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Perdão, Semana 1

Cara, cadê minha ovelha?
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História Bíblica: Cara, cadê minha ovelha? (A Ovelha Perdida) • Lucas 15:1-7
Ideia Principal: Deus lhe perdoa.
Versículo para Memorizar: “Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem
uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou.” Colossenses 3:13 (NVI)
Aplicativo para a Vida: Perdão – decidir que alguém que lhe fez mal não precisa pagar por
isso.
Verdade Básica: Eu posso confiar em Deus independente do que aconteça.

Social: Proporcionando uma Interação Divertida (Pequenos Grupos, 15 minutos)
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Dê boas-vindas às crianças e passe um tempo conversando com elas e contando as novidades.
Prepare-se para a história de hoje.

D
A

O

U

Antes das crianças chegarem, ore por cada uma das que participam do grupo regularmente pelo
nome. Ore por aqueles que estão visitando o grupo pela primeira vez. Peça a Deus um mês cheio de
conversas profundas e corações famintos por saber mais sobre perdão.
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1. Para os Primeiros a Chegar
Do que Você Precisa: uma caixa de ofertas
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O que Fazer:
● Dê boas-vindas ao grupo e oriente as crianças a colocarem suas ofertas na caixa.
● Peça para o grupo compartilhar histórias sobre quando eles perderam alguma coisa:
o Quando eles perceberam que tinham perdido?
o Onde eles procuraram?
o Como eles se sentiram quando não conseguiram achar?
o Como é perder alguma coisa?
o Caso julgue apropriado, pergunte se algum deles já se perdeu, se separou de
seus pais em uma loja ou parque; ou se ele já esteve em um carro cujo motorista se perdeu.
o Como é se sentir perdido?
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2. Procurado!
Do que Você Precisa: “Posters de Procurado!” das Páginas de Atividades; um para cada duas
crianças do seu pequeno grupo, canetinhas, giz de cera, uma fronha cheia de pequenos objetos
aleatórios (ex. brinquedos, utensílios domésticos, material de escritório, etc.)

A

O que Fazer:
● Forme duplas, colocando uma criança mais nova com uma criança mais velha sempre que
possível. Diga a eles que a criança mais nova vai ser o artista e a mais velha será o escritor.
● Entregue a eles os posters e os materiais para colorir.
● Deixe que as crianças escolham objetos dentre aqueles que estão na fronha.
● A criança mais nova deve desenhar o objeto no poster e a criança mais velha deve escrever sua
descrição. Pode ser uma descrição real ou engraçada (por exemplo: Procurado! Ursinho, marrom e
branco; ou então Procurado! Espátula, cheira a mel e responde por Carlos)
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Caso tenha tempo, peça para as crianças saírem da sala ou para ficarem de pé viradas para a
parede com seus olhos fechados. Esconda os objetos pela sala. Então, misture os posters e
entregue um para cada dupla. Peça para eles saírem à procura do objeto retratado no poster que
eles receberam.
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O que Dizer:
“Essas coisas não pareciam ser tão valiosas até que se perderam! [Transição] Vamos ouvir uma
história sobre alguém que perdeu algo muito mais valioso que uma espátula.”
Leve seu grupo para a área do Grande Grupo.

Grupos: Criando um Ambiente Seguro para se Conectar (Pequenos
Grupos, 25 minutos)
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Crie um ambiente seguro para se conectar e aprender como a História Bíblica se aplica na vida real,
através de atividades interativas e questões para discussão.
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* 1. Jogando a Ovelha (atividade do aplicativo / revisão da história bíblica)
Do que Você Precisa: Bolas de algodão; pelo menos uma por criança, fita crepe, fita métrica
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O que Fazer:
● Faça um círculo no meio da área do seu pequeno grupo usando fita crepe – ele deve ser
grande o suficiente para caber todas as crianças dentro dele.
● Dê uma bola de algodão para cada criança.
● Reúna as crianças dentro do círculo, viradas para fora dele.
● Ao seu comando, elas devem jogar suas “ovelhas” (bolas de algodão) fora do círculo.
● Use a fita métrica para medir a distância entre o contorno do círculo e cada uma das ovelhas.
● Caso tenha tempo, meça também qual a ovelha mais próxima, a mais perto de outra ovelha, a
mais perto da parede, etc.
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O Que Dizer
“Às vezes nós nos pegamos medindo o quão distante nós ou outras pessoas estão de Deus. É isso
que os líderes religiosos da nossa história bíblica estavam fazendo – eles sempre tinham suas fitas
métricas em suas mentes, checando a distância entre as outras pessoas e Deus, e depois se gabando
sobre o quão mais próximos eles estavam comparados com “os outros caras”. Mas quando Jesus
contou a história da ovelha perdida, o que Ele quis dizer é que não importa o quão longe você tenha
ido, ou o que tenha feito, nem mesmo as escolhas erradas que você tenha feito, [Ideia Principal]
“Deus lhe perdoa. Ele não usa uma fita métrica – você foi mal educado com a sua mãe, então eu vou
lhe perdoar, mas depois você roubou a sobremesa do seu irmãozinho, e isso é demais para eu
perdoar. Não, Deus não é assim.”

