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O BOM PASTOR
LIÇÃO 4

Momento da visão celular: Inicie a reunião pedindo para alguns responderem numa só frase à seguinte pergunta: “O que 
é uma célula para você?” Depois pergunte: “E o que é uma célula de acordo com a Bíblia?” Para responder, leiam juntos 
Colossenses 4.15. A célula é a igreja reunida numa casa. Dê as boas vidas a todos.

QUEBRA-GELO:
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 moveis. 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?

INTRODUÇÃO 

No último encontro, estudamos João 10.9 e aprendemos que Jesus é a porta. Na continuação dessa passagem bíblica, 
Jesus afirma ser o bom pastor e explica o significado disso para a vida de cada um de seus discípulos. 

DESENVOLVIMENTO

Texto-base: João 10.11-18, 26-29

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a 
quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então 
o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. 
“Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas; e elas me conhecem; assim como o Pai me 
conhece e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são 
deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só 
rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-
la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para 
dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai”.

Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz; 
eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as 
poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos; ninguém as 
pode arrancar da mão de meu Pai.

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).
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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. Por isso, fizemos aquele quebra-gelo. 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. 
Se faço só o que me convém, não sou discípulo. 

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 ama a Deus e busca conhecer e praticar 
a Sua vontade, e se seu caráter tem sido transformado (deixado de ser egoísta, rebelde, orgulhoso), então você é um 
discípulo 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)

4. Se seguirmos o Bom Pastor, teremos intimidade com ele e desfrutaremos de vida abun-
dante 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 versículos 1 nos diz que “nada faltará” a quem 
é ovelha dele. O que não faltará?
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1. Não faltará descanso, refrigério (versos 2,3). 

2. Não faltará direção (verso 3)

3. Não faltará proteção  (verso 4)

4. Não faltará Unção (verso 5)

5. Não faltará aceitação (verso 6)

6. Não Faltará a presença eterna do Senhor (verso 6)

CONCLUSÃO

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?”.

Que nesta próxima semana, possamos seguir o Senhor e experimentar sua presença suprindo todas as nossas 
necessidades. 

Momento de evangelismo: Conduza uma oração de conversão caso haja algum não convertido presente. Ou conduza 
o grupo para orar por sua lista VIP, seus parentes e amigos. Orem por eles para que eles se unam à célula e sejam 
alcançados para Jesus. Fale do Dia do Amigo (veja aviso abaixo).

Momento de oração: incentive e permita que orem uns pelos outros antes de encerrar a reunião. Descubra que está 
precisando ser ministrado com oração na “cadeira de milagre”. 

AVISOS:

1. Convide sua célula para participar regularmente dos cultos de celebração da Central: domingo às 10 e 18 horas; 
quinta-feira e sábado às 19h30. 

2. Ao terminar o encontro da célula, lance logo as presenças em nosso Celula.in. É fácil; é rápido; é importante. 

3. DIA DO AMIGO! Na semana de 2 a 7 de Novembro o tema da palavra nas células será “Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida”. E neste dia, todas as células realizarão o Dia do Amigo, o nosso encontro de célula evangelístico. Ore por 
isso com sua célula, organize o evento mais caprichado e desafie o seu grupo para convidar a sua lista VIP. Vamos 
ter uma grande colheita.

Veja a seguir a versão compacta do estudo.
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O BOM PASTOR
RESUMO DA LIÇÃO 4

 No texto-base, em João 10.11-18, 26-29, Jesus afirma ser o bom pastor e explica o significado disso para a vida de seus 
discípulos. Jesus fala de três personagens:

1. Dele mesmo, o bom pastor, que dá sua vida pelas suas ovelhas (11); que conhece cada uma de suas ovelhas (14); 
que é conhecido pelas suas ovelhas (14-15); que dá a vida eterna para as suas ovelhas (28) e que as protege (28).

2. Do assalariado (ou mercenário), que não tem cuidado das ovelhas (12); não se importa com as ovelhas (13); que 
não é proprietário das ovelhas (12); que as abandona num situação de perigo (12) e só se importa com o dinheiro 
(13); 

3. Das suas ovelhas, que creem Nele (26); que ouvem (reconhecem, obedecem) a sua voz (27) e seguem (são 
discípulos) a Jesus (27). 

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. Um discípulo é um seguidor 
integral do mestre, procura obedecer em tudo e não só no que lhe convém. Se faço só o que me convém, não sou 
discípulo. 

Pergunta: Na vida real, no dia a dia, será que nós ouvimos a voz de Jesus? Você segue as suas ordens e instruções? 

2. Nós somos como ovelhas e precisamos que Ele nos conduza. Jesus é o Bom Pastor, 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 
não ouvirmos a Jesus e o seguirmos, nós seremos presas fáceis do diabo, que quer nos destruir.

4. Se seguirmos o Bom Pastor, teremos intimidade com ele e desfrutaremos de vida abun-
dante e segurança. O Salmo 23 afirma 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)

CONCLUSÃO

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 na verdade 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?”.


