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A sociedade, em todas as nações, encontra-se doente. A maioria 
das pessoas tem a alma enferma. Nesses últimos dias, o que tem 
acontecido no Sebastião Norões, tem nos mostrado que até as 
crianças estão espiritualmente enfermas. 
 
Por isso Jesus ensinou ao seus discípulos que orassem ao Pai 
pedindo mais trabalhadores, mais obreiros, mais apascentadores, 
mais pastores, porque sempre será grande o número de pessoas 
perdidas, de alma enferma. Pessoas que precisam de um pastor 
que zele por sua alma. 
 
Ao longo dos anos, Deus tem levantado homens e mulheres 
dedicados, valorosos, bons pastores e pastoras. Deus tem 
levantado líderes apascentadores para o Seu imenso rebanho em 
toda a Terra, por todas as eras e em todas as gerações, até o dia 
de hoje. 
 
No entanto, por mais dedicado, íntegro e capacitado que um líder 
ou pastor seja, jamais chegará, se quer, aos pés do Senhor Jesus. 
 
Assim como as virtudes, os talentos e as boas qualidades são 
notórias em um bom pastor, também os defeitos e as vicissitudes o 
serão. Muitos estão decepcionados com homens e mulheres de 
Deus que um dia falharam e por isso estão afastados do Reino, 
abriram mão de um ministério frutífero, de uma fé que atraía 
pessoas para Cristo. Tudo porque depositaram suas mais altas 
expectativas em pessoas, cujos pés também são de barro. 
 
Mas, se a sua vida, os seus sonhos, as suas mais altas 
expectativas estiverem nas mãos do Pastor Jesus, então, Ele 
achará descanso para a sua alma. Mt 11.27-30 -  Todas as coisas 
me foram entregues por meu Pai; e ninguém conhece 
plenamente o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece 
plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o 
quiser revelar.28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei.29 Tomai sobre vós o meu jugo, e 
aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e 
achareis descanso para as vossas almas.30 Porque o meu jugo 
é suave, e o meu fardo e leve. 
 

 
 
 



IDPB CIDADE NOVA  IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

O Bom Pastor, Jesus 
 
Jesus Cristo é o Pastor perfeito, porque é o único capaz de 
ministrar cura e sabedoria sobre nossa vida.  
 
Portanto, quando nos tornamos discípulos desse Pastor inigualável, 
único e fiel, descobrimos que: 
 
1 – Jesus é a nossa vida 
Jo 14.18-20 - Não vos deixarei órfãos; voltarei a vós.19 Ainda 
um pouco, e o mundo não me verá mais; mas vós me vereis, 
porque eu vivo, e vós vivereis.20 Naquele dia conhecereis que 
estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 
 
Ef 2.4-6 -  Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu 
muito amor com que nos amou,5 estando nós ainda mortos em 
nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça 
sois salvos),6 e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele 
nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, 
 
Só Jesus pode nos livrar da morte eterna. 
Só Jesus pode nos levar verdadeiramente à presença de Deus. 
 
2 – Jesus é o nosso mediador 
Jo 14.6 - Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, 
e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. 
 
Rm 8.33-39 - Quem intentará acusação contra os escolhidos de 
Deus? É Deus quem os justifica;34 Quem os condenará? Cristo 
Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os 
mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por 
nós;35 quem nos separará do amor de Cristo? a tribulação, ou 
a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o 
perigo, ou a espada?36 Como está escrito: Por amor de ti 
somos entregues à morte o dia todo; fomos considerados 
como ovelhas para o matadouro.37 Mas em todas estas coisas 
somos mais que vencedores, por aquele que nos amou.38 
Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem 
anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, 
nem potestades,39 nem a altura, nem a profundidade, nem 
qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, 
que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 
 
O Pastor Jesus é o único que nos justifica diante das calúnias e 
acusações infundadas. 
 



