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Peça a uma criança que leia João 10:10: “Eu vim para que 
tenham vida, e a tenham plenamente.”

PARTILHE ESTA PARTE DE FORMA CRIATIVA
A Bíblia tem muitas histórias sobre o quanto Deus ama 
todos no mundo inteiro. Jesus contou uma história sobre 
um fazendeiro e suas ovelhas.

Era uma vez um fazendeiro bom e gentil que amava suas 
ovelhas. Ele trabalhava duro para garantir que todas 
ficassem seguras e saudáveis. Todos os dias o agricultor 
contava suas ovelhas para ter certeza de que nenhuma 
delas estava faltando. (Você pode contar as crianças) 1, 2, 
3, 4... 99, 100! ... 1, 2, 3, 4, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 99, 100. Mas 
então, um dia, algo estava diferente. 1, 2, 3, 4, 99... 99 
...99 – ah não! Havia apenas 99 ovelhas! Uma das preciosas 
ovelhas do agricultor estava desaparecida! Ele embrulhou 
o almoço e foi procurar sua ovelha desaparecida. Ele sabia 
que não voltaria até encontrá-la porque cada ovelha era 
muito preciosa e valiosa. Ele amava muito suas ovelhas. Ele 
não queria que uma só de suas ovelhas perdesse uma vida 
plena. Ele escalou montanhas (você pode fingir escalar), ele 
nadou pelas águas (você pode fingir nadar) e, finalmente, 
ele encontrou sua ovelha perdida! Ele estava feliz! Ele 
trouxe suas ovelhas de volta para casa. 1, 2, 3, 4, 99, 100! O 
fazendeiro amava todas as suas ovelhas. E ele faria qualquer 
coisa para garantir que todas as ovelhas estivessem 
seguras, saudáveis e pudessem viver uma vida plena.

PERGUNTAS E QUESTÕES
Qual parte da história você mais gostou? 
Que parte da história fez você se lembrar de Jesus? 
Que parte da história é sobre você? 
O que significa ter uma vida plena?

A escravidão e o tráfico de pessoas são coisas terríveis. É 
quando as pessoas perdem sua liberdade, são obrigadas 
a trabalhar de maneiras inseguras e são tratadas como 
se não tivessem valor. Eles não conseguem mais viver 
vidas plenas. Quando as pessoas são maltratadas 
assim, Deus fica muito triste e até zangado. Deus não 
quer que nenhum de seu precioso povo fique triste, 
magoado e sozinho. Deus quer que todos tenham uma 
vida plena. Ele diz que podemos ajudar as pessoas 
que são maltratadas. Podemos ajudar a espalhar suas 
boas novas de respeito, bondade e amor por todas as 
pessoas na terra, para que mais pessoas tratem melhor 
as outras. Também podemos ajudar pedindo aos líderes 
que protejam melhor as pessoas, para que não se 
machuquem. Deus fica muito feliz por saber que tem 
tantos filhos que o estão ajudando a espalhar amor e a 
tornar o mundo um lugar mais seguro.

ENSINE ÀS CRIANÇAS
Segredos não são seguros – Às vezes podemos 
surpreender as pessoas; podemos comprar um presente 
para alguém que não sabia que iria ganhá-lo. Mas 
surpresas e segredos são diferentes. Crianças mais 
velhas e adultos que nos amam não nos pedirão para 
guardar segredos. Se alguém lhe pedir para manter algo 
escondido, você tem direito de contar a um adulto em 
quem confia. Se alguém lhe disser para guardar um 
segredo, você pode contar a um adulto em quem confia.

Deus fez você precioso(a) – Pergunte às crianças, o 
que é algo muito precioso para você? Quando algo é 
precioso, como o tratamos? Você sabia que Deus lhe 
fez precioso(a)? Suas mãos, seus pés, sua mente, seus 
sentimentos – cada parte devocê é preciosa! Deus 
quer que todos tratem uns aos outros como se fossem 
preciosos. Infelizmente, às vezes as pessoas não fazem 
isso. Se alguém te trata mal, você pode dizer não. Você 
também pode contar a um adulto em quem confia.

ATIVIDADES
Segredos x surpresas!
Tenha um lado da sala designado como “segredos” e um 
lado “surpresa”. Diga às crianças que você vai representar 
alguns cenários. Eles precisam correr para o lado relevante 
de acordo com se acharem que é segredo ou surpresa. 
Seu contexto mudará quais cenários você considera 
apropriados. Abaixo estão apenas alguns exemplos:

• Um amigo dizendo que haverá um aniversário surpresa 
festa, e não contar ao aniversariante (surpresa)

• Um membro da família que você não conhece muito 
bem diz que pode comprar guloseimas para você, mas 
que você não pode contar para sua mãe ou pai (segredo)

Eu sou valioso! (jogo da memória)
Peça às crianças que se sentem em círculo. Elas se 
revezam andando ao redor do círculo, dizendo uma 
coisa que as torna valiosas/preciosas. Quando for a vez 
da próxima, ela deve dizer sua resposta e, em seguida, 
repetir as respostas de cada pessoa do círculo que 
respondeu antes dela.

Fale!
Permita que as crianças pratiquem falar de uma maneira 
divertida. Use frases como “não me sinto seguro”, “não 
quero”, “isso me faz sentir mal”. Peça às crianças que 
criem uma ação e digam em voz alta a frase que você 
escolher. Dê a elas alguns cenários fáceis e faça com que 
elas digam a frase de volta para você, como: 
“Venha comigo, sua família não vai se importar.” – “Eu 
não me sinto seguro!”. ‘Aqui só tem uma coisa, vai ficar 
tudo bem’ - ‘Eu não me sinto seguro!’
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