
EU SOU O BOM PASTOR
Jo 10,1-21

Ez. 34;  Sl. 23,3; Am. 5,10-13; Mc. 13,3 



CONTEXTO

Foi por volta do ano 95 d.C., os judeus 
fariseus e o império romano intensificaram a 
perseguição, mergulhando a comunidade joanina 
em profunda crise. O grupo sofreu e foi 
perseguido até mesmo pelos próprios 
governantes. Surge, então o Evangelho de João 
para orientar e animar a caminhada da 
comunidade. Em particular, Jo 10,1-25, que 
aborda diretamente a figura da liderança: do bom 
e do falso pastor.



 Surge, então o Evangelho de João para orientar e 
animar a caminhada da comunidade. Em 
particular, Jo 10,1-25, que aborda diretamente a 
figura da liderança: do bom e do falso pastor.



Mensagem central

 O texto é uma advertência (aos maus)  e 
recomendação (aos bons)   líderes religiosos e 
políticos de Israel.

 E o verdadeiro pastor, é o próprio Jesus  que 
deve ser o modelo a ser seguido.



Divisao do texto



Delimitação do texto

 O texto (Jo 10, 1-21) encontra-se inserido na primeira 

parte do evangelho segundo João (1,19-12,50) na qual 

se narra os sete sinais que revelam a obra de

Jesus como o ser e agir de Deus para a humanidade!

 Encontra-se no bloco do sexto sinal (9,1-10,42) onde 

temos a cura do cego de

nascença, o discurso sobre o bom pastor e o confronto 

com os judeus, que
tentam apedreja-lo mas não o fazem.



 Em Jo 9,34-35 o evangelista narra um contraste entre os 
fariseus que expulsaram o  que era cego e que Jesus vai 
ao encontro justamente, do que foi expulso  e que nele 
confia.

 Este contraste entende-se como uma crítica aos lideres 
de Israel que eram chamados tradicionalmente de 
pastores. 



Estrutura do texto Jo 10,1-21
 1-2: introdução. A entrada no curral entre o pastor e o 

ladrão.

 3-6: As ovelhas reconhecem o seu pastor pela voz.

 7-10: Jesus é a porta (da salvação).

 11-18: Jesus é o bom pastor (que dá a vida pelas suas 
ovelhas)

 19-21: conclusão, Jesus é o sinal de contradição entre os 
judeus.





Aquele que entra pela porta



 Curral =  lugar onde é recolhido o gado. Lugar onde o 
rebanho passa a noite. 

 porta = lugar reservado para entrada e saída de pessoas ou 
de animais. É pela porta que o verdadeiro pastor entra. E 
quem entrar por outro lugar, é por que não lhe é permitida 
a entrada e, então, entra ilicitamente. 

 Ladrão, salteador  e bandidos = revolucionários ??(F. 
Josefo). Em João, refere-se aos reis hasmoneus e herodianos
(os que vieram antes de mim), ou ainda aos lideres do 
judaísmo restaurado, do final do primeiro século (que 
queriam desviar o “rebanho” para a reconstrução do 
judaísmo antigo.

 Estranhos = é o desconhecido, os maus líderes, 
inconfiáveis. Aqueles que, mesmo dentro da comunidade, 
querem orienta-la sem ter Jesus como referencia.



 Eu sou a porta = jesus se apresenta como a passagem
obrigatória. No judaismo a “porta” era imagem da
congregação dos fieis. E esta porta nos remete a ´porta
estreita narrada nos sinóticos (Lc 13,24 e Mt 6,6) pela
qual se alcança a salvaçao.

 Os pastores (lideres) que entram e saem (frequentam,
convivem) pela porta encontram as pastagens para o
seu rebanho. Proporcionam-lhes o dom de Deus (Nm
27, 16-17).



Eu sou o bom pastor
 Eu sou (ex 3,14) identificação , verbo ser (existencia) 

sinal de promessa e de compromisso. 

 “O bom” # bondoso. O Bom = belo, nobre, exemplar, 
excelente, adequado...

 Jesus é o verdadeiro pastor  que entra pela porta, que as 
ovelhas conhecem . 

 É ele o pastor exemplar que empenha a sua vida pelas 
ovelhas.



 Eu conheço (...) e elas me conhecem = uma 
experiencia reciproca de vida, de intimidade, de 
frequencia.

 Assim como o pai me conhece = comunhão  de vida 
entre Jesus e o Pai. Essa comunhão que é fruto da 
experiência com o pai, é o que transborda em jesus na 
experiência com as suas ovelhas.

 Tenho ainda outras ovelhas que não são deste 
redil. Ou seja jesus não é apenas pastor de um único 
povo (“judeus” cristãos) mas  podemos mensionar
entre os samaritanos, pagãos, greco-romanos, etc. no 
AT. Fala-se de reunir Judá e Samaria (Ez 37, 15-28).



Demônio ?           Possesso?
 “Ele tem demônio”

 Demonizar

 Tentativa de rejeitar 
Jesus.

 “Essas palavras não são 
de um possesso”

 Deus não ouve os 
pecadores mas aqueles 
que o respeitam e fazem 
a sua vontade.

 “se esse homem não 
viesse de Deus não 
poderia fazer nada (jo
9,31-33).



“Eu vim para que todos tenham vida”

 O projeto do bom pastor é dar continuidade e dar vida 
so “sonho” de Deus, para todos. 

 Promover a vida para todos e sem distinção, mas para 
os mais desfavorecidos, indefesos (ovelhas).





ATUALIZAÇAO

 A situação na qual temos presenciado e também 
vivenciado o nosso País, em especial com relação a 
política e ao crime organizado, se olharmos para as 
denúncias feitas pelo profeta Ezequiel em (197-587 
a.C.), onde, aqueles que deveriam cuidar do rebanho 
estavam cuidando era da sua própria segurança e 
conforto diante da sociedade que por sua vez era 
sucumbida pela opressão.



É preciso que os verdadeiros pastores 
levantem a voz e defendam suas 
ovelhas, pois do contrária, indefesas 
como estão, serão abatidas pelos falsos 
religiosos, governantes, opressores que 
nada temem quando o assunto é 
abater ovelhas indefesas para vestirem 
sua lã.


