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JESUS O BOM PASTOR
“Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao Pastor e
Bispo da vossa alma”. I Pedro 2.25.
Bispo: Supervisor.
O versículo acima, encerra o capítulo 2 de I Pedro, nos mostrando que Cristo é o
Pastor e Bispo das nossas almas. Isto é reforçado ainda em Hebreus 13.20 que nos diz:
“Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tronou a trazer dentre os
mortos o nosso Senhor Jesus, o grande Pastor das ovelhas”.
Concluindo então, podemos afirmar que Jesus Cristo é o nosso Pastor!
Mas Ele não é só o Pastor, o Novo Testamento nos diz que Ele é o bom Pastor!
Sendo assim, o que faz o bom Pastor?
Texto: João 10.1-18.
10.3 – Ele chama as suas ovelhas pelo nome e elas ouvem a sua voz.
10.4 – Ele vai adiante das ovelhas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz.
10.11 – Ele dá a sua vida pelas ovelhas.
10.14 – Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem.
10.16 – Ele tem o desejo de agregar outras ovelhas que ainda não estão no seu aprisco.
• Muitas pessoas querem que Jesus seja o seu pastor, mas não querem ser suas
ovelhas. Nós realmente somos suas ovelhas? Pensamos e nos comportamos
como suas ovelhas? Todo o cuidado e zelo que ele tem é para com as suas
ovelhas”.
• Em João 10.5, Jesus diz que as suas ovelhas jamais seguirão o estranho, antes
fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Como suas ovelhas
nós temos fugido dos “estranhos”, daquele que chegou ontem e com sua fala
macia tenta nos levar para fora do aprisco? Nós temos fugido dos “estranhos” ou
temos parado para lhes dar atenção?
• Ele ainda nos diz em João 10.12, que o mercenário a quem não pertencem as
ovelhas, não é o pastor.
• I Pedro 2.25 ainda nos diz que Ele é o Bispo – Supervisor. Temos deixado que
Ele supervisione as nossas vidas? Nós lhe prestamos contas de tudo o que
fazemos ou deixamos de fazer? Qual é a sua real autoridade com relação as
nossas vidas.
• Porque estamos focados em ganhar almas? Porque Ele tem o desejo de agregar
outras ovelhas. Ele diz que então haverá um só rebanho e um só Pastor!
Aplicação:
1. Oremos e deixemos que o bom Pastor nos conduza, que nos tornemos realmente
suas ovelhas e desfrutemos de todo o seu amor e cuidado.
2. Que possamos alegrar o seu coração trazendo outras ovelhas para o seu aprisco.
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