IDPB CIDADE NOVA  IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

1 Jo 2.1 - Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que 
não pequeis; mas, se alguém pecar, temos um Advogado para 
com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 
 
Jesus é o único que pode nos livrar das acusações que se 
estabeleceram sobre nós por causa dos nossos pecados. 
 
3 – Jesus é o nosso Salvador 
At 4.11,12 - Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os 
edificadores, a qual foi posta como pedra angular.12 E em 
nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum 
outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser 
salvos. 
 
1 Ts 5.9 - ...porque Deus não nos destinou para a ira, mas para 
alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo... 
 
Só o Pastor Jesus nos livra das prisões espirituais 
 
4 – Jesus é o Pão que sustenta nossa vida  
Jo 6.32-35 -  Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade 
vos digo: Não foi Moisés que vos deu o pão do céu; mas meu 
Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.33 Porque o pão de Deus é 
aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.34 Disseram-lhe, 
pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão.35 Declarou-lhes 
Jesus. Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim, de modo 
algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. 
 
Só o Pastor Jesus nos livra da fome espiritual, que é a raiz de todas 
as prisões da alma. 
 
5 – Jesus é a Água da Vida 
Jo 4.10-14 -  Respondeu-lhe Jesus: Se tivesses conhecido o 
dom de Deus e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe 
terias pedido e ele te haveria dado água viva.11 Disse-lhe a 
mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo; 
donde, pois, tens essa água viva?12 És tu, porventura, maior 
do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também 
ele mesmo bebeu, e os filhos, e o seu gado?.13 Replicou-lhe 
Jesus: Todo o que beber desta água tornará a ter sede;14 mas 
aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede; pelo 
contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água 
que jorre para a vida eterna. 
 
Jo 7.37,38 – Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus 
pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a 
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mim e beba.38 Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu 
interior correrão rios de água viva. 
 
Só o Pastor Jesus nos livra da sede espiritual. 
Só o Pastor Jesus nos limpa o coração para que sejamos fonte de 
bênção. 
 
6 – Jesus é o nosso Alicerce 
Ef 2.19-21 - Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem 
forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da 
família de Deus,20 edificados sobre o fundamento dos 
apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a 
principal pedra da esquina;21 no qual todo o edifício bem 
ajustado cresce para templo santo no Senhor, 
 
O Pastor Jesus é o único que nos livra de desmoronarmos 
  
7 – Jesus é a nossa Luz 
Jo 1.3-5 - Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e 
sem ele nada do que foi feito se fez.4 Nele estava a vida, e a 
vida era a luz dos homens;5 a luz resplandece nas trevas, e as 
trevas não prevaleceram contra ela. 
 
O Pastor Jesus nos livra dos tropeços no escuro 
 
8 – Jesus é a nossa Videira 
Jo 15.4-7 - Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; 
como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não 
permanecer na videira, assim também vós, se não 
permanecerdes em mim.5 Eu sou a videira; vós sois as varas. 
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto; 
porque sem mim nada podeis fazer.6 Quem não permanece em 
mim é lançado fora, como a vara, e seca; tais varas são 
recolhidas, lançadas no fogo e queimadas.7 Se vós 
permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem 
em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. 
 
Só o Pastor Jesus transforma as amarguras da alma em verdadeira 
alegria e nos faz viver a realidade do vinho novo todos os dias. 
 
9 – Jesus é o nosso Cabeça 
Ef 4.14-16 - ...para que não mais sejamos meninos, 
inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela 
fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação 
do erro;15 antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em 
tudo naquele que é a cabeça, Cristo,16 do qual o corpo inteiro 
bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo 
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a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para 
edificação de si mesmo em amor. 
 
Só o Pastor Jesus nos livra de uma vida errante e desperdiçada. 
 
Conclusão: 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. 
 
Quem mais deu a vida por você? Somente o Pastor Jesus. 
 
Por isso, coloque agora a sua vida inteiramente nas mãos de Cristo! 
 
 
 
 
 


