
EU SOU Tudo o Que Você Precisa 

Lição 4:  EU SOU a Porta das Ovelhas 

 

ABERTURA: 

A. Você já bateu numa porta errada? Comente. 
B. Algum assaltante já entrou em sua casa? 

 

PROPÓSITO:  Reconhecer que Jesus é a única porta que dá acesso a 
salvação (v. 9) e a uma vida de plena paz (v. 10). As suas ovelhas 
conhecem a sua voz e o seguem. 

    

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 10.1-10 

A. Qual a diferença entre Jesus e os falsos pastores?  (v. 1 e 10) 
B. Como as ovelhas (ou seja, os seguidores de Jesus) reconhecem a 

voz do Pastor?  (v. 3-5) 
C. Quais são os perigos de não reconhecer a voz de Jesus?  (v. 3-5) 
D. Quem você acha que são os estranhos no verso 5 e os ladrões 

nos versos 1, 8 e 10. 
E. O que acontece quando entramos por uma porta errada?  (v. 9-10) 
F. Que benefícios nós temos se entrarmos pela porta verdadeira (Jesus)?     

(v. 3-4, 9-10)  
G. Como está seu relacionamento com Jesus? 
H. Leia a profecia sobre Jesus em Ezequiel 34.22-27. 

   

PONTO:  

Jesus reivindica ser a porta por onde entram as ovelhas.           
As ovelhas são indefesas, precisam de alguém que as guie por um 
caminho seguro. Ouça a voz de Jesus, entre pela porta e siga-o. 
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