as pressões, as contrariedades 
e desafios. 
A fé que dias melhores virão, fé que Deus cuida de nós, fé que teremos suprimento, fé que mesmo em dias difíceis 
devo continuar semeando, é essa a fé que a criança precisa abraçar para permanecer forte e ser vencedora. 
Vamos ensinar o caminho da fé para a criança! 
Essa é uma aula de fé. As vezes a criança não está vendo a colheita. Mas pela fé ela já vai comemorar, e celebrar. 
Não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. 
Vamos tomar posse do ano da colheita através dessa celebração de fé. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Decoração 

Essa será uma festa com tema caipira. Vamos relembrar que essa 

festa nasceu com os agricultores, ou seja, o povo que vivia do produto 

da terra. Eles aprenderam a separar a primeira parte do seu trabalho e 

entregar ao Senhor. 

Se possível, leve chapéu de palha, e faça uma decoração bem rural. 

Esse tema fará a história ser bem interessante. 

 

E que tal preparar uma mesa com produtos naturais? Você pode levar milho, frutas, batatinha. Coisas que remetam 

aquilo que é produzido no campo. 
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MINISTRANDO: 
     
Dinâmica da aula: 
 
Espalhe pela sala diversos cartões com desenhos de frutas, legumes, hortaliças, e 
atrás de cada um deles escreva uma benção. 
Cada criança receberá uma cestinha, e deverá se preparar para a colheita. 
 
Depois que todos estiverem com suas cestas cheias, peça para que cada um se 
assente no seu lugar para começar a ministração. 
 
Ministrando 
 
Chegou o dia da nossa colheita!!!! 
Olha só crianças, a gente aprendeu que quando a boa semente cai em um solo fértil, essa sementinha cresce e dá 
muitos frutos. 
E agora, cada um de vocês vai colher os seus frutos. 
 
(explique a dinâmica e dê um tempo para todos colherem os frutos) 
 
É muito bom colher os frutos não é mesmo? 
Imaginem só, semear não é fácil... Tem que cuidar da terra, ter uma boa semente, ter luz certa, regar, e esperar até 
que o fruto cresça e esteja pronto para ser colhido. 
 
O dia da colheita é um dia muito especial, deixa todos felizes, porque todo o trabalho e esforço foi recompensado. 
Sabe crianças, a Bíblia conta que depois que o povo de Deus foi liberto da escravidão e eles começaram a plantar e 
cultivar as terras, Deus deu uma ordem: todos os anos, quando chegasse a época da colheita dos frutos, eles 
deveriam preparar uma grande festa, pois o Senhor os abençoaria. 
Essa festa seria uma celebração, e eles se lembrariam que a colheita deu certo porque Deus os abençoou. 
 
Então o povo ficou muito feliz e todos os anos começaram a celebrar a FESTA DA COLHEITA. 
E crianças, eles foram muito abençoados e prósperos! 
 
A festa da colheita uma época muito esperada. Todos ficam felizes e gratos, se lembrando que o Senhor é o 
supridor, que nunca deixa faltar nada. Eles agradecem, fazem louvores, adoram a Deus nesse dia. 
Essa festa dura 7 dias. É realmente um período de muita alegria! 
E todos separaram suas primícias, suas melhores ofertas, os melhores frutos e entregam para Deus. 
 
Crianças, nós precisamos sempre nos lembrar que Deus é o nosso supridor, 
Tudo o que temos vem Dele! E isso é um motivo de muita celebração. 
Deus já deu a ordem: Esse será o ano da colheita! 
Então vamos continuar plantando coisas boas, semeando o amor, porque a colheita já é certa. 
Nós temos a benção de Deus. 
 
Hoje vamos comemorar muito e com muita alegria agradecer a Deus por nos abençoar e cuidar de nós. 
E lembre-se crianças: para celebrar essa festa precisa ter muita fé. 
Vamos continuar acreditando que dias melhores estão por vir. Ainda que hoje você esteja triste, pela fé comece a ver 
esses frutos, as coisas que você gostaria que acontecesse. 
 
Conseguiu ver os frutos pela fé? Então vamos agradecer por isso. 
Deus cuida de nós. A benção da colheita está sobre cada um de vocês. 
É tempo de viver a colheita! 
 
 

LOUVOR: 
 

“A festa vai começar” – Aline Barros 

“Festa de louvor” – Cristina Mel 
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ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso supridor. Eu tenho muita alegria no meu 
coração por ter um Deus tão amoroso e que me abençoa tanto. Obrigada Senhor por me entregar hoje a 
benção da colheita. Em nome de Jesus. Amém” 
 
  

VERSÍCULO: 
 

“porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita, e em todo o trabalho das tuas mãos; 
por isso certamente te alegrarás.” Deuteronômio 16:15 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 

• O que as pessoas fazem na festa da colheita? 

• Quantos dias dura essa festa? 

• Qual oferta é entregue na festa da colheita? 

• O que devo fazer se ainda não colhi os frutos? 
 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Na festa da colheita todos separam os melhores frutos para entregar a Deus. 
Esse é um dia de expressar muita gratidão e reconhecer que tudo o que temos vem das mãos do Senhor. 
Na festa da colheita, aqueles que são abençoados e colhem muito ajudam e doam aos que não tem nada. 
Isso tudo crianças é oferta, mas não qualquer oferta.... Essa é a oferta de primícias! A oferta de primícias agrada a 
Deus, pois não estamos dando qualquer coisa, mas sim o nosso melhor. 
Hoje vamos entregar essa oferta a Deus, agradecendo muito por nos fazer viver a benção da colheita.

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/16/15+
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ATIVIDADE  
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LEMBRANCINHA: 
Que tal embalar balinhas ou pipoca em um formato de espigas de milho. 
Veja algumas opções a seguir. 
 

 


