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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

AMOR É MOVIMENTO

Por Rodrigo Ribacki

JESUS, O NOSSO BOM PASTOR

Texto Bíblico
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. João 10.14-16.
Jesus é o nosso Bom Pastor e Ele cuida de nós! Você tem percebido
o cuidado de Jesus com sua vida? Um pastor comprometido protege suas ovelhas e cuida delas, e Jesus faz o mesmo com todos que os
que creem e ouvem Sua voz!
No tempo em que Jesus exerceu Seu ministério enquanto homem, a
criação de ovelhas era algo usual, e, por isso Seus ouvintes entendiam
muito bem o trabalho de um pastor. E tinham conhecimento de que
ovelhas são animais muito dependentes, e que constantemente precisam da liderança e da proteção de um pastor.
E nós, como ovelhas do Bom Pastor, também precisamos que Ele nos
conduza e oriente nas áreas de nossa vida. Mas devemos fazer nossa
parte, confiando e colocando nossa esperança nEle. Porém, algo que
precisa ficar claro, é que as ovelhas reconheciam a voz de seu pastor
e confiavam nele, porque diariamente estavam perto dele, e esta condição também se aplica a nós.

Compartilhando
1. No texto lido temos a afirmação de que Jesus conhece as Suas
ovelhas. Ou seja, Ele sabe quem somos, como somos e o que precisamos. Você tem vivido com esta convicção? Compartilhe com
o grupo alguma experiência em que você provou o cuidado ou a
direção do Bom Pastor em sua vida.
2. Vivemos um tempo em que muitos ruídos têm tentado nos
impedir de ouvir a voz do Bom Pastor, e onde falsos pastores
têm apresentado caminhos diferentes ao estabelecido na
Palavra de Deus. Sendo assim, precisamos estar próximos e
atentos a voz de Jesus. Você tem conseguido ouvir as
orientações do Bom Pastor? O que tem feito para estar próximo
o suficiente para não ser confundido por outras “vozes”?
3. Jesus menciona que existem ovelhas que não são deste
aprisco, e que estas ainda ouvirão a voz do Bom Pastor. Ou seja,
o rebanho de Jesus não está completo e ainda há ovelhas que
estão dispersas e que precisam ser levadas para o aprisco,
para a comunhão com o grande rebanho do Único Bom Pastor. O
que você entende sobre esta afirmação? Você tem buscado
pelas ovelhas distantes?

Tempo de Orar
• Orem para que independente da circunstância consigamos confiar e descansar no Bom Pastor.
• Orem para que sejamos disciplinados e intencionais na busca
pela comunhão diária com Jesus e com seu rebanho.
• Orem para que o Bom Pastor nos capacite e encoraje a buscar
pelas ovelhas que ainda estão longe do aprisco.

Compartilhando com as Crianças
1. Uma coisa muito legal em um rebanho de ovelhas é que o pastor que cuida delas precisa conhecer cada uma delas. Porque uma
é mais tímida, outra é mais corajosa, outra é briguenta e assim
por diante. Jesus, nosso Bom Pastor também conhece cada um
de nós. O que você acha de Jesus te conhecer?
2. Para que uma ovelha possa ouvir a voz do pastor, não pode ter
um barulho mais alto que sua voz. Para ouvirmos a voz de Jesus
precisamos estar prestando bastante atenção também. Como
você acha que podemos ouvir a voz de Jesus?
3. Muitas pessoas estão perdidas, sofrendo por não conhecer Jesus. E você sabia que é nossa missão falar d e Jesus para elas?
Como você acha que pode fazer isto? Se já fez, conte como foi.

