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Este material visa auxiliar as famílias no culto doméstico. Nosso desejo é
que juntos possam aprender sobre Jesus o Grande Eu Sou!

Os estudos bíblicos estão sempre divididos em captação, explicação,
implicação e aplicação. Se você juntar as iniciar desta palavras formará a
palavra CEIA! Quanto tempo levamos para preparar uma ceia de Natal?
Gastamos tempo com planejamento, pesquisa e preparação. Para ensinar as
crianças a Palavra  de Deus acreditamos que não possa ser diferente. 

Então leia o texto bíblico primeiro, anote suas ideias e impressões e só
depois venha para o material! A captação é um recurso para introduzir a
história, uma forma de captar a atenção da criança para o tema. Na
explicação vamos colocar os pontos importantes do texto que tiramos de
nosso estudo pessoal da Bíblia apoiado em comentários e pregações sobre
os temas. A implicação nos mostrará o que está história tem a ver com
nossas vidas e finalmente a aplicação nos trará aplicações práticas para
nosso cotidiano.

Que Deus os abençoe neste privilégio, que é apresentar as verdades divinas
para a sua família!
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Versículo tema

Meu Bom Pastor - 3Palavrinhas

https://youtu.be/84q78F3SNVQ

Amigo de Deus - Adhemar de

Campos

https://youtu.be/d-meRD4YsFg

Ele vem para te salvar - Adhemar

de Campos

https://youtu.be/7_84klayCqg

Músicas

“Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas,
e elas me conhecem.” João   10:14 ( NVI)  

https://youtu.be/84q78F3SNVQ
https://youtu.be/d-meRD4YsFg
https://youtu.be/d-meRD4YsFg


Captação: A palavra pastor na Bíblia inteira significa aquele que nutre, que
cuida, que pastoreia, que conduz seu rebanho. O que será que Jesus quer
dizer quando fala que Ele é o Bom Pastor? Você sabe o que um pastor de
ovelhas faz? Você já viu uma ovelha?Assista a entrevista deste canal para
entender como é criar ovelhas: https://www.youtube.com/watch?
v=98JFbSjU2ZI

Explicação: Nós aprendemos na semana passada que Jesus é a porta das
ovelhas. Isso quer dizer que todos aqueles que entram para seu aprisco,
curral destinado ao abrigo das ovelhas serão cuidadas por ele. Ele é a porta
de entrada ao aprisco, Ele é o pastor, o bom pastor que cuida de suas
ovelhas. A parábola da ovelha perdida descrita em Lucas 15, relata que o
pastor deixa 99 ovelhas para buscar 1 que se perdeu.
O Bom Pastor se preocupa com as ovelhas, com sua segurança, com seu
bem estar, com sua saúde. Ele as coloca em lugar seguro longe de ladrões e
animais selvagens que possam feri-la. Por isso que quando uma ovelha se
perde, o pastor vai ao encontro dela para a resgatar e salvar do perigo.
Porque o Bom Pastor faz isso? Ele disse: “conheço as minhas ovelhas, e elas
me conhecem.”

“À semelhança do bom pastor, Cristo sabe tudo a respeito de seu povo.
Seus nomes, famílias, residências, circunstâncias, vida particular,
experiências e provações - Cristo está familiarizado com tudo isso. Não
existe uma coisa sequer, na vida da mais simples de suas ovelhas, que Ele
não saiba. Os filhos deste mundo conhecem os crentes e consideram suas
vidas uma tolice; mas o bom Pastor os conhece completamente e, embora
os conheça, não os rejeita (e isto é maravilhoso!).” (RYLE, p.129)

Implicação: Como saber se eu sou ovelha de Jesus? Eu escuto a voz dEle?
Eu procuro ler a Bíblia e orar todos os dias? De que outra forma ouvimos a
voz de Deus senão lendo Sua Palavra todos os dias? Você tem permitido
que Deus cuide de você, supra as suas necessidades e te deixe sempre em
segurança? Ou você tem sido rebelde e tem ouvido a voz dos ladrões que
vem para matar, roubar e destruir nossas vidas?

