AS