A

“O que Jesus quer dizer na sua história é que todos nós cometemos erros e que todos nós
machucamos outras pessoas ou nós mesmos, mas que assim como o pastor foi atrás de sua ovelha
que fugiu, saiu da linha e quebrou as regras, Deus está sempre procurando por pessoas que precisam
ser perdoadas. E isso inclui eu e você.”
2. 1-2-3-4 Solta (atividade do aplicativo)
Do que Você Precisa: Uma bexiga para cada duas crianças
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O que Fazer:
● Encha as bexigas (ou peça para as crianças mais velhas encherem) e as amarre.
● Forme duplas de acordo com a altura das crianças e dê uma bexiga para cada dupla.
● Defina uma linha de partida e chegada (ou faça marcas com fita crepe no chão).
● Diga às crianças que cada dupla deverá segurar a bexiga entre suas costas – sem usar as
mãos – e assim elas devem correr juntas do início até a llinha de chegada. Eles devem voltar
para o início e começar de novo caso derrubem a bexiga.
● Deixe que todos os pares corram ao mesmo tempo.
● Permita que as crianças brinquem um pouco e quando estiverem se aproximando da linha de
chegada diga “1-2-3-4 Solta!” e peça para as crianças soltarem a bexiga e correrem para a
linha de chegada sem ela.
● Jogue enquanto o tempo permitir.
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O que Dizer:
“Muito bem pessoal, o que foi mais fácil – correr com a bexiga entre vocês ou sem ela? Claro! Foi
muito mais fácil correr sem segurar nada contra outra pessoa. Hoje nós ouvimos que perdão é decidir
que alguém que lhe fez mal não precisa pagar por isso; uma outra maneira de dizer que nós
precisamos deixar para lá aquilo que temos contra uma outra pessoa. Quando vocês soltaram a
bexiga vocês conseguiram correr muito mais facilmente. Teria dado certo se só um de vocês tivesse
ido adiante e soltado a bexiga? (Deixe que eles respondam). Sim, mesmo se só uma pessoa decida
deixar para trás o que tem contra a outra, o perdão pode acontecer.”
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“Isso é o que Deus fez por nós. Nós tínhamos algo que O deixava chateado: o pecado nos separando
de Deus é culpa nossa, porque Deus é perfeito. Mas Deus não deixou esse pecado nos separar, e Ele
enviou Jesus para arrumar uma maneira de perdoar aquele pecado. [Ideia Principal] Deus lhe
perdoa e não permite que nada esteja entre você e Ele. Nós podemos fazer isso com os outros
também. Nós podemos perdoar deixando para trás aquilo que temos contra uma pessoa, mesmo
quando ela ainda esteja se apegando à raiva e à culpa. [Torne a coisa pessoal] (Divida com as
crianças uma história apropriada para a idade delas sobre quando você perdoou uma pessoa
que fez algo errado para você. Enfatize o perdão que você ofereceu àquela pessoa, e não o que
ela fez para você). Eu perdoei porque muito tempo atrás, quando eu errei, alguém me disse que
[Ideia Principal] Deus lhe perdoa. Porque Deus não tem nada contra mim e eu não tenho nada
contra outras pessoas.”
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3. A Moldura Fofinha do Perdão (atividade do versículo para memorizar)
Do que Você Precisa: “A Moldura Fofinha do Perdão” das Páginas de Atividades; uma por criança,
bolas de algodão, cola bastão, canetinhas, giz de cera, Bíblias, (opcional) Pedaços de fitas métricas de
papel

