PALAVRA & VIDA – 2º TRIMESTRE/2017
RECURSOS DIDÁTICOS

LIÇÃO 5 – JESUS, O BOM PASTOR QUE VOCÊ OUVE E SEGUE
Textos Bíblicos: JOÃO 10:29

Objetivos para a lição:
• Apresentar o contexto do texto bíblico de João 10.
• Fazer a relação entre o Bom Pastor e os Mercenários.
• Compreender a Parábola do Bom Pastor e nas atitudes que o caracterizam como bom.
• Entender que é possível ter segurança eterno quando estamos no rebanho de Cristo.

Recursos Materiais:
•

Bíblia

•

Revista

•

18 Imagens de ovelhas recortadas e com frases no verso (veja sugestão de frases logo
abaixo)

•

Imagem do pastor

•

fita adesiva de cor

•

18 envelopes

•

Vídeo

•

Multimídia

•

Letra da Música “Mais que abundante”

➢ Apresentação Inicial:
Recepcionar os alunos, dando-lhes as boas-vindas e preparando-os para o estudo de hoje. Fazer
uma pequena recapitulação do assunto tratado na semana anterior para que todos os alunos
sejam incluídos no processo de aprendizagem.

➢ Oração
➢ Desenvolvimento da Lição:
1 - Ler o texto Bíblico a ser estudado hoje.
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2 – Quebra gelo: “O amor do pastor por suas ovelhas”
Objetivo: Promover a compreensão do amor de Jesus por todos nós.
Você deve, de forma antecipada, colocar cada ovelha dentro de um envelope. Ao chegar à
sala de aula faça um círculo de aproximadamente 50 cm de espessura usando fita adesiva de
cor. Coloque o pastor no meio dele. Explique para os seus alunos que aquele círculo
representa um aprisco. Em seguida mostre os envelopes e diga que em cada envelope
contém a figura de uma ovelha e no verso da ovelha apresenta a sua característica. Fale que
eles serão os responsáveis para dizer se cada ovelha deve ou não estar no aprisco junto com
o pastor ou fora dele. Neste momento os alunos começarão a pegar os envelopes, um a um,
e identificar, pela característica da ovelha onde ela deve ficar, se dentro ou fora do aprisco.
A medida que os alunos forem identificando onde a ovelha deve ser colocada você deverá
organizar as ovelhas que estarão dentro do aprisco ou próximo dele.
No final, fazer o fechamento e explicar qual a mensagem da história. Diga: talvez você
apresente algumas das características das ovelhas que estão fora do aprisco para justificar a
sua permanência fora dele, mas saiba que Jesus, como bom pastor, não abandona nenhum
de seus filhos e sempre nos dá oportunidades de melhorarmos.
Explique que tanto as ovelhas que estão fora do aprisco, como as que estão no aprisco,
fizeram sua escolha (livre-arbítrio) e lembrá-los da Lei de Causa e Efeito. Porém, no amor
de Deus para com seus filhos, temos a oportunidade de escolher mudar de atitude e trilhar o
caminho do bem. O arrependimento inclui afastar-se de tudo aquilo que não agrada a Deus
e voltar-se para o Bom pastor para obter o seu perdão. O verdadeiro arrependimento é
motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos Seus mandamentos. Siga
os ensinos de nosso amado pastor Jesus e assim você estará mais próximo de nosso Pai, e
encontrará o verdadeiro amor de Deus.
Encerre a dinâmica lendo: João 10.16 “Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É
necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e
um só pastor”. Nesse momento coloque todas as ovelhas dentro do aprisco.
Frases:
- Ovelhas que deve ficar no aprisco:
- Ovelhas que devem ficar fora do
1. Procuro obedecer a Palavra.
aprisco:
2. Falo do amor de Deus.
1. Sou desobediente
3. Sou uma pessoa amiga.
2. Falo palavrões.
4. Tenho amor no coração.
3. Não tenho domínio próprio.
5. Falo sempre a verdade.
4. Tenho mágoa no coração.
6. Sou generosa.
5. Falo mentiras.
7. Sou integro e honesto.
6. Tenho inveja.
8. Cuido da minha família.
7. Roubo objetos.
9. Sou humilde e ajudo as pessoas.
8. Me envolvo com más companhias.
9. Sou uma pessoa orgulhosa e egoísta.
Fonte: http://ebdadtaqnorte.blogspot.com.br/2015/09/dinamica-licao-11-jesus-o-bom-pastor.html
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3 – Fazer a exposição do Contexto da passagem bíblica em estudo a partir das colocações
feitas pelo autor da revista.

4 – Fazer a apresentação do vídeo do pastor e as ovelhas e, em seguida, o contraste entre o
Pastor e os Mercenários
https://www.youtube.com/watch?v=vbdAefpziro

5 – Fazer a exposição das características do Bom Pastor descritas em João 10:1-10
➢ O Bom Pastor chama suas ovelhas para virem ao seu encontro.
➢ O Bom Pastor conduz para fora do aprisco em direção aos pastos.
➢ O Bom Pastor vai adiante das ovelhas, que o seguem, para guia-las e protege-las.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E ENSNO:
1 – Você tem conseguido ouvir a voz do Bom Pastor?
2 – Que outras vozes nos confundem e nos impedem de ouvir a verdadeira voz do Bom
Pastor?
3 – Você tem sido uma ovelha obediente e tem “comido” das melhores pastagens
oferecidas pelo Bom Pastor? Ou você tem buscado o alimento mais fácil e não nutritivo
oferecido pelo mundo?
4 – Você tem sido uma ovelha obediente à voz do Bom Pastor?
5 – Qual tem sido a sua atitude diante do Bom Pastor? Tem procurado estar próximo a
Ele ou tem se aventurado em lugares não seguros?

Para encerrar a aula:
6 – Para encerrar a aula fazer a leitura da canção “Mais que abundante” de André Valadão .
Mais Que Abundante
Meu Deus é mais que abundante
Supre as minhas necessidades
Descanso em pastos verdejantes
El Shaday cuida de mim.
Meu Pastor não vai deixar
Na minha vida algo me faltar
Confio em Ti, meu El Shaday
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Jesus, o Bom Pastor, cuida de mim.
Ainda que a figueira não floresça
E a terra toda estremeça
Levanto minhas mãos a Ti
El Shaday cuida de mim.
Meu Pastor não vai deixar
Na minha vida algo me faltar
Confio em Ti, meu El Shaday
Jesus, o Bom Pastor, cuida de mim.
Mais que abundante é o derramar
Do poder de Deus sobre mim
Elevo meu cálice a Ti
Eu sei, irá transbordar...
Mais que abundante
Elevo meu cálice...
Mais que abundante...
Meu Pastor não vai deixar
Na minha vida algo me faltar
Confio em Ti, meu El Shaday
Jesus, o Bom Pastor, cuida de mim.
Mais que abundante.
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