
 

SEMANA 20 – O SEMEADOR 

 

NOME: _______________________________________________Data: 16/05/2021 

 

Orientações ao responsável pela criança: 

● Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

● Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

● Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

● Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

● Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

● A história a ser contada de segunda a sexta está em Mateus 13: 1-43; 
● O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 

atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por 
elas) 

 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 

“NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” (Marcos 5.36b) 

 

Gestos do versículo:  NÃO (fazer sinal de não com o dedo indicador) TENHA MEDO (balançar a mão 

como se estivesse tremendo), TENHA FÉ (dedos das mãos cruzados em posição de oração). 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

 

     Um dia Jesus ensinou à beira da praia. Muitas pessoas se 

reuniram para ouvi-lo. A multidão se tornou muito grande. O que 

Jesus poderia fazer? 

     Vendo um barco próximo, Jesus subiu a bordo. Agora ele podia 

ver as pessoas 

e elas poderiam ver e ouvi-lo. 

     Jesus está sempre pronto a nos ouvir. Ele está sempre perto para 

nos ver, ouvir e nos ajudar. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 

 

ATIVIDADE: Circule o meio de transporte que Jesus usou para falar com as pessoas, de onde todos 

pudessem vê-lo: 

 

                                                     
 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, obrigado porque sempre me ouves! 

 

 

TERÇA – FEIRA 

 

      Jesus começou a contar parábolas - histórias 

sobre coisas comuns, 

que ensinam as pessoas a respeito de Deus.  

     "Um Semeador espalhava sementes em seu 

campo." A história de Jesus era como uma imagem 

em palavras. As pessoas podiam imaginar o 

semeador a trabalhar - eles tinham visto aquilo muitas vezes. 

     Algumas das sementes espalhadas caíram no caminho. Os pássaros 

rapidamente desceram para comê-las. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “NÃO TENHA 

MEDO; TENHA FÉ!” 

 

ATIVIDADE: Pinte os pássaros e cole grãos de arroz nas 

sementes. 

      

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a 

entender a tua palavra! 

 

QUARTA- FEIRA 

 

      Algumas sementes caíram entre as pedras do campo, 

onde havia pouca terra. Elas rapidamente se transformaram em plantas insignificantes. Mas vindo o sol 

quente logo as queimaram e secaram porque elas não tinham raízes no solo raso. 

     Outras sementes tinham se enraizado entre os espinhos. Elas não produziam grãos. Os espinhos que 

estavam ao redor das plantinhas, bloqueavam a luz do sol e a chuva necessária.   Os restantes das sementes 

caíram em boa terra. Conforme o tempo passou, os brotos tornaram-se plantas saudáveis tendo muitos 

grãos. O fazendeiro ficou muito contente.  

 

 

 

 

 

 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “NÃO TENHA MEDO; 

TENHA FÉ!” 

 

ATIVIDADE: As sementes que cairam na terra fértil cresceram e 

deram frutos. Desenhe mais frutos na árvore e pinte-a: 

 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, guarde o meu coração de 

todo mal! 



QUINTA-FEIRA: 

     No final da história, os discípulos perguntaram a Jesus. "Por que o Senhor ensina usando parábolas?" 
Jesus dizia através de parábolas para ajudar as pessoas a entenderem sobre Deus se elas realmente o 

amam.  

     Pessoas que não amam a Deus não podiam entender suas parábola.   

Jesus explicou a parábola. Ele disse que a semente é a palavra de Deus. 

A semente no caminho é como uma pessoa que ouve a palavra de Deus, 

mas não entente. O Diabo faz que eles esqueçam o que Deus diz. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “NÃO TENHA MEDO; 

TENHA FÉ!” 

 

ATIVIDADE: Nosso coração é a Terra. A semente é a palavra 

de Deus. Pinte a imagem e deixe o coração bem bonito colando 

grãos de feijão em volta do coração:  

 
ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, não me deixes 

esquecer da tua palavra! 

    
SEXTA-FEIRA 

           Algumas pessoas 
recebem rapidamente a palavra 
de Deus. Essas pessoas são 
como as sementes que crescem 
no solo raso. Assim que alguém 
zomba do seu amor a Deus ou torna sua vida difícil, uma coisa triste 

acontece. 
      Estas mesmas pessoas que rapidamente começaram a seguir Jesus voltam atrás e param de 
obedecer à palavra de Deus. Elas não querem pagar o preço de seguir a Deus. Como é triste, eles 
quererem agradar aos amigos, em vez de Deus! Os espinhos da parábola são como as preocupações 
mundanas e o amor ao dinheiro que algumas pessoas têm. 
       Elas estão tão ocupadas tentando ganhar mais dinheiro e outras coisas que deixam 
Deus de fora das suas vidas.  Mas a semente que caiu em boa terra e deu boa colheita Mas a semente 
que caiu em boa terra e deu boa colheita. A multidão não queria deixar Jesus 
        Muitas pessoas o seguiram e agradeceram. A parábola de Jesus as ajudou a entenderem como 
obedecer a Deus. 
 
* Repetir o versículo com seu filho (a): “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 

 
ATIVIDADE:  As plantas crescem quando as sementes são plantadas em terra fértil, recebem água e luz 
do Sol. Pinte esse desenho que mostra a ordem dos fatos em que acontecem na história: 

   
 
ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a sempre Te obedecer! 


