
EU SOU Tudo o Que Você Precisa 

Lição 5:  EU SOU o Bom Pastor 

 

ABERTURA: 

A. Quais as diferenças entre um pastor de ovelhas e um vaqueiro? 

B. Você conhece um pouco sobre pastores de ovelhas? 

Compartilhe um pouco do seu conhecimento. 

 

PROPÓSITO:  Apresentar Jesus como o Bom Pastor. Cuidadoso, 

protetor, nosso guia. Que mesmo sendo Deus, se importa conosco 

ao ponto de se sacrificar por mim e por você. 

    

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 10.11-18 
 

A. Como age o „bom pastor‟? (v. 11, 14-15) 

B. Como age o „mercenário‟ (o assalariado) e por quê? (v. 12-13) 

C. Qual é o ponto central desse texto? (v. 11, 15, 17-18)   

D. Por que Jesus, tendo autoridade sobre a vida e a morte, decidiu 

morrer por nós (simples ovelhas)? 

E. Como o fato de Jesus ter dado a vida por nós impacta você?   

F. Qual a nossa semelhança com as ovelhas? 

G. Um pastor guia, protege, alimenta e cuida de suas ovelhas.         

O que Jesus tem feito por você? 

 

PONTO:  

Jesus é o “bom pastor”. Pacientemente ele cuida, amorosamente 

ele conduz, corajosamente ele não abandona, nem foge, ao 

contrário, foi capaz de dar sua vida por mim e por você.                              

A pergunta é:  “Iremos segui-lo onde quer que Ele nos guie?” 
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