
OVELHA EM PERIGO

“Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver 
afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos; serão fecundas, e se multiplicarão.

Levantarei sobre elas pastores que as apascentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão; nem 
uma delas faltará, diz o SENHOR” - Jeremias 23:3,4.

Temos muito a aprender com o comportamento da ovelha. É por isso que a Bíblia a usa 
muitas vezes como figura de linguagem para ensinar segredos espirituais.

Mas algo que gostaria de compartilhar com você nesta hora é sobre a importância do 
aprisco na vida da ovelha.

O aprisco é lugar onde a ovelha é guardada a noite pelo pastor. Ele é chamado também 
de curral ou redil.

Para a ovelha o aprisco é lugar de:
1º) Proteção: o aprisco costuma ser construído perto da moradia dos pastores, para que havendo 
ataques de predadores pela madrugada, as ovelhas possam ser protegidas por eles.
2º) Descanso: o aprisco é o lugar de descanso das ovelhas, após um longo dia de caminhada pelo 
deserto a procura de pastos verdejantes e águas de descanso.
3º)  Aquecimento: no  aprisco  as  ovelhas  por  estarem juntas  acabam se  esquentando no  frio  da 
madrugada.
4º) Reprodução: no aprisco as ovelhas se relacionam umas com as outras, se multiplicando em 
outras novas.

A ovelha fora do aprisco fica longe dos olhos do seu pastor, estando desprotegida dos 
predadores.

Como toda verdade é paralela agora aplique estas verdades à sua vida.
Muitas vezes a Bíblia chama os filhos de Deus de ovelhas e sua igreja de aprisco. Sendo 

assim, a igreja tem que ser para você um lugar de:
1º) Proteção: onde você permanece debaixo dos cuidados e proteção do seu líder e pastor. 
2º) Descanso: onde nas suas reuniões (célula e cultos aos domingos) você descansa na presença de 
Deus através do louvor após uma semana de lutas.
3º) Aquecimento: onde mantem sua fé aquecida através do seu relacionamento com Deus e com os 
irmãos.
4º) Reprodução: onde desenvolve seus dons e chamado ministerial.

A igreja na vida de um crente é como um aprisco na vida de uma ovelha. Sem ela o 
crente fica desprotegido e sozinho, longe dos olhos de seu protetor (pastor). Sujeito aos ataques do 
predador (Satanás).

É por isso que temos insistido em ensinar à você como é importante que você não perca 
nenhuma reunião, seja ela discipulado (G12), célula ou culto (Celebração: domingo às 10:00h ou 
Oração: quarta às 05:30h). Porque toda vez que você está em uma delas, está entrando dentro do 
aprisco de Deus, buscando proteção, descanso, aquecimento e reprodução.

No aprisco os leões e os ursos não conseguirão tocar sua vida, como aconteceu certa vez 
quando as ovelhas do aprisco do rei Davi foram atacadas (1 Samuel 17:34,35).
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Dentro  do aprisco  Satanás  não ousará  enfrentar  os  pastores  que  Deus colocou para 
cuidar de sua vida.

Por isso,  sua atitude hoje como ovelha sábia deve ser de permanecer dentro do aprisco, 
ou seja, da igreja, não faltando nenhuma de suas reuniões, estando assim ao alcance dos olhos de 
seus líderes e pastores, pois se não fizer isto, permanecerá como uma OVELHA EM PERIGO!!!
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