
1. ASSUNTO DA SEMANA: Ovelhas sem pastor 

Curitiba, 01 de maio de 2022. 

 

Objetivo do encontro: refletir sobre o que significa ser uma “ovelha sem pastor”. 

Para o líder: Se você está cansado, lembre-se que você tem um Pastor, que nunca te abandona e sabe tudo o que 

está acontecendo em sua vida! Somente confie e descanse nos braços do Senhor! 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO  

Características das ovelhas 

Objetivo e aplicação: Líder assista (ou comente) com os membros da célula sobre as características das ovelhas 

apontadas no vídeo (link: https://www.youtube.com/watch?v=OXCOXzXlrI0). Reflitam sobre essas características e 

por que somos chamados de “ovelhas” pelo nosso Pastor!  

20 MINUTOS 

1. Segura na mão de Deus: https: http://www.youtube.com/watch?v=8zbjp3x29Uk&t=51s  

2. Leia: Salmo 107:1-6, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e compare com a mensagem estudada? 

3. Em oração, agradeça ao Senhor pelo privilégio de ser ovelha de Jesus! 

4. Ouvi contar a história de Jesus https://www.youtube.com/watch?v=Q6gEl4_0o8c      

O RESUMO DA MENSAGEM: Ovelhas sem pastor 

Mateus 9:35-38 – Pr. Paschoal Piragine 

INTRODUÇÃO  

Jesus estava na Galiléia e tinha como propósito terminar o seu ministério ali para poder expandi-lo para outras 

regiões do país. Os historiadores afirmam que a Galiléia, àquela época, era uma região muito populosa com cerca de 

300 vilas e cidades. Nesta altura ele já havia visitado cada uma destas cidades e vilas, pregado, ensinado e curado 

pessoas. Os estudiosos afirmam que, em um trabalho quase de porta em porta, ele havia ministrado cerca de 3 

milhões de pessoas! Por isso, este texto nos mostra as impressões de nosso Senhor sobre as condições das pessoas 

que ele visitou. Que condições eram estas? 

 

I. Ovelhas aflitas: A palavra usada pelo Senhor Jesus trouxe um efeito gráfico aos que a escutaram. Poderia ser 
usada de modo a descrever uma ovelha que tivesse sido esfolada a ponto de ter grande parte de seu corpo 
mutilado. Como também uma ovelha que de tão ferida, ainda que viva, já parecia estar morta. Diante desta visão, a 
resposta de Jesus foi a que encontramos no verso 35, anunciar a estas ovelhas uma boa notícia, pois este é o sentido 
da palavra evangelho, o Reino de Deus chegou até vocês. O Pastor que fora prometido pelos profetas havia chegado 
para cuidar das ovelhas destinadas a matança (Ez 34:5-6, 11; Zc 11:4). 

https://www.youtube.com/watch?v=OXCOXzXlrI0
http://www.youtube.com/watch?v=8zbjp3x29Uk&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=Q6gEl4_0o8c


Como podemos perceber a aflição das pessoas nos dias de hoje? O que fazer quando nos deparamos com pessoas 
com almas aflitas, colocadas pelo Senhor ao nosso redor? 
 

II. Ovelhas exaustas: A palavra aqui descreve a figura de alguém que está tão cansado que não consegue se levantar 

ao ponto de ficar prostrado no chão. Foi vendo pessoas prostradas que a compaixão de Jesus tornou-se a motivação 

para anunciar uma boa notícia, o Reino chegara e trazia consigo um pastor, mas também para que esse poder 

extraordinário se manifestasse curando todo o tipo de doenças e enfermidades. Jesus veio para demonstrar o seu 

amor e a força de sua misericórdia a favor de todos quantos o buscam. 

Qual foi a atitude de Jesus ao ver tantas ovelhas exaustas à sua volta? Que atitude devemos tomar, como célula, 

quando observamos que alguém de nosso grupo encontra-se nessa situação?  

 

III. Ovelhas sem pastor. A terceira expressão gráfica deste texto é que estas ovelhas permaneciam deste jeito 

porque estavam desgarradas. Elas estavam perdidas e não tinham um pastor, nem tão pouco o pastor que antes 

talvez tivessem tido e não fora competente para trazê-las ao aprisco. Ovelha sem pastor sempre será preza fácil para 

os predadores. Você não precisa ficar sem pastor, pois o Senhor quer aliviar os pesos do seu jugo e cuidar de você.   

Na vida cristã o que significa ser “preza fácil para os predadores”? O que devemos fazer para não ser essa preza? 

 

IV. – Os auxiliares que trabalham na sua seara: Mas em sua sabedoria Ele mesmo pede ao pai que mande 

trabalhadores para cuidarem destas ovelhas. Ele é o grande médico, mas os trabalhadores são os cuidadores que em 

seu nome são enviados. Eles são os socorristas do nosso Senhor, pessoas enviadas por Ele na hora de angústia. Você 

mesmo pode pedir para que Ele mande um trabalhador para cuidar de você. 

Quem são os trabalhadores da seara? Como devem executar a tarefa destinada a eles pelo Senhor? De um 

testemunho das vezes que você foi esse socorrista? 

 

Conclusão: Compaixão e cuidado pastoral do nosso Salvador é o que Ele nos oferece. Sua visitação espiritual, mas 

também seu toque físico por sua igreja. Você quer? Mas de outro lado será que você não pode ser a resposta da 

oração de Jesus? Ou de alguém? Todos nós precisamos ser cuidados e aprender a cuidar. 

 

Checagem: Você tem percebido o cuidado do Senhor em sua vida? Tem notado que Ele cuida espiritualmente de 

você, mas também envia os seus, para te ajudar?  E você, tem sido um auxiliar que trabalha na seara? Tem sido 

cuidado e tem cuidado das pessoas que Deus tem colocado ao seu redor? 

Oremos pela campanha B.O.M., para que muitos sejam transformados pela palavra do Senhor e que muitos outros 

possam ser enviados pelo Senhor para trabalharem em sua seara. Converse com a sua célula para que ela possa ser 

um exemplo de grupo que trabalha na seara, pois todos nós precisamos ser cuidados e também aprender a cuidar 

dos outros.   

Oremos: Pela nossa nação, pelas lideranças da nossa igreja e pelos demais membros. Oremos para que possamos 

executar com excelência o trabalho direcionado a nós na seara do Senhor! 

 

 

 


