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JESUS
Ensina Aos Seus Discípulos

Para Crianças
por Joy Melissa Jensen
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Maria e Marta
Lucas 10:38-42

Jesus viajava com Seus 
discípulos. Eles estavam muito 
cansados da viagem e, logo que 
chegaram no vilarejo de Betânia, 
pararam para descansar. 

Marta e Maria eram duas 
irmãs que viviam em Betânia. 
Elas convidaram Jesus e os 
discípulos para se hospedarem 
em sua casa, pois Marta já tinha 
ouvido falar de Jesus e sabia que 
Ele era um convidado muito 
especial. Isso a fez ficar muito 
nervosa e preocupada com a 
aparência de sua casa. 
   ”E se Jesus achar que a minha 
casa é pobre demais?”, pensava 
Marta cheia de preocupação. 
Então, ela começou a correr de 
lá para cá, varrendo, espanando, 
cozinhado e limpando tudo.

   A irmã de Marta também já 
tinha ouvido falar de Jesus. Ela 
estava tão entusiasmada em 
vê-Lo que se sentou no chão 
de frente para Ele. Enquanto 
Jesus falava, Maria ouvia cada 
palavra que Ele dizia. Mas Marta 
ficou muito aborrecida ao ver 
aquilo. ”Eu estou fazendo todo 
o trabalho sozinha”, ela disse a 
Jesus. ”Maria não está fazendo 
nada. Você acha isso justo?”

Jesus respondeu: ”Marta, você 
está muito agitada! Na verdade, 
apenas uma coisa é necessária. 
Maria fez a melhor escolha, pois 
ela escolheu escutar as minhas 
palavras”.
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A Parábola do Semeador 
Marcos 4:1-20

Enquanto Jesus falava à beira 
do mar da Galileia, a multidão 
se reunia para ouvir Seus 
ensinamentos. Havia tantas 
pessoas que Ele teve que entrar 
em um barco enquanto elas 
ouviam nas margens. Jesus 
contou uma história que dizia: 

”Certa vez, um semeador saiu 
para plantar. Algumas sementes 
caíram entre as pedras. Elas 
cresceram, mas morreram 
rapidamente porque o solo 
não era profundo o bastante 
para criar raízes fortes. Outras 
sementes caíram entre os 
espinhos, que cresceram e 
as sufocaram. Mas algumas 
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sementes caíram em terra boa, 
germinaram e deram uma grande 
colheita, dez vezes mais do que o 
que foi semeado.

O mesmo acontece com os 
filhos de Deus” disse Jesus. 
”Algumas pessoas não ouvem as 
minhas palavras e a mensagem 
não germina em seus corações. 
Mas aqueles que me ouvem 
serão recompensados”.       

Foi quando um discípulo 
perguntou: ”Jesus, por que você 
sempre nos conta parábolas?”

Então, Jesus explicou: ”Muitas 
pessoas escutam, mas não 
entendem. Muitas pessoas veem, 
mas não percebem. Eu conto 
histórias para que o seus olhos, 
ouvidos e corações entendam a 
mensagem de Deus!”       
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O Joio e o Trigo
Mateus 13:24-30; 36-39

Depois, Jesus contou outra 
história. Ele disse: ”Certa vez, um 
homem plantou boas sementes 
em um campo. Depois que saiu 
de perto, um inimigo plantou, 
no mesmo lugar, uma erva 
daninha chamada joio. Quando 
a plantação começou a crescer, 
o joio cresceu com ela. Os 

empregados do dono das terras 
foram até ele e perguntaram: 
”Senhor, por que o joio está 
crescendo no meio do trigo?” 
Ele respondeu: ”Algum inimigo 
deve ter feito isso. Deixem o 
joio como está até o tempo da 
colheita, para que vocês não 
arranquem o trigo ao tentarem 
tirar o joio.
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Na hora certa, separaremos os 
dois e jogaremos o joio fora”.

Jesus explicou: ”As sementes 
boas são como as pessoas que 
ouvem a minha mensagem e a 
guardam no coração, mas o joio 
representa as pessoas que não 

me ouvem. Um dia, Deus irá 
julgá-las e separá-las, assim como 
o dono de terras separou o joio 
do trigo”.   
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A Semente e o Fermento 
Marcos 4:26-29; Mateus 13:31-34 

   ”Mesmo quando o dono de 
terras está dormindo”, disse 
Jesus, ”suas sementes continuam 
crescendo no solo que as 
alimenta. Veja, por exemplo, 

uma semente de mostarda! É 
a menor de todas, mas quando 
cresce fica gigantesca. Até 
mesmo os pássaros constroem 
ninhos em seus galhos cheios de 
folhas! O mesmo acontece com o 
menor dos filhos de Deus.    
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