DISCIPULADO KIDS: ENSINANDO O CAMINHO AO PAI - EU SOU O CAMINHO A VERDADE E A
VIDA, NIGUEM VEM AO PAI SE NÃO FOR ATRAVÉS DE MIM (João 14:6): ENSINANDO SOBRE
JESUS ATRAVÉS DAS PARABOLAS.
PARABOLA DA OVELHA PERDIDA

QUEBRA GELO: 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.
.
TEXTO BIBLICO: Mateus 18:12-14; Lucas 15:3-7
INTRODUÇÃO: O pastor poderia pensar: “- Ah! só uma ovelha se perdeu... ela não me fará
falta. Eu ainda tenho um rebanho com 99.” Só que um pastor sabe que a ovelha não enxerga
bem, que só obedece a voz de comando dele e que quando separa-se do rebanho fica sem
saber o que fazer, servindo de presa fácil para qualquer lobo esfomeado. O Salmo 23.1 diz: “O
Senhor é o meu pastor: nada me faltará.”
Quem é este pastor do Salmo? Isso mesmo: Jesus. O que será que Jesus quis ensinar com esta
parábola? Que ele se importa com as pessoas que fazem coisas erradas e que se perdem, não
conseguindo seguir a Palavra de Deus. Jesus sendo o pastor irá sempre buscar as pessoas que
são dEle para trazê-las de volta para junto daquelas que a amam também.
DESENVOLVIMENTO
Jesus nos ensina 3 coisas importantes:
Que precisamos SABER que Jesus pode encontrar a ovelha onde ela estiver. As vezes você
poderá se afastar e fazer coisas erradas, mas o Senhor Jesus irá busca-lo e o carregará. Por
exemplo: se eu mentir uma vez, duas ou três vezes eu estarei me afastando do meu pastor,
mas ele irá a minha procura, me fará ver que estou errado
Precisamos nos SENTIR amados e preciosos para Jesus. As vezes ao nosso lado está uma ovelha
perdida: um amigo com medo, sentindo-se abandonado e sozinho. Você pode ajudá-lo a
entender que ele é especial aos olhos de Deus.
Sempre precisamos RESPONDER ao chamado permitindo que Jesus nos salve dos pecados.
Procure lembrar daqueles meninos e meninas que você não tem visto na igreja. Será que estão
doentes? Será que se mudaram? Ou será que estão tristes por alguma coisa? Tente acha-los e
ajuda-los.

CONCLUSÃO: O que será que Jesus quis ensinar com esta parábola? Que ele se importa com as
pessoas que fazem coisas erradas e que se perdem, não conseguindo seguir a Palavra de Deus.
Jesus sendo o pastor irá sempre buscar as pessoas que são dEle para trazê-las de volta para
junto daquelas que a amam também. Jesus é o seu pastor? Você já o recebeu como Salvador?
Então você não é uma ovelha perdida e Jesus estará sempre junto com você

ATIVIDADE
Em anexo
ORAÇÃO FINAL
Senhor meu Deus e amado Pai, estou na Tua presença pedindo perdão pelos meus pecados
cometidos ate agora. Quero nunca me perder de Ti Senhor e poder sempre atender ao teu
chamado. Em nome de Jesus, amém.

