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Quem é Jesus? 

Aula 4 – O Bom Pastor 
 
Aprendemos muitas coisas sobre Jesus não é mesmo? A cada aula percebemos o 
quanto ele é importante nas nossas vidas e que não podemos de jeito nenhum viver 
sem ele. Hoje vamos aprender sobre uma característica muito especial de Jesus. 
  
 Para você professor (a) 
 
Querido (a) professor (a) você sabia que Jesus é seu pastor? Talvez você esteja 
pensando...Claro que sei! Mas você recorre a Ele em todos os momentos da sua vida? 
Nas angústias, nas alegrias, nas dúvidas, nos medos, antes de tomar decisões 
importantes... 
Hoje antes de começar sua aula você vai entender que você não está sozinho nas suas 
guerras, existe um pastor cuidando de você! Te protegendo de perigos que talvez você 
nem saiba que existe. Jesus é aquele que nunca desampara, que nunca vacila, o seu 
amor pelas nossas vidas não muda, muitas vezes nos abatemos e ficamos 
desanimados com algumas situações, isso acontece quando nos esquecemos quem 
cuida de nós. 
Não caminhe sozinho! Ande com aquele que te ama e deu a vida por você, recorra ao 
Senhor em todas as suas lutas, em tudo que for fazer e se sentirá seguro. 
Não se esqueça nunca... Ele é o seu pastor e nada nunca vai te faltar. 
 
Boa Aula! 
 
Base Bíblica 
 
 

João 10:3-4 
João 10:11 
 
Objetivo 
 
 Fazer com que a criança entenda que ela não está sozinha 
 Ensina-la buscar Jesus 
 Ensina-la a ter Jesus como o caminho sempre 
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Situação da Criança 
 
Ser criança é muito bom, mas se pensarmos com cuidado vamos perceber que 
também não é uma tarefa fácil. Elas estão crescendo, aprendendo e tendo que 
amadurecer cada vez mais cedo. Num mundo tão conturbado como o nosso, as 
crianças muitas vezes se sentem perdidas e sozinhas, muitas vezes aprendem coisas 
na igreja e vivenciam outra totalmente diferente em casa ou na escola. Muitas vezes é 
difícil para nós, imagine para elas. 
 
Hoje ela vai aprender que não está sozinha, ela tem um BOM PASTOR, a quem ela 
pode recorrer sempre, as crianças precisam saber que Jesus cuida, protege, mostra o 
caminho e está sempre ao seu lado. 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Vamos trabalhar esta aula de forma bem dinamica e divertida. 
 
1º  Faremos uma brincadeira – Pastor, ovelhinhas e raposa 
2º Contaremos a história (parabola da ovelha perdida) 
Vamos usar bolinhas de algodão para contar a história 
 
Vamos lá... 
 
Faremos uma adaptação na brincadeira galinha, pintinhos e raposa ( Se não conhece 
veja o vídeo - https://youtu.be/f2276FkFJRY ) 
 
Nós faremos O Pastor, ovelhinhas e raposa 
 
Escolha uma criança para ser o pastor, outra para ser a raposa e as demais serão as 
ovelhinhas. 
O pastor fica de uma lado da sala, as ovelhas do outro e a raposa no meio.  
O Pastor chama: Venham minhas ovelhinhas! 
As ovelhinhas respondem: Não! Temos medo da raposa 
O pastor fala: Eu cuido de vocês, vocês querem... ( E começa a oferecer as comidas, 
quando o pastor oferece saladinha as ovelhas saem correndo para abraçar o pastor) 
A raposa tenta pegar as ovelhas, criança que for pega senta e aguarda a próxima 
rodada. 
 
 

https://youtu.be/f2276FkFJRY
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Contando a História 
 
Depois de toda a bagunça que eles vão fazer, sente-se com eles em roda. 
 
Divertida essa brincadeira né pessoal? Sempre que conseguíamos chegar no pastor 
estávamos salvos. É muito bom ter alguém para cuidar da gente, livrar a gente daquilo 
que é ruim e pode nos prejudicar, hoje eu vou contar para vocês uma história que fala 
sobre isso. 
 
Havia um certo pastor que tinha muitas ovelhinhas (as bolinhas de algodão 
representam as ovelhas) 
Ele tinha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ovelhinhas. 
O Pastor amava suas ovelhas. Ele cuidava delas, levava  elas para o pasto para 
comer, e fazia tudo o que era preciso para que elas estivem bem muitas e protegidas. 
Certo dia uma das suas ovelhas se perdeu! Ao perceber o pastor ficou muito 
preocupado, pois uma ovelha perdida, sozinha por ai poderia ser muito perigoso. 
Oque vocês acham que poderia acontecer com essa ovelha? Deixe-os falarem 
 
Sim, muitas coisas ruins poderiam acontecer, ela poderia ser roubada por alguém, 
poderia virar comida de outro animal, poderia se machucar, ficaria com fome e sede, 
enfim não seria nada bom. 
 
Então aquele pastor saiu a procura de sua ovelhinha, embora ele tivesse muitas 
ovelhas todas eram importantes, e ele amava todas elas. 
O Pastor encontrou sua ovelhinha fujona e a levou para junto das outras. Aquele era 
mesmo um bom pastor que não deixa nenhuma das suas ovelhas em perigo. 
 
Gente eu conheço alguém muito parecido com esse pastor. Quem sabe me dizer quem 
é? É Jesus!!!!! 
Vocês sabiam que ele é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas? Vou explicar... 
Vamos pensar em que um Bom Pastor faz? 
 

 Ele cuida – Jesus cuida de nós todo tempo, ele nos abençoa, ouve nossas 
orações, não deixa faltar nada daquilo que precisamos. 

 Ele mostra o caminho – Jesus sempre nos mostra o caminho que devemos 
seguir, quando estamos em dúvida de algo, quando não sabemos se algo está 
certo ou errado podemos buscar a resposta em Jesus. 

 Ele protege – Jesus é aquele que nos livra de todo mal. 
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 Ele ama – Jesus nos ama tanto que entregou sua vida por nós, para que o 
pecado não tivesse poder sobre a nossa vida. 

 Ele conhece suas ovelhas – Jesus conhece cada um de nós, sabe até nosso 
nome, ele jamais nos abandona, nós sempre podemos contar com ele. 

 
Jesus é o nosso bom pastor isso significa que nunca estamos sozinhos, ele está em 
todos os lugares... Na nossa casa, na escola, no hospital... Não precisamos ter medo 
de nada porque com Jesus sempre estamos seguros. 
 
 

Oração  
 
Senhor Jesus muito obrigada pelo seu amor com a minha vida. Hoje eu sei que o 
Senhor é o meu bom pastor e ao seu lado eu sempre estarei seguro, nada vai me faltar 
e o mal nunca terá poder na minha vida Amém. 
 
Versículo  
   

“Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem” 

João 10:14 

 

Verificação do Ensino 
 
Oque faz um pastor? 
E o que acontece quando uma ovelha se perde? 
Porque Jesus é o nosso pastor? 
 
Oferta         
 
Um bom pastor ama suas ovelhas e nunca deixa faltar nada a elas. Quando amamos 
sempre queremos dar o melhor, por isso quando vamos à igreja entregamos uma 
oferta, porque amamos, porque aqui é o lugar onde aprendemos a palavra e 
recebemos amor as bênçãos de Deus, com a nossa oferta ajudamos a cuidar da casa 
do senhor.  
 
Atividade 
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Cole a folha em papel cartão ou cartolina antes de recortar. 
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Lembrancinha 
        

 
 

 

 