Dia 1 - Jesus, o bom pastor
João 8.12



Aplicação: Comece hoje mesmo a ler a Bíblia, você costuma fazer
devocional todos os dias? Pergunte a criança se ela sabe o que é
devocional.* Comecem hoje mesmo a ler a Bíblia diariamente para ouvir a
voz do Bom Pastor.

*Caso você não saiba o que é devocional, estes vídeos podem te ajudar a
pensar sobre a devocional na vida do cristão.

1. Como fazer devocional?
https://www.youtube.com/watch?v=UVWflbydGZY

2. O que fazer no devocional?
https://www.youtube.com/watch?v=-5cNUNqOq0A&t=446s

https://www.youtube.com/watch?v=UVWflbydGZY
https://www.youtube.com/watch?v=UVWflbydGZY


Preencher o planner para devocional diária. Podemos começar preenchendo
o que aprendemos hoje sobre Jesus o Bom Pastor. Se você a criança não sabe
escrever, peça que ela desenhe o que compreendeu, ou que expresse com
seus brinquedos, recontando a história aprendida.

Minha devocional

Como aplicar no dia a dia

Pedidos de oração

Dia 1 - Data      /       /   

Data

Leitura do dia

Agradeço por Peço perdão por



Captação: Você sabia que antigamente os mais novos pediam benção aos
mais velhos? Incentive as crianças a entenderem como isso acontecia. Era
costume dos pais abençoarem seus filhos. Você sabia que na Bíblia os pais
sempre abençoavam seus filhos no antigo testamento? 

Explicação: A história de hoje está em Gênesis 48, na benção que Jacó deu
para Manassés e Efraim, os dois filhos de José. A benção de hoje é de avó
para netos e neste trecho que lemos de pai para filho. Jacó diz para José
que Deus tem sido o pastor em toda a vida dele.
O que Jacó quis dizer com isso? A Bíblia utiliza a palavra hebraica que
significa alimentar, nutrir, aquele que guia. Jacó queria dizer naquela
benção que o Senhor o guiou durante toda a sua vida, foi Ele quem
sustentou, quem o livrou de perigos, da fome, quem o consolou durante a
dor e sofrimento.

Jacó enfrentou muitas coisas durante toda a sua vida e no final dos seus
dias ele reconheceu que Deus foi o pastor de sua vida. Ele reconheceu em
sua bênção para seu Filho, que o Senhor jamais o desamparou até o
presente dia.

Implicação: Você reconhece que Deus cuida de você todos os dias? Que Ele
quem te protege dos perigos, que te alimenta e te sustenta todos os dias?
Jacó, conhecido até os nossos dias como Israel, que deu o nome às tribos
do povo de Deus, que de seu nome deu origem aos israelitas. Ele filho de
Isaque, neto de Abraão reconheceu que Deus o guiava, devemos nós
também fazer o mesmo.

Aplicação: Liste hoje todas as bênçãos que Deus tem dado a você. A cada
benção que você listar agradeça a Deus por ser Seu pastor e cuidar de cada
detalhe de sua vida todos os dias.
Escreva dentro de cada ovelha uma benção, lembrando que Jesus é seu
pastor, Ele tem cuidado de você.

Dia 2 - Pastor da minha vida

Gênesis 48.15



Dia 2 - Data      /       /   

Escreva dentro de cada ovelha uma benção, lembrando que Jesus é seu
pastor, Ele tem cuidado de você.



Captação: Neste salmo vemos as duas palavras vara e cajado que são usados
pelo pastor. Você sabe para que serve este objeto?

