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“Jesus, o Bom Pastor”

INTRODUÇÃO

Nos  nossos  últimos  encontros,  estudamos  sobre  o  novo  nascimento  e  sobre  vidas  que  foram

transformadas por Jesus: a da mulher samaritana e a da mulher adúltera. Hoje, iremos compreender

que nascer de novo é a melhor coisa que pode nos acontecer. Quando nascemos de novo, deixamos de

ser  escravos  do  pecado e  nos  tornamos servos  de  Jesus.  Deixamos,  portanto,  de  termos uma vida

destruída pelo pecado e passamos a ter uma vida abundante em Cristo, pois Ele é o nosso bom Pastor.

I – O ladrão destrói vidas

Jesus nos adverte que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus inicia este ensinamento

do capítulo 10 dizendo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra

parte é ladrão e salteador. Adiante, Ele diz que Ele é a porta e quem entrar por Ele se salvará e achará

pastagens. Jesus estabelece aqui uma oposição entre o bom Pastor e o ladrão, este, na verdade, falsos

pastores,  usados por Satanás.  O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas,  mas o ladrão as destrói.

Destrói a vida das pessoas nesta terra, impedindo-as de ter uma vida abençoada em todas as áreas das

suas vidas, e, por fim, destrói a alma delas. Dessa forma, o ladrão faz com que as pessoas vagueiem

perdidas neste mundo e vivam na condenação eterna.

II – Jesus nos dá uma vida abundante

Se por um lado o ladrão veio para matar, roubar e destruir, por outro, Jesus veio para termos vida e

vida com abundância. A palavra abundante significa algo superior, excessivo, além da medida, mais que

o suficiente. Isso significa que, em Cristo, temos uma vida que nos dá a sensação de não nos faltar nada.

Ele diz para nós buscarmos em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e, assim, todas as coisas

nos serão acrescentadas (Mt 6.33). Dessa forma, em Jesus, podemos desfrutar de uma vida absoluta,

visto que ela jamais terá fim. Somos abençoados nesta terra, apesar de termos aflições aqui, e, por fim,

alcançaremos a vida eterna no Reino de Deus que será estabelecido nesta terra.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO

Você tem desfrutado de uma vida abundante em Cristo? Ou percebe que sua vida tem sido destruída

pelo ladrão?

CONCLUSÃO

Precisamos analisar nossas vidas e fazermos nossas escolhas considerando as possibilidades que temos

de alcançar uma vida plena após a nossa morte. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador significa que

fazemos a escolha de vivermos eternamente com Deus no seu Reino de glória e, para isso, conforme

vimos, precisamos ser novas criaturas para não perdermos essa oportunidade.
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