
 Semelhantes a Cristo. 

Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema:  

Pastores e Lobos. 

De uma forma triste constatamos que muitas vezes, aqueles que deviam nos 

proteger, não o fazem e mais que isso nos prejudicam. O que dizer de maus 

médicos que juram tratar seus pacientes, mas não o fazem? O que dizer de maus 

policiais que prometem proteger, mas não o fazem?  O que dizer de maus 

professores que prometem ensinar, mas não o fazem? O que dizer de maus 

pastores que prometem proteger, mas não o fazem? 

João 10:7 Prosseguiu Jesus: Em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a 

porta das ovelhas. 

Maldito o homem que confia no homem... Mas como viver num mundo como o 

nosso desta maneira? Em que cada situação pode nos trazer todo tipo de dano. Se 

isolar é a opção de alguns. Se matar a de outros. Alguns optam por medicamentos, 

álcool ou drogas. Nenhuma dessas ou outras que possa se pensar, não é uma 

saída real. Qual a solução então? Jesus! Quando entregamos verdadeiramente 

nossos caminhos ao Senhor, podemos ter a certeza do Seu cuidado e amor eterno. 

Isso é mais que suficiente, é transbordante na maior medida que podemos 

imaginar. Ele como o bom pastor nos livra do domínio dos lobos... 

Semelhantes a Cristo. Abra a Palavra de Deus... 

 

João 10:8 Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores; mas 

as ovelhas não os escutaram.  

A declaração de Jesus é muito dura. A afirmação “são ladrões”, em vez de um 

passado “eram ladrões”, se aplica àqueles que o ouvem.  

O povo está oprimido pelo medo e não pela convicção. 

Os versículos seguintes sugerem que todos os que vieram antes de dEle, se 

excluem da acusação líderes como Moisés, Isaías, Jeremias e outros que ouviram 

a voz de Deus nos tempos antigos.  

Ontem e hoje, se grandes multidões se associam aos charlatães, as ovelhas reais, 

porém, não os ouvem. Os que se deixam desviar do caminho por impostores não 

pertencem à Igreja de Deus.  

Aqui, porém, vem uma pergunta:  

Quando uma pessoa começa a pertencer ao rebanho de Deus? 

A resposta é quando as ovelhas passam a agir como o seu pastor.  

Por natureza, estamos muito longe de sermos ovelhas, mas, ao contrário, 

nascemos leões, tigres, lobos e ursos, até que o Espírito Santo nos domestique.  

De bestas selvagens e indomáveis, Ele nos transforma em dóceis ovelhas.  

Esta passagem deveria nos golpear com a mais profunda vergonha: 



1. Porque somos tão mal acostumados com a voz de nosso Pastor, que 

dificilmente há um, que não a ouça com indiferença; João 10:27 As minhas 

ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. 

2. Porque somos por demais morosos e displicentes em segui-lo. A maioria dos 

que se gabam de que são discípulos de Cristo, se revoltam ferozmente contra 

Ele. Salmos 32:9 Não sejais como o cavalo ou a mula, sem 

entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados; de outra 

sorte não te obedecem.  

3. Porque tão logo a voz de algum estranho soa em nossos ouvidos, passamos 

a coxear de um lado para outro, e essa leviandade e instabilidade mostram 

quão pouco progresso na fé temos feito até agora.  

Gálatas 1:6 Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que 

vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. 

Deveríamos nos envergonhar... 

João 10:9 Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará, e 

sairá, e encontrará pastagem. 

Usando a mesma figura (a porta), Jesus, agora descreve, sua relação com o 

homem. Para que possa entrar pela porta, que é Jesus, basta dizer sim. 

A mais doce consolação dos crentes são as consequências de receber a Cristo: 

1. Sairá em segurança (caminhar, viver), sempre que for necessário; 

2. Serão alimentados até sermos saciados (evangelho).  

3. Ele fielmente nos protegerá e nos guardará contra os ataques de lobos e 

salteadores. 

Nós somos salvos da perdição eterna e cuidados para todo o sempre.  

João 6:37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, 

de modo nenhum o lançarei fora. 

Os homens procuram sua salvação em outros homens e se decepcionam. Ídolos de 

futebol, políticos, melhorias no sistema secular, mas Jesus se apresenta como 

único caminho para a salvação e paz.  

João 10:10 O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para 

que tenham vida e a tenham em abundância. 

De novo Jesus lança no rosto dos dirigentes a sua conduta homicida.  

Descreve a atividade perversa do ladrão que lembram à cena do templo.  

O ladrão não só despoja o povo do que lhe pertence, mas é também assassino, 

sacrifica as ovelhas. A comparação faz referência ao gado, preparado no templo 

para o sacrifício e expulso simbolicamente através da pessoa do ex-cego.  

As verdadeiras vítimas do culto não são os animais, mas o próprio povo: 

1. Porque o templo se transformou em casa de negócios – João 2:16 ... e disse 

aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas; não façais da 

casa de meu Pai casa de negócio. 



2. Porque os sacerdotes (maus pastores), vivem para acumular tesouros –  

João 8:20 Proferiu ele estas palavras no lugar do gazofilácio, quando 

ensinava no templo; e ninguém o prendeu, porque não era ainda 

chegada a sua hora. 

3. Porque o povo está reduzido à miséria e a ponto de morrer – João 5:3 

Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. 

Com esta figura, se denuncia a violência e dureza dos dirigentes que exploram o 

povo sem medir os estragos que causam e sem nenhum respeito à vida. 

Com isso, também nos exorta, para que os ministros de Satanás não nos ataquem 

de surpresa. Ao nos acharmos em estado de displicência e indiferença à nossa vida 

espiritual, nos expomos, às falsas doutrinas. 

Nossa insaciável curiosidade, se deleita tanto com as novas e estranhas invenções 

dos homens, que voluntariamente corremos para os braços dos ladrões e dos 

lobos.  

Os falsos mestres, por mais que sejam dóceis em sua conduta, sempre aplicam um 

veneno que nos leva à morte. 

Colossenses 2:8 Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia 

e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do 

mundo e não segundo Cristo. 

Na verdade, somente os que não se submetem à Sua autoridade é que se expõem 

aos ladrões e salteadores. 

Jesus então contrasta a sua figura à dos dirigentes do povo. Se eles buscam morte, 

ele, pelo contrário, tem por missão e desígnio que: 

1. Os homens tenha o gozo da vida plena – João 6:40 De fato, a vontade de 

meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida 

eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. 

2. Testemunhar em favor da verdade aos necessitados – João 18:37 Então, 

lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou 

rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar 

testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha 

voz.  

3. Dar esperança e comunicar a vida, sem impor condição nenhuma, além de 

um sim. 

Quanto maior o nosso progresso na fé, mais perto nos aproximamos da plenitude 

da vida, porque o Espírito, que é vida, cresce em nós da mesma forma. 

Mas se o número de crentes é menor do que se poderia desejar, e se desse 

pequeno número, uma grande proporção for continuamente diminuindo, os mestres 

fiéis têm esta consolação em seu apoio: que os eleitos de Deus, que são as 

ovelhas de Cristo, os ouvirão.  

É nosso dever, trabalhar com afinco, e até que venha o fim, que vivamos satisfeitos 

em pertencer ao número dos fiéis de Deus. 


