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Conhecendo 
pessoalmente o  
 Rei da Eclésia

Eu edificarei a minha igreja (eclésia), e as portas 
do inferno não  prevalecerão contra ela. - Mt 16:18



EU SOU O BOM PASTOR!

“Eu sou o bom pastor. O bom 
pastor dá a sua vida pelas 
ovelhas. - JOÃO 10:10-11



JESUS O BOM PASTOR
1 “Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das 
ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e 
assaltante. 2 Aquele que entra pela porta é o pastor das 
ovelhas. 3 O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a 
sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para 
fora. 4 Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai 
adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. 
5 Mas nunca seguirão um estranho; na verdade, fugirão dele, 
porque não reconhecem a voz de estranhos”. - JOÃO 10:1-5



JESUS O BOM PASTOR - João 10
6 Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes 
estava falando. 

7 Então Jesus afirmou de novo: “Digo-lhes a verdade: Eu sou a porta das 
ovelhas. 8 Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, 
mas as ovelhas não os ouviram.  

9 Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e 
encontrará pastagem.  

10 O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim para que 
tenham vida, e a tenham plenamente.  11 “Eu sou o bom pastor. O bom 
pastor dá a sua vida pelas ovelhas.



NOSSO REI É NOSSO PASTOR

O Senhor é o meu pastor; de 
nada terei falta. 

Salmo 23:1



A OVELHA DEPENDE 
TOTALMENTE DO PASTOR

• Proteção contra lobos 

• Levar até o aprisco 

• Levar até o pasto 

• Levar até as águas tranquilas 

• Para cuidar da saúde 

• Para guiar no meio do vale escuro 

• Para ficar livre do peso da lã



Salmo 23:1 faz duas declarações

Sobre Deus: ELE É O MEU PASTOR, tenho 
plena fé no caráter Dele! 

Sobre mim: EU SOU UMA OVELHA, eu 
dependo do meu pastor



–Jaime Silveira

FÉ NÃO É APENAS ACREDITAR 
NO PODER DE DEUS.  

FÉ É ACREDITAR NO CARÁTER 
DE DEUS



–Jaime Silveira

A qualidade de vida que a 
ovelha vai viver depende 
do caráter do seu pastor. 



A fé cristã é RELACIONAL

Ser cristão não é trabalhar para 
Deus. 

Ser cristão é ter um 
RELACIONAMENTO PESSOAL com 

o Pai, o Filho e o Espírito Santo.



–Jaime Silveira

Quando Deus quis servos, 
criou os anjos, quando 

quis filhos, criou os 
homens!



A QUESTÃO DA 
ANSIEDADE DA OVELHA

Se ele é meu pastor, e nada me faltará, 
então eu não deveria viver ansioso.



SE EU ESTOU ANSIOSO…

• ENTÃO meu pastor está falhando comigo…  

• Ou então eu NÃO SOU OVELHA DELE…



–Jaime Silveira

Sua ansiedade indica o grau 
de sua AUTO-SUFICIÊNCIA.  
A ansiedade é a negação do 

“nada me faltará”. 



O bom pastor nunca abandona uma 
ovelha - Mateus 18

11 O Filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. 

12 “O que acham vocês? Se alguém possui cem ovelhas, e uma 
delas se perde, não deixará as noventa e nove nos montes, indo 
procurar a que se perdeu?  

13 E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais 
contente com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não 
se perderam.  

14 Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer 
que nenhum destes pequeninos se perca.


