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PREGADORES KIDS

Olá, tudo bem com você? Que bom que decidiu aceitar o desafio 
de ser um Evangelista kids.

Aqui você vai encontrar dois sermões que servirão de modelo, 
para te ajudar nessa jornada.

Um sermão pode iniciar com histórias ou ilustrações pra tornar 
mais fácil o aprendizado. Você também pode adicionar ideias 
que vierem à mente, quando estudar um tema. Mas tem algumas 
partes principais que não podem faltar em nenhum sermão.

As partes fundamentais de um sermão, são essas:

Leitura do texto bíblico.

Explicação do texto.

Aplicação da mensagem à vida das pessoas que irão te ouvir.

Apelo para as pessoas aceitarem a Jesus.

 

Espero que seja útil para você pregar o poderoso evangelho de 
Jesus para seus amigos.

Divisão Sul-Americana





SAUDAÇÃO E OBJETIVOS

Olá, amigos! É muito bom estudar a Bíblia juntos. Hoje, quero 
compartilhar com vocês três histórias que Jesus contou e que 
são muito especiais. Elas são conhecidas como parábolas e 
trazem algumas importantes lições para a nossa vida. 

1. Deus ama os pecadores e está sempre em busca do 
perdido; 

2. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende;

3. Ele nos chama para uma missão especial: levar pessoas 
de volta pro Pai. 

LEITURA DO TEXTO BÍBLICO 

Os primeiros textos de hoje estão em Lucas 15:4,8,11-13. Vamos 
abrir a Bíblia e ler juntos?

EXPLICAÇÃO

Jesus conta essas 3 parábolas aos fariseus e escribas que 
estavam questionando por que Ele sempre estava com os 
pecadores a sua volta. Esses líderes religiosos se consideravam 
muito santos e por isso queriam se manter longe de pessoas que 
não eram como eles. Eles não entendiam como Jesus gostava 
tanto de pecadores. Aqueles líderes religiosos se achavam 
menos pecadores que os demais. Eles haviam estabelecido uma 

SERMÃO 1

A ALEGRIA DO ENCONTRO

PARÁBOLAS DE LUCAS 15
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escala de pecados, onde uns eram mais graves que outros. Por 
isso, pensavam que estavam em uma condição melhor do que 
aquelas pessoas. 

Esses homens não entendiam muita coisa sobre a missão de 
Jesus. Por exemplo, que Ele veio por causa das pessoas enfermas, 
que reconheciam a sua situação e procuravam nele o alívio e a 
cura. Somente os enfermos buscam remédio para a cura. 

A religião daqueles dias era cheia de regras e normas, criadas pelos 
próprios líderes religiosos. Sendo assim, as pessoas tinham um 
relacionamento frio e temeroso, não baseado no amor ao Senhor. 

O que Jesus estava mostrando com seu exemplo era que as 
pessoas são amadas por Deus. Quando Jesus esteve no mundo, 
Ele sempre se preocupou com as pessoas, não importando de 
onde eram e nem quanto dinheiro possuíam. Para deixar isso 
claro, Jesus explica nessas três parábolas que Deus está sempre 
procurando o ser humano.

APLICAÇÃO

Cada parábola apresenta uma situação diferente. 

A primeira fala de uma ovelha que se perdeu e o pastor deixa 
as outras 99 para ir em busca dela. A ovelha representa aqueles 
que sabem que estão perdidos, mas não sabem como voltar para 
casa. Longe, assustados e com medo. O pastor vai em busca 
para trazer de volta, em seus braços. 

A segunda parábola trata de uma mulher que tinha 10 moedas 
e perdeu uma. Essa moeda estava perdida dentro de casa. 
Enquanto ela não encontrou a moeda, não parou de procurar. A 
moeda representa aqueles que estão perdidos e não sabem. A 
mulher foi buscar aquela que faltava. Assim também faz Deus 
com as pessoas. Deus envia seus mensageiros para ajudar essas 
pessoas a encontrarem o caminho.



Sermonário - Evangelismo Kids

7

A terceira parábola conta a história de um filho que estava perdido. 
Nessa história encontramos um filho que pediu a herança para 
o pai antes mesmo que ele morresse. Esse filho recebe a sua 
herança, gasta tudo o que ganhou e no final ficou sem dinheiro 
e sem amigos. Ele fez escolhas erradas e termina com os 
porcos. Esse moço representa os que estão longe do Pai, estão 
perdidos. Sabem como voltar para casa, podem se arrepender 
das decisões erradas. E quando voltam, são recebidos pelo pai de 
braços abertos, como está escrito em Lucas 15:20 a 24. Nas três 
parábolas há alegria quando se encontra o que estava perdido. O 
reencontro é o melhor momento!

