CRISTO, O BOM PASTOR
Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas (Jo 10.11).

Introd. O trabalho que tem um pastor de ovelhas.
I. SALVA SUAS OVELHAS “...eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo
10.10).

1. Seus opositores deram “testemunho”: “ E o povo estava ali a olhar. E as próprias
autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou; salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o
escolhido de Deus” (Lc 23.35).
2. Em nenhum outro há salvação: “E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do
céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos” (At 4.12).
II. GUIA SUAS OVELHAS “Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai
adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz” (Jo 10.4).
1. No deserto guiou Israel: “E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna e os dois
para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que
caminhassem de dia e de noite” (Êx 13.21).
2. Ele nos guia ao seu regaço: “Como pastor ele apascentará o seu rebanho; entre os seus
braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço; as que amamentam, ele as guiará
mansamente.” (Is 40.11).

III. ALIMENTA SUAS OVELHAS “Eu sou a porta; se alguém entrar a casa; o filho fica
entrará e sairá, e achará pastagens” (Jo 10.9).
1. Os pastos são verdejantes: “ O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. 2 Deitar-me faz
em pastos verdejantes; guia-me mansamente a águas tranqüilas” (Sl 23.1,2).
2. Sua Palavra é o que sustém suas ovelhas: “ Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem
só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus” (Mt 4.4).
3. Não faça esse tipo de regime: “E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre,
e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce
como o mel” (Ez 3.3).

Conclusão: Jesus Cristo deseja também ser o teu pastor. Mas para isso é necessário
que primeiro você o aceite como Senhor de sua vida. Entregue-se a Ele, agora...

CARACTERÍSTICAS DAS PALAVRAS DE JESUS
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão (Lc 21.33).

Introd. As palavras de Jesus são palavras poderosas, porque a Ele foi dado todo o poder
no ceú e na terra (Mt 28.18).
1. SÃO PALAVRAS CHEIAS DE GRAÇA “E todos lhe davam testemunho, e se admiravam
das palavras de graça que saíam da sua boca; e diziam: Este não é filho de José?” (Lc 4.22).
2. SÃO PALAVRAS DE PODER “e maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra
era com autoridade” (Lc 4.32).
3. SÃO PALAVRAS ESPIRITUAIS “O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita;
as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida.” (Jo 6.63).
4. SÃO PALAVRAS DE VIDA ETERNA “Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem

iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna” (Jo 6.68).
5. SÃO PALAVRAS INCOMPARÁVEIS “Responderam os guardas: Nunca homem algum
falou assim como este homem” (Jo 7.46).
6. SÃO PALAVRAS DIVINAS “Quem não me ama, não guarda as minhas palavras; ora, a
palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou” (Jo 14.24).
7. SÃO PALAVRAS DE JUÍZO “Quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, já tem
quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia” (Jo 12.48).

Conclusão: As palavras de Jesus, hoje, são palavras amorosas convidando-te: Vinde a
mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei (Mt 14.28). Mas, chegará
o dia em que Ele assumirá a posição de juiz...

