
No domingo passado aprendemos que somos templo do Espírito 
Santo nos moldes do Tabernáculo do A.T. (Santidade, oração, 
serviço, contribuição, cheios do Espírito Santo) 
 
Mas, para que sejamos templo nesse molde, temos que ser sarados 
espiritualmente e emocionalmente.  
 
Por isso, somente uma pessoa pode nos tratar e pastorear nossa 
vida, trazendo cura e restauração: O Senhor Jesus Cristo! 
 
No Tabernáculo de Moisés, somente o sumo sacerdote podia 
entrar, uma vez no ano, com o sangue do cordeiro, no santo lugar, 
aonde estava a arca da aliança. Alí se manifestava a Shekiná de 
Deus. Da mesma forma, somente Jesus deve ser o nosso Sumo 
Pastor. Somente Ele deve ter acesso a nossa alma para alí 
manifestar a presença de Deus. 
 

Jesus, o Sumo Pastor 
 

Vós, ovelhas minhas, sois ovelhas do meu pasto, sois 
homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. 

Ez 34.31 
 
Quando recebemos o Senhor Jesus em nosso coração, passamos 
a experimentar um cuidado todo especial dEle para conosco, 
porque passamos a ser “ovelhas do seu pasto”. 
 
Temos que entender algumas verdades sobre esse relacionamento: 
 
I – Jesus é o Pastor e nós, suas ovelhas 
 
. Ele vai adiante de nós  – Jo 10.1-4  Em verdade, em verdade 
vos digo: quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, 
mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. 2 Mas o 
que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 3 A este o 
porteiro abre; e as ovelhas ouvem a sua voz; e ele chama pelo 
nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. 4 Depois de 
conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante 
delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz; 
 
. Ele já deu a própria vida por nós – Jo 10.10,11  O ladrão não 
vem senão para roubar, matar e destruir; eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância.11 Eu sou o bom 
pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 
   
. Ele nos conhece e Se interessa por nós individualmente  –        
Jo 10.13,14 Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e 



não se importa com as ovelhas.14 Eu sou o bom pastor; 
conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. 
 
. Ele nos carrega nos Seus ombros nos momentos mais difíceis – 
Lc 15.4-6 Qual de vós é o homem que, possuindo cem 
ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove 
no deserto, e não vai após a perdida até que a encontre?5 E 
achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo;6 e 
chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: 
Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se 
havia perdido. 
 
. Ele nos dá a vida eterna – Jo 10.27-30  As minhas ovelhas 
ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; 28 
eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as 
arrebatará da minha mão. 29 Meu Pai, que mas deu, é maior 
do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu 
Pai. 30 Eu e o Pai somos um. 
  
 
 
II – Seremos suas ovelhas se: 
 
. Ouvirmos a Sua voz e O seguirmos – Jo 10.27  As minhas 
ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me 
seguem; 
 
Há muitas vozes no mundo, mas todas elas nos levam a lugares 
sem vida, sem esperança, sem futuro. Ficamos ainda mais 
confusos quando as seguimos. 
 
. Deixarmos nossas feridas de alma serem tratadas por Ele.  
Jo 10.9 Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, 
e entrará, e sairá, e achará pastagens. 
 
Existem pessoas que cultivam as feridas que possuem na alma, 
porque elas não conhecem a bênção de viver como a alma livre. 
 
Uma pessoa com a sua alma sarada é capaz de ser um canal de 
cura para milhares de pessoas. 
 
. Permanecermos no Seu rebanho – Jo 10.16 Tenho ainda 
outras ovelhas que não são deste aprisco; a essas também 
me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz; e haverá um 
rebanho e um pastor. 
 



O templo é o lugar em que todo o rebanho do Senhor se reúne, e a 
célula é onde uma pequena parte deste rebanho se relaciona com 
mais profundidade. 
 
No templo O adoramos juntos com toda a nossa comunidade, na 
célula temos a oportunidade de servi-lo: trazendo convidados, 
dando o nosso testemunho, discipulando os novos na fé,  
 
III – Se Jesus é o nosso Sumo Pastor, as nossas obras serão 
maiores do que as dEle 
 
Jo 14.12-14 -  Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que 
crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará 
maiores do que estas; porque eu vou para o Pai; 13 e tudo 
quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja 
glorificado no Filho.14 Se me pedirdes alguma coisa em meu 
nome, eu a farei. 
 
É o Senhor Jesus quem opera a cura, a libertação, a restauração 
familiar. É Jesus quem opera os milagres, portanto, se nós formos 
suas ovelhas estaremos sendo usados por Ele como canais de 
todas as Suas obras. 
 
Conclusão: 
 
Ao não crente: Entregue sua vida ao pastor Jesus e deixe Ele 
apascentar você. Ele vai curar sua alma, restaurar sua vida e te 
dará vida eterna! 
 
Ao crente: Você tem se deixado tratar? Você tem sido ovelha ou 
cabrito? Deixe o pastor Jesus te transformar em templo do Espírito 
Santo!   
 


