
      

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para 

distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que 

eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer 

Jo 10.1-16 

Neste texto, Jesus faz uso de elementos que eram bastante comuns a todo o seu público: o pastor, 

as ovelhas, o aprisco. Esses elementos eram comuns porque era a realidade que o povo vivia (pastores 

foram visitar Jesus quando de seu nascimento) e grandes personagens da história do povo haviam sido 

pastores (Abraão, Isque, Jacó, Moisés, Davi). Assim, fazendo uso de uma linguagem clara para seus 

ouvintes, Jesus declara que ele é o Bom Pastor. 

 O significado de ter Jesus como nosso Bom Pastor fica claro através de três comparações 

presentes no texto: 

1. Bom Pastor X Ladrão (vv.1,2) 

Enquanto o ladrão vem para matar, roubar e destruir, Jesus, o nosso Bom Pastor, veio para nos dar 

vida em abundância (v.10). Muitas vezes pensamos que vamos experimentar as bênçãos de uma vida 

com Cristo apenas no céu. Mas não!  As bênçãos de uma vida com Cristo não são algo que desfrutamos 

apenas depois da morte; elas começam aqui! (Ef 1.3) 

2. Bom Pastor X Estranho (vv.3-5) 

Enquanto as ovelhas não ouvem a voz do estranho, a voz do pastor é conhecida. (vv.14,15). Isso 

significa que o pastor fala com as ovelhas e dá orientação. Isso acontece por causa de um relacionamento 

íntimo que é desenvolvido (v.3,14). Esse relacionamento é tão profundo que Jesus afirma que as ovelhas 

devem conhece-lo assim como ele conhece o Pai! Assim, é importante passarmos tempo com o nosso 

Bom Pastor para que possamos conhecê-lo e identificar sua voz, porque ovelha que não passa tempo com 

o pastor não conhece a voz do pastor 

3. Bom Pastor X Empregado (vv.11-13) 

Enquanto o empregado vê o perigo e abandona as ovelhas, o Bom Pastor se preocupa e se importa 

tanto com elas que dá a sua vida para salvá-las. (vv.11-13,15). No AT temos alguns exemplos de pastores 

que enfrentaram o perigo para salvar suas ovelhas: O pastor que possuía 100 ovelhas e perdeu uma (Lc 

15); Davi, o leão e o urso (1Sm 17); quando um leão se prepara para atacar, os pastores são chamados e 

se juntam para enfrentar o leão (Is 31.4). 
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Cristo, sendo o nosso Bom Pastor, enfrentou a morte para garantir a salvação de nossas almas. 
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DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à vontade. 

Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários 

 

 

 


