
Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

16� Domingo do Tempo Comum
Ovelhas Cuidadas pelo Senhor

Marcos 6.30-34

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Como � uma Ovelha? 
 Leitura Inicial: Marcos 6.30-34

As ovelhas s�o, quase 
sempre, criadas em rebanhos. O 
manejo requer cuidados, seja pelo 
fato de se tratar de um rebanho 
grande, ou por serem animais 
sens�veis. Al�m do frio, os 
criadores devem atentar para 
raposas, lobos e outros predadores, 
que cercam as f�meas e roubam-
lhes os filhotes. Basicamente, a 
ovelha (f�mea) � um animal d�cil, 
e sem nenhum mecanismo natural 
de defesa.

Por isso que a Ovelha � usada para representar o ser humano que 
necessita de Deus. Somos todos ovelhas que precisam de cuidado, 
pastoreio e prote��o do Bom Pastor. Hoje veremos a Reden��o do Senhor 
sobre as ovelhas perdidas. 
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I. Ovelha que não tem pastor 
As multid�es que seguiam Jesus Cristo tinha religi�o, contudo, n�o 

tinham pastor. N�o eram pastoreadas por Deus, mas apenas pela religi�o.
Marcos 6.30-34 diz que o trabalho de Jesus e dos ap�stolos era t�o 

grande que eles (31) “n�o tinham tempo nem para comer, visto serem 
numerosos os que iam e vinham”. Por isso Jesus vai de barco para um 
lugar solit�rio, contudo a multid�o descobre onde Ele est� e corre em sua 
dire��o. Quando Jesus viu as pessoas compadeceu-se delas, porque eram 
como ovelhas que n�o t�m pastor.

� desta forma que Deus v� as pessoas. S�o como ovelhas sem 
pastor necessitando de cuidado, amor e carinho. As pessoas necessitam de 
Deus em suas vidas. Somente com um relacionamento pessoal com o 
Senhor Jesus poder�o alcan�ar a vida feliz e plena. 

Como � a vida de uma ovelha sem pastor?

II. Ovelhas sofridas 
As pessoas s�o ovelhas exploradas pelo mundo, pelos religiosos, 

pelos pol�ticos e pelo sistema. Esta � a den�ncia de Deus pela boca do 
profeta Jeremias no cap�tulo 23.1-6.

Deus diz (1): “Ai dos pastores que destroem e dispersam as 
ovelhas do meu pasto!” 

O povo de Deus foi afugentado e dispersado pelos l�deres de Israel 
(2).

Contudo, Deus v� as ovelhas sofridas e diz (3): “Eu mesmo 
recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as 
tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos; ser�o fecundas e se 
multiplicar�o”.

O Senhor promete enviar pastores que cuidar�o do rebanho (4) 
debaixo da dire��o do Bom Pastor, o Renovo Justo (5). Ele reinar� 
sabiamente, e executar� o ju�zo e a justi�a na terra e o povo ser� salvo e se 
chamar� (6) “SENHOR, Justi�a Nossa”.

Todas as ovelhas sofridas encontram salva��o em Jesus.
Precisamos identificar nosso sofrimento e buscar socorro no 

Senhor. Ele � o nosso Bom Pastor. Ele � a resposta para o nosso 
sofrimento. 

Voc� tem encontrado paz em Jesus?

III. O Bom Pastor das Ovelhas
As pessoas sofrem al�m do limite quando colocam suas 

expectativas no ser humano. Somente o Senhor � o Bom pastor.

O salmo 23 fala da rela��o do ser humano com o Senhor. Ele � 
meu pastor; nada me faltar� (1). Vai me levar para lugares de suprimento 
(2) e guiar� pelas veredas da justi�a (3). Mesmo nos lugares de vale da 
sombra da morte, n�o terei medo, pois ele est� me protegendo como um 
pastor (4). Vai suprir-me diante de meus inimigos e me ungir� com o seu 
�leo (5). Colocar� a bondade e a miseric�rdia para me seguirem e terei 
descanso habitando em sua casa (6).

N�o basta saber que o Senhor � o Bom Pastor, precisamos aceitar 
ser ovelha e deixar ser cuidado pelo Senhor. Esta experi�ncia ocorre com 
as pessoas que aceitam o senhorio de Jesus sobre suas vidas.

Voc� j� tem Jesus como Pastor? Voc� j� � Ovelha de Jesus?

IV. A Obra redentora de Jesus sobre as ovelhas
Jesus Cristo veio buscar as ovelhas perdidas de Israel e salvar as 

que n�o pertenciam ao povo escolhido. 
Esta foi sua obra redentora: Comprar com seu sangue as ovelhas 

perdidas e lev�-las ao seu pasto de salva��o e vida eterna. 
Paulo fala aos Ef�sios 2.13-18 sobre esta obra redentora.
Ele diz que est�vamos longe, mas fomos aproximados pelo sangue 

de Cristo (13). N�o existe mais parede de separa��o entre judeus e gentios. 
Ele aboliu em sua carne as leis e mandamentos e criou um novo homem 
pela gra�a (14,15). Por interm�dio da cruz n�o h� mais separa��o, 
alcan�amos a paz e temos acesso ao Pai (16-18). 

Hoje somos ovelhas salvas e aben�oadas pelo Pai. Nossa tarefa � 
permanecer no aprisco de Deus e honrar sua obra redentora da cruz. 

Como viver honrando ao Senhor? Cite exemplos. 

Conclusão:
Somos Ovelhas. Nunca conseguiremos sobreviver pelas nossas 

pr�prias for�as. Deixemos o Senhor pastorear nossa vida atrav�s do 
Esp�rito Santo e de sua Palavra revelada. Nossa miss�o � continuar 
dependendo do Senhor assim como uma ovelha depende do seu pastor.   

Oração 
O Deus, cuja infal�vel provid�ncia ordena todas as coisas no c�u e 

na terra, com humildade te imploramos que de n�s afastes tudo o que nos 
possa causar dano e nos outorgues quanto nos seja proveitoso; mediante 
nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Esp�rito 
Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 


