
Meu livro de colorir

Pequenos Tesouros 
da Bíblia

Os 
Cordeirinhos 

de Jesus

Bíblia 
Sagrada
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Baseado em João 10:1–16 
e Lucas 15:4–7
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Jesus é um bom pastor. Ele conhece cada uma das Suas ovelhinhas pelo 
nome. 

E as Suas ovelhas também O conhecem. 

Diogo, 
Floquinho de 

Neve. Zé, 
Carina.

É Jesus, o 
nosso pastor!



5

6

Jesus fica na entrada do redil. 

Ele cuidará de qualquer ovelha que peça para entrar na porta do redil, e essas 
ovelhas serão salvas.
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O pastor vai se assegurar que as Suas ovelhas têm tudo que precisam.

Uma vez, Jesus contou uma história sobre um homem que tinha cem ovelhas. 
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Cada noite, ele as contava para se certificar que todas tinham voltado 
do pasto. 

Uma tardezinha, quando estava contando as ovelhas, o pastor gritou  
“Oh não, está faltando uma!”

96, 97, 98, 
99, ...
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Ele fechou rapidamente a porta do curral e correu a procurar a ovelha 
perdida. 
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Saiu no escuro a procurar a sua ovelha perdida.
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Procurou em todo o lugar. Na floresta, …

…no topo das colinas, ...



…e até mesmo entre as rochas. 

Até que, por fim, encontrou a sua ovelhinha perdida!
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O pastor ficou muito feliz. Colocou a ovelha sobre o ombro e carregou-a até o 
curral.

Finalmente, a ovelhinha estava de novo em segurança no redil, …
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…em casa com todas as ovelhas suas amigas!

Jesus disse aos Seus discípulos, “Estou lhes contando esta história para 
que saibam que Eu cuido de vocês.”
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Jesus é como o pastor. Não quer que nenhuma ovelhinha se perca. 

Ele vai sempre cuidar de você, porque o ama muito.
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Instruções para fazer o seu próprio livro de histórias da Bíblia: 
1. Colorir as gravuras.

2. Cortar cada página na metade, pela linha preta. 
3. Montar as páginas em ordem e grampear do lado esquerdo para fazer seu 
próprio livreto.
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Fim

Báaa!
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