
 
 

 

A PORTA DAS OVELHAS. 

 

 

OBJETIVO: Mostrar que o diabo é como um lobo que sempre quer roubar a 

ovelha e destruí-la. Jesus é a porta que nos dá acesso a Deus e é  o bom pastor 

que protege e cuida de nós suas  ovelhas. 

 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre 

a sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções, aplausos. (aproveite para incentivá-los a trazerem visitantes). 

 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

 

LOUVOR: O BOM PASTOR- Jéssica Augusto 

 

 

QUEBRA GELO: 

 

          Faça um aviãozinho de papel e leve-o já pronto para a reunião. Entorte 

um pouco o bico, de maneira que fique com cara de estragado. Pergunte as 

crianças se elas acham que é possível faze-lo voar!  

         Combine com duas crianças: Uma para pegar o aviãozinho, e joga-lo fora e 

dizer que ele é inútil; outra para pegar, e consertá-lo e fazê-lo voar. 

Ao final, pegue o aviãozinho, arrume apropriadamente e jogue-o para cima, 

para que voe! 

Moral: Somos como o aviãozinho, podemos funcionar perfeitamente, tudo 

depende das mãos nas quais estamos. Jesus é o nosso pastor, Ele cuida de nós, 

por isso estamos sempre seguros! 

 

 

A PORTA DAS OVELHAS. 

Baseado em João 10- 1 ao 10. 

 

          Jesus andava de cidade em cidade pregando o evangelho, curando muitos 

enfermos e ensinando acerca do Reino de Deus. Ele comparava as pessoas à 

ovelhas. Sabe por quê? A ovelha é um animal extremamente dependente, ela 

precisa constantemente de cuidados, não sabem se defender, comer nem 

beber água sozinha. Ela precisa de um pastor para lhe dar direção e de um 

APRISCO (curral para ovelhas) para poder se abrigar e descansar. 

Nesta ocasião Jesus disse que o pastor entra no aprisco pela porta, chama as 

ovelhas pelo nome e elas o seguem pois conhecem a sua voz. As pessoas que o 

ouviam não entenderam muito bem, então Ele disse: “Eu sou a porta das 

ovelhas”. O pastor conduz as ovelhas para se alimentar e descansar, mas ele 

tem que passar pela porta, senão é ladrão. Para ter salvação de verdade é só 

através de Jesus. Ele disse também: “O ladrão vem para roubar, matar e 

destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente”. Não existe 

outro acesso à Deus, Jesus é a verdadeira porta, entre por Ele.  

       As pessoas que cuidam de rebanhos de ovelhas são chamadas de pastores. 

Eles são responsáveis por alimentar e proteger as ovelhas do ladrão de 

ovelhas. 

Nós somos como ovelhas. Precisamos da proteção de Jesus. Ele é o nosso 

pastor, Ele nos ama e nos protege. 

       O diabo rouba, mata e destrói!. 

       Nos dias de Jesus, era muito comum as pessoas criarem ovelhas. Durante 

o dia, as ovelhas ficavam no pasto e o pastor estava ali sempre por perto. Mas, 

durante a noite, elas ficavam num cercado com uma única passagem. O pastor, 

então, deitava exatamente nessa passagem para vigias às ovelhas, assim, 

ninguém entrava e nem saía. 

      Mas por que será que ele fazia isso?  

      Porque durante a noite, os lobos e leões vinham para tentar roubar as 

ovelhas. Ficando deitado na entrada, as suas ovelhas ficavam protegidas contra 

os ladrões e os animais ferozes. 

 

1- A NECESSIDADE DA PORTA. 

 

           Imagine sua casa sem porta que perigo né? Estaríamos suscetíveis a 

ladrões, animais peçonhentos, selvagens e ao frio, já imaginou  seu banheiro 

sem porta Não dá, né? 

           A porta é de grande necessidade para o acesso a algum local (entrar e 

sair e para proteger).  

Jesus é a nossa porta de acesso a Deus. (Jo 14:6), Deus criou um caminho 

novamente que nos ligasse a ele através de Jesus e seu sacrifício na cruz. 

K I Ds 



 

Jesus é a porta que nos deu acesso a Deus novamente, Imagine um muro 

enorme e nenhuma abertura pra gente passar, impossível né? 

Mas Deus abriu uma porta gente, enviando Jesus Cristo. 

          

2-COMO É ESSA PORTA? 

 

     Jesus não afirmou ser uma porta ou uma das portas, ele afirmou ser a única 

porta de acesso a Deus para salvação, libertação, restauração etc. (1º Tim. 

2:5). 

     A porta é Jesus, não há outra forma de acesso a Deus que não seja por 

Jesus. 

A bíblia também nos dá características dessa porta, diz que ela é estreita 

(Mateus 7:13).  

Você sabe por quê? 

Não é só magrinho que pode entrar não, rs... 

Não dá pra levar bagagens, pesos, pecados,  

 

3-QUEM PODE ENTRAR POR ESSA PORTA? 

 

               Qualquer pessoa que você conheça que se sente cansada, sem a 

certeza da salvação, destruída pelo pecado e com a necessidade de Paz. (Mateus 

11:28). 

 

  CONCLUSÃO: 

 

         Essa porta (Jesus) nos leva a um destino, o destino final é a vida 

eterna (o céu), mas tudo começa aqui quando o aceitamos como único e 

suficiente salvador de nossas vidas. 

Mas então como posso entrar por essa porta? 

            É simples, precisa receber Jesus como o único e verdadeiro Senhor e 

salvador da sua vida. (Rm 10:9) 

Você tem a certeza de que já entrou por essa porta? Se não, faça isso hoje. 

Jesus é  a porta, Jesus é o bom Pastor que deu a vida pela suas ovelhas. 

 

Por: Juliana Soares. 
 

VAMOS ORAR? 

      Aba te gradeço por enviar Jesus me dando acesso de novo a tí, 

obrigada por tão grande amor que insiste em nós. 

Queremos corresponder a esse Amor, aprendendo e seguindo os passos 

de Jesus. 

 

Amém!  

 
Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre? 

 

 

 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de 

agradecer pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com 

um coração grato. Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus 

pra tudo e como é bom estar nessa dependência. Deus tudo pode! 

 

 
 

AVISOS: Culto kids – Domingo às  19h (leve seus amiguinhos). 

Veja nossos registros dos cultos no facebook na página (Amizade com 

Propósito da Rede Ignição). 
 

 

 

 

                    HORA DO LANCHE 

 
 

 

 

ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 

 

                    HORA DAS ATIVIDADES! 



 
   


