
João 10,1-21 (22-42): O BOM PASTOR 

 

I. Introdução:  

A narrativa do Bom Pastor é uma das mais famosas no evangelho. De fato, ela 

não está somente no Novo Testamento, mas também já está no Antigo Testamento (Cf. 

Salmo 23). Todas essas narrativas refletem a esperança do povo sofrido a uma figura 

forte, de ´um bom pastor’, o novo Davi como pastor escatológico. Por quê? Nós 

precisamos considerar e pensar na realidade da comunidade joanina naquela época. A 

realidade por trás dessa narrativa é o conflito entre a comunidade Joanina com os 

Fariseus como as autoridades religiosas. Por volta do ano 95 d.C., havia uma violência e 

perseguição intensa contra o povo da comunidade Joanina pelos judeus fariseus junto 

com os romanos. E o objetivo dessa narrativa justamente era para orientar e animar o 

povo sofrido que estava passando/enfrentando aquela situação.  

II. Estrutura do texto 

A: 1-5essa parte relata sobre a realidade ou o fato da vida no campo, é uma ‘cena 

campestre’ (J. Konings, p. 231). Nessa parte, Jesus se considera ou se associa como a 

Porta para as ovelhas.  

A1: 7b-10Jesus continua explicando sobre a porta. “A porta sou Eu,” Jesus 

diz. Aqui, Ele se apresenta como a passagem obrigatória.  

B: 6-7ª: os versículos que descrevem sobre a observação do narrador sobre 

incompreensão dos judeus (“eles não compreenderam...”).  

C: 11-18 um relato que fala especificamente sobre a figura do Bom Pastor. Jesus se 

compara ao pastor que põe ou empenha sua vida para defender as ovelhas em 

contradição com os assalariados/mercenários (fogem quando não se importam com as 

ovelhas).  

D: 19-21descreve a divisão entre os judeus como uma reação sobre a fala de Jesus.  

 

III. Análise Semântica  

“Quem não entra pela porta no átrio das ovelhas é ladrão e bandido.”  

As Ovelhas representam a figura do povo encerrado no recinto onde está condenado ao 

sacrifício, ovelha simboliza particularmente o povo que segue Jesus, o povo que 

sofreram por serem perseguidos, com direitos violados, etc.  

O Átrio representa o templo ou a instituição judaica na qual se arrogaram postos de 

poder indivíduos que carecem de todo direito e que são na realidade exploradores do 

povo. 



Ladroes e Bandidos. Ladrão se aplica aos dirigentes que se apropriam do que pertence a 

todos, é todo o contrario da proposta de Jesus. Bandido: se aplica também aos dirigentes 

que usam violência para sujeitar o povo, que são homicidas. O povo é submetido à 

violência do sistema, ao medo, a expulsão e a morte. 

 “Quem entra pela porta é pastor das ovelhas” 

Pastor: no AT (Ez.) este termo foi atribuído a Deus e depois ao messias que há de vir. 

Com esse conceito, Jesus se descreve a si mesmo como novo messias.  

Porta: Jesus designa-se como acesso à vida, o único lugar de acesso legitima as ovelhas. 

Como porta Ele deixa entender que não é mais a lei que salva, mas a salvação passa por 

Ele. 

Chamar pelo nome: parece os pastores deste tempo colocavam nome nas ovelhas 

queridas por eles. Assim Jesus como bom pastor conhece o nome e rosto de cada um 

dos seus, sua voz não se dirige à multidão anônima, mas é chamado pessoal . 

Lança para fora: frase em paralelo com templo, lugar de exploração e de morte para o 

povo. Jesus quer indicar que quem os chefes do templo lançam para fora como o cego 

na verdade foram atraídos por ele para seguir o caminho da salvação. 

as ovelhas o seguem: descreve a atitude do discípulo com respeito a Jesus. Ele é o 

caminho que os seus hão de percorrer 

Porque conhecem sua voz: Jesus está fazendo o paralelo entre Ele e a voz daqueles que 

promovem a violência. A voz de Jesus oferece vida e a liberdade e os que o Pai lhe 

entrega escutará a sua voz. Essa voz que lhes dá segurança porque comunica vida. 

“...a um estranho ... não seguirão, fugirão dele.” 

Estranho: o estranho simboliza também os dirigentes que são ladrões e bandidos, a voz 

deles anuncia roubo e violência e as ovelhas fogem deles. 

Eles não entenderam o sentido da parábola: Eles são os verdadeiros cegos, não 

conheçam a voz porque não são parte das ovelhas de Jesus. 

 Quem entra por mim ficará salvo: terá vida definitiva, encontrará o verdadeiro amor, se 

libertará da exploração e da morte. Passa do perigo para a segurança, da treva à luz. 

Poderá entrar e sair: terá liberdade de se movimentar sem medo de repressão. 

Encontrará pastagem: encontrará o pão da vida que é o próprio Jesus. Equivale a nunca 

passará fome, nunca passará sede. 

O ladrão só vem para Roubar, sacrificar ( matar) e destruir: o templo que se 

transformou em casa de negócios reduz o povo à miséria a ponto de morrer. Assim, 

denuncia a violência dos dirigentes que exploram o povo sem medir os estragos que e 

sem respeito à vida. 



