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ESTUDO 1

2º. DOMINGO DE PÁSCOA
Textos: Salmo 148, Atos 5.29-42, 1 Pedro 1.3-9, João 20.19-31

     Bom Pastor 
busca as ovelhasO

Hino - “O meu Pastor é o bom Jesus” (nº 289 – HL)
1. O meu Pastor é o bom Jesus, / jamais me deixará. / 

Às águas frescas me conduz/ e me protegerá. 
2. Jesus minha alma quer nutrir / com seu imenso 

amor,/ e meu caminho dirigir/ conforme o seu dispor.
3. Se pelas trevas transitar, / não temerei o mal: / com 

seu cajado a me guiar,/ prossigo até o final. 
4. A salvação receberei / do meu fiel Pastor, / e eter-

namente habitarei / na casa do Senhor. 
Letra: THE LORD’S MY SHEPHERD – Saltério Escocês, 1650

Trad. João Wilson Faustini, 1959
Mel. Jessie Seymour (1836-1887)
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Introdução
Para muitos cristãos, a imagem do Bom Pastor é uma das mais belas e 

confortadoras de todo o Livro Sagrado, a Bíblia. Ela nos remete aos braços do 
Salvador Jesus. Em todos os tempos, pessoas de todas as idades já encontra-
ram conforto e renovaram seu ânimo e esperança no Bom Pastor. Tendo sua 
fé fortalecida e crendo firmemente, vamos possuir as ricas bênçãos que Deus 
guarda para o seu povo, conforme 1 Pe 1.4.

No Antigo Testamento
Antes da vinda de Cristo ao mundo, a referência ao Bom Pastor apontava para 

Deus. Vemos isso em inúmeras passagens bíblicas. Talvez a mais familiar seja a 
do Sl 23.1: “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará”. O pastor permanece com 
seu rebanho; as ovelhas em tudo dependem dele, como pasto, água e proteção. 
Deus é um pastor cuidadoso, extremamente bom e plenamente confiável.

A figura do pastor de ovelhas era bem conhecida. O povo sabia que ele, o 
pastor, tinha a tarefa de alimentá-las, conduzi-las até a água, guardá-las para 
que não se desgarrassem e se perdessem, protegê-las dos predadores (geral-
mente lobos), carregá-las quando estavam doentes ou  fracas e cuidar delas 
o tempo todo. A presença do pastor de ovelhas mostra a total dependência 
das ovelhas para com o pastor.

Da mesma forma, nós dependemos inteiramente da graça e do amor de 
Deus. Também somos totalmente dependentes do nosso Criador e nele deve-
mos confiar de coração, pois é ele quem provê todas as nossas necessidades 
físicas, mentais e espirituais. As ovelhas conheciam e seguiam a voz do pastor, 
mas nunca iam atrás de um estranho. O pastor andava adiante delas para lhes 
dar a certeza de que o caminho era seguro. 

Reflita sobre a sua vida e responda
Confiamos nós em Deus assim como as ovelhas confiam em seu pastor?

No Novo Testamento
Jesus refere-se a si mesmo como sendo o Bom Pastor. Em Jo 10.11, ele 

diz: “Eu sou o Bom Pastor e dou a minha vida pelas ovelhas”. Estas palavras se 
cumpriram na Sexta-Feira Santa, quando Jesus morreu na cruz do Calvário para 
resgatar a humanidade caída na desgraça do pecado. Ao ressurgir na manhã 
da Páscoa, ele confirmou a obra da salvação, destinada a todas as pessoas.

Em todos os tempos
A imagem do Bom Pastor aponta para Deus e para Jesus, tanto no AT como 

no NT. Essa imagem também aponta para a responsabilidade dos pastores da 
Igreja. Em Jo 21.17, depois de Jesus perguntar por três vezes a Pedro: “tu me 
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amas?” Disse-lhe: “Apascenta as minhas ovelhas”.
Após a ressurreição, quando Jesus aparece aos seus discípulos, ao dizer-lhes 

pela segunda vez “Paz seja convosco”, continua dizendo: “Assim como o Pai 
me enviou, eu também vos envio”, conforme relato de Jo 20.21. Este enviar de 
Jesus, dito aos seus discípulos, estende-se hoje aos pastores e refere-se aos 
cuidados para com suas ovelhas, os congregados.

