A ovelha perdida
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Meu Mestre mandou – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=l0pc6yksM6Y

2. Há muito tempo atrás – Crianças Diante do Trono.
https://www.youtube.com/watch?v=8F5ztRFVp-k

3. Deus Grandão – Vineyard Infantil
https://www.youtube.com/watch?v=2Nd-n0qhmcM

4. A chave da oração – Radicais Kids
https://www.youtube.com/watch?v=U419sizOcaQ

Texto Bíblico: João 6.1-13

Princípio Bíblico: Ensinar as crianças que Jesus se importa com
todos, até com aqueles que não fazem coisas boas. Deus criou
todos nós, e Ele sente um amor inexplicável por cada um.

1º) Quebra gelo:
A Brincadeira: A procura
Vamos precisar de alguns versículos impressos, que as crianças
poderão usar para evangelizar seus coleguinhas posteriormente.
Em cada versículo pode ser colado uma bala, para estimular ainda
mais a procura pelas crianças.
Espalhe pelo ambiente cada versículo, de modo que não seja
muito fácil de encontrar.
Agora explique para as crianças que cada uma tem o direito de
encontrar apenas um versículo, para que todas tenham o direito
de encontrar.
Sugestão ao líder:
Explique para as crianças que assim como elas
ficaram felizes em encontrar o versículo com o doce,
Jesus fica feliz quando uma pessoa que estava
perdida é encontrada por Ele.

2°) Mensagem (25 min):
Em uma ocasião, muitas pessoas que cobravam impostos e
tinham má fama chegaram perto de Jesus para ouvir o que Ele iria
dizer. Os mestres da Lei criticavam Jesus dizendo que Jesus comia
junto com os pecadores.
Então Jesus ouvindo isso, contou uma parábola para eles:
Se algum de vocês possuírem ovelhas, e perdendo uma, não iriam
deixar as noventa e nove no campo e ir atrás da ovelha perdida,
até encontrá-la? E quando a encontra, fica muito feliz e volta para
casa com a ovelha nos ombros. Chegando em sua casa, chama os
amigos e vizinhos dizendo para festejar pois encontrou a ovelha
perdida.
Então Jesus continuou. Pois no céu será uma alegria ainda maior
quando um pecador se arrepender dos seus pecados do que as
outras noventa e nove pessoas boas que não precisam se
arrepender. Ou qual é a mulher que possuindo dez moedas,
perdendo uma delas, não iria procurar por toda a casa até
encontra-la? E quando encontrar, reunir todas as amigas e
vizinhas dizendo para elas se alegrarem pois a mulher encontrou a
moeda perdida.
E Jesus disse: Pois da mesma forma há muita alegria entre os
anjos de Deus quando um pecador se arrepende.
3°) Aplicação:
Jesus mesmo sendo um Mestre, Ele caminha com pessoas que
não eram bem vistas na sociedade, daquela época. Por isso,
muitas vezes ele era alvo de zombaria por parte dos mestres da
Lei e fariseus.

Com essa parábola, Jesus quis mostrar que o objetivo dEle estar
na terra não era andar com as pessoas boas, mas sim com os
pecadores que precisavam ser salvos.
Jesus veio à terra para procurar pelos perdidos. Com isso,
podemos ver a importância de falarmos do amor de Jesus para
nossos amigos e parentes, porque precisamos seguir a mesma
missão de Jesus e buscar as pessoas que precisam de salvação.
Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Todas as questões (3 a 9 anos)
1) Você sabia que é muito importante pedir perdão pelos pecados
que cometemos?
2) Quando você ora, você pede perdão para Jesus pelas coisas
erradas que fez?
3) Conte alguma situação que você perdeu algo, procurou muito e
achou.
4) Cite todos os lugares que Deus pode encontrar você.
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas pedindo para que Deus nos ajude a
continuarmos a missão de encontrar pessoas que precisam de
salvação. E percebermos o tamanho do amor de Deus por nós.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

A ovelha perdida
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

A ovelha perdida
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Encontre as palavras abaixo no quadro.
Ovelha - Noventa e nove – Cem – Perdida – Encontrou –
Jesus – Pecadores – Anjos – Céu – Festa – Amor

A ovelha perdida
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Descubra o enigma abaixo e veja o que está escrito.

2) Ajude o pastor a encontrar a ovelha perdida

