Maio
A boca fala do que o coração está cheio
Roteiro – Semana 2
Parte 1 – Hora do Louvor: Separe as crianças em outro cômodo da casa.
Cante a música: “Florzinha e Soldadinho de Jesus” (áudio Maio S2)
Letra: Sou uma florzinha de Jesus (2x), Abro a boquinha para cantar,
Fecho os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim de Jesus!
Sou um soldadinho de Jesus (2x), Abro a boquinha para cantar,
Fecho os olhinhos para orar. Sou um soldadinho de Jesus, sim de Jesus!
(Cante de 2 a 3 vezes até as crianças conseguirem cantar com você)
Parte 2 – Hora da História:
Texto Bíblico base: Lucas 6:45 “O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu
coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do
que está cheio o coração.”
(Sempre que houver perguntas deixe que todas as crianças respondam e participem)
Você conhece alguém que só fala coisas ruins? Nunca tem algo bom para contar? Que só reclama,
sempre está de mau humor, aborrecido ou bravo com algo?
Você conhece alguém que sempre tem palavras boas? Que sempre conta notícias boas, é otimista e
alegre, mesmo que esteja passando por algum problema?
Por que uma pessoa é tão diferente da outra?
Jesus disse em Lucas 6:45 que tudo depende do que nós enchemos o nosso coração.
Do que você tem enchido o seu coração?
Jesus estava falando com uma multidão sobre vários assuntos, um dos assuntos foi a árvore e seus
frutos.
Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim pode dar frutos bons.
Oque a laranjeira dá? Laranja. Uma laranjeira pode dar limão? Não! Cada árvore dá segundo o seu
fruto, certo?
Jesus continua dizendo que: O homem bom, do seu bom tesouro tira o bem, e o homem mau, do seu
mau tesouro, tira o mal. O que isso tem a ver com a árvore?
Se a árvore de Laranja da Laranja, a de manga da manga, e assim por diante, também o homem que
tem boas coisas em seu coração vai produzir boas ações e aquele que tem coisas más em seu coração
produz ações más.
O que seria uma ação má? Bater nas pessoas, xingar, desobedecer, desrespeitar, rebeldia, grosseria,
maldade ... quem tem atitudes assim está produzindo frutos maus e seu coração está cheio de
maldade.
Ninguém pode dar amor, se não tiver amor; não pode dar respeito, se não tiver respeito; não pode dar
fidelidade, se não for fiel. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio.

Precisamos tomar cuidado com o que temos enchido o nosso coração. Se enchemos o nosso coração de
fofocas, mentiras, notícias ruins e outras coisas más, estamos guardando um mau tesouro, e a nossa
boca vai falar do que o nosso coração está cheio, neste caso frutos maus.
Mas se começarmos a encher o nosso coração com a palavra de Deus, estamos guardando um bom
tesouro e ele vai produzir frutos bons. Quais são frutos bons? Obediência, mansidão, alegria e muitos
outros.
Em Provérbios 3:1-8 fala sobre vários benefícios que temos quando guardamos coisas boas em nossos
corações: dias aumentados na terra, carinho e fidelidade de Deus e Ele endireitará os nossos caminhos.
O seu coração precisa ser alimentado por uma boa comida, que sustenta e ajude em todo e qualquer
momento. Você sabe qual o melhor alimento para o nosso coração? A Palavra do Senhor, que é a Bíblia.
Quem quer ser uma linda árvore frutífera? Que dá frutos com a melhor qualidade?
Então precisamos sempre prestar atenção nas coisas de Deus. Como por exemplo: Prestar atenção no
que é falado aqui na célula, cantar músicas cristãs, ler a bíblia ou pedir para os nossos pais lerem a
bíblia para nós quando não sabemos ler.

Parte 3 – Hora do Louvor II: Cante a música do início novamente.
Parte 4 – Hora da Oração: Separe uma cadeira e diga que se alguém quiser alguma oração deve se
sentar na cadeira. Quando a criança se sentar, pergunte se ela precisa de oração por algo específico e
ore por ela.
Parte 5 – Hora da Atividade: Entregue o desenho da arvore sugerido (anexo ativ. Maio S2) peça para as
crianças pintem a árvore. Imprima os frutos sugeridos (anexo frutas Maio S2) e peça para que as
crianças colem em suas árvores os frutos.
Ou entregue uma folha de sulfite para cada criança, dívida ao meio e peça para que cada uma desenhe
em um lado a árvore de bons frutos e do outro lado a árvore de maus frutos.
Parte 6: Para finalizar ore agradecendo a Deus pela célula e pela vida de cada um. Peça para que Deus
ajude a cada criança a encher o seus corações de coisas boas e que todas possam desejar ser arvores
frutíferas.
Fim!
Que Deus te abençoe!
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