
 Um rebanho apenas... 

Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema:  

Semelhantes a Cristo. 

Uma frase que sempre me intrigou, foi a declaração de Paulo, dizendo que os que o 

ouviam, deviam ser seus imitadores... Parece até soberba da parte dele, mas é 

exatamente isso, que somos chamados a fazer. No evangelho de Mateus, o 

evangelista finaliza seu relato, nos exortando a fazer discípulos por toda a terra. 

Como falar para as pessoas nos “copiarem”? Como não se ensoberbecer com 

isso? Que tipo de reino estaremos edificando agindo dessa maneira? 

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

que tenham vida e a tenham em abundância. 

A confusão é esclarecida, quando entendemos que nossa vida cristã deve ser uma 

busca incessante, no intuito de sermos semelhante a Cristo. Quando assim 

procedemos, não corremos o risco de nos achar especiais, mas sim, 

desenvolvemos um espírito humilde, como o do nosso Senhor e sim, chamamos os 

outros a nos copiarem, mas apenas no que Cristo é essência em nós.  

Façamos discípulos de toda parte e em toda parte, para que como corpo de Cristo, 

nós nos apresentemos como igreja gloriosa e sem mácula, aguardando o retorno 

do nosso Salvador.  

Um rebanho apenas... Abra a Palavra de Deus... 

 

João 10:11 Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. 

Nos versículos 7-10, Jesus é retratado como a porta das ovelhas, agora o é como o 

pastor das ovelhas, na realidade, o „bom‟ pastor.  

Muitas pessoas no ocidente estão inclinadas a imaginar os pastores, como seres 

sentimentais e delicados, com seus braços cheios de cordeiros fofinhos, e o 

adjetivo „bom‟ não nos ajuda em nada a nos livrarmos desse engano.  

Mas o trabalho do pastor era cansativo, viril e, algumas vezes, perigoso. A palavra 

grega kalos, que traduzida para o português, aparece como bom, sugere talvez 

nobreza ou valor: o nobre pastor ou o pastor digno aqui relatado. 

Jesus não está se comparando com tipos temporais, de sucesso ou não, mas com 

mercenários que não têm uma ligação real com as ovelhas.  

Em contraste com o profundo interesse egocêntrico dos mercenários, Ele é o nobre 

pastor.  

Esse contraste aparece explícito em várias passagens do Antigo testamento. 

Zacarias 11:17 Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho! A espada lhe 

cairá sobre o braço e sobre o olho direito; o braço, completamente, se lhe 

secará, e o olho direito, de todo, se escurecerá. 

Jesus como o Bom Pastor, Se apresenta como alguém disposto a arriscar a vida 

dele pelas ovelhas. 



I Samuel 17:34-36 Respondeu Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas 

de seu pai; quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do 

rebanho, eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca; levantando-

se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. 

Mas a morte de pastores por tais motivos devia ser muito rara e, a intenção do 

pastor nunca seria morrer. Isso deixaria seu rebanho inteiramente exposto.  

Mas Jesus, não arrisca simplesmente sua vida, Ele a entrega, em harmonia com a 

vontade do Pai. João 10:18 Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu 

espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para 

reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. 

Longe de ser acidental, a morte de Jesus é precisamente o que O qualifica para ser 

O bom pastor. Hebreus 13:20 Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os 

mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande Pastor das ovelhas, pelo sangue da 

eterna aliança. 

E ele, por sua morte, atrai os que são Seus e morre por suas ovelhas, não para 

servir de exemplo e sim como um ato de extremo sacrifício e necessidade iminente.  

Duas coisas importantes: 

1. Cristo, com Sua morte, demonstrou seu amor por nós; 

2. Ele ordena a todos seus ministros a fazerem o mesmo.  

Devemos, entretanto, atentar para a diferença existente entre eles (pastores) e Ele. 

