
Ore com as crianças 
de mãos dadas! 

ENCERRAR! 

• Falar o versículo do dia com a classe 
(João 15.5), cantar a música novamente e 
orar de mãos dadas. 

• Convidar as crianças para o próximo en-
contro e estimular para que tragam visi-
tantes. 

• Despedir-se das crianças com carinho e 
atenção, se possível prepare um cartãozi-
nho com o versículo do dia e cole ou de-
senhe um cachinho de uvas. 

Jesus utiliza a alegoria da vinha (Salmo 80.8-19), que agora na mensa-
gem do Evangelho se refere a ele mesmo, como a videira, Deus é o agri-
cultor e os discípulos que aceitaram a palavra vivificante de Jesus são 
ramos produtivos, e são convidados e incentivados a permanecer nele. A 
palavra permanecer é essencial em João 15.1-8, e nos versos 9-17 a pa-
lavra essencial é amor. O grande desafio para as pessoas cristãs é per-
manecer em Jesus e amar umas as outras.  
 
Referência Bibliográfica: BERGANT, Dianne, CSA, KARRIS, Robert J., OFM 
(orgs.) Comentário Bíblico. São Paulo: Loyola, p.129, V.3. 
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Texto Bíblico: João 15.1-5 

Objetivos: 
- Compartilhar com as crianças a importância de estarem unidas com Je-
sus e aprender sobre Ele na Bíblia. 
- Conversar com as crianças sobre que tipos de frutos que podemos pro-
duzir ( paz, amor, gratidão, ajudar o próximo ) .  

Sobre o tema: 
- Explicar o que é uma videira. 

- Refletir sobre a importância de podar os ramos para 
que produza muitos frutos. 
- Explicar que os ramos fora da videira não produzem 
frutos, assim como nós longe de Jesus não produzimos 
respeito, bondade, amor, entre outros frutos. 
- Enfatizar a importância de conhecer e praticar a palavra de 
Deus. 

Quem Permanece em Jesus dá frutos! 

Para início do Encontro! 

Preparar com antecedência: 
Imagens de cachos de uvas e videiras. Balas de uvas mastigáveis.- Leia a história 
das crianças várias vezes. Verifique se há palavras 
desconhecidas e pesquise os significados. 
- Decore a sala com imagens de uvas, videira ou distribua balas de uvas. 
- Receba as crianças com alegria, verifique se há alguma visitante, pergunte-lhe o 
nome e escreva em um lugar que toda a turma possa ver (mesmo que não saibam 
ler). 

Unidade 1:  

Aprender com Jesus, 
que alegria! 

Professor/Professora. 
4-6 anos 

MINISTÉRIO DE JESUS! 

Texto 
Bíblico: 
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A brincadeira é: de passa-anel (só que com bala de uva). 
Importante: utilizar balas mastigáveis para que as crianças não se en-
gasguem. 
Material: 1 bala mastigável de uva. 
Procedimento: As crianças fazem um círculo e sentam-se lado a lado, 
juntam as mãos. A professora ou professor, também junta suas mãos, 
mas com uma bala dentro. Ele/a passa suas mãos entre as mãos das 
crianças, escolhe aleatoriamente uma criança e deixe cair a bala em su-
as mãozinhas (ninguém pode ver). Depois pergunta para outra criança: 
Com quem está a bala? Faça umas três rodadas da brincadeira e conte 
a história. 

- Prepare um cartão em forma de coração dizendo “Jesus te ama” e “Volte 
outra vez” e entregue para a criança que é visitante na classe. 
- Converse com as crianças sobre a decoração da sala. 

(cachos de uvas, imagens de videira e/ou bala). 
- Pergunte se alguém já viu um pé de uva. 
- Permita que as crianças contem suas experiências. 

 

- Utilizar Bíblia (se possível de tamanho grande) 
e a história das crianças. 

- Sentem-se em círculo e passe as imagens para as crianças pegarem e 
verem de perto. 

- Contar a história da folha da criança, permitir que haja interação e ex-
plicar o que elas não entenderem. 

- Ao falar da videira ilustre com as imagens da decoração da sala. 

Vamos brincar! 

Vamos à História! 

UNIDADE 1:   
02 

As imagens são um 
excelente recurso! 

“Jesus 
te ama” 

MINISTÉRIO DE JESUS!  

Material Necessário 1: A folha da criança, barbante, cola, canetinha ou 
lápis de cor. 
Procedimento 1: Recortar pedaços de barbante e colar na cesta como se 
fosse o entrelaçado. Depois desenhar as uvas. 
 
Material Necessário 2: A folha da criança ou uma folha de papel em bran-
co. 
- Papel crepom roxo/lilás/verde ou outro tipo de papel que as crianças pos-
sam fazer bolinhas, lápis de cor ou canetinhas coloridas. 
- Cola e barbante (ou lã, que sãos os ramos). 
Procedimento 2:  
- Cada criança fazer várias bolinhas de papel crepom que serão as uvas 
(não muito pequenas). 
- Colar as bolinhas abaixo da folha formando o cacho e pedaços de bar-
bante para formar os ramos. Esta atividade auxilia na coordenação motora 
e concentração. 

JESUS É A VIDEIRA - (CD Pelas mãos de uma criança) 

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

Atividades Manuais! 

Cantar ajuda a aprendera história! 
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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.. 


