
CONHECENDO A VOZ DE DEUS 
 
 
TEXTO: João 10:1-5 
 
 
INTRODUÇÃO: 
Nestes versículos Jesus nos fala sobre conhecer a voz do seu pastor ( o próprio Jesus) 
para não ser enganado pelo inimigo.Você conhece a voz do seu Pastor? Já teve alguma 
experiência de ouvir a Sua voz? 
Todos nós temos a necessidade de ouvir a voz de Deus, pois ela nos dá forças para 
continuarmos vencendo as lutas diárias, bem como para sermos consolados e 
confortados. 
Na ânsia de ouvir a voz de Deus, muitos têm procurado recursos a fim de ouvi-Lo, mas 
estas vozes não passam de engano, é a voz do “ladrão e do salteador”, é a voz daquele 
que, com engano, vêm para “devorar” as ovelhas. 
A voz do Senhor é poderosa, voz do Senhor é cheia de majestade ( Sl 29:4) e todos 
aqueles que a ouvem, segundo a sua Palavra, serão abençoados abundantemente na 
terra.( Deuteronômio 15:4,5). 
 
CARACTERÍSTICAS DA VOZ DO SENHOR: 
1-A VOZ DE DEUS É AUDÍVEL – todas as ovelhas escutam e identificam a voz de Deus. 
Ele não é insensível às nossas necessidades, desde a criação do mundo, Deus sempre 
procurou se comunicar com o homem. Deus nos fala de um modo ou de outro, usa os 
sonhos, visões, pessoas, Sua Palavra... nós é que, às vezes, estamos muito ocupados para 
ouvi-Lo e obedecê-Lo. 
 
2-A VOZ DE DEUS TRAZ DIREÇÃO PARA NOSSAS VIDAS – é o pastor que dirige as suas 
ovelhas até a comida e a água, porém tudo isso em segurança! Logo, se você tem ouvido 
alguma outra voz que o(a)leve aos caminhos maus de pecado e desobediência, essa não 
é a voz de Deus 
 
3-A VOZ DE DEUS TRAZ SALVAÇÃO – em nossos tempos muitas são as vozes que nos 
levam “aos caminhos de salvação”. Vozes que nos falam que para obtermos salvação é 
necessário meditações, sacrifícios, obras, cultos a pessoas ou coisas, mas a Palavra de 
Deus diz que “as ovelhas ouvem a voz de Cristo ( o Pastor); Ele as conhecem,  elas o 
seguem e Ele  lhes dá a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da 
Sua mão”.( João 10:27,28). Logo, se queremos salvação eterna, precisamos dar credito 
à voz de Deus e a Sua Palavra que diz: Ele( Jesus) é a pedra que foi rejeitada por vós, os 
edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, 
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo 
qual devamos ser salvos. (Atos4:11,12) 
 
CONCLUSÃO 
Peça a Deus para abrir seu entendimento para ouvi-Lo e obedecê-Lo, uma vez que, a  
salvação e a vida eterna dependem de ouvir a Sua voz: Agora, pois, se diligentemente 
ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade 



peculiar dentre todos os povos; porque toda a terra é minha.( Êxodo 19:5). Se você ainda 
não tomou a decisão de está ao lado de Jesus, hoje é o seu dia! A voz de Deus o(a) 
convida para receber Jesus como Senhor e exclusivo Salvador da sua vida. Não se 
esqueça de dizer sim para Ele. 
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DINÂMICA 
Quem está falando? 
 
Objetivo: 
Reconhecer sem ver a voz de quem está falando. 
 
Desenvolvimento 
Vendar os olhos (ele pode prometer que fechará o olhos e não abrirá até que a dinâmica 
tenha acabado) de um o integrante, os demais integrantes ficaram um ao lado do outro, 
cada um dirá uma palavra, no final o voluntário de olhos fechados, deverá repetir a 
sequência de palavras e nome exato do(a) discípulo(a) da célula que disse a palavra. 
 
Conclusão 
A palavra de Deus precisa ficar gravada em nosso coração e mente, pois somos ovelhas 
do bom pastor e reconhecemos a sua voz, e a palavra de Deus é a voz Dele pra nós. 


