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“HERDEIROS DA PROMESSA” – VIDA ABUNDANTE

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Selecione uma pessoa que será vendada, leve-a para longe dos demais; Sem a pessoa ver,
coloque a Bíblia em um local qualquer na casa, de preferência bem longe; Escolha uma pessoa para ser a voz de Deus, combine
com ela para que ensine a pessoa vendada o caminho para chegar a Bíblia, ela dará orientações como, esquerda, direita, frente,
traz etc. Os demais ao mesmo tempo em que a voz de Deus fala, ensinarão o caminho errado; Todos falarão ao mesmo tempo,
a pessoa vendada ficará meio perdida, aos poucos vá silenciando as vozes, até que a pessoa consiga ouvir a voz de Deus e en -
contrar a Bíblia. Assim, é preciso entender que para ouvir a voz de Deus devemos silenciar as outras vozes e saber qual real-
mente é a voz de Deus, mas para conhecer Sua voz devemos buscar conhecer Deus, ter uma vida de intimidade, oração, jejum
e leitura da palavra,  para estar sensível a Sua voz. Nessa dinâmica a pessoa não conhecia quem ensinava o caminho certo, por
isso não conseguia ouvi-lo. Como ouvirei e seguirei uma voz que não conheço? Se for ovelha deve conhecer a voz do Pastor ou
seguirá um estranho que pode te levar a morte. Em nossas vidas podemos ouvir três vozes: A de Deus, a nossa ou a do inimigo.

LOUVOR: Boa noite, Meu bom Pastor, A porta é uma só.

