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Sugestão de aula especial para as crianças 

Plano de aula 

Acolhida: acolha as crianças explicando o motivo do encontro de hoje: Celebração do Dia da 

Escola Dominical. Tema: O Reino de Deus. Pergunte o que sabem sobre o Reino de Deus e o 

que podemos fazer para ajudar no crescimento desse Reino. 

Cântico de Adoração: Com “D” de Deus (CD Evangelho, convite pra paz - faixa nº4 –DNTC) 

Leitura Bíblica: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas. 

(Salmos 9.1) 

Expressões de louvor: convide as crianças a expressarem motivos de louvor a Deus. (Louvamos 

a Deus pelo que Ele tem feito por nós! O que Ele tem feito por nós? A partir dessa pergunta as 

crianças se expressam). 

Cânticos de louvor: Sugestões de músicas: Coisas gostosas e Deus quem fez (CD Crescer, faixas 

nº 7 e 14) 

História Bíblica:  

O Reino cresce de coisas pequenas1  

Phillis Reily 

Textos bíblicos: Mateus 13.1-8; Marcos 4.1-9 e Lucas 8.4-8 

(Os personagens podem ser de fantoches, com chocalhos pode-se criar o som de plantar) 

 

Refrão: 

Certo dia, um homem saiu para semear. 

As sementes que ele espalhava estavam boas, prontas para brotar. (Chocalho) 

 

Semeador:  

Essas sementes são boas. Vou jogá-las na terra. Quero ajudar a fazer um mundo mais bonito, 

um mundo diferente. Vamos sementinhas, é hora de crescer. Vão cair na terra fofa, para logo 

aparecer. 

 

1ª semente: 

Oba, agora chegou a minha vez. Vou ficar bonita, verde e forte. Que terra dura! Caí aqui bem à 

beira da estrada onde todo mundo passa. Quero me esconder debaixo da terra. Não posso ficar 

aqui. Tem gente pisando em mim. Ai! Ai! Um pássaro está me bicando. Socorro! Vou morrer! 

 

                                                           
1 In: Em busca do Reino: caminhando pela Bíblia buscando o Reino de Deus. 

Phillis Reily, São Paulo: Editeo, 2008. 
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Refrão: 

Certo dia, um homem saiu para semear. 

As sementes que ele espalhava estavam boas, prontas para brotar. (Chocalho) 

 

Semeador: Tem muitas sementes ainda para plantar. Tem que molhar a terra. Água aqui nestas 

bandas não é fácil. Quero ajudar a fazer um mundo melhor, um mundo diferente. 

 

2ª semente: Oba, chegou a minha vez. Preciso me esconder debaixo desta terra fofa! Vou 

mandar um brotinho para cima. Preciso tomar sol. Mando as raízes para o fundo onde tem água. 

Ué! Tem pedra...pedra dura! Mude um pouco de lado, pedra. Preciso de água. 

 

Pedra: Ora! É bom lembrar que eu cheguei primeiro. Sou mais forte, não adianta forçar. Não há 

planta capaz de uma pedra furar. 

 

2ª semente: Mundo diferente...plantando sementes entre as pedras. Socorro! Vou morrer de 

sede. 

 

Refrão: 

Certo dia, um homem saiu para semear. 

As sementes que ele espalhava estavam boas, prontas para brotar. (Chocalho) 

 

Semeador:  Vou andando, plantando. Estas sementes têm que crescer.  Quero ver o mundo mais 

bonito cheio de plantas e flores. 

 

3ª semente: Aqui é um bom lugar. Tem outras plantas já crescendo. Vou ter muitos amigos. 

Puxa! Mas estas plantas crescem rápido demais. Estão me empurrando...me esmagando. Vai 

para lá! Não empurre! Preciso de mais espaço para crescer. 

 

Espinhos: Que pena, coitado, sua dor nos tocou! Mas, infelizmente, a amizade acabou! Aqui 

nesta terra somos nós que mandamos. 

 

3ª semente: Ai, ali! Vou morrer sufocada! Socorro! 

 

Refrão: Certo dia, um homem saiu para semear. 

As sementes que ele espalhava estavam boas, prontas para brotar. (Chocalho) 

 

Semeador: Ó sementinhas, caiam na terra fofa. Assim vocês vão se tornar plantas bonitas, 

produzindo alimento para os filhos e as filhas, os netos e as netas. 
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4ª semente: Oba, chegou a minha vez. Esta terra é boa, fofa, úmida. Aqui, vou ficar, esperando 

a hora certa, para crescer! Vou olhar para o sol, firmar minhas raízes na terra, afundando-as 

para pegar água. Eu quero ser forte, bonita e produzir. Esta terra é boa. Aqui, posso crescer. 

 

Semeador: A gente planta sementes, mas também planta ideias. Vamos em frente! Vamos criar 

um mundo mais bonito, um no chão e outras no coração.  

 

----------------------------------------------- 

Após a história reforçar que o Reino de Deus nasce de coisas pequenas: pequenos atos de amor, 

gente humilde procurando viver a vida de partilha. O importante é crescer e produzir! A graça 

de Deus é para todas as pessoas. Algumas entendem a mensagem do Reino e produzem frutos. 

Atividades:  

1.  Organizar a turma em pequenos grupos e pedir para pensarem em outras coisas (além 

da semente) que crescem pouco a pouco (exemplo: massa do pão, bolo no formo, jardim 

de flores, etc.). Peça para dramatizarem as possibilidades que pensaram. 

 

2. Providencie um vaso de plástico ou uma garrafa pet, com terra e sementes de alpiste. 

Entregue uma semente para cada criança. Motive-as a plantar as sementes neste vaso. 

Explique que no próximo encontro terão uma surpresa: cada semente plantada 

individualmente, crescerá e, por estarem todas juntas, no mesmo recipiente, dará uma 

linda folhagem.   

Encerramento:  Crescemos quando participarmos do Reino de Deus, porque o Reino de Deus 

cresce em nós! 

Cântico: Árvore solidária (CD Todas as crianças, faixa nº 3 - DNTC) 

Oração final: convidar as crianças a orarem juntas a oração do Pai Nosso. 

 