APELO

Jesus deixou bem claro que o Pai nos ama e quer estar bem perto 
de nós. Ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. 
E quando alguém se decide por Jesus, assim como na parábola, 
existe uma festa no Céu!

Você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus neste momento? 
Está disposto a deixar qualquer esconderijo para que Deus 
possa te alcançar e cuidar de você? Eu sei que sim, essa é uma 
importante decisão. 

VAMOS ORAR: Querido Senhor, neste momento lhe agradeço 
pelo privilégio que temos de ter Jesus como nosso amigo que se 
preocupa e quer nos levar de volta para os caminhos da salvação. 
Continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém!
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SAUDAÇÃO E OBJETIVOS

Olá, amigos! Hoje eu desejo que vocês pensem comigo em três 
lições objetivas que podemos aprender através da história de Noé. 

1. Deus sempre está disponível a todos nós; 

2. Podemos confiar em Seu Poder e interesse em nos salvar;

3. Ele nos chama para uma missão especial. 

LEITURA DO TEXTO BÍBLICO 

Esta história está na Bíblia, o livro mais precioso que existe para 
viajar no tempo e aprender grandes lições! Vamos comigo até os 
dias de Noé? Abra sua Bíblia em Gênesis 6:9. Leia comigo este 
verso: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre 
os seus contemporâneos; Noé andava com Deus.”

EXPLICAÇÃO

Nos dias de Noé, os seres humanos se afastaram muito dos planos 
que Deus tinha para a humanidade. As pessoas usaram a sua 
liberdade de escolha e seguiram por caminhos que não eram bons. 
Quanto mais escolhiam errado, mais se afastavam dos planos de 
Deus. Até que chegou em um ponto que não havia mais o que Deus 
pudesse fazer para eles abandonarem o caminho errado. 

SERMÃO 2

A MELHOR DECISÃO
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Nesse momento, Deus olha para a Terra e encontra uma pessoa 
que era diferente. Mesmo quando todos insistiam em fazer o que 
era mal, Noé escolhia andar ao lado de Deus. Noé era um homem 
que vivia conforme Deus esperava e isso foi a razão pela qual 
Deus o escolheu para salvar toda a humanidade. 

Deus pediu a Noé que construísse uma arca bem grande. Lá, todas 
as pessoas que quisessem e os animais seriam salvos de um 
grande dilúvio que viria sobre a Terra. Noé, por 120 anos, pregava 
para as pessoas mudarem de vida enquanto ele construía a arca. 

Quando chegou o momento do dilúvio, os animais vieram em 
direção a arca. Noé e a sua família, as únicas pessoas que 
acreditavam nas palavras de Deus, entraram naquele grande 
barco. Um anjo veio e fechou a porta e quando a chuva veio, eles 
ficaram todos protegidos lá dentro.

APLICAÇÃO

Como nos dias de Noé, Deus continua convidando as pessoas 
para andarem nos caminhos que levam para a salvação. Todos 
temos a liberdade para escolher. E o melhor é escolher fazer a 
vontade de Deus. 

Na Bíblia encontramos um mapa para nossa viagem aqui nesta 
terra. Ele nos mostra exatamente como devemos viver enquanto 
estamos esperando a volta de Jesus.  Da mesma forma como o 
mundo foi destruído por um dilúvio de água, sabemos na Bíblia 
que o mundo terá mais uma vez uma grande destruição. Mas não 
precisamos ter nenhum medo se Jesus é o nosso amigo. Ele vai 
nos tirar daqui antes disso tudo acontecer, assim como Noé e sua 
família foram salvos da destruição.
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APELO

Eu quero fazer um convite para você conhecer mais a Bíblia 
que é a Palavra de Deus. Nela encontramos outras importantes 
histórias que nos mostram um Deus que não nos abandona, em 
qualquer situação. Você aceita o meu convite para aprender mais 
sobre Jesus? 

Te convido para orarmos juntos neste momento: Querido Deus, 
quero entregar nas Tuas mãos os meus amigos que estão orando 
comigo. Abençoa a nossa decisão de aprender mais da Bíblia 
para andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém! 
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES


