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João 10 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Rebanho de Ovelhas 
Jesus, o Bom Pastor 
Os Judeus Rejeitam Jesus 
 
O REBANHO DE OVELHAS : Leia João 10:1-6. 
     Uma parábola é uma história curta que fala de coisas naturais para 
explicar verdades espirituais. Jesus é o Bom Pastor que cuida e alimenta as 
Suas ovelhas. As ovelhas de Jesus são todos aqueles que crêem n’Ele e O 
seguem. Nos tempos bíblicos, o pastor sempre ia à frente das suas ovelhas, 
chamando-as enquanto caminhava. Todas as ovelhas conheciam a sua voz e 
o seguiam. Quando outro pastor se aproximava com as suas ovelhas, de um 
outro rebanho, nenhuma das ovelhas deste rebanho o seguia porque elas 
conheciam a voz do seu pastor. 
 

Para Fazer 
 
1. Porque Jesus chamou a Si mesmo “O Bom Pastor”? 
a) Porque Ele possuía muitas ovelhas. 
b) Porque Ele cuidava bem das ovelhas e cabras.  
c) Porque Ele cuida daqueles que Lhe pertencem, como um pastor cuida  
    das suas ovelhas. 
 
JESUS, O BOM PASTOR: Leia João 10:7-21. 
     Jesus falou de Si mesmo como a porta. Nos tempos bíblicos, um pastor 
guardava as suas ovelhas num curral fechado, à noite, para as proteger dos 
animais selvagens. Depois de todas as ovelhas se encontrarem dentro do 
curral, seguras, o pastor sentava-se à porta vigiando e protegendo as suas 
ovelhas. Desde que ali estivesse, o pastor tinha a certeza de que nenhum 
animal selvagem poderia entrar no curral. 
     Um ladrão não tentaria entrar pela porta para roubar uma ovelha, mas 
saltaria o muro, se pudesse. Jesus disse que alguns líderes religiosos eram 
semelhantes a ladrões. Eles, de facto, não amavam as pessoas, mas somente 
desejavam tirar delas, o que pudessem. 
     Jesus disse que não tinha vindo para destruir, mas para dar vida; vida em 
abundância. Vida em abundância significa uma vida maravilhosa na terra, e 
uma vida eterna no céu. 
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     Jesus disse: “Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo.” Ele não 
disse que era uma de muitas portas, mas que Ele era a Porta – a única porta. 
Algumas pessoas tentam chegar até Deus através de profetas, de santos, de 
Maria, mãe de Jesus, ou filiando-se em alguma igreja. Mas Jesus é o único 
caminho, a única porta para a salvação. 
     Jesus disse que é necessário que entremos por essa porta. Da mesma 
forma que a porta ficava aberta para as ovelhas, Jesus convida todos a vir a 
Ele e ter a vida eterna. Mas Deus não vai forçar ninguém a ir a Jesus e ser 
uma das Suas ovelhas. Cada pessoa tem que fazer a sua própria escolha. Se 
decidir entrar pela “Porta”, passará a fazer parte do rebanho de Jesus, e será 
salvo. Se não entrar, não será salvo. Esta é a realidade e não há como negá-
la. 
     Jesus disse que daria a Sua vida pelas suas ovelhas. Ele faria isto pela 
Sua própria vontade, ninguém poderia tirar a Sua vida, se Ele não o 
permitisse. Naqueles dias algumas pessoas estavam a tentar matá-Lo. 
Chegaria o dia em que Ele seria crucificado e pregado numa cruz de 
madeira e deixado lá para morrer. 
     Quando chegasse a hora de Ele morrer, permitiria que os Seus inimigos 
O matassem. Mas Ele sabia que a morte não seria o fim para Ele. Ele disse: 
“O Pai ama-me porque dou a minha vida para poder tornar a recebê-la” (17*). 
Jesus voltaria a viver e provaria o seu poder sobre a morte porque Ele era 
verdadeiramente o Filho de Deus. 
     Mais uma vez alguns enfureceram-se com as palavras de Jesus, mas 
outros creram. Aqueles que não creram não eram as Suas ovelhas, pois as 
Suas ovelhas ouviriam a Sua voz. 
 

Para Fazer 
 
2. Quantas portas há, para a salvação?  
a) Muitas, pois há muitas religiões através das quais podemos ser salvos. 
b) Pelo menos quatro: Maria, os santos, os profetas, a igreja. 
c) Somente uma, e esta porta é Jesus. 
 
3. O que é que precisa fazer para ser salvo? 
a) Precisa de entrar pela “Porta” para ser salvo. 
b) Tem que esperar até que alguém abra a porta. 
c) Não precisa de fazer nada. 
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4. Como é que Jesus disse que demonstraria o Seu amor pelas Suas 
ovelhas? 
a) Ele guiá-las-ia a verdes pastos. 
b) Ele daria a Sua vida por elas. 
c) Ele guiá-las-ia para junto de águas tranquilas. 
 
OS JUDEUS REJEITAM JESUS: Leia João 10:22-42. 
     Alguns dentre o povo queriam matar Jesus porque Ele afirmava ser o 
Filho de Deus (26) e dizia que dava a vida eterna aos Seus seguidores (28). 
Outros aceitaram-No como o seu Bom Pastor e seguiram-No. Você também 
precisa de escolher entre seguir Jesus, ou seguir o seu próprio caminho 
corno urna ovelha perdida. 
 

Para Fazer 
 
5. Quando Jesus Se apresentou como o “Bom Pastor”, como é que o povo 
O recebeu? 
a) Alguns quiseram matá-Lo; outros seguiram-No. 
b) Eles rejeitaram-No. 
c) Todos creram n’Ele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