Eu vim para que tenham vida em abundancia: contrariamente aos dirigentes do povo, 

Jesus quer que os homens tenham o gozo da vida plena, ele cura os doentes, liberta os 

cativos sem impor condições. Ele dá esperança e vida a todos. 

Eu sou o bom pastor: este termo descreve a sua atividade com os que o Pai lhe deu. Ele 

é o pastor que se entrega pelas suas ovelhas por amor a elas. Essa entrega é o dom de si 

para os outros. 

O mercenário é aquela figura oposta ao pastor, ele apenas defende os seus interesses, 

sua relação com as ovelhas não é de amor, sua motivação é o dinheiro. 

A figura do lobo sinônimo de bandidos e ladrões ele arrebata e dispersa.  Este termo é 

usado para se referir às ameaças a que o povo estava exposto. Ele é outra figura 

contraria à do bom pastor. 

conheço as minhas ovelhas e as minhas me conhecem: Conhecer significa ter relações 

de amizade e de confiança. É a relação de amor que existe entre Jesus e os seus que cria 

a participação do mesmo Espirito. Esta relação é comparada com a que existe entre Ele 

e o Pai. Do mesmo jeito que Ele está unido com o Pai, está também unido com os seus. 

É esse conhecimento-amor aos seus e ao Pai que o leva a dar a vida. 

Outras ovelhas que não são deste redil: Jesus está relatando que a sua missão não se 

limita apenas ao povo de Israel, o seu projeto é para a humanidade inteira, os outros 

povos formaram uma só comunidade os provenientes de Israel. Assim Ele terminou 

com o concepção de privilégio do povo escolhido. 

Haverá um só rebanho e um só pastor: Jesus, com sua morte e ressureição será 

constituído fonte de vida única para todos a partir dessa relação de conhecimento-amor. 

Dou (entrego) a minha vida para retomá-la: para Jesus, dar-se a si mesmo significa 

adquirir a plenitude do próprio ser. Dando-se Ele realiza a sua condição de Filho e 

recupera a sua plena identidade de Filho de Deus. Assim Ele participa do dinamismo do 

Pai. Dar a vida significa crer até o fim na verdade e na potencia do amor como força de 

vida. 

Ninguém a tira de mim, mas eu o dou livremente: Aqui Jesus afirma a sua total 

liberdade no dom da sua vida, ele a dá por iniciativa própria. Sua entrega não foi algo 

acidental, ela o evidencia como definitivamente como Filho de Deus. Ele afirma que é a 

sua prontidão a morrer que faz com que nele se manifeste o amor do Pai. 

Esse é o mandamento que recebi do Pai: o mandamento do Pai não é ordem, mas 

encargo implicado em sua missão. É a unidade de propósito que nasce da sintonia no 

Espirito e da identificação interior com o Pai. 

É o mandamento que recebi do Pai: Ele opõe o termo mandamento ao da lei antiga. Ele 

recebeu um só mandamento do Pai, o do amor até o extremo. É o mesmo mandamento 



que Ele propõe aos discípulos e aos homens para  que eles possam ter a vida definitiva. 

Este mandamento é a realização da obra do Pai. 

 Ele tem um demônio, está louco: esta expressão simboliza a rejeição de Jesus e de seu 

projeto de parte dos chefes da sinagoga que oprimem o povo. Demonizar é a melhor 

maneira para eles de contestar e rejeitar Jesus que é um inimigo, uma ameaça para eles. 

Ouvir a voz do pastor: engajar-se no mesmo estilo de vida do pastor ou no seu projeto.  

IV. Atualização:  

A grande pergunta que podemos fazer: Quem pode ser considerado um “Bom 

Pastor” no mundo atual? Ou seja, Quem são os “Bons Pastores” nos dias de hoje? É 

inegável que na nossa sociedade atual, existem pessoas que, mesmo que não sejam 

famosas, conseguem mostrar, aplicar na vida real ou dar continuidade do projeto de 

Jesus, o Bom Pastor, é o projeto em favor da vida. “Eu vim para que tenham vida, e 

tenham em abundancia” (Jo 10,10). Elas são pessoas que lutam para ‘conscientizar e 

promover a vida’, que não têm medo de estar sempre em ‘solidário com os mais 

desprezados e rejeitados pelos poderes do mundo, seduzidos pela ambição desenfreada 

de bens, poder, prazer e honra que promove a morte’.  

São pessoas que lutam e trabalham muito para que os outros tenham vida digna, 

que lutam para que os direitos dos pequenos sejam respeitados. Podemos ver alguns 

exemplos bem concretos: Um pai que trabalha muito só para sustentar a família, uma 

mãe que cuida bem dos seus filhos e empenha sua vida pelos filhos, os professores que 

com muita paciência e dedicação educam os alunos, os bispos/padres, religiosos/as que 

lutam pelos direitos humanos, as figuras públicas, os governadores que sabem respeitar 

e defender os direitos do seu povo, etc. Esses são exemplos dos Bons Pastores do 

mundo atual! Sejamos também bons pastores no lugar onde estamos! 

Final: Vídeo do Dom Romero!  


