
 Pastores e Lobos. 

Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema:  

Jesus te chama pelo nome. 

Número de RG, número de CPF, códigos e códigos para se referir a cada ser 

humano. No mundo secular, temos várias identificações e em tempos do advento 

da internet, estamos cada vez mais conectados com pessoas de longe e 

desconectados com as pessoas de perto. Cristo estabelece um relacionamento de 

intimidade para conosco. Ele não nos trata como mais um e sim como alguém 

único. O chamado para a nossa salvação é específico e individual.  

Ele nos reconhece como indivíduos e nos chama pelo nome. 

João 10:2-3 Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. 

Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo 

nome e as leva para fora. 

No mundo de hoje, há muitas direções, há muitas armadilhas,...  

Devemos tomar muito cuidado com os maus líderes, maus pastores, com aqueles 

que são maus...  

A direção dada por eles é caminho de morte, enquanto apenas o de Jesus é 

caminho de vida. 

Pastores e Lobos. Abra a Palavra de Deus... 

 

João 10:4 Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, caminha adiante 

delas, e as ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz. 

No templo, o ex-cego e as pessoas que eram desobedientes às vontades dos 

religiosos, eram expulsas. Com Cristo, diferentemente, há um chamado amoroso. 

Por que as ovelhas O seguem? Como as ovelhas reconhecem a Sua voz?  

A resposta é que elas sabem como distinguir os pastores dos lobos. (Intimidade) 

I Reis 19:11-12 Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o SENHOR. 

Eis que passava o SENHOR; e um grande e forte vento fendia os montes e 

despedaçava as penhas diante do SENHOR, porém o SENHOR não estava no 

vento; depois do vento, um terremoto, mas o SENHOR não estava no 

terremoto; depois do terremoto, um fogo, mas o SENHOR não estava no fogo; 

e, depois do fogo, uma brisa tranquila e suave.  

Este é o espírito de discernimento, pelo qual os eleitos discernem entre a verdade 

de Deus e as falsas invenções dos homens. A voz de Deus e a voz dos lobos. 

Portanto, com as ovelhas de Cristo, o conhecimento da verdade vai adiante, e 

depois segue um ardente desejo de obedecer, de modo que não só entendem o 

que é verdadeiro, mas O recebem com alegria.  

Oseias 4:6 O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o 

conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te 



rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; visto que te 

esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.  

Como estabelecer um relacionamento com Deus, sem ler as escrituras, se Ele se 

revela, basicamente, através dela? 

O apóstolo João, não apenas enaltece a obediência da fé, porque as ovelhas são 

submissas à voz do pastor, mas também porque não ouvem a voz dos estranhos e 

não se dispersam do evangelho, quando alguém ensina algo a elas que diferem 

das escrituras. 

(O único pastor ou ministro fiel da Igreja é aquele que conduz e governa suas 

ovelhas pela orientação de Cristo, com direção a Cristo. (Redundância)). 

João 10:5 Elas não seguirão a um estranho, antes, fugirão dele, porque não 

reconhecem a voz dos estranhos.  

Os pastores do Oriente, tanto agora como nos dias de Jesus, iam à frente de suas 

ovelhas, chamando-as com sua voz, de forma diferente da dos pastores ocidentais 

que vão tocando as ovelhas, frequentemente usando um cão pastor. (amorXmedo). 

O fato de que O pastor vai à frente de suas ovelhas, e as atrai, constitui um ótimo 

exemplo, do relacionamento mestre/discípulo.  

As ovelhas O seguem, simplesmente porque reconhecem a sua voz, pelo mesmo 

sinal, elas fugirão de outro, porque não reconhecem a voz de estranhos.  

O timbre de voz do pastor anuncia a liberdade e a voz do estranho anuncia roubo e 

violência e as ovelhas fogem dele. 

João 10:1 Em verdade, em verdade vos digo: o que não entra pela porta no 

aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador.  

Os estranhos são os ladrões e salteadores. 

João 10:6 Jesus lhes disse essa parábola, mas eles, não compreenderam o 

que Ele quis lhes dizer.  

Eles, os dirigentes não entenderam nada do que lhes foi falado...  

E como poderiam? 

 Os dirigentes não entendem a parábola; estão cegos ao entendiemento;  

 Os dirigentes não conhecem sua voz, porque não fazem parte de Seu 

rebanho. João 10:26 Mas vós não credes, porque não sois das minhas 

ovelhas. 

 Os dirigentes não entendem sua linguagem porque não querem escutar a 

mensagem de vida que os privaria de sua situação e segurança.  

João 8:43 Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É 

porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. 

Instalados em suas instituições e com a consciência de serem os chefes legítimos 

do povo, não são capazes de entender a denúncia que Jesus faz contra eles e nem 

a necessidade ou possibilidade de mudança de mente. Metanoia. 



Romanos 12:1 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que 

apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é 

o vosso culto racional. 

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

porta das ovelhas.  

Os religiosos não entendem e então, Jesus explica mais claramente qual era a 

parte primordial da parábola; Jesus além de ser o pastor que passa pela porta; Ele 

se apresenta também, como a própria porta. Mais importante que o aprisco, mais 

importante que o porteiro, mais importante que as ovelhas é a pessoa de Cristo. 

I Coríntios 2:2 Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e 

este crucificado. (Paulo reconhece a importância total de Cristo) 

Ele convoca a todos os que desejam a salvação a ir a Ele.  

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! 

Os que assim não fazem, em vão vagueiam ao deixa-Lo para ir [diretamente] a 

Deus, porque só existe uma porta aberta, e todo acesso, de qualquer outra 

maneira, é proibido. (Ecumenismo). 

João 14:6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim. 

Ele é o único acesso legítimo às ovelhas.  

 Os dirigentes estavam enganados em se acharem o único caminho das 

ovelhas para Deus. Apenas o Messias tem essa legitimidade. 

 Os dirigentes estavam enganados em se acharem dignos de ter acesso às 

ovelhas. Apenas o Messias concede essa legitimidade. 

Eles tinham concebido sua relação com o povo como uma relação de poder e 

domínio, que levavam à exploração e causavam a morte.  

Entrar por Jesus significa pôr o bem do homem como valor supremo e, portanto, 

entregar-se sem limite a buscá-lo.  

Quem não adota este princípio é, inevitavelmente, chamado de ladrão e salteador. 


