
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

IV- Parábola da Ovelha perdida 

 

Versículo para memorizar: ".... Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha 

perdida." (Lucas15:6) 
 

Texto base: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E 

murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: “Este recebe pecadores e come com 

eles”. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: Qual, dentre vós, é o homem que, 

possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e 

vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, 

cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: “Alegrai-

vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida”. Digo-vos que, assim, haverá 

maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos 

que não necessitam de arrependimento. (Lucas 15.1:7) 

Jesus certa vez contou uma história para as pessoas que estavam com Ele, e dizia 

que um homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma, ao notar que estava faltando uma ele 

foi procurar e a achou e quando a achou fez uma grande festa. 

 

Verdade Bíblica:  

1) Uma ovelha perdida tem o mesmo valor que 99 

2) Jesus se importa com uma única pessoa 

3) Jesus quer todas as Suas ovelhas estejam com Ele 

4) Jesus se alegra quando as Suas ovelhas voltam  

5) Você é muito importante para Jesus 

6) Há festa no Céu quando uma ovelha volta para Jesus 

Aplicação Pratica: Uma vida vale todo o sacrifício do pastor Jesus, todos são 

importantes para Ele 

Brinque com atividades de aprendizado bíblico: Leve o desenho de uma ovelha, e a 

esconda antes das crianças chegarem, em um lugar bem escondido. Ensine a 

importância das pessoas, ministre sobre irmos atrás dos perdidos, e diga a eles que tem 

uma ovelha perdida ali onde estão, e que todos devem procura-la. Deixe as crianças 

procurando, se necessário, dê dicas. E quando encontrar a ovelha perdida, faça festa. 

Peça para as crianças dizerem palavras de amor a ovelha.  
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