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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): SUGESTÃO NO FINAL DESTE ESTUDO  

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – João 10.11-18, 26-29 

 

Neste texto, Jesus fala de três personagens: o bom pastor, o assalariado e as ovelhas. 

 

Primeiro, Jesus apresenta-se como o bom pastor e dá as suas características: Ele dá sua vida pelas suas ovelhas. 

Significa um amor extremo, radical. De fato, Jesus deu a sua vida por nós – (11); Ele conhece intimamente cada uma 

de suas ovelhas; ele sabe tudo a nosso respeito; (V14); Ele é conhecido pelas suas ovelhas, ou seja, ele se revela a 

nós. Este nível de conhecimento deve ser tão profundo quanto o Pai conhece Jesus e Jesus conhece o Pai. - (V 14-

15); Ele dá a vida eterna para as suas ovelhas; (V 28); Ele protege as suas ovelhas – ninguém as arrebatará de sua 

mão – (V28). 

 

Segundo, Jesus apresenta o assalariado (ou mercenário) e suas características (V12-13): Ele não tem cuidado das 

ovelhas; Ele não é um verdadeiro pastor no sentido de cuidar e se importar; só trabalha pelo salário e não tem 

nenhuma identificação com Jesus; Ele não é proprietário das ovelhas; elas pertencem ao Pai; Numa situação de 

perigo ele abandona as ovelhas, foge, e deixa que elas sejam destruídas, pelo lobo (Diabo) porque não se importa e 

só trabalha por dinheiro. A grande diferença entre o bom pastor e o mercenário é o amor pelas ovelhas. O bom 

pastor ama verdadeiramente suas ovelhas, deseja cuidar delas, dá a vida por elas. 

 

Terceiro, Jesus apresenta as suas ovelhas e revela as suas características: Elas creem em Jesus, que foi o primeiro 

passo para se tornarem ovelhas dele; (V26); Ouvem a voz de Jesus, o que significa que obedecem a ele; Elas 

seguem a Jesus, isto significa que são discípulos dele; (V27); Enfim, Jesus compara seus seguidores com ovelhas, e 

compara a si mesmo com o Bom Pastor. 

 

Pergunta: A grande questão que devemos levantar é: você e eu somos de fato ovelhas do rebanho de Jesus? Do 

texto podemos aprender que: 

 

1. Só podemos dizer que seguimos a Jesus se OUVIRMOS a Sua voz. Segundo Jesus, as suas ovelhas ouvem a 

sua voz e o seguem. Ouvir implica em obedecer. Tem muita gente que pensa seguir a Jesus mas engana-se. São 

membros de igrejas e até religiosos, mas não são discípulos. Um discípulo é um seguidor integral do mestre, 

procura obedecer em tudo e não só no que lhe convém. Pergunta: Na vida real, no dia a dia, será que nós ouvimos 

a voz de Jesus? Você segue as suas ordens e instruções? Se sua resposta for positiva a estas perguntas então você é 

ovelha dele. Se for negativa, você não é sua ovelha. Isso é um perigo, porque torna-se presa fácil do ladrão. Neste 

caso, você precisa arrepender-se e receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. 

 

2. Nós somos como ovelhas e precisamos que Ele nos CONDUZA. Sempre que olhava as multidões, Jesus se 

compadecia das pessoas porque eram como ovelhas sem pastor, sozinhas, perdidas e aflitas. Por mais que nos 

consideremos capazes, autossuficientes e independentes, na verdade nós precisamos ser guiados por Deus. Sem 

Ele, estamos perdidos, sem direção e em futuro. Jesus é o Bom Pastor que vai à frente, e se você não segui-lo 

estará perdido. 

 

3. Se não seguirmos a Jesus, então seremos conduzidos pelo “LADRÃO”. Não há meio-termo, se você não ouve 

a Jesus e segue-o, você ficará sem o Pastor para lhe proteger das investidas do diabo (o ladrão). Ele usa os desejos 

e necessidades que temos para tentar nos impedir de seguir a Jesus e fazer o que Ele nos pede, e assim viramos 

presas fáceis do diabo, que quer nos roubar, matar e destruir (verso 10). 
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4. Se seguirmos o Bom Pastor, teremos intimidade com ele e desfrutaremos de VIDA ABUNDANTE e 

SEGURANÇA. O Salmo 23, conhecido como o salmo do bom pastor é na verdade o salmo da ovelha. Ele fala dos 

benefícios experimentados por aquele que é ovelha e tem o Senhor como pastor. O versículo 1 nos diz que “nada 

faltará” a quem é ovelha dele. O que não faltará? 

 Não faltará descanso, refrigério (versos 2,3). 

 Não faltará direção (verso 3) 

 Não faltará proteção (verso 4) 

 Não faltará Unção (verso 5) 

 Não faltará aceitação (verso 6) 

 Não Faltará a presença eterna do Senhor (verso 6) 

 

Ser ovelha de Jesus e fazer parte de seu rebanho implica em segui-lo e obedecê-lo. Se Ele é o nosso bom pastor, 

que deu sua vida por nós, então nada nos faltará. Podemos descansar nesta verdade tão claramente revelada em 

Romanos 8.32: “Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos 

dará graciosamente com ele todas as coisas?”. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa do Grande Doador e das suas capacitações. Não perca tempo: 

apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

 

RECADOS PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Incentivar sua célula a participar efetivamente das celebrações da 

nossa igreja. 2) Prepare, desde já, sua célula para multiplicação. 7) Não esqueça do nosso TLC – Treinamento de 

Líderes de Células na última terça-feira do mês de abril de 2016. 

 

 

SUGESTÃO PARA O QUEBRA-GELO DESTA SEMANA: 

 

Material: um pano para vendar os olhos de um dos participantes da célula 

 

Dinâmica – Coloque uma venda nos olhos de um voluntário e garanta que ele não consiga mesmo enxergar nada. 

Depois mova-o pela sala e deixe-o de pé numa posição qualquer. Em seguida, peça a um dos presentes que tente 

guia-lo às cegas de um ponto a outro da sala sem trombar ou esbarrar nos móveis. A ideia é verificar a capacidade 

dos dois de dar e seguir instruções com precisão. 

 

Aplicação: E nós, temos ouvido e seguido as instruções de Deus para a nossa vida? 


