
SEMANA 18: A OVELHA PERDIDA 
 

NOME:______________________________________________- Data: 02/05/2021 
 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 
• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 
• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 
• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 
• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 
• A história a ser contada de segunda a sexta está em Lucas 15:1-7/ Mateus 18:10-14; 
• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 

atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por 
elas) 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 
“NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” (Marcos 5.36b) 

 
Gestos do versículo:  NÃO (fazer sinal de não com o dedo indicador) TENHA MEDO (balançar a 

mão como se estivesse tremendo), TENHA FÉ (dedos das mãos cruzados em posição de oração). 
 

SEGUNDA-FEIRA 
 

      Jesus gostava de estar perto das pessoas e por isso os 
fariseus falavam mal dele. Os fariseus diziam que todas essas 
pessoas eram pecadoras. 
     Os fariseus achavam que por serem pecadoras não 
mereciam ser amadas por Deus. Mas Jesus ama as pessoas 
e sabe que cada uma é preciosa para Deus. 
    Jesus sabe tudo que acontece. Ele sabia o que os fariseus 
estavam pensando. Então começou a contar mais uma 
parábola.  
    Você lembra o que é uma 
parábola? É uma história para 
ensinar uma verdade. 
 

Repetir o versículo com o seu 
filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA 
FÉ!” 
 
ATIVIDADE: 
Jesus ama ficar perto das 
pessoas. Pinte a cena. 
 
ORAÇÃO- Leia e a criança repete: 

Jesus, obrigado por me amar 

tanto. 

NOVA BABY        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 
                 

 



TERÇA-FEIRA 
 

       Jesus contou a história de um homem que era pastor de ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas e 
cuidava muito bem delas. 
      Certo dia ele foi contar suas ovelhas e viu que estava faltando uma. (Tome um susto) E 
agora? Ele ainda tinha 99 ovelhas para cuidar.  
      Mas o pastor não esqueceu a sua ovelha que estava perdida, porque amava todas elas. 
Ele se preocupava com cada uma.   

 
      Você sabia que Jesus é nosso bom pastor? E nós somos iguais a essa ovelha perdida, 
porque o pecado nos deixa perdido. Mas isso não vai ficar assim! 
      Jesus ama cada um de nós! Nós somos preciosos para Deus. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE: Cole algodão na ovelhinha. 
 

 
 
ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, obrigado por cuidar de mim! 

 
QUARTA-FEIRA 

 

      O pastor estava muito preocupado porque sua ovelhinha estava perdida. Então ele decidiu 
ir atrás dela. Ele procurou, procurou... e quando ele encontrou a ovelha, sabe o que ele fez? 



     Ele não brigou e nem bateu nela por ela ter se perdido. 

              
       Ele ficou tão feliz por ter encontrado a ovelhinha que esqueceu seu cansaço, carregou a 
ovelha no colo e voltou para casa. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE: Leve o pastor até sua ovelha perdida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por lembrar de mim. 

 
 



QUINTA-FEIRA 
 
       Quando o pastor chegou a sua casa trazendo de 
volta a sua ovelha que estava perdida, convidou os 
amigos e vizinhos para comemorar com uma grande 
festa. 
       Você sabe o que Jesus estava ensinando com 
essa parábola (história)?  
       Que tem muitas pessoas perdidas no mundo 
devido ao pecado, mas Jesus quer que todas sejam 
salvas, assim como a ovelhinha. 
       Você sabia que quando você pede para Jesus 
morar no seu coração e perdoar seus pecados, os 
anjos fazem uma grande festa no céu por sua causa? 
Que legal! 
       Diga para criança repetir - Eu sou precioso para 
Deus. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE:   Quando você pede para Jesus morar no seu coração tem uma grande festa no 
céu! Pinte quem faz essa festa. 
 
 

                                         
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 

 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por ser o meu bom pastor! 

 



SEXTA-FEIRA 
 

      Esse pastor amava muito suas ovelhas e queria 
estar perto de cada uma delas. 
      Você sabe quem é o nosso bom pastor? Que nos 
ama e cuida de cada um de nós? JESUS. 
     Assim como o pastor de ovelhas, Jesus é o nosso 
bom pastor, sabe por quê? 
     Jesus deu a sua vida para salvar você e eu, quando 
morreu na cruz; 
     Jesus conhece você pelo seu nome; 
     Ele não deixa faltar nada que você precisa; 
     Ele ensina o caminho certo que você deve andar; 
     Jesus cuidar e proteger você. 
     Jesus não quer que ninguém fique perdido. Ele quer que todas as pessoas sejam da família 
dele. Porque todos são importantes para Deus. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE: Jesus quer que todos sejam da família dele. Vamos ligar as pessoas até Jesus. 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
 
                               
 

 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, eu quero ser da tua família! 