De acordo com Phillip Keller: “A vara era, na verdade, uma extensão do braço
direito do pastor. Constituía um símbolo de sua força, poder e autoridade, numa
situação difícil. A vara era a arma em que ele confiava para a segurança sua e do
rebanho. Era, ademais, o instrumento a que recorria para disciplinar e corrigir
ovelhas rebeldes que insistiam em afastar-se do grupo.” p. 79
“O cajado também é utilizado para dirigir as ovelhas. Várias e várias vezes vi
pastores manejando o cajado para guiar as ovelhas mansamente em direção a um
novo trilho, ou para atravessar um portão ou ao longo de estradas difíceis e
perigosas. Ele não o utiliza para espancar o animal. Em vez disso, encosta a ponta
da longa vara no flanco do animal,e, com uma leve pressão, guia as ovelhas ao
caminho que deseja. Desse modo, o animal aprende o caminho certo.” p.85
Porque o pastor precisa desses instrumentos?

Explicação: Porque precisamos de um pastor? Este Salmo tão conhecido
entre os cristãos nos ensina que temos um pastor e quem Ele é? (Deixe que
as crianças respondam) O Senhor é nosso pastor e se o temos por pastor
podemos dormir tranquilos porque nada nos faltará. Ele nos leva para
pastos verdinhos com comida e água, isso quer dizer que Ele nos
alimenta.O Salmo também diz que Ele restaura o nosso ânimo e está
conosco nos momentos de maior dificuldade, porque *“a tua vara e o teu
cajado me protegem”. Estes dois instrumentos são muito importantes para
o pastor a vara é o s´mbolo de “autoridade, poder, disciplina e defesa
contra o perigo” (KELLER, p.84) e o cajado é símbolo do interesse e da
compaixão do pastor”.(KELLER, p.84) Isso quer dizer que o pastor utiliza
objetos para nos proteger e nos corrigir.

O texto apresenta mais uma figura importante e interessante, o pastor
unge a cabeça da ovelha com óleo, porque ele faz isso? No verão há muitas
moscas que depositam larvas nas narinas das ovelhas, se isso acontece, em
poucos dias, surgem pequenas larvas que provocam irritação intensa,
acompanhada de severa inflamação. Se isso acontecer a ovelha tem forte
tonturas e bate a cabeça nas árvores, pedras ou no que encontrar para
aliviar a dor. Em casos mais extremos, as ovelhas ficam cegas e muitas
delas tiram a própria vida em busca de alívio. Para evitar que isso aconteça
o pastor unge a cabeça dela com óleo. O óleo derramado pelo pastor a
protege da dor e da morte causada por pequenos insetos dos quais ela não
pode se proteger.

Dia 3 - O Senhor é o meu pastor

Salmos 23



Implicação: O nosso pastor cuida de cada detalhe de nossas vidas, ele tem
uma vara para nos corrigir e um cajado para nos conduzir. Esses
instrumentos nos livram dos perigos grandes e visíveis na maioria das
vezes, mas ele também derrama óleo sobre nossas cabeças para nos
proteger do mal que não vemos. As ovelhas confiam no cuidado do seu
pastor e nós também devemos confiar.

Aplicação: Vamos colorir e colar neste desenho do pastor e sua ovelha. E
enquanto fizermos isso vamos nos lembrar do cuidado que o nosso pastor
tem por nós.



Leve a ovelha para junto do seu rebanho e depois deixe este desenho bem
colorido.

Dia 3 - Data      /       /   



Captação: O que você aprendeu sobre o pastor nesta semana? Faça uma
lista das características que deve ter um pastor. 

Explicação: Este texto fala sobre a vinda do Senhor para o povo de Israel e
sobre a restauração que Ele trará. O Senhor é o pastor do seu povo, Ele
cuida dele e o conduz. Mas porque o povo de Israel precisava de um
pastor? Ele não era o povo escolhido de Deus?

O povo de Israel estava cativo na Babilônia, eles queriam o Messias para os
libertar da opressão dos babilônios. Quando Deus através do profeta Isaías
diz ao seu povo que Ele cuida deles como um pastor era algo muito
precioso. Os israelitas conheciam muito bem o que um pastor fazia por
suas ovelhas.