Ele deu sua vida como o preço para purificar nossas almas e como preço para 

reconciliar o Pai conosco. Nada disso pode existir nos ministros do evangelho, 

todos eles necessitam de ser purificados e receber a expiação e reconciliação 

divinas por meio do sacrifício de Cristo.  

Aqueles que rejeitam a guarda de um pastor tão bondoso e confiável não fazem 

parte de Seu rebanho. 

Ele deu a maior demonstração possível de amor a nós. Sem Ele, estaríamos 

perdidos. 

João 10:12-13 O mercenário, que não é o pastor e a quem não pertencem às 

ovelhas, ao ver chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge; então, o lobo as 

arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem 

cuidado com as ovelhas. 

No verso anterior, foi apresentada as características do bom pastor, agora é 

apresentada a figura negativa do assalariado ou mercenário. 

O contraste entre o pastor e o assalariado fundamenta-se na motivação:  

 O pastor presta seu serviço por amor, renunciando ao próprio interesse, 

disposto a dar a vida pelas ovelhas;  

 O assalariado o faz por dinheiro e, em caso de perigo, deixa que as ovelhas 

morram. 



A obra dos mercenários, é contrária à de Jesus, que é a de reunir os filhos de Deus 

dispersos. João 11:51-52 Ora, ele não disse isto de si mesmo; mas, sendo 

sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela 

nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os 

filhos de Deus, que andam dispersos.  

O mercenário tem como pensamento que, quando o cuidado pelo rebanho não é 

muito árduo, nem muito perigoso, ele está disposto a trabalhar e receber seu 

pagamento; mas quando vê que o lobo vem, quando há perigo para sua própria 

pele, ele foge imediatamente e abandona as ovelhas a sua própria sorte.  

Isso não deve causar surpresa: o homem é assalariado e não se importa com as 

ovelhas.  

João 10:14-15 Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas e as minhas 

ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Eu 

dou minha vida pelas minhas ovelhas. 

Mais uma vez Jesus realça seu amor para conosco, porque o conhecimento das 

ovelhas procede do amor que Ele tem por elas e é acompanhado por ações 

concretas e não mero emocionalismo.  

Devido ao reconhecimento desse amor, as ovelhas o conhecem também, indicando 

o relacionamento entre elas e o Seu Pastor.  

Um relacionamento que é comparado ao de Jesus com o Pai. 

João 10:16 Eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e 

também a estas é preciso conduzi-las; elas ouvirão a minha voz, e então 

haverá um só rebanho e um só pastor. 

“Eu tenho outras ovelhas”, está ligado às palavras proféticas de salvação das 

ovelhas além do povo judeu.  

Salmos 117:1 Louvai ao SENHOR, vós todos os gentios, louvai-o, todos os 

povos. 

Romanos 11:25 Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério: que 

veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos 

gentios. 

As ovelhas que não permanecem àquele aprisco são os judeus descrentes.  

Lucas 13:34 Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que 

te foram enviados! Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha 

ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes! 

Como as ovelhas judias, quando o Senhor chama os gentios, eles também 

responderão à sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor. 

A morte de Jesus não foi só “pela nação judaica”, mas também “pelos filhos de 

Deus que estão espalhados, para reuni-los num só povo”. 

Antes éramos inimigos de Deus, para agora nos tornarmos filhos em Cristo.  



Romanos 5:10-11 Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com 

Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, 

seremos salvos pela sua vida; e não apenas isto, mas também nos gloriamos 

em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, 

agora, a reconciliação. 

Apesar de aos nossos olhos, o rebanho estar dividido em várias denominações, 

haverá um dia em que o Bom Pastor, com voz de trombeta, convocará os 

verdadeiros adoradores a se reunirem como um só rebanho, a saber, àqueles que 

ouvem a Sua voz e se submetem aos Seus mandamentos. 

Efésios 3:4-6 Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes 

chamados numa só esperança da vossa vocação; há um só Senhor, uma só 

fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por 

meio de todos e está em todos. 

Neste dia, haverá também, apenas um rebanho, da qual eu e você faremos parte. 


