
BUSCAI MINHAS OVELHAS 

João 10:1 - NA verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta 

no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. 

2 - Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 

3 - A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas 

ovelhas, e as traz para fora. 

4 - E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o 

seguem, porque conhecem a sua voz. 

5 - Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não 

conhecem a voz dos estranhos. 

A INTENÇÃO DO LOBO É DISPERSAR AS OVELHAS DE JESUS: 

João 10:11 - Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 

12 - Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o 

lobo, e deixa as ovelhas, e foge; e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. 

O lobo pega uma ovelha, as demais se dispersam; 

O lobo espanta as ovelhas para que não vivam juntas, se tornem presas fáceis, 

fiquem amarguradas pelos vales e pelos montes; 

OVELHAS DISPERSAS SÃO AS OVELHAS CANSADAS E DESGARRADAS: 

Mateus 9:36 - E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque 

andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. 

Elas podem ter se desgarrado porque ficaram cansadas, desanimadas na 

caminhada; 

Elas podem ter se desgarrado porque sofreram maus tratos das outras ovelhas 

na caminhada. 

O Senhor colocou sobre nós a responsabilidade de buscar todas as ovelhas cansadas 

e desgarradas da Casa de Israel (Igreja). 

Mateus 18:12 - Que vos parece? Se algum homem tiver cem ovelhas, e uma delas 

se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as noventa e nove, em busca da que se 

desgarrou? 

13 - E, se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela 

do que pelas noventa e nove que se não desgarraram. 

14 - Assim, também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes 

pequeninos se perca. 

Estas ovelhas precisam de cada um de nós; 

O Pai celestial conta comigo e com você para buscar estas ovelhinhas que se 

desgarraram. 

  



OVELHAS DISPERSAS SÃO AS OVELHAS PERDIDAS: 

Mateus 10:5 - Jesus enviou estes doze, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo 

caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos; 

6 - Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel; 

São aquelas que querem voltar, mas não conseguem achar o caminho; 

São aquelas que se perderam, não por rebeldia, mas porque foram enganadas 

durante a caminhada; 

Estas ovelhas só voltam quando nós formos busca-las. 

Ilustração: Criam passarinhos, mas não cuidam das ovelhas de Jesus; 

Cuidam de cachorros, dá ração, água, vacina, mas não cuidam das ovelhas de 

Jesus 

Jesus está nos mandando ir a trás das ovelhas perdidas. Tragam elas nos ombros 

e cuidem delas, pois são minhas ovelhas. 

OVELHAS DISPERSAS SÃO AS OVELHAS DOENTES: 

Mateus 9:12 - Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os 

sãos, mas, sim, os doentes. 

13 - Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício. 

Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. 

Ficaram doentes porque se alimentaram mal; 

Ficaram doentes porque se envolveram em toda espécie de pecado e sujeira; 

Ficaram doentes, estão sofrendo e precisam de nós.  

PRECISAMOS IR ATRÁS DAS OVELHAS QUE ESTÃO DISPERSAS: 

Ezequiel 34:6 - As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por 

todo o alto outeiro; sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da 

terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. 

Isaías 40:11 - Como pastor apascentará o seu rebanho; entre os seus braços 

recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço; as que amamentam guiará 

suavemente. 

Como discípulos de Cristo, não podemos negligenciar a ordem que o nosso Senhor 

nos deu. Mat. 28:19 – Vão e façam discípulos de todas as nações... 

No amor de Cristo! 

Pr. Maucir Lehn 

lehn@uol.com.br 

 

 