Ontem nós aprendemos que o Senhor é nosso pastor, hoje estamos vendo
que além dele nos consolar com a vara e o cajado, nosso pastor ajunta os
seus com seu braço e tem todo cuidado com as ovelhas mães de ovelhas
recém nascidas. Isso quer dizer que nosso pastor está atento às nossas
necessidades desde que somos bem pequeninos.

Implicação: O Senhor nosso Deus se importa com o seu povo, Ele cuida
deles desde os mais velhos até os mais pequeninos. Nosso pastor cuida de
nós e precisamos crer nisso e nos alegrar com seu cuidado como o povo de
Israel.

Aplicação: A Bíblia é o livro que nosso pastor deixou para nos ensinar
mandamentos preciosos que garantem nossa segurança contra ladrões,
moscas e povos que nos escravizam. Você acredita que os mandamentos de
Deus servem para nos proteger?

Assista hoje o episódio do Superbook e pense melhor sobre as regras que
Deus coloca sobre a nossa vida, entenda para que elas servem.
https://www.youtube.com/watch?v=66NRqZBXtNo

Dia 4 - Pastor que cuida do seu rebanho

Isaias 40.11

https://www.youtube.com/watch?v=66NRqZBXtNo


Encontre os 7 erros na imagem e não se esqueça do nosso pastor que nos guia
e nos protege.

Dia 4 - Data      /       /   

Imagem de Débora Rodrigues Ilustrações
https://www.facebook.com/deborarodriguesarts/photos/a.1
870665126524168/2069982826592396/?type=3&theater



Captação: O que você faz com as coisas que estão sujas? Com a louça por
exemplo? Você guarda louça suja ou roupa suja no armário? Ninguém faz
isso não é mesmo? Porque? Porque se guardamos as coisas sujas com as
limpas, as limpas ficarão sujas.  

Explicação: O texto de hoje fala a respeito do juízo final. No dia do grande
juízo não haverá divisões entre crianças e adultos, ricos e pobres, brancos e
negros, altos e baixos, professores e alunos. O mundo inteiro será dividido
entre as ovelhas e os bodes.

Aprendemos semana passada que as ovelhas são todas aquelas que entram
pela porta que é Jesus. Não adianta a pessoa ter pulado a cerca, frequentado
a igreja, aprendido a falar e pensar como cristão, se não tiver entrado pela
porta, recebido Jesus como Salvador, essa pessoa estará do lado dos bodes.
O reino dos céus é dos filhos de Deus, das ovelhas que foram recebidas
pela porta Jesus, guiadas, conduzidas, corrigidas e amparadas pelo pastor
que também é Jesus.

Quando o grande dia chegar de que lado você estará? Não adianta ter
estudado muito, ter bastante dinheiro, ter sido bonzinho, se você não for
ovelha do Bom Pastor Jesus Cristo, se não reconhecer o nome dEle, você
não viverá eternamente com Ele.

Implicação: As ovelhas são conhecidas pelo pastor e reconhecem o nome
dEle, os bodes andam sempre vagando atrás de outras vozes, seguindo
todos que prometem cuidar delas, seguem falsos pastores. A quem estamos
seguindo? Temos ouvido a voz do Bom Pastor todos os dias?

Aplicação: Dentre as ovelhas abaixo, identifique quais são ovelhas e quais
são bodes. Circule os bodes e coloque dentro deles os nomes de pessoas
que não são salvas em Jesus, orem por elas. E coloque dentro das ovelhas
nomes de pessoas que são salvas em Jesus, ore para que elas continuem
ouvindo a voz do Bom Pastor e continuem caminhando com Ele.

Dia 5 - O pastor separa as ovelhas dos bodes
Mateus 6.9-13



Dentre as ovelhas abaixo, identifique quais são ovelhas e quais são bodes.
Circule os bodes e coloque dentro deles os nomes de pessoas que não
conhecem Jesus, orem por elas. E coloque dentro das ovelhas nomes de
pessoas que são salvas em Jesus, ore para que elas continuem ouvindo a voz
do Bom Pastor e continuem caminhando com Ele.

Dia 5 - Data      /       /   
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