
Deixe um dos copos / vasinhos vazio e coloque três grãos de feijão em seu interior.

Encha o segundo copo de pedrinhas. Adicione um pouco
de terra ou areia. Coloque  três grãos de feijão sobre este 
solo “rochoso”.

Coloque um pouco de terra no fundo do terceiro recipiente.
Em seguida, quebre os galhinhos de modo que caibam no 
interior copo / vasinho. Lance 3 grãos de feijão sobre este 
solo “cheio de espinhos”! 

Coloque um pedaço de algodão no fundo do quarto
recipiente. Umedeça o algodão com algumas gotinhas
de água e coloque três grãos de feijão sobre ele. 

Mantenha todos os copinhos em um local bem arejado
e iluminado pela luz do sol. Ao final de três dias, você 
verá que algo aconteceu com algumas das sementes 
que plantou! Você pode transferir as sementes que brotarem
para um vasinho com terra. Regue dia sim, dia não com 
algumas gotinhas de água e verá a sua plantinha crescer!

Dia 11 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Para realizar essa atividade, você vai precisar de:
 4 copos ou vasinhos
 pedrinhas
 galhos secos 
 algodão
 12 grãos de feijão
 água
 terra

´

~ Jesus gostava muito de ensinar as pessoas através de parábolas e desta vez ele usou
a natureza para explicar como é o nosso coração. Jesus contou a história de um semeador, que lançou
a mesma semente em quatro tipos diferentes de solo. As sementes representam a palavra de Deus e o
solo representa o nosso coração. A semente que caiu no caminho nos ensina que existem pessoas que
ouvem a mensagem de Jesus, mas não entendem nada e também não se interessam por aprender.
Esta sementinha não produz nada e acaba sendo esquecida! A semente que caiu no meio das pedras
nos ensina que existem pessoas que se alegram ao ouvir a Palavra de Deus, mas as “durezas” da vida a
fazem desanimar. A semente que foi lançada em meio aos espinhos tem a ver com as pessoas que
ouvem e aprendem a mensagem de Jesus, mas acabam se distraindo e abandonando a fé. A última
semente da parábola caiu em terra boa! Finalmente! Se nós ouvirmos a palavra de Deus e guardarmos
tudo aquilo que ouvimos e aprendemos em nossos corações, vamos crescer e cheios da presença de
Deus e de sabedoria, e poderemos ensinar outras pessoas à respeito de Jesus e de sua mensagem de
esperança e salvação! Isso é dar frutos!


