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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Nessa  dinâmica  vamos  ensinar  para  as  crianças  que  precisamos
ouvir e reconhecer a voz do nosso bom Pastor. Escolha uma ou duas pessoas para serem voluntários e
que  representarão o bom pastor. Use um lenço ou outro objeto para vendar os olhos de uma das
crianças do grupo e em seguida coloque ela em frente ao restante do grupo e peça para que ela
encontre o bom pastor. O voluntário deverá chamar a criança pelo nome, e esta por sua vez deverá,
seguindo a voz, encontrar o bom pastor. Faça com outras crianças também, até que todos participem e
entendam que como ovelhas do Senhor Jesus também precisamos aprender a ouvir sua voz, lendo a
Bíblia e meditando, e orando todos os dias. Encontre essa dinâmica neste site  https://youtu.be/DN-
iL8Wqt_s

LOUVOR: Cristo, o Bom Pastor https://youtu.be/84q78F3SNVQ

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Cartaz com pastor cuidando de ovelhas e lobos querendo
pegar as ovelhas.

FALANDO A VERDADE: Hoje vamos estudar o capítulo 10 do evangelho de João, onde Jesus nos
ensina que Ele é o bom Pastor. Crianças, na época de Jesus o trabalho de pastor de ovelhas era muito
importante, mas também era um trabalho muito cansativo e perigoso. Havia pastor que tinha seu
próprio rebanho, ou seja, as ovelhas eram dele, e tinha também pastor que era empregado, trabalhava
só pelo dinheiro. O pastor levava as ovelhas para se alimentarem no pasto, levava para beber água,
protegia dos animais selvagens, carregava quando estava doente, cuidava das ovelhas o tempo todo
com muita atenção e amor, o pastor passava tanto tempo com as ovelhas que ele chamava cada uma
pelo nome. Jesus comparou seu amor e cuidado por nós como o trabalho de um pastor de ovelhas,
assim como o pastor cuida das ovelhas, Ele cuida das nossas vidas. Mas Jesus também nos ensina que
existe o ladrão, que são os falsos pastores, usados pelo diabo, esse ladrão não vem senão para roubar,
matar e destruir. E o empregado que trabalha só pelo dinheiro, quando vê o lobo se aproximando, ele
abandona as ovelhas e foge, ele faz isso porque as ovelhas não são dele e ele não tem cuidado delas
(Jo 10. 12-13). Vejam crianças quantos perigos as ovelhas correm! Tantas coisas para destruir suas
vidas. Não podemos deixar nada, nem ninguém roubar nossa alegria e nos tirar dos caminhos do
Senhor, Jesus é nosso bom Pastor. Vamos ver agora os benefícios de termos Jesus como nosso Pastor.

VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Jesus diz:  “Eu sou o bom Pastor, o bom Pastor dá a sua
vida pelas ovelhas” (Jo 10. 11). Foi isso que Jesus fez por nós, Ele morreu na cruz não só pelos nossos
pecados, mas também para que possamos ter uma vida abundante (Jo 10. 10), uma vida plena, cheia
do seu amor e cuidado. Assim como o pastor chama suas ovelhas pelo nome, Jesus nos chama pelo
nome, Ele conhece cada um de vocês, sabe o que você precisa, sabe quando você está doente, triste,
cansado, com medo… Jesus está com você todo momento, não precisa ter medo, nada vai destruir
você. Você só precisa acreditar, confiar Nele e ouvir a sua voz, Ele sempre nos levará por caminhos
seguros. Ele diz: “Eu sou o bom Pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem.”  (Jo 10. 14).
Quando temos Jesus como nosso Pastor, podemos dizer como Davi no salmo 23. Vamos todos ler
juntos, crianças? (leia em voz alta com as crianças). Viram? Como é maravilhoso ter Jesus como
nosso Pastor! Tanto cuidado e amor que Ele tem por nós! Ainda no capítulo 10, versículo 9, Jesus
também se compara com a porta do curral das ovelhas, “Eu sou a porta, quem entra por mim será
salvo…”,  então  Jesus  é  a  porta  da  salvação,  quem entrar  por  Ele,  ou  seja,  quem o reconhecer  e
confessar como seu Salvador, será salvo. Assim, terá uma vida abençoada nessa terra e por fim a vida
eterna. Quem ainda não entrou por essa Porta? Quem deseja ter Jesus como seu bom Pastor? (Faça o
apelo e ore ao final).
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ATIVIDADE
1. Observe as cenas com os versículos e coloque a referência, depois pinte bem bonito!

Fonte Atividade: https://onlinecursosgratuitos.com/30-
atividades-sobre-o-bom-pastor-para-imprimir-e-colorir/

Eu vim para que
tenham vida e a
tenham com 
abundância.
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