FALANDO A VERDADE: Você já viu uma ovelha? (Leve gravuras de uma) você sabia que as ovelhas são muito
dóceis? A criação de ovelhas do mundo antigo era mais importante do que a criação de vacas e bois aqui para nossa
região nos dias de hoje. A pessoa designada para cuidar das ovelhas é chamada de pastor.  Geralmente são muito
obedientes, mas quando decidem desobedecer e vão por outros caminhos o pastor vai à sua procura e usa seu caja -
do para discipliná-la. Elas se alimentam de ervas que se encontram nos pastos, e quando são alimentadas em seu
curral, as ovelhas comem apenas na sua manjedoura, caso esteja vazia ela não vai a manjedoura alheia, espera que
seu pastor coloque alimentos na sua. Dorme sempre no mesmo lugar. Só grita quando está em perigo, muito pro -
dutiva: produz leite, lã e carne. Poucos animais são tão indefesos como as ovelhas. Com pouquíssima defesa contra
inimigos naturais, pouco senso de direção e nenhuma capacidade para encontrar seu próprio alimento, elas são
muito dependentes do Pastor para prover suas necessidades. E o pastor tem a missão de dar uma vida abundante a
seu rebanho, isto é, vida com qualidade,  uma vida muito, muito boa, além da medida. A relação entre pastor e ove-
lhas era tão próxima no mundo antigo que o Senhor Jesus usou essa ilustração para nos trazer ensinamentos muito
preciosos registrados no livro de João 10. (Use gravuras do bom Pastor) Quando Jesus viveu na terra, muitos de
seus contemporâneos cuidavam de rebanhos de ovelhas. À noite, as ovelhas eram mantidas num cercado chamado
aprisco (espécie de curral construído de pedras) e esse cercado contava apenas com uma única passagem. Não ha-
via porta nem portão nessa passagem. O pastor ficava deitado na passagem – ele era a “PORTA”. Desse modo, nin-
guém podia entrar ou sair do cercado sem passar por ele. As ovelhas estavam a salvo desde que o pastor se encon -
trasse na entrada, pois ele impedia a entrada dos lobos e dos ladrões, e as defendia com sua própria vida, esse real-
mente era um bom pastor. Sabe crianças, infelizmente, existiam também maus pastores, eram pessoas que cuida-
vam do rebanho simplesmente pelo dinheiro, não se preocupavam com as dificuldades, em caso de perigo abando -
nava as ovelhas e fugia. Esses empregados que trabalhavam só por dinheiro eram chamadas de mercenários; já o
bom pastor ama tanto as suas ovelhas que antes de o sol raiar ele se levanta, e rapidinho no frescor dos primeiros
raios, cumprimenta suas ovelhas, chama pelo nome vê a necessidade de cada uma individualmente e as leva para
pastos verdejantes com águas tranquilas. Interessante que as ovelhas só ouvem a voz de seu pastor jamais atende a
voz de um estranho elas sentem-se seguras sendo guiadas pelo pastor.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Jesus sempre utilizava pequenas histórias para ilustrar as verdades de
Deus. E nesta utilizou de várias figuras: a ovelha, a Porta, o Pastor, o mercenário e o ladrão. Todas essas figuras
têm um sentido para nós. A ovelha do aprisco nos representa (o povo de Deus que já recebeu Cristo com Salvador e
que recebe todo o cuidado do Pai Celeste); Jesus se identifica como a Porta (ler v.9) -  (lembra quem ficava a porta
do aprisco? – O bom pastor) – Ninguém entrará no Reino dos Céus por outro caminho, somente através de Jesus
teremos vida eterna ao lado de Deus. Jesus também nos diz que Ele é o bom pastor – o bom pastor dá a vida pelas
ovelhas (Jesus um dia morreu na cruz para nos salvar do castigo do pecado), a figura do mercenário nos faz refletir
sobre pessoas que até usam a Palavra de Deus, mas não estão preocupados com as dificuldades que suas ovelhas
passam, visando somente dinheiro (este tratará com o Senhor um dia). Já o ladrão nesta ilustração representa o di-
abo que quer nos tirar da presença de Deus e roubar tudo que Deus nos dá. Mas veja o que o Senhor Jesus diz no
v.10 - “O ladrão só vem para matar roubar e destruir eu vim para que tenham vida e vida em abundância”. Quando
falamos em vida abundante pensamos logo em casas, carros, dinheiro (coisas que o ladrão pode roubar), mas pen-
samos errado. O Senhor Jesus até pode nos dá tudo isso, mas a vida abundante que Ele promete aos que já creram
em seu nome é primeiramente a vida eterna ao lado de Deus, mas até que esse dia chegue podemos usufruir de
uma vida abundante na terra, que é a paz em tempo de angústia, alegria em tempo de tristeza, comunhão com
Deus e muitas outras bênçãos. Então agradeça hoje mesmo a Deus por ser sua ovelha e ter todo cuidado e amor do
Bom Pastor. Demonstre sua gratidão a Deus falando às outras pessoas do preço que foi pago por Jesus na cruz.
Hoje talvez tenhamos em nosso meio alguém que ainda não fez sua decisão de receber o Senhor como Salvador …
está como uma ovelha sem pastor, desgarrada, necessitando de paz, alegria, comunhão com Deus. Se você é uma
dessas pessoas saiba que Deus quer te dar vida abundante. Receba a Jesus, Ele é a Porta.
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Recorte as gravuras e monte as ovelhas e o pastor. Este é um rebanho comum, mas lembre-se  que nós somos ove-
lhas e Cristo é o nosso Bom Pastor e só Ele nós dá vida em abundância.


	DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Selecione uma pessoa que será vendada, leve-a para longe dos demais; Sem a pessoa ver, coloque a Bíblia em um local qualquer na casa, de preferência bem longe; Escolha uma pessoa para ser a voz de Deus, combine com ela para que ensine a pessoa vendada o caminho para chegar a Bíblia, ela dará orientações como, esquerda, direita, frente, traz etc. Os demais ao mesmo tempo em que a voz de Deus fala, ensinarão o caminho errado; Todos falarão ao mesmo tempo, a pessoa vendada ficará meio perdida, aos poucos vá silenciando as vozes, até que a pessoa consiga ouvir a voz de Deus e encontrar a Bíblia. Assim, é preciso entender que para ouvir a voz de Deus devemos silenciar as outras vozes e saber qual realmente é a voz de Deus, mas para conhecer Sua voz devemos buscar conhecer Deus, ter uma vida de intimidade, oração, jejum e leitura da palavra,  para estar sensível a Sua voz. Nessa dinâmica a pessoa não conhecia quem ensinava o caminho certo, por isso não conseguia ouvi-lo. Como ouvirei e seguirei uma voz que não conheço? Se for ovelha deve conhecer a voz do Pastor ou seguirá um estranho que pode te levar a morte. Em nossas vidas podemos ouvir três vozes: A de Deus, a nossa ou a do inimigo.

