
 
 
 

Agosto - Campanha Aprendendo com parábolas 
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

Campanha Aprendendo com Jesus 

AULA 4 - Parábola da ovelha perdida 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Na aula de hoje falaremos sobre a parábola da ovelha perdida. 
A parábola da ovelha perdida mostra quanto Deus nos ama, mesmo quando nos desviamos para 

o pecado. Deus sai em nossa busca e fica feliz quando uma de Suas “ovelhas” se arrepende e 

volta para Ele. Precisamos entender o quão especial e precioso nós somos para Deus. Todos nós 

passamos por uma situação, que nos entristece, mas lembre-se que Deus está sempre te 

esperando, você é fruto dos sonhos de Deus. Ouça a música do Katsbarnea “Genêsis” e tenha o 

entendimento de que você foi chamado para amar e ensinar a muitas crianças. 

Estude, busque fortalecer a sua fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus e é ela que nos 

sustenta. Ter a certeza de que Deus irá fazer, nos mantem a direção, no alvo, que é Cristo. 

Boa aula! 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Lucas 15:1-7 

OBJETIVOS: 

 

 Saber que Deus nunca irá te abandonar. 

 Mesmo que você se isole e se esconda, Deus irá te encontrar, pois ele te ama muito. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas vezes as crianças passam por situações, traumas, que as fazem sentir-se abandonadas. 

Precisamos mostrar a elas, que o nosso Pai está conosco sempre. Deus está ao nosso lado, 

mesmo que nos sentimos num lugar escuro, sem ninguém por perto. As vezes em casa, elas 

ouvem palavras que não são edificante (os pais tem autoridades e poder nas suas palavras), e 

podem ocorrer situações que elas acham que não servem para nada, chamam atenção na igreja, 

por necessitarem de carinho e amor. Ore e quebre todo o sentimento de rejeição, de  que elas 

estão sozinhas. Mostre o verdadeiro amor, o amor de um Pai bondoso. Nós precisamos mostrar a 

elas, que cada um de nós é uma ovelha e Deus ama incondicionalmente a cada um. Que se nos 

perdermos, Ele ficará imensamente feliz em ir nos resgatar. 

 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
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Você usará o cenário para ministrar e poderá esconder 1 ovelha pela sala. 

A criança que encontrar, poderá ganhar ser o ajudante.  

 
 
MINISTRANDO: 

 
Há muito tempo atrás existia um pastor de ovelhas muito amoroso e cuidadoso (mostre o seu 

Pastor de ovelhas). 

Ele tinha ao todo 100 ovelhinhas e ele conhecia cada uma delas. 

Um dia ele percebeu que faltava 1 ovelhinha. Nossa e agora? Ele poderia ter pensado, Ah falta 

apenas 1, ainda tenho 99, mas ele não pensava assim, sabia que cada uma era valiosa, cada 

uma tinha o seu jeito. E ele foi atrás da que estava perdida (Peça para as crianças a encontra-la, 

pois tem 1 escondida na sala). E quando ele finalmente a encontrou, colocou em seus ombros e a 

levou para casa. 

As ovelhas, não enxergam direito e quando se perdem do rebanho, ficam totalmente perdida, 

sendo presas fáceis a outros animais, pois isso o seu Pastor, com todo amor e cuidado, vai atrás 

e a resgata. 
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Em Salmos 23:1, fala que o “Senhor é meu Pastor e nada me faltará”. Isto mesmo, Ele sempre 

cuidará de nós. 

Jesus contou essa parábola, e Ele nos assemelha as ovelhinhas e Ele é o nosso Pastor. Ele 

sempre cuidará de nós e não ficará satisfeito, enquanto não estiver conosco em seus braços 

novamente. Nunca esqueça que você tem um Pai maior, que está sempre cuidando de você 

aonde quer que você esteja e que não se pode esconder Dele. 

 
ORAÇÃO:  

 
“Senhor, hoje eu peço perdão, se me entristeci e pensei em desistir de tudo. Se tentei me 
esconder e fiz coisas erradas, me afastando da tua presença. Senhor, eu sei que pela tua 
misericórdia e amor, o Senhor me perdoa e me coloca debaixo de Tua Destra. Obrigado pelo seu 
amor. Amém” 
 
VERSÍCULO: 

 
O Pai de vocês, que está nos Céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca.”  

Mateus 18:14 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Quantas ovelhas o Pastor tinha? 

2. Quantas ovelhas se perderam? 

3. Porque o Pastor se importou com a que se perdeu? 

4. Quem são as ovelhas e quem é o Pastor? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Precisamos ser como este Pastor, ele entregou sua oferta de sacrifício e amor. Ele amava as 100 
ovelhas, mas sabia que aquela que havia se perdido, precisava mais do amor e cuidado dele. 
Precisamos entender que a oferta que entregamos ao nosso Senhor, precisa ser uma oferta de 
gratidão e amor. O seu próximo, a igreja, precisam do seu amor. Você pode entregar um 
brinquedo que está bom e você não usa mais? Você pode levar um alimento como uma oferta de 
primícias para a Casa do Senhor, para darmos uma cesta básica para quem precisa? Você pode 
ajudar a professora a arrumar a sala? Ou levar um lanche para dividir com os amigos? Tudo isso, 
são ofertas de amor, que você pode entregar. 
E não esqueça de sempre que ganhar um valor, de separar os 10%, para entregar o seu dizimo. 
Dizimo é uma ordenança do Senhor e está em Malaquias 3:10. Se tiver duvida do valor a 
entregar, pergunte a um professor, ou a seus pais, se forem da igreja. 
 
 
ATIVIDADE  

 
Dinâmica Ovelha Perdida 
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Uma criança é escolhida e seus olhos vendados. Uma vara é colocada em sua mão, enquanto os 

outros formam um círculo ao seu redor. O cego vai apontando com a sua vara e pergunta: “Você 

é a Minha Ovelha Perdida?” A pessoa apontada deve emitir um som, disfarçando a voz, mas se 

for reconhecida deverá tomar o lugar do cego. Cada vez que isto acontece, os jogadores mudam 

de lugar para não ser reconhecida a sua posição. 

 
 
LEMBRANCINHA: 

 
Para colocar na porta. Ovelhinha em oração. 
 

     


