
 
Quem é o ramo? 
 

Nós somos os ramos ligados à Vi-
deira, Jesus. O ramo ou galho tem 
que estar ligado ao tronco. Se não 
estiver, não pode produzir frutos. 

 
Quem é o Lavrador? 
O lavrador é Deus o criador. É 
quem prepara e cuida da terra e faz 
o plantio. Na época certa faz a po-
da, tira os galhos secos e em exces-
so. Depois, espera as flores e, no 
tempo certo, vêm os frutos. 
 

Quem é a videira? 
A videira é Jesus. É o que conduz, 
em seu tronco, a seiva para os ga-
lhos, que devem produzir frutos. 

 

Para saber mais... 

 

Vamos à A
tividad

e! 

- Fazer um quadro de uvas com tampinhas de garrafa pet, escrever o versí-
culo do dia (João 15.5) em um pedaço de papel ou etiqueta. 
Material necessário: 12 tampinhas de garrafa pet para cada criança, tinta 
plástica roxa e/ou verde, papel verde (camurça ou color set), papelão (tampa 
de caixa de sapato) ou cartolina. 
Procedimento: Pinte as tampinhas com a cor roxa ou verde e deixe secar. 
Forre o papelão com papel branco (ou a cor que a criança escolher) e cole 
as tampinhas formando um cacho de uvas. Recorte o papel verde em forma 
de folha e cole. Deixe secar, cole o versículo do dia e leve para casa. 

Motivos de oração para esta 
semana! 

______________________ 

______________________ 

 

Ian: Ontem fui ao sítio da amiga da minha mãe e o ca-
seiro estava podando o pé de uvas. 
Talita: Nunca vi um pé de uvas... Que engraçado! 
Ian: Eu aprendi que o pé de uva chama-se videira, igual 
à história que Jesus contou... 
Professora Ana: O evangelho de João nos conta sobre 
o momento em que Jesus se despediu de seus discípu-
los, pois Ele iria para junto do Pai. 
Mas Jesus ficou preocupado com seus discípulos e pediu que eles permane-
cessem unidos a Ele. Para que entendessem o que Ele estava falando, Je-
sus fez uma “ilustração”. 
Talita: Como assim? 
Ian: Ilustração é usar algo como exemplo para dar um ensinamento. Jesus 
utilizou uma fruta que o povo conhecia muito bem: a videira (que é o pé de 
uva). Como Ilustração na história, Jesus diz que Ele é a videira e Deus é o 
agricultor. 
Talita: Entendi! E o que cada um faz como agricultor e videira? 
Ian: o agricultor cuida e tira os bichinhos que estragam os ramos e os ga-
lhos, tira os ramos estragados que não produzem frutos, limpa os ramos que 
produzem frutos para produzir mais ainda. A videira só pode produzir uvas, 
se os ramos estiverem limpos, bons e na videira. 
Professora Ana: Nós também não podemos fazer coisas boas se estiver-
mos fazendo coisas erradas, se não formos bons e não estivemos juntinhos 
a Jesus e obedecendo aos seus ensinos, pois a Bíblia nos ensina a produzir 
frutos de paz, amor, alegria, e de ajuda ao próximo.  

Unidade 1: Aprender com Jesus, 

que alegria! 

Série Especial: 
Ministério de Jesus! 
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Quem permanece em Jesus dá frutos. 



Mas todo o ramo que permanece na videira será limpo e dará frutos. 
Jesus diz aos discípulos para eles permanecerem Nele. E também afirma 
que, em Jesus, eles já estavam limpos, pois a palavra de Jesus limpa e cui-
da. 
Talita: Mas como ficar unido com Jesus se Ele não estaria mais presente 
fisicamente entre os discípulos? 
Professora Ana: Antes de subir ao céu, Jesus ensina que é preciso guardar 
os seus mandamentos para permanecer no seu amor. Portanto, ainda hoje 
podemos aprender com esta história. Precisamos estar ligados em Jesus, 
permanecer nele, estudar e praticar Sua Palavra em amor.  
Reserve um tempo para orar e ler a Bíblia. 
Deus é o agricultor, que cuida de sua vida, e ajuda 
você a eliminar tudo que atrapalha os bons frutos, 
como a mentira, a raiva, preguiça, não estudar a Bí-
blia, e outras coisas que não são boas.Enfim, perma-
neça em Jesus, e dê bons frutos como amor, fé, lou-
vores, leitura bíblica, falar do amor de Jesus, levar 
visitante a igreja, visitar uma pessoa doente, praticar a solidariedade. 
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 VERSÍCULO DO DIA! 
“Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, 

nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer”.  
João 15.5 

Para 
pintar. 

Dom
ing

o 

Dia E
spe

cia
l! 

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 

LEIA A BÍBLIA TODOS OS DIAS DA SEMANA! 
A cada leitura feita,  pinte os desenhos abaixo: 

Vamos louvar: JESUS É A VIDEIRA. CD Pelas mãos de uma crianças. 
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SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA 

   

João 15:1-5 João 15:6-10 João 15:11-14 

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO 

  
 

João 15:15-20 João 15:21-24 João 15:25-27 

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. 


