
Nesta aula bíblica, estudaremos a parábola da ovelha perdida, relatada por Jesus em Mateus
18:12-13  e  Lucas  15:4-7.  Vamos  refle r  sobre  a  importância  do  arrependimento,  do
acolhimento aos arrependidos e do cuidado de Deus para conosco!

 Conhecer a parábola da Ovelha Perdida (Mateus 18:12-13, Lucas 15:4-7). 
 Refle r  sobre  a  importância  do  arrependimento  na  nossa  própria  vida  e  do

acolhimento dos arrependidos.
 Aprender sobre o amor incondicional de Deus, que nos buscará sempre, mesmo que

nós nos afastemos do Seu caminho.

História:
 Livro “A Ovelha Perdida” – Sociedade Bíblica do Brasil. 
 Gravura sobre a Ovelha Perdida. 

A vidade Origami:

 Livro de Origami “Livro + Bloco Cria vo” – Todo Livro. 

Alterna vo:

 Se não ver os livros, relate para a criança a história, conforme descrita em Lucas 15:4-
7 e u lize  papéis  de  presente ou folhas coloridas que ver em casa para  fazer os
origamis de ovelha. 

Leia com as crianças o livro A Ovelha Perdida. Caso não tenha o livro, relate com suas palavras.
Jesus disse:

 "Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no
campo  e  vai  atrás  da  ovelha  perdida,  até  encontrá-la?  E  quando  a  encontra,  coloca-a
alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz:
‘Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida’. Eu lhes digo que, da mesma forma,



haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos
que não precisam arrepender-se". Lucas 15:4-7

 Origami de Ovelha: Adaptando o origami de cachorrinho, u lize os papéis coloridos
para fazer ovelhinhas (vide imagem da aula). Pegue uma folha quadrada e dobre ao
meio, fazendo um triângulo. Em seguida, dobre as duas pontas para baixo, para fazer
as orelhas. Por fim, desenhe uma carinha com cane nha e, se ver, cole olhinhos de
artesanato.  Ensine  as  crianças  como  fazer.  Faça  de  vários  tamanhos,  para  ter
ovelhinhas maiores e bebês.  

 Brincadeira da Ovelha Perdida: Pegue uma das ovelhinhas de origami e coloque em
algum lugar da casa. Com as crianças, faça uma “aventura imaginária” para resgatá-la,
enfrentando montanhas, florestas perigosas e rios caudalosos. 

 Explique para as crianças que esta parábola é uma metáfora, uma história que ilustra a
nossa relação com Deus. Ele é o nosso pastor e nós, muitas vezes, somos como as
ovelhas, que nos afastamos dEle, de Sua vontade ou do bem. Contudo, Cristo sempre
nos procurará e cuidará das nossas feridas. 

 Reflita sobre a importância do arrependimento e, também, de perdoarmos às pessoas
que erram. Afinal de contas, todos nós erramos e, em algum momento ou em alguma
área da nossa vida, somos como a ovelhinha perdida que se afastou do aprisco e dos
ensinamentos de Cristo. 

 Explique para as  crianças o conceito de  amor incondicional.  Tanto os pais,  quanto
Deus, amam os filhos incondicionalmente. Nada pode nos separar desse amor, nem os
nossos caminhos errados. 

 Converse com a criança sobre o fato de que o pastor deixou em segurança as noventa
e nove ovelhas e foi atrás da uma perdida. Não obstante a sua onisciência, Deus possui
conosco um relacionamento próximo, individual e pessoal. Quando estamos orando,
Deus  nos  ouve  como  o  pastor  da  história,  que  naquele  momento  está  cuidando
daquela ovelhinha específica. 

Faça a brincadeira da “aventura” de procurar a ovelhinha com as crianças u lizando bichinhos
de pelúcia no lugar do origami. Se ver algum bichinho de ovelha, melhor ainda. Se não ver, é
possível  fazer  uma ovelhinha  com materiais  reciclados,  como um rolo  de papel  higiênico,
algodão etc. 



Livro “A Ovelha Perdida” e livro de origamis, com instruções e várias folhas decoradas. 

Origami de cachorrinho adaptado para ovelhinha. 



Ilustre a história com gravuras, livros ou imagens da Web. 

Livro A Ovelha Perdida
Texto de Juliet David e ilustração de Gemma Denham.
Editora SBB – Sociedade Bíblica do Brasil.

Livro Origami – “Livro + Bloco Cria vo”
Virgínia Finze o – Editora Todo Livro.
O livro contém vários modelos de origami e várias folhas soltas, coloridas e decoradas.

Gravura da Ovelha Perdida
Coleção Bíblia, Catequese em imagem – Richad e Frances Hook. 
Edições Paulinas – 1982.
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