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Desafio da semana passada
Olá líder de célula, não se esqueça de que estamos no propósito de orar no mínimo 15 minutos em cada reunião da 
célula. Orar pelo nosso país, pelas nossas famílias, por necessidades especiais, pelo crescimento espiritual e numérico 
da célula, pela multiplicação, etc. Pergunte se alguém já tem um testemunho de resposta de oração para compartilhar.

Quebra-gelo
(1) Peça a alguns membros da célula que contem algo inusitado ou impensável a seu respeito, algo que o grupo 
nunca imaginaria (líder aproveite estas histórias engraçadas para promover risadas e maior conhecimento uns dos 
outros). (2) Pergunte também sobre qual foi o maior beneficio pessoal de ter participado de um culto de celebração 
na Central. Do que mais cada um gosta em nossos cultos? (líder lembre-se de convidar a todos para os nossos cultos 
de celebração. Fale da importância da combinação célula-cultos)

Sugestão para o louvor
As músicas que serão gravadas no próximo CD da Central já estão disponíveis para serem ensinadas e ministradas 
no louvor da Célula. Acesse o site da IBC (www.ibcbh.com.br) ou faça o download em nosso podcast do Itunes. A 
gravação será no dia 24 de agosto, às 18h, na IBC2

Introdução
Estamos estudando sobre o nosso tema preferido: Jesus Cristo. Já aprendemos um pouco sobre Jesus homem, 
mestre, médico e servo. Hoje vamos estudar sobre Jesus como o nosso pastor. 

O pastor é aquele que cuida, apascenta, alimenta, protege, disciplina, consola e restaura as ovelhas. Como todos já 
sabem, a ovelha é um animal frágil, inseguro, vulnerável, míope e teimoso. A ovelha não pode cuidar de si mesma. 
Entregue ao seu próprio destino, torna-se presa fácil dos predadores. Caminhando sozinha facilmente cai no abismo 
e raramente consegue reencontrar o caminho de volta para o aprisco. Pois bem, Jesus, o Salvador do mundo, o 
Filho de Deus, nos é apresentado nas Escrituras como o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Ele nos 
considera suas ovelhas, por isso tem um compromisso fiel de cuidar de nós. Ele mesmo afirmou: 

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas 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. (João 10.11,14,15)

Como bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas; como grande pastor, ele vive para as ovelhas e como o supre-
mo pastor, ele voltará para as ovelhas. O mais famoso dos salmos bíblicos, o Salmo 23, nos fala do Senhor como 
o grande pastor que nos dá provisão, proteção e direção. Milhões de pessoas o sabem de cor. Sua mensagem tem 
sido bálsamo para os aflitos, consolo para os tristes e encorajamento para os que estão desanimados. Vamos ler 
este salmo com muita atenção. 

Leitura Bíblica: Salmo 23

O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas; restaura-me o 
vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei 
perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus 
inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me 
acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.

O que o salmo afirma é que se conhecemos verdadeiramente o Bom Pastor, iremos desfrutar de todas as bênçãos 
nele apresentadas. Todavia, se ele não é mesmo o nosso pastor, mas apenas alguém distante e desconhecido, jamais 
viveremos o relacionamento ali descrito.

Exercício prático: Insira a palavra “não” em cada declaração do salmo. Leia em voz alta “O Senhor não é o meu pastor e 
....” Se o Senhor não for o Pastor de alguém, que impacto isso terá na vida dessa pessoa? 

Lição 5
Jesus Cristo,

pastor
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Perguntas: 
O que você descobriu nesse salmo a respeito do Senhor como o seu Pastor?
O Senhor Jesus já é o seu pastor? 

Desenvolvimento
Todo crente verdadeiro cedo ou tarde descobre que, ao aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, recebeu dele tudo de 
que podia necessitar. Observando o salmo 23, podemos ter certeza de que, como ovelhas de Jesus, receberemos dele 
pleno suprimento, proteção e promessas maravilhosas. 

1. Quando Jesus é o nosso pastor, ele supre as nossas necessidades. Como diz o salmo, nada nos faltará. As 
principais questões da nossa vida são resolvidas, pois você sabe quem é, de onde veio, para onde vai quando morrer e 
o que fazer da vida nesse meio tempo. Você obtém o perdão dos pecados e a segurança da salvação. Recebe direção 
para seguir, recebe o Espírito Santo morando em você, que lhe ensina a verdade, guia você pelo caminho certo e lhe 
proporciona a sensação clara da presença de Deus ao seu lado e em você. Ele dá a você a igreja, o povo de Deus, com 
quem você pode contar para lhe ajudar a crescer e a vencer. Ou seja, quem tem Jesus como pastor tem tudo aquilo de 
que pode precisar. Nada lhe faltará.

Pergunta: Jesus, como nosso pastor, promete suprir todas as nossas necessidades. Alguém poderia compartilhar uma 
experiência pessoal de provisão em que Deus lhe tenha dado satisfação, restauração ou direção?

2. Quando Jesus é o nosso pastor, ele nos protege. O salmo diz que mesmo se eu andar por um vale de trevas 
e morte, não preciso temer nada, porque Ele está comigo, a vara e o cajado dele irão sempre me proteger. Davi, o 
salmista, afirma que não precisamos ter medo de nada, por uma simples razão: Ele está conosco. Ele afirma que 
quando estivermos enfrentando as dificuldades da vida, não podemos nos esquecer de sua presença fiel ao nosso 
lado. Davi conhecia os horrores das batalhas, enfrentou conflitos familiares e perseguições, mas no meio de tudo isso, 
confiou na proteção de Deus. 

Pergunta: De que a mão protetora de Jesus precisará protegê-lo na próxima semana?

3. Quando Jesus é o nosso pastor, ele nos faz promessas. O bom pastor fez profecias maravilhosas que se tornarão 
realidade. Ele garante que a bondade e a fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida. É como se ele 
dissesse que nosso pastor nos seguirá com amor, ternura e misericórdia, e que não conseguiremos escapar dele. Ele 
sempre nos seguirá. E ainda nos garante que habitaremos numa residência celestial para sempre. Estaremos com ele 
para sempre. Tudo isso Ele mesmo garante e cumprirá.

Pergunta: De que maneiras você percebe que Deus tem seguido você com amor e misericórdia ao longo de toda a 
sua vida?

Pois bem, tudo isso foi escrito por Davi cerca de mil anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. E cada uma dessas 
verdades é repetida e reforçada claramente no Novo Testamento. Veja só:

4. Jesus é o Bom Pastor que dá sua vida pelas ovelhas (João 10.11) - Jesus diz: “Eu sou o bom pastor, o bom 
pastor dá a vida pelas ovelhas”. Os fariseus haviam escorraçado da sinagoga o homem que fora curado por Jesus de 
sua cegueira. Falsos líderes religiosos que o trataram tão mal. Mas, Jesus contrasta essa atitude dos fariseus, dizendo 
que ele é o bom pastor. O bom pastor não vem para ferir as ovelhas, mas para morrer por elas. O bom pastor não vem 
para explorar as ovelhas, mas para dar sua vida por elas. O bom pastor não vem para arrancar a lã das ovelhas e comer 
sua carne; o bom pastor vem para dar vida em abundância às ovelhas. Os fariseus usavam as pessoas; Jesus amava as 
pessoas. Os fariseus exploravam as pessoas; Jesus dava a vida pelas pessoas.

5. Jesus é o Grande Pastor que vive para as ovelhas (Hebreus 13.20, 21) – Jesus é o grande pastor que triunfou 
sobre a morte e está vivo à destra de Deus. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele está conosco. Ele conhece cada 
ovelha pelo nome. Ele chama suas ovelhas e elas o seguem. Ele guia suas ovelhas e as protege do mal. O grande pastor 
oferece provisão às suas ovelhas, dando-lhes pastos verdes. Ele oferece paz às suas ovelhas levando-as para as águas 
tranquilas. O grande pastor oferece direção segura às suas ovelhas, pois as guia pelas veredas da justiça. O grande pastor 
dá salvação, provisão e libertação às suas ovelhas. Ele dá a elas vida eterna e segurança eterna. Ninguém poderá arrebatar 
nenhuma delas de suas mãos. O grande pastor vive para interceder por elas e por isso, pode salvá-las totalmente.

6. Jesus é o Supremo Pastor que voltará para as ovelhas (1Pedro 5.4) – Jesus morreu, ressuscitou e voltará. 
Como bom pastor ele morreu; como grande pastor ele ressuscitou, mas como supremo pastor ele voltará para buscar as 
suas ovelhas. E quando ele vier, trará consigo a recompensa a cada uma delas. Jesus voltará com grande poder e muita 
glória. Ele virá para consumar todas as coisas, julgar vivos e mortos e estabelecer seu reino eterno. Ele virá para julgar 
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as nações e separar os cabritos das ovelhas. Ele virá para nos levar para a Casa do Pai, para o paraíso, a cidade santa, a 
nova Jerusalém.

Pergunta: 
Você pode imaginar um privilégio maior do que ser ovelha do rebanho de Jesus? 

Quem não é ovelha deste rebanho, é ovelha do rebanho do ladrão salteador, que vem somente para roubar, matar e 
destruir (Leia com bastante ênfase João 10.8-10). 

Se você ainda não é ovelha do rebanho de Jesus, não deseja agora deixar o rebanho do ladrão e vir para Jesus?

Faça uma oração de entrega agora mesmo!

Conclusão 
• Só Jesus é o bom pastor de nossas vidas. Com Ele, nada nos faltará!

• Que grande e bendito privilégio de ser ovelha de Jesus, o bom, o grande e o supremo pastor das ovelhas. 
Temos garantia de satisfação, restauração e direção. 

• Ele deu sua vida por nós e promete que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida.

Desafio 
• Na próxima semana, estudaremos sobre Jesus Cristo, rei. Será tremendo e uma grande oportunidade de 
trazermos um amigo para conhecer nossa célula e conhecer Jesus. 

• No dia 04 de Agosto iniciaremos 21 dias de oração, que estamos chamando “Clamor pela terra”. Convide sua 
célula toda para participar.