A

O que Fazer:
● Reúna seu grupo em uma roda e leiam Colossenses 3:13 de acordo com as dicas para grupos
com idades distintas abaixo.
● Entregue para as crianças a “A Moldura Fofinha do Perdão” das Páginas de Atividades e leiam
o versículo juntos novamente, incentivando as crianças menores a seguirem as palavras com o
dedo.
● Disponibilize as bolas de algodão, as colas, os materiais para colorir e a fita métrica (caso
esteja usando uma) e deixe as crianças decorarem a moldura em volta do versículo.
● Deixe as molduras secarem.
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Encontrando versículos com grupos com idades distintas: Oriente as crianças a abrirem suas Bíblias e
procurarem o índice. (Mostre a elas a sua Bíblia aberta no índice para que elas vejam como é a página). Quando as
crianças encontrarem o índice, peça para uma criança de uns 7 ou 8 anos para encontrar Colossenses na lista
abaixo de “Novo Testamento”. Quando ela encontrar, peça que todos olhem para o número da páginas que está
escrito ao lado da palavra e leiam o número em voz alta, enquanto você explica que o número mostra a elas em qual
página eles poderão encontrar Colossenses, Peça para as crianças de 9 ou 10 anos que ajudem as crianças
menores a encontrar a página correta em suas Bíblias. Quando todos encontrarem Colossenses, explique que os
números grandes na página são os números dos capítulos. Explique também que os números pequenos são os
números dos versículos, e peça para uma criança de 9 ou 10 anos que encontre o versículo 13 no capítulo 3. Então,
leia o versículo lentamente em voz alta, especialmente para as crianças mais novas; ou ainda peça para uma das
crianças mais velhas ler para o grupo.
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O que Dizer:
“Essas molduras são muito fofinhas! Quem pode me dizer o que a bola de algodão representa na
nossa História Bíblica? (Deixe que as crianças respondam). Muito bem, a ovelha! E nós usamos a fita
métrica anteriormente para mostrar que não importa o quanto você tenha se afastado do pasto, [Ideia
Principal] Deus lhe perdoa. Nosso versículo também nos lembra que devemos deixar para trás as
coisas que temos contra os outros – nós fizemos isso esta semana? (Deixe que as crianças
respondam). Sim, com as bexigas. Algum de vocês fez isso na vida real – perdoou alguém que tenha
lhe feito mal? Tipo, seu melhor amigo esqueceu seu aniversário, você o perdoou e deixou para lá, ou
você ficou lembrando disso o ano inteiro e não o convidou para sua festa? Ou talvez sua irmã tenha
quebrado seu navio pirata de LEGO® e você decidiu perdoá-la e reconstruir seu lindo navio? Algum de
vocês fez alguma coisa assim? (Deixe que as crianças respondam). Como se sentiram? (Deixe que as
crianças respondam). Nós vamos ter muito tempo esse mês para explorar como o perdão se aplica na
vida real, e esse versículo é um ótimo começo.”
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Questões Adicionais Opcionais para Discussão com Crianças Mais Velhas
● Na história, Jesus diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Defina
pecador. O que pecar significa? O que significa se arrepender ou se afastar do pecado?
● Como você se sente quando perde algo? E quando acha algo que perdeu, como se sente?
Porque você acha que há alegria no céu quando alguém recorre a Deus e pede o Seu perdão?
● Como o perdão de Deus pode mudar a maneira com que você interage com as outras
pessoas? Como isso pode mudar o que você pensa sober você mesmo?

A

Oração e Despedida

ST

R

Do que Você Precisa: Bexigas da atividade número 2, tesouras

A

M
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O que Fazer:
● Reúna o grupo em uma roda e peca que as crianças sentem ao lado do seu parceiro da
atividade número 2.
● Dê a cada dupla uma bexiga e uma tesoura.
● Inicie a oração dizendo “Querido Deus, hoje cada um de nós gostaria de dizer…”
● Peça para a criança mais nova da dupla segurar a bexiga e dizer “Obrigado” e para a criança
mais velha cortar a bexiga perto do nó, murchando-a, enquanto diz “pelo Seu perdão”.
(Relembre as crianças mais novas que elas não devem colocar as bexigas na boca,
especialmente depois de murchas)
● Quando o grupo finalizar a atividade, deixe as bexigas e tesouras no meio da roda e termine a
oração.
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O que Dizer:
“Querido Deus, obrigado por nos perdoar e por enviar Jesus para nos encontrar e pagar pelos nossos
pecados. Por favor nos ajude a lembrar do Seu perdão esta semana, e a conversar com o Senhor
quando fizermos escolhas erradas para que o Senhor possa nos perdoar e nós possamos recomeçar.
Amém.”
“Essas bexigas estão vazias agora, mas elas estavam cheias e esquisitas quando estavam sendo
seguradas contra nós na atividade. Olhem para essas bexigas vazias e lembrem-se que, não importa o
que você fez, pensou, disse, quebrou ou estragou, [Ideia Principal] Deus lhe perdoa. Ele perdoa os
nossos erros; e então eles somem, assim como o ar dessas bexigas.”
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Quando os adultos chegarem para buscar as crianças, mostre a eles as bexigas murchas e deixe que
as crianças contem a eles sobre perdão e sobre esquecer algo que tenha lhes feito mal.
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