
	

Escolha	um	de	seus	auxiliares	para	ficar	responsável	pelo	“Quebra	Gelo”.				Temos	uma	infinidade	de	sugestões	de	
“Quebra	Gelo	Gospel”	na	internet.	Sugestões:	www.mda.com.br;	www.google.com.br;www.youtube.com.br	

		Escolha	um	CD	ou	DVD,	não	se	esqueça	de	fazer	a	letra	da	música	escolhida	em	quantidade	que	dê			para	
distribuir	para	todos	os	membros	da	célula.	Líder	surpreenda	os	membros	de	sua	célula	trazendo	os	cânticos	que	
eles	mais	gostam.	Se	você	tiver	outro	auxiliar,	peça	a	ele	para	fazer.	

João 10:1-41. 

• Este capítulo é chamado de o Salmo 23 do Novo Testamento. 
• A figura do pastor era muito comum na cultura do Novo Testamento, pois a economia da época era baseada na 

pecuária, isto é, criação de animais, e na agricultura. Jesus se utiliza desses elementos comuns para ensinar aos 

seus discípulos verdades que se eternizam. 

• Há duas maravilhosas figuras de comparação que o Senhor Jesus utiliza: 
• Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. 10:9 
• Jesus se apresenta como o Bom Pastor. 10:11. 
• A relação pastor/ovelha era construída ao longo de um bom tempo de caminhada juntos, de modo que as ovelhas 

aprendiam a distinguir a voz do seu pastor, bem como a confiar nele como aquele que a guardava dos perigos e 

dos lobos. 
• Olhando a figura de Jesus como sendo o Bom Pastor, podemos aprender verdades Espirituais eternas.  
• O que Jesus, o Bom Pastor faz que ninguém pode fazer? 

 
1. O Bom Pastor Jesus conhece as suas ovelhas. 10: 10:3, 27. 
• Para Jesus a ovelha não é um número dentre tantas. Ele a vê com individualidade, ou seja, conhece cada uma 

individualmente. Ele pode até mesmo a chamar pelo nome, e não há expressão que represente melhor a ideia de 

conhecimento do que esta. 

 

2. O Bom Pastor Jesus vai à frente das suas ovelhas. 10:4. 
• Os pastores do Ocidente conduzem as ovelhas ao lado, com o auxílio de cães. 
• Os pastores do Oriente o fazem, conduzindo a ovelha indo a frente, e elas o seguem, e é este o cenário que o 

texto nos apresenta. 
• Diferente de quem conduz o gado, tocando-o, Jesus vai adiante liderando as ovelhas. Levando-as aos pastos 

verdejantes, como diz o Salmo 23. 

• Ir à frente significa que Ele nos conduz para o melhor lugar, para o lugar mais seguro e com alimentação farta. 

 

3. O Bom Pastor Jesus é seguido por suas ovelhas. 10:4, 27. 
• As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Sabem que não é um impostor. Confiam na sua direção e nisto 

descansam. 

 

4. O Bom Pastor Jesus dá a sua vida pelas ovelhas. 10:11, 28. 
• O mercenário, quando vê a aproximação do lobo, ou quando vê algum perigo que pode afetá-lo, foge deixando as 

ovelhas entregues a sua própria sorte. 
• Jesus não faz isso, Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se entrega por inteiro. 
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5. O Bom Pastor Jesus é ouvido por suas ovelhas. 10:27. 
• Jesus disse que as ovelhas ouvem a sua voz. Isto representa a disposição natural de se submeter âs suas 

orientações. Não significa apenas ouvir uma voz, mas sim obedecer a sua voz.  
• Um Pastor que lidera as suas ovelhas, e ovelhas que se deixam liderar pelo Pastor Supremo. 

 
6. O Bom Pastor Jesus não permite que jamais uma ovelha se perca. 10:28-29. 
• Aqueles que vão a Jesus, de maneira alguma Ele as lança fora. Jamais alguém as arrebatará das suas mãos. 

Aquele que se entrega a Jesus, passa a ser propriedade dele, com os privilégios de serem cuidados, guardados 

e protegidos por ele. Ninguém jamais poderá retirá-las das suas mãos. 
 

Conclusão. 

• Como sempre acontece, as reações são variadas. Ninguém é obrigado a se submeter à orientação de Jesus. 

Deve ser espontâneo, pessoal e sincero. Mas nem sempre á assim. As reações foram variadas ao que Jesus 

disse e fez: 
 

1. Muitos o rejeitaram.  10:20. 
• Muitos foram hostis e violentos. Pegaram em pedras para apedrejá-lo. É sempre assim. Há aqueles que 

são muito hostis, pela ignorância e desconhecimento da verdade. 
 

2. Muitos ficaram pensativos. 10:21. 
• Outros consideravam a possibilidade de Jesus ser quem Ele dizia ser. Apenas refletiam. Apenas pensavam. 

Apenas cogitavam, nada mais. 

• Há um contingente significativo de pessoas que se enquadra nessa realidade. Gente que apenas pensa, mas 

nunca decide. 

 

3. Muitos creram. 10:42 
• Outros foram mais além. Decidiram crer nele, ou seja, aceiraram que Jesus era quem dizia ser, e isso fez toda 

diferença. 

Para reflexão: 

1. Você compreende que Jesus é o Bom Pastor? 

2. Você já fez de Jesus o seu Bom pastor? 

3. O que impede você de ter Jesus como o seu Bom Pastor? 

	

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  

Líder	 certifique-se	de	que	 todos	da	 sua	 célula	 estejam	 sendo	discipulados.	 	Deixe	os	 visitantes	bem	à	 vontade.	
Distribua	tarefas	a	todos	da	célula.	Todos	são	importantes	e	necessários	

	


