A Parábola do Semeador
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Eu li na Bíblia – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=-PdcGKIXjPY

2. A sementinha – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=F1kPpwEZwiQ

3. Sim, Jesus – Aline Barros & Cia
https://www.youtube.com/watch?v=ETZBHcJZ_Hs

Texto Bíblico: Lucas 8:1-15

Princípio Bíblico: Ensinar que nosso coração é o solo para a
Palavra de Deus, que é a semente. Devemos cuidar do nosso
coração para que ele sempre seja um solo fértil e a Palavra de
Deus gerar bons frutos em nossas vidas.
Para colhermos bons frutos, devemos plantarmos coisas boas.

1°) Mensagem (25 min):
Quando Jesus ainda estava na terra, multidões sempre O seguiam.
Pessoas de várias cidades vinham, só para estarem perto de Jesus
e ouvir tudo o que Ele dizia.
E então, certo dia, Jesus resolveu contar essa parábola para a
multidão:
Um homem saiu para semear sementes e enquanto ele lançava as
sementes, parte dela caiu à beira do caminho. Ela foi pisada pelas
pessoas e as aves do céu a comeu.
Outras sementes caíram em cima das muitas pedras e quando
começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia
umidade.

Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceu junto
com as plantas e as sufocaram.
Mas outras sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram
fortes e produziram cem grãos para cada semente.
Então Jesus terminou a parábola dizendo a multidão: “Quem
quiser ouvir, que ouça!”. E os discípulos perguntou para Jesus o
que Ele queria ensinar com aquela parábola. E Jesus respondeu: A
vocês Deus mostra os segredos do Reino dEle. Mas aos outros, eu
falo por parábolas para que quem vê, não enxergue, e quem
escute, não entenda.
E Jesus continuou explicando: A semente é a Palavra de Deus. As
que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem a
Palavra de Deus, mas vem o diabo e tira a mensagem do coração
deles para que suas vidas não sejam salvas por Deus; As sementes
que caíram onde havia muitas pedras, são as pessoas que
recebem a mensagem com alegria, mas quando aparece uma
situação difícil, abandonam tudo; As sementes que caíram no
meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem de
Deus, mas as preocupações e prazeres da vida aumentam e
sufocam essas pessoas, por isso os frutos dessas pessoas nunca
amadurecem; Mas as sementes que caíram em terra boa, são
aquelas pessoas que ouvem e guardam a Palavra de Deus em seu
coração bom e obediente. Essas pessoas são tão fieis a Deus que
produzem bons frutos.
2°) Aplicação:
Princípio: Semear e Colher
Quando Jesus ensinou essa parábola, Ele queria nos mostrar a
importância de termos um coração bom para receber e guardar a
Palavra de Deus, a semente. Na parábola todas as sementes eram
iguais, o que mudou foi o solo que elas caíram. O resultado
mudou de um solo para o outro, assim como acontece com os

nossos corações. Se nós semearmos em um coração fértil,
colheremos bons frutos. Um coração fértil gera paz, alegria, amor,
gratidão, obediência e bondade.
Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões 1 e 2 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 8 anos)
1) Você já plantou alguma sementinha? Qual?
2) Você acredita que o seu coração está fértil como o da parábola
ou está cheio de espinhos?
3) Quais bons frutos você acredita que podemos colher, se
plantarmos a Palavra de Deus em um coração fértil?
4) Você sabe como pode ajudar uma pessoa que o coração não é
terra fértil?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas pedindo para que Deus nos ajude a
continuarmos a missão de encontrar pessoas que precisam de
salvação. E percebermos o tamanho do amor de Deus por nós.
3°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

A Parábola do Semeador
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

A Parábola do Semeador
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Encontre as palavras abaixo no quadro.
Ovelha - Noventa e nove – Cem – Perdida – Encontrou –
Jesus – Pecadores – Anjos – Céu – Festa – Amor

A Parábola do Semeador
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Descubra as 7 diferença entre os desenhos abaixo:

