
Vamos fazer ramos 
com pedaços de 
barbante e uvas 
com bolinhas de 

papel! 

João 15. 5 

QUEM 
PERMANECE 
EM JESUS DÁ 

FRUTOS!  

Vamos Orar! 

Professora Ana: Olá Crianças, 
Que bom estar aqui com vocês 
novamente! 

Hoje, em nosso estudo da Bíblia 
aprenderemos sobre algo muito 
gostoso, uma frutinha e seu pé! 

Rebeca: Uma fruta com pé? Que 
coisa estranha? 

Professora Ana: O pé da fruta é 
a árvore que dá a fruta, e não que a fruta tem um pé. 

Bem, como eu estava dizendo, Jesus, um dia, Se reuniu com Seus 
discípulos, pessoas que andavam e aprendiam com Ele, e começou 
a ensinar-lhes muitas coisas. 

Jesus disse que iria subir ao céu, e que os discípulos tinham a mis-
são para realizar: falar do amor de Deus para todas as pessoas. 

Os discípulos ficaram um pouco preocupados, mas Jesus explicou 
tudo direitinho, e usou a seguinte história: 

“Eu sou a videira, verdadeira, e meu Pai é o agricultor”(João 
15.1). 

 

Quem permanece em Jesus dá frutos! 

Unidade 1 aprender com jesus, que alegria!:  

Aprender com Jesus, que 
alegria! 
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A videira é a planta que dá uvas. Esta planta é muito interessan-
te, ela tem muitos galhos que saem de uma única raiz, esses 
galhos são os ramos, e Jesus diz: 

“Eu sou a videira, vós, os ramos” (João 15.5a.). 
Quem gosta de uva aqui? Existem muitos tipos de uva, e pode-
mos fazer muitas coisas gostosas, como suco, geléia, salada de 
frutas, balas, pirulitos, gelatina  e muito mais. 

Ao falar da planta que dá uvas, Jesus ensina que todas as pes-
soas, grandes e pequenas, são como ramos, e precisam estar 
ligadas Nele. 

Se nos afastamos de Jesus, podemos esquecer a Sua Palavra 
e, assim, fazer coisas erradas, que deixam as pessoas tristes. 
Pelo contrário, Deus quer que façamos sempre o bem.  

O bem que fazemos são os frutos! Como Jesus ensinou: 

“Quem permanece em mim dá frutos”. (João 15.5) 
Quando a gente vem na Escola Dominical aprendemos sobre 
Jesus e o amor de Deus por nós, e quanto mais aprendemos de 
Jesus, mais pertinho Dele nós ficamos e mais frutos produzi-
mos. 

Rebeca: Que lindo professora! Eu quero ficar bem juntinho de 
Jesus para dar bons frutos. 

Professora: Isso mesmo Rebeca. A Bíblia nos ensina e nos aju-
da a produzir os frutos de paz, amor, alegria, cuidar da natureza, 
respeitar nossos pais e sempre fazer o bem!  

E Deus, com muito amor e carinho cuida de nós, pois 
ele é o agricultor, que tira tudo que é ruim, como a tris-
teza e a mentira. 

Enfim, juntinho de Jesus produzimos frutos bons! 

Versículo do dia: “Eu sou a videira 
verdadeira, e meu Pai é o agricultor”.João 15.1 

UNIDADE 1 APRENDER COM JESUS,  QUE ALEGRIA! :   
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MINISTÉRIO DE JESUS!  

 

Música: JESUS É A VIDEIRA - (CD Pelas mãos de uma crian-
ça) 

Else Vergara, Hideide Torres, Elizete Loureiro Reis, Sérgio Menezes. 

 

 

Cantar, Louvar e 

Atividades! 

03 

  

  

SE JESUS FOSSE UMA ÁRVORE 

E DEUS FOSSE O AGRICULTOR, 

EU QUERIA SER UM RAMO, 

EU QUERIA SER UM RAMO, 

DANDO FRUTO E DANDO FLOR 

  

  
FOI JESUS QUE NOS FALOU, 

ELE É A VIDEIRA, 

QUE DÁ  UVA, QUE DÁ CACHO, 

QUE A GENTE SABOREIA. 

E O GOSTO DESSA VIDA, 

QUE JESUS VEM NOS DAR, 

SÓ FICANDO BEM PERTINHO, 

SE CONSEGUE APRECIAR.. 
  

Cole barbantes no cesto e desenhe uvas bem gostosas! 


