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objetivos
•
•

EVIDENCIAR O PASTOREIO DO SENHOR JESUS
EVIDENCAIR A IMPORTÂNCIA DO DISCIPULADO NO PROCESSO DE SANTIFICAÇÃO

textos base: SALMOS 23

desenvolvimento
Neste final de semana, Deus usou a vida do nosso irmão Tiago Marques,
da nossa igreja de Uberlândia, para falar com a igreja de forma poderosa.
Pela manhã, observamos a resposta de Jesus ao salmista. Jesus é o pastor
que o salmista evidencia, e seu modelo de pastoreio é exposto pelo próprio Jesus
no Evangelho de João cap.10 vers.11, quando Jesus afirma: “Eu sou o bom
pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas”.
No culto da noite, aprendemos sobre o processo de santificação da vida
cristã diante do Salmo 23. A revelação bíblica mostra que, assim como uma
ovelha aprende o necessário para viver com seu pastor, o cristão também
aprende com o discipulado, que é o ambiente de ação do Bom Pastor para nossas
vidas.
O cristão (a ovelha) passa por um processo de amadurecimento
(santificação), e neste processo, aprende a valorizar o alimento (palavra de
Deus), aprende a reconhecer a importância do discipulado (guia-me a águas
tranquilas), aprende a passar provações e tribulações (vale da sombra da
morte), aprende a importância da comunhão, da aliança e da honra (preparas
uma mesa para mim e unge a minha cabeça com óleo), e por fim, aprende a
confiar e depender somente e inteiramente de Jesus Cristo, o nosso Bom Pastor.
Concluímos então, que não importa em que etapa desse processo nos
encontramos. Refrigério para a alma é saber que Jesus, o bom pastor, já
começou a boa obra, e por ser fiel e justo, irá completa-la em nossas vidas.
PERGUNTA 01 – Diante de tantos apontamentos sobre a pessoa do pastor
e sobre as ovelhas, o que mais chamou sua atenção nas ministrações acerca
do Salmo 23?
PERGUNTA 02 – Como você vê a figura de Jesus Cristo, nosso Bom
Pastor, diante das nossas limitações como ovelhas?
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PERGUNTA 03 – Como ovelhas, passamos por um processo de
santificação na vida cristã igual observamos no compartilhamento. Em qual
parte deste processo você identifica que está vivendo?
PERGUNTA 04 – Como você enxerga a figura do discípulo e do
discipulador? Como você compreende essa mistura de ser ovelha e ao mesmo
tempo, ser representante do pastor?
AUXÍLIO – Mateus cap. 10. vers. 5-8, 20 e 24a
Como cristãos, somos chamados para anunciar o reino de Deus por meio
do discipulado, e nessa missão se define a nossa identidade. Tenha um tempo de
oração, adoração e exaltação ao Bom Pastor e de liberdade para que o Espirito
Santo conduza esse momento.

avisos
▪

▪
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