Leia em Ezequiel 34.2-6 e responda:
1. O que os pastores faziam e o que desagradava a Deus?
2. O que os pastores deixavam de fazer?
3. Quais foram as consequências da falta de cuidado dos pastores?
4. Em sua opinião, problemas semelhantes ainda acontecem hoje?

A responsabilidade de cuidar dos congregados cabe, em primeiro lugar, 
aos pastores, visto que são chamados e enviados para este fim, e exercem o 
ministério público. Porém, pelo Batismo, também os cristãos são responsáveis 
pelos irmãos na fé, bem como em testemunhar a sua fé a todas as pessoas do 
seu convívio. Poder testemunhar que Deus ama a todos e, em Cristo, estende 
a salvação a todos, é um privilégio dado aos cristãos.

Este quadro do Bom Pastor nos leva a uma imagem, onde visualizamos o 
pastor de ovelhas buscando a que se desgarrou do rebanho e é recolhida de um 
despenhadeiro ou próxima a um abismo. Contudo, nem sempre precisamos ir 
tão longe – a ovelha que aos poucos se afasta, que vai até o limite da pastagem, 
que come pelas beiradas e é tentada a se alimentar em pastos alheios, corre 
tão sério risco quanto aquela que já caiu no precipício.

Reveja mentalmente os nomes das pessoas que compõem a sua comu-
nidade e responda: em seu departamento ou congregação, há pessoas que 
correm este risco?

Nossa Missão
Como congregação cabe-nos alguns compromissos: 
• acolher de braços abertos todas as pessoas; 
• integrá-las no serviço do Reino de Deus;
• zelar por elas;
• buscar as ovelhas afastadas, a fim de que juntos busquemos a Cristo e 
as coisas lá do alto. 
Jesus, com o seu viver, serviu a cada um de nós com sua própria vida. 

Agora, nos chama a imitá-lo. A Igreja comunica a vida. Vida que vai bem além 
das fronteiras deste mundo globalizado; vida que transcende a tudo que hoje 
conhecemos. Vida que aponta para a eternidade; vida para sempre na compa-
nhia de nosso amado Pai Celestial, que nos buscou e selou com o sangue do 
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seu único e amado Filho. A ele pertencemos. Sejamos, pois, pequenos bons 
pastores para os outros.

Cuidemos para que nós mesmos não caiamos na tentação de ouvir a voz 
dos estranhos. Que os milagres e prosperidade de outros não nos seduzam e 
afastem das verdades bíblicas.

Portanto, é importante:
• alimentar-se com fartura da Palavra de Deus, que é a única verdade; 
• beber em abundância da água viva para não ter mais sede; 
• refugiar-se e repousar seguro nos braços do Bom Pastor sempre que os 

cuidados da vida nos deixarem ansiosos ou com medo.
Lembremos sempre que o Bom Pastor cuida tão bem de nós que deu a 

própria vida para que tenhamos a vida eterna. 
  
Atividade                                                                                                              
Cada integrante poderá fazer uma amável visita a uma pessoa que está 

afastada, levando um folheto/convite, falando do Bom Pastor Jesus que ama 
a todos incondicionalmente.

Oração
Ó Bom Pastor Jesus, louvamos o teu santo nome pelo amor sem medi-

da que tu tens por tuas ovelhas. Pelo teu sacrifício de sofrimento e morte 
de cruz, abriste as portas da morada eterna no céu para todos aqueles que 
creem. Ajuda-nos a permanecer na tua Santa Palavra, mas, quando cairmos, 
busca-nos sempre de novo. Por tua misericórdia, mantém-nos firmes na fé, 
na caminhada de uma vida santificada e na busca das pessoas afastadas, bem 
como aquelas que ainda não te conhecem como Salvador. Em teu Santo Nome, 
nós o pedimos e agradecemos. Amém.

Noemi Strelow Reis
Guarapuava, PR


