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JESUS O BOM PASTOR   -João 10:11-15 
 

 

 

11 - Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas.  
 
12 - Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê 
vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge; e o lobo as arrebata e dispersa as 
ovelhas.  
 
13 - Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das 
ovelhas.  
 
14 - Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou 

conhecido.  
 
15 - Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a 
minha vida pelas ovelhas. 
 

Pastor - significa cuidado, direção. 
O ministério de Jesus no céu é todo relacionado diretamente ou indiretamente 
com o trabalho de nosso sumo sacerdote por isso suas ações o revelam como  
nosso perfeito pastor. 
 

I.  O Bom Pastor dá a vida pelas ovelhas v.11 
 

 Bondade é uma qualidade do caráter de Deus. Jesus é Deus. 

 

 Doar sua vida revela o amor pelos seus. João 15:12-14.  

12 - O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como 
eu vos amei.  
13 - Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos 
seus amigos.  
14 - Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 
 

 Sua vida foi o preço pelos seus e por toda criação v.17,18 

17 - Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros.  
18 - Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. 
 

 Jesus tem a vida em si mesmo. João 10:18  

18 - Ninguém as tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho poder para a 
dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.; 
 

 Autoridade para dar e reaver. João 5:26   

26 - Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho 
ter a vida em si mesmo; 
 

 Fonte de vida: 

João 1:4 - Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.  
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(João 5: 10-12) 
 

10 - Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te 
é lícito levar o leito.  
11 - Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu 
leito, e anda.  
12 - Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito, e 
anda?   
  
 I João 1:2- (Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, 
e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada)  
 

II. O Bom Pastor conhece as ovelhas e elas o conhecem v.14 
 

 Tu me conheces e sondas. Sl139:1 

“SENHOR, tu me sondaste, e me conheces”.  
     

 Para onde me ausentarei do teu Espírito. Salmos 139:7   

“Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?”  
 

 Jesus é Deus . Conheço as minhas ovelhas. João 10:27 

“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me 
seguem;”  

  
(Mateus 11:27) - Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém 
conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e 
aquele a quem o Filho o quiser revelar. 
   
Na bíblia os conhecimentos não provem de uma operação puramente 
intelectual, mas da experiência, de uma convivência e presença mutua.  
 

Jo 17:3 - E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.  
 
Jo 17:21 - Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; 
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me 
enviaste.  
 
Jo 17:22 - E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, 
como nós somos um.   
 
1 Jo 2:3 - E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus 
mandamentos.  
 
1Jo 2:6 - Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.  
 
Uma revelação progressiva. 
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Ovelhas que sabem distinguir a voz de Jesus 
 
1 Jo 2:6 - Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.  
 
Col 2:6 - Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai 
nele,  
 
Col 2:7 - Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes 
ensinados, nela abundando em ação de graças.  
 

III. O Bom Pastor conduz as suas ovelhas. (João 10:16) 
 

 “Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também me                                                                      
convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e 
um Pastor”.   

 

A mim me convém conduzi-las.  (João 11:51- 52) 
 
v.51 - Ora ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote 
naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação.  
 
v.52 - E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os 
filhos de Deus que andavam dispersos.  
 
 Um só rebanho. Reunir em um só Corpo 
  
Ef 2:16 - E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com 
ela as inimizades.  
 
Ef 2:18 - Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 
 
Ef 4:4 - Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em 
uma só esperança da vossa vocação; 
 
Estavam longe e perto - Uma família de Deus. (Judeus e gentios) 
Ser um santuário dedicado a Deus para habitação de Deus no Espírito 
 

Ef 2:11 - Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, 
e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela 
mão dos homens;  
 
Ef 2:22 - No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus 
em Espírito.   
 
Ez 37:22 - E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei 
será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações; nunca mais para o 
futuro se dividirão em dois reinos.  
 
Ez 37:28 - E os gentios saberão que eu sou o SENHOR que santifico a Israel, 
quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre.   
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Mq 2:12 - Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó; certamente congregarei o 
restante de Israel; pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bozra; como o 
rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos 
homens.  
 
Mq 2:13 - Subirá diante deles o que abrirá o caminho; eles romperão, e 
entrarão pela porta, e sairão por ela; e o rei irá adiante deles, e o SENHOR à 
testa deles.    
 
tornou-se a porta para o aprisco de Deus. (João 10:7) 

 
“Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade, em verdade vos digo que eu 
sou a porta das ovelhas”.  
   
Deus o enviou para salvar o mundo. (João 3:17)    
 

“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o 
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele”. 
 
Nada falta quando ele é o pastor  
 
Sl 23:1 - O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.  
 
Sl 23:3 - Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor 
do seu nome. 
                                                          

IV. O Bom Pastor tem cuidado com as ovelhas. v.13 
 

Hb 13:20 - Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a 
trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas,  

 
Hb 13:21 - Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, 
operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja 
glória para todo o sempre. Amém. 
 
