
 

Originada da Europa e Oriente Médio, a uva é um fruto da videira. Seu 

nome científico é Vitis vinifera L. e sua família botânica é a Vitaceae.  

videira apresenta troncos retorcidos e flores esverdeadas, sendo uma 

planta própria de regiões de clima temperado. Registros apontam que o 

cultivo da uva se iniciou no período neolítico, na região do Egito e Ásia 

Menor.  

 As uvas proporcionam um grande benefício à saúde. Além de 

ser altamente energética, certas substâncias presentes na fruta ajudam 

a reduzir a pressão sanguínea pela dilatação das artérias. O suco da 

fruta também combate a acidez sanguínea, auxilia a digestão e possui 

capacidade desintoxicante, além de combater o envelhecimento.  

 As uvas podem ser divididas em quatro grupos. Uvas rústicas de 

mesa, como Niagara Branca, Niagara Rosada, Isabel e Concord, possu-

em um ciclo de cultivo de 135 a 155 dias. Uvas finas de mesa, como 

Itália, Rubi e Red Globe, que são as mais consumidas naturalmente. 

Existem também as uvas sem sementes, muito apreciadas para o con-

sumo natural, e aquelas especialmente destinadas à fabricação industri-

al de vinhos.  

 Além da fabricação de vinho, a fruta é utilizada para se fazer 

sucos e geleia. A fabricação do vinho se iniciou desde 6000 a.C. No Bra-

sil, o cultivo da uva começou em 1535, na Capitania de São Vicente, 

tendo grande impulso com a imigração italiana nos Estados de São Pau-

lo e da região sul. Atualmente, os maiores produtores da fruta no Brasil 

são: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambu-

co e Bahia. 

FONTE: www.brasilescola.com 

Outros subsídios 

Texto Bíblico: João 15.1-5 
Objetivos:  
- Ensinar às crianças a importância de estarem unidas com Jesus e a-
prender sobre Ele na Bíblia. 
- Conversar com as crianças sobre que tipo de frutos podemos produzir 
(paz, amor, gratidão, ajudar o próximo). 

 
Sobre o tema: 
- Explicar o que é uma videira. 
- Falar da importância de limpar a videira para que produza muitos fru-
tos. 
- Esclarecer que os ramos fora da videira não produzem frutos. 
- Enfatizar a importância de conhecer e praticar a palavra de Deus. 
- Receba as crianças com alegria, verifique se há algum visitante e ore 
com as crianças antes de iniciar a aula. 

Quem permanece em Jesus dá frutos! 

Unidade 1: Aprender com Jesus, que alegria! 

S É R I E  E S P E C I A L :  M I N I S T É R I O  D E  J E S U S .  

Para iniciar o encontro 
Leia com a atenção o texto bíblico de João 15.1-5.  
Verifique se há palavras desconhecidas para você ou a 

turma e pesquise o significado.  
Leia a história do dia com bastante antecedência e se-

pare o material necessário. 

Professor/professora 

Pré-adolescentes 10-13 

João 15 

Atenção: 

• Ore por seus 
alunos e alunas. 

• Prepare a aula 
com carinho. 

• Leia o texto bíbli-
co com atenção. 



1. Antes de ler o texto 
bíblico, proporcione uma vivência ao fazer a brincadeira proposta “o que é o 
que é”. 
2. Em seguida, mostre para as crianças um cacho de uvas e distribua para 
cada criança uma uva (se a igreja tiver condições, pode ser um cacho para 
cada). Caso não encontre a fruta em sua cidade, você pode levar uma imagem 
dela. Neste caso, ofereça às crianças uma bala de uva. 
3. Fale sobre o fruto: quantas coisas boas podemos fazer com a uva (suco, 
balas, salada de fruta, comer pura, geleia, gelatina). Nos tempos de Jesus, a 
uva era utilizada para fazer uma bebida muito comum, o vinho. 
4. Apresente para a classe a variedade de uvas que existem, assim como as 
pessoas, com características diferentes, e todas importantes. Se conseguir 

Fazer uma videira, com os ramos e cachos de uvas. 
Material necessário: 
• 1 Corda de 2 metros, cor marrom. 
• 1 Cartolina Branca. 
• Tinta Guache nas cores verde e roxo. 
• Arames ou barbantes. 
Procedimento:  
Com uma parte das cartolinas, faça os ramos (folhas) da videira e pinte de tinta guache 
verde. Com a outra cartolina faça os cachos de uvas e pinte de tinta guache roxo. Com 
o arame ou barbante, amarre-as na corda, formando assim uma pequena videira. 
Obs.: Os cachos de uvas podem ser feitos de bolinhas de papel pintadas e coladas 
umas as outras. Use a criatividade! 

Vamos à história 

Pra iniciar o encontro 

Atividade Manual 

Contar a história do dia com alegria utilizando 
as ilustrações que você preparou (cacho de 
uvas, muda de videira e a Bíblia). 
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Recursos visuais são um bom 

auxílio para contar a história! 

Você também pode fazer uma 

dramatização com a turma! 

• Leia o versículo do dia com a turma.  
• Cantem a música: “Jesus é a Videira”. 
• Façam um círculo e orem silenciosamente pela pessoa que está ao lado. 
• Escolha uma aluna ou aluno para orar em voz alta. 
• Convide seus alunos/as para o próximo encontro. 
• Desafiar as crianças a trazer um amigo ou amiga. 

Subsídio bíblico 

Para Encerrar 

Jesus utiliza a alegoria da vinha (Salmo 80.8-19) que, 
na mensagem do evangelho, se refere a ele mesmo 
como a videira. Deus é o agricultor e os discípulos 
que aceitaram a palavra vivificante de Jesus são ra-
mos produtivos, convidados e incentivados a perma-
necer nele. A palavra permanecer é essencial em 
João 15.1-8 e, nos versos 9-17, a palavra essencial é 
amor. O grande desafio para as pessoas cristãs é permanecer em Jesus e 
amar-se mutuamente.  
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“Faça pesquisas e busque 

outras informações para 

complementar o estudo”. 

 

Música: JESUS É A VIDEIRA - CD Pelas mãos de uma criança 
Else Vergara, Hideide Torres, Elizete Loureiro Reis e Sérgio Menezes 

  
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. 
  


