
Conclusão:
O Salmo 23.1 diz: “O Senhor � o meu pastor e nada me faltar�”. 

Todos n�s desejamos ter Jesus como o Bom pastor, mas nem todos 
desejam ser suas ovelhas. Toda ovelha desgarrada passa fome e sofre. 
Precisamos estar no aprisco das ovelhas e receber do Senhor seu pastoreio 
e cuidado. Que hoje Ele esteja nos pastoreando. Que aceitemos seu 
pastoreio sobre nossa vida hoje e sempre. 

Oração 
� Deus, cujo Filho Jesus � o Bom Pastor do teu povo; concede que, 
quando ouvirmos sua voz, reconhe�amos Aquele que nos chama cada um 
pelo nome e o sigamos para onde nos conduz; o qual vive e reina contigo e 
com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém.

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 Renova��o Espiritual.

4� Domingo da P�scoa
Jesus, o Bom Pastor

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� j� viu um 

pastor de ovelha trabalhando?.
 Ministração do Roteiro

O quarto Domingo da P�scoa � 
chamado de “O Domingo do Bom 
Pastor”. Jesus morreu e ressuscitou para 
ser o pastor Eterno de nossas almas. 
Somos ovelhas do seu pastorado. Deus fala pelo profeta Ezequiel dizendo: 
“V�s, pois, � ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto; homens sois; por�m 
eu sou o vosso Deus, diz o Senhor DEUS” (Ezequiel 34.31).

Hoje iremos conhecer o Bom Pastor que veio dar a vida eterna. 
Podemos, com liberdade, cultuar seu Santo nome e confiar Nele para o 
presente e para a eternidade. Vale a pena aceitar Jesus como nosso �nico e 
suficiente Salvador, como o nosso Bom pastor.

I. Jesus é o Bom Pastor - João 10.27-30
O Cap�tulo 10 do Evangelho de Jo�o apresenta Jesus como Bom 

Pastor.
Ele � a porta de salva��o e sustento das ovelhas (7,9). Elas 

passaram a ter vida em abund�ncia (10).
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Ele � o Bom Pastor que d� a vida pelas ovelhas (11). Elas o 
conhecem e s�o por Ele reconhecidas (14).

Por isso, quem � ovelha, cr� no Senhor Jesus (26), ouve sua voz, 
segue (27) e recebe, pela gra�a, a vida eterna (28): “Eu lhes dou a vida 
eterna; jamais perecer�o, e ningu�m as arrebatar� da minha m�o”.

Ovelha do Senhor tem a seguran�a eterna. Nunca ser� arrebatada 
da m�o do Pai (29).

Pergunta ao Grupo: Voc� tem medo da morte? � certo a ovelha do 
Senhor ter medo da morte?

II. O Bom Pastor e a Salvação - Atos 13.14, 43-52.
Em Atos 13.14, 43-52 o ap�stolo Paulo e Barnab� s�o enviados

para a primeira viagem mission�ria. Chegando �s cidades, ele se dirigia 
primeiro as sinagogas dos judeus. 

Em Antioquia da Pis�dia muitos judeus creram na palavra de Paulo
e Barnab�, e foram exortados a (43) “perseverar na gra�a de Deus”.

Contudo, a maioria dos judeus, com inveja, blasfemava da 
prega��o de Paulo (45). Ele ent�o se volta para os gentios. 

J� possu�a uma determina��o dada pelo Senhor que lhe dizia (47): 
“Eu te constitu� para luz dos gentios, a fim de que sejas para salva��o at� 
aos confins da terra”. Gentios s�o todos que n�o s�o judeus.

Os gentios se alegraram e glorificavam a Palavra do Senhor e (48) 
“e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna”.

Por causa de sua prega��o e revela��o, Paulo � expulso da cidade 
pelos judeus, mas os disc�pulos (judeus e gentios) (52) “...transbordavam 
de alegria e do Esp�rito Santo”.

Jesus pode ser o Pastor dos judeus ou dos gentios, sem 
discrimina��o. Todo aquele que cr� e aceita Jesus como Senhor e 
Salvador, constitui-se ovelha do Bom Pastor.

Pergunta ao Grupo: Voc� j� � Ovelha do Bom pastor? Desde quando?

III. O Bom Pastor e o Culto - Salmo 100.1-5
Pela gra�a de Deus fomos transformados em ovelhas do Bom 

Pastor. Nossa celebra��o e culto devem simbolizar esta comunh�o e 
perten�a.

O Salmo 100 conclama a todas as terras (Judeus e Gentios) a (1) 
celebrar “com j�bilo ao SENHOR”.

As ovelhas servem ao Bom Pastor com alegria (2) e sabem que Ele 
� o �nico Deus e criador (3).

Elas n�o entram diante de Deus com murmura��o ou 
incredulidade, antes, entram por suas portas com A��es de Gra�as (4) 
porque sabem que a “sua miseric�rdia dura para sempre, e, de gera��o em 
gera��o, a sua fidelidade” (5).

A intimidade com o Bom Pastor gera um cora��o alegre, grato e 
celebrativo.

Pergunta ao Grupo: Voc� � uma ovelha grata? Como voc� demonstra 
sua gratid�o?

IV. O Bom Pastor e a Vida Eterna - Apocalipse 7.9.13-17
Em Ap 7.9.13-17, Jo�o est� preso na ilha de Patmos e tem a vis�o 

da Gl�ria de Deus. 
Ele v� no c�u (9) uma “grande multid�o que ningu�m podia 

enumerar, de todas as na��es, tribos, povos e l�nguas, em p� diante do 
trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas 
m�os”. 

Um dos anci�os do c�u diz a Jo�o que as multid�es s�o as pessoas 
que (14) “lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro”, 
e est�o diante do trono de Deus para o “servirem de dia e de noite” (15).

S�o as ovelhas que j� est�o no c�u. Elas “jamais ter�o fome, nunca 
mais ter�o sede, n�o cair� sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o 
Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentar� e os guiar� para 
as fontes da �gua da vida. E Deus lhes enxugar� dos olhos toda l�grima” 
(16,17).

Quando aceitamos o Bom Pastor como nosso Senhor e Salvador, 
temos a certeza do seu pastoreio hoje e eternamente. Ele sempre estar� nos 
apascentando e nos guiando �s fontes da �gua da vida.

Pergunta ao Grupo: Como � sua rela��o di�ria com o Bom Pastor? 
Como voc� imagina a eternidade ao lado do Bom Pastor?