Procura as suas ovelhas 

 
Ez 34:1 - E VEIO a mim a palavra do SENHOR, dizendo: 
 
Livra da perdição. A perdida busca  
 
 Ez 34:12-16 

 v. 12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das 
suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas; e livrá-las-ei de 
todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão.  
v. 13 E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua 
própria terra, e as apascentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em 
todas as habitações da terra.  
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v. 14 Em bons pastos as apascentarei, e nos altos montes de Israel será o seu 
aprisco; ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos 
montes de Israel.  
v. 15 Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o 
Senhor DEUS. 
  
Traz a desgarrada, ferida, cheia de espinhos, cheia de medo do lobo, 
insegura,  que ganha o carinho de Jesus  
 

v. 16 -  A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada 
ligarei, e a enferma fortalecerei; mas a gorda e a forte destruirei; apascentá-las-
ei com juízo. Fortalece a enferma.  
 

 Livra da perdição 

 A perdida 

 Liga a quebrada  

 A Gorda e forte destrói , corrige as injustiças no afastamento. Protegida por 
maus pastores. Julga entre ovelhas e ovelhas, carneiros e bodes v.17 

 Apascentarei nos caminhos de Israel, em boas pastagens. Pastos pingentes  
 
 
Ez 34:14 - Em bons pastos as apascentarei, e nos altos montes de Israel 
será o seu aprisco; ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos 
gordos nos montes de Israel.   
Farei repousar v.15 
Nada falta quando Ele é nosso pastor - Sl 23 
 
V.1 - O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.  
V.2 - Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas 
tranqüilas.  
V.3 - Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor 
do seu nome.  
V.4 - Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria 
mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me 
consolam.  
V.5 - Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, 
unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.  
V.6 - Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os 
dias da minha vida; e habitarei na casa do SENHOR por longos dias.  
 
O Bom Pastor ainda há de manifestar-se como supremo pastor 

A tarefa confiada a homens (alimentar, conduzir, não dominar, ser exemplo) 
seja gratificada na eternidade 
 
1Pe 5:1 - AOS presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu, que sou 
também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e 
participante da glória que se há de revelar:  
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1Pe 5:4 - E, quando aparecer o Sumo Pastor, alcançareis a incorruptível 
coroa da glória.  
 
Há uma herança reservada nos céus -  (I Pedro 1:4-9)  
 
  
V.4 -  Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode 
murchar, guardada nos céus para vós, - (1 Pedro 1:4) 
V.5 -  Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a 
salvação, já prestes para se revelar no último tempo,  
V.6 - Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, 
sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias 
tentações,  
V.7 - Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que 
perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na 
revelação de Jesus Cristo;  
V.8 - Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora, 
mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso;  
V.9 - Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.  
 

 Não se corrompe. 

 Não se macula - não se mancha com o mal. 

 Não murcha não perde o seu valor com o tempo. 
 
O PASTOREIO DE JESUS.  GUIA ,MEDICO E PROTETOR. Salmos 23 
 
-  O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.  
 
- Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas 
tranqüilas.  
 
- Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do 
seu nome.  
 
- Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal 
algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.  
 
- Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges 
a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.  
 
- Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias 
da minha vida; e habitarei na casa do SENHOR por longos dias.   
 
Jesus era o pastor de Davi, dele cuidou.Vive com ele e para ele sendo tudo 
para ele . 
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O que só Jesus pode dar a suas ovelhas. Suas ferramentas. 
 

1. Repouso em pastos verdejantes v.1 
Tem o alimento. É diferente do mercenário, pois pensa e observa em 
termos do seu rebanho .Como um pai de família pensa sempre na 
perspectiva da família . Deus tinha em mente um vinculo permanente 
entre Pastor ovelha Pai e filho , pois por isso criou um rebanho ,uma 
família. Ele traz a comida ,ele tem a comida. Ele  
 

2. Leva para junto das águas  de descanso v.2 

 
          Tem o descanso: 
 

3. Refrigera minha alma v.3 

 
     Tem  o refrigério: alivio contra a assolação. 

 
4. Guia-me pelos caminhos de justiça por amor v.3 
 
     Tem a Direção certa  a bússola : 

 
5. Tu estás comigo. 
 

          Ele é verdadeira companhia e Companheiro: 
 

6. Conforto. v.4 

 
7. Sustento no meio da luta. v.5 

 
8. Unção. 

 
9. Sua graça me acompanha todos do dias. 

 
 
 
 
 
 

CONTATOS P/ SEMINÁRIOS 
ceombrasil@terra.com.br 

fone: (0xx61) 3033 – 4566/ 365 - 3128 
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