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OUVIR A VOZ DO PASTOR  

(Jo 10, 1-21) 

Introdução:  

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. Surgiu, então, o Evangelho de João, para orientar a caminhada da comunidade. De 

modo especial, João 10, 1-21, aborda a figura da liderança: o bom pastor e o falso pastor.  

 

A figura do Pastor:  

A imagem do pastor, frequentemente na Bíblia, surgiu do trabalho cotidiano do povo do Antigo 

Oriente. A tarefa de pastorear era assumida pelos membros da família, sobretudo pelos homens, por causa 

dos riscos de enfrentar feras e outros perigos, como assaltos e roubos. Os pastores deviam ser prudentes, 

pacientes e dedicados. No verão, era muito difícil encontrar novas pastagens e manter o equilíbrio entre o 

pastoreio, o abastecimento de água, o descanso e a viagem. As feras e os bandos de salteadores atacavam 

os rebanhos com bastante frequência.  

No Antigo Oriente, o rei era comparado ao pastor. Usavam muitos 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.  

No exílio da Babilônia na primeira deportação (597-587 a.C) surge a promessa de que o próprio 

Javé-pastor dará ao seu povo o messias-pastor, como Davi, que liberta seu povo e o reúne num só rebanho. 

Na segunda deportação para a Babilônia (587 a.C.) o grupo dos camponeses, chamados pobres da terra, não 

teve a mesma sorte dos primeiros deportados. Levavam uma vida de prisioneiros como semiescravos. Em 

meio a realidade de sofrimento e de abandono, os pobres da terra também sonham com Javé como pastor. 

Todavia enquanto o primeiro grupo deportado com Ezequiel apresenta o messias como o rei Davi, os pobres 

da terra propõem o messias servo para proteger e conduzir seu povo sofrido.  

O grupo dos pobres da terra lança um olhar sobre a história e constata que, há muitos anos, que o 

povo vem sendo oprimido pela tirania dos grandes impérios e explorado pelos próprios governantes da 

monarquia. O grupo projeta nova liderança: a do Servo, com características diferente dos tiranos e dos reis 

injustos; uma liderança baseada no amor, na ternura, na gratuidade, da não violência.  

Nos evangelhos sinóticos, as comunidades cristãs compreendem a apresentam o seguimento de 

Jesus no caminho do messias servo. Sua prática como messias servo é do caminho e do amor de um pastor: 

Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão e se encheu de compaixão, porque eram como 

ovelhas sem pastor (Mc 6,34). No evangelho de João, Jesus é descrito mais diretamente como o bom pastor 

com características do messias servo. Como os pobres da terra no exílio da Babilônia, a comunidade sofrida 

de João sonha e reza para que seja conduzida e protegida por Jesus, o bom pastor.   

 

Do capítulo 9 ao capítulo 10 de João:  

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). Eles, que se julgaram líderes dos judeus e donos de Deus e da Escritura, perseguiam e 



expulsaram o cego - seguidores de Jesus - da sinagoga. No final desse episódio, os fariseus são condenados 

como falsos pastores: cegos e pecadores (Jo 9, 41), eles vêm um cego não como pessoa que necessita da 

solidariedade, mas como pecado.  

 

Ouvir a voz do Bom Pastor Jo, 10, 1-21:  

Diferente da narrativa da cura do cego de nascença, a primeira cena da narrativa do bom pastor é a 

parábola da porta do curral (Jo 10, 1-6).  É a parábola que nasce no cotidiano da vida do campo: de manhã 

o pastor chama cada ovelha pelo nome para leva-la a pastagem e, à tarde, ele reúne o rebanho num recinto 

para a noite.  

 

 Características e os deveres do bom pastor e de seus seguidores:  

a- (Jo 10, 13) -  Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome. Chamar a pessoa pelo nome na Bíblia 

significa um relacionamento de amor e de comunhão. Conhecer as ovelhas e ser reconhecido por elas são 

virtudes fundamentais da liderança de ontem e de hoje.  

b- (Jo 10, 3-4) - Ele as conduz para fora e caminha na frente delas. O bom pastor conduz suas ovelhas as 

pastagens verdejantes e as protege contra predadores e ladrões.  

c- (Jo 10,5) - elas nunca vão seguir um estranho. As ovelhas devem ouvir a voz do seu pastor, sem deixar 

seduzir ou enganar pela voz dos estranhos.  

 

Ao contrário do bom pastor, os falsos pastores são chamados de ladrões e assaltantes. Os termos 

ladrão e assaltante são usados para enfatizar o uso da força para roubar, destruir e matar as ovelhas. É uma 

prática corrente das lideranças político-religiosas contra o povo no tempo das comunidades joaninas. Eles 

não estão preocupados com a vida do povo, mas com a segurança de suas instituições e a manutenção do 

poder.  

O contraste entre a maneira de Jesus, bom pastor, agir e a das autoridades judaicas junto com o 

império romano é ampliada e detalhada na segunda cena, marcada pelos dois discursos: Jesus é a porta 

das ovelhas (Jo 10, 7-10); Jesus é o bom pastor (Jo 10, 11-18).  

No primeiro discurso, a primeira afirmação mais importante é: eu sou a porta. De que porta se trata? 

A profundando o contexto bíblico, a porta de uma cidade ou de uma aldeia era importante espaço da vida 

cotidiana, era o local de comercio e também do tribunal. Acontecia ali muita injustiça. Os conflitos com os 

fariseus eram, portanto, não só na teologia, mas também no cotidiano da vida: comercio, trabalho, justiça 

etc. Jesus é a porta. Os autênticos pastores são aqueles que entram pela porta de Jesus: porta da gratuidade, 

da partilha e da justiça que faz brotar a vida.  

No segundo discurso, o tema principal é aprofundar a qualidade fundamental do bom pastor: Eu sou 

o bom pastor. Só nesse momento Jesus se apresenta de maneira explicita como o bom pastor. Jesus, o Eu 

sou, que conduz as ovelhas até os pastos, demonstra ser o autêntico guardião do rebanho. A figura de 

oposição é o assalariado, com a finalidade de excluir aqueles que almejam o título de pastor. Da mesma 

forma que os ladrões, os salteadores e os estranhos ficaram desqualificados como pastores, assim se dá com 

o mercenário.  

Na vida rural da Palestina, os pastores contratados eram comuns e deles se exigia que fizessem todo 

o possível para afastar os animais selvagens. O relacionamento entre os mercedários e as avelhas era 

mediado somente pelo aspecto econômico. Nesse contexto a imagem do bom pastor torna-se ainda mais 

apaixonante: é aquela que está profundamente unida, por laços de amor e amizade, às suas ovelhas. A 

Imagem do lobo assaltando os rebanhos é aplicada aos falsos profetas e doutores. Em Jo 10, 12 aparece 

duas vezes a palavra lobo para se referir as ameaças a que a comunidade, as pessoas, simbolizadas pelas 

ovelhas, estavam expostas.  



A relação de amor entre Deus Pai e seu Filho é o modelo e o fundamento da comunhão entre Jesus 

e os seus (Jo 10, 27-30). Não é um conhecimento teórico-racional, mas compreensão que conduz a nova 

volta ao Deus que elege e salva. A missão do pastor é conduzir também as outras ovelhas que não são deste 

curral. Aqui o olhar da comunidade vai além do pequeno grupo que se encontra no ambiente judaico, mas 

tem um horizonte amplo que inclui os samaritanos, os gregos, os romanos etc.    

A condição de pastor, própria de Jesus, atinge o seu ponto culminante: O Pai me ama: porque eu 

dou minha vida para retoma-la de novo (Jo 10, 17). A memória dos gestos de amor faz a comunidade 

identificar Jesus com Deus Pai. Dar a vida é gesto máximo de liberdade e amor até o fim. Jesus é livre 

diante da entrega de sua vida (Jo 3,35; 13,3). É da relação entre Jesus e o Pai que brota nova relação entre 

Jesus e aquelas e aqueles que o Pai lhe confiou. Jesus é o bom pastor, mas não é o ponto de chegada, mas 

a passagem. O seu pastoreio se realiza na liberdade.  

Ninguém tira a minha vida: eu a dou livremente. Tenho poder de dar a vida e tenho poder de recebê-

la (Jo 10, 18). Dessa forma, a comunidade apresenta Jesus rompendo com o poder e a hierarquia. O poderio 

de Jesus se desdobra em gestos de amor e serviço. O poder só tem sentido se está a serviço do bem comum.  

Na última cena da narrativa (Jo 10, 19-21), a comunidade joanina apresenta a reação dos ouvintes 

diante dos discursos. Muitos diziam: ele tem um demônio! Está louco! Por que vocês o escutam? Demonizar 

é a melhor maneira de contestar e rejeitar seu inimigo. Mas outros diziam: Essas palavras não são de um 

possesso: será que um demônio poderia abrir os olhos de cegos? (Jo 10, 20-21). Se esse homem não tivesse 

vindo de Deus, não poderia fazer nada (Jo 9, 31-33). A obra de Deus, que cria e alimenta a vida, desafia 

os seus opositores.   

O projeto do bom pastor é muito claro, objetivo e exigente: Eu vim para que todos tenham vida, e 

a tenham em abundancia (Jo 10, 10).  

 

 

 

O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. 

Em verdejantes pastagens me faz descansar, 

e sobre aguas tranquilas me conduz. 

Restaura minha alma  

e me guia por caminhos plenos de justiça, por causa de seu nome.  

Ainda que eu passe pelo vale tenebroso  

Não temerei mal nenhum, porque tu estas junto a mim;  

Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. 

Sim, bondade e fidelidade me seguem todos os dias de minha vida,  

E habitarei na casa de Javé por dias sem fim. Sl.23(22)   
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