
Eu sou o Bom Pastor: Jo 10,1-21 

 

 No NT encontra-se entre os textos mais 

conhecidos o Evangelho de João: “Eu 

sou o bom pastor: conheço as 

minhas ovelhas, e elas me 

conhecem, assim como o Pai me 

conhece e eu conheço o Pai, e 

exponho minha vida pelas 

ovelhas” (Jo 10,14-15) 

 

Um pouco sobre o 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. 

 

Ser pastor 

 A imagem do pastor, frequente na 

Bíblia, surgiu do trabalho cotidiano do 

povo do Antigo Oriente. A tarefa de 

pastorear era assumida pelos membros 

da família, sobretudo pelos homens. 

 Os pastores deviam ser prudentes, 

pacientes e dedicados. Deviam cuidar 

incansavelmente dos animais indefeso. 

 No Antigo Oriente, o rei era comparado 

ao pastor. Esse título era comum entre 

os governantes na Assíria e na 

Babilônia. Usavam muito os verbos 

conduzir e pastorear para falar da ação 

de governar. Ser chamado de pastor era 

uma honra, especialmente pelas 

características de cuidado e proteção.  

 Ezequiel, profeta exilado para a 

Babilônia junto com o rei Joaquim, na 

primeira deportação (197-587 a.C.), 

critica o rei Sedecias e os governantes de 

Jerusalém pelos absurdos e descuidos 

com o rebanho: 

“Ai dos pastores de Israel que são 

pastores de si mesmos! Não é do 

rebanho que os pastores deveriam 

cuidar? Vocês bebem o leite, 

vestem a lã, sacrificam as ovelhas 

gordas, mas não cuidam do 

rebanho. Vocês não procuram 

fortalecer as ovelhas fracas, não 

curam as que estão doentes, não 

tratam as feridas daquelas que 

sofrem fratura, não trazem de 

volta aquelas que se desgarraram 

e não procuram aquelas que 

extraviaram. Pelo contrário, vocês 

dominam sobre elas com violência 

e opressão” (Ez 34,2-4) 

 A narrativa do bom pastor tem como pano 

de fundo o conflito com os fariseus, as 

autoridades religiosas do tempo do 

Evangelho de João, como está descrito no 

capítulo anterior, no episódio do cego de 

nascença (Jo 9).  



 Os fariseus no final deste episódio, são 

condenados como falsos pastores: “cegos” e 

“pecadores” (Jo 9,41), eles veem um cego 

não como pessoa que necessita da 

solidariedade, mas como pecado. São 

chamados de “ladrão” e “assaltante” na 

narrativa do bom pastor.  

 

 

Estrutura do texto 

 Entre várias formas de estruturar o texto, 

optamos pela seguinte estrutura: 

 1-2: introdução. A entrada no cural 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. 

 

 

 

 

 

ATUALIZAÇÃO 

 A situação a qual temos vivenciado do 

nosso País, em especial com relação a política e 

ao crime organizado se olharmos para a 

denúncia que é feita pelo profeta Ezequiel em 

(197-587 a.C.), onde, aqueles que deveriam 

cuidar do rebanho cuidavam era da sua própria 

segurança e conforto diante da sociedade. 

 É preciso que os verdadeiros profetas 

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. 
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Eu sou o bom pastor 
conheço as minhas ovelhas, e 

elas me conhecem. 

Jo 10,1-21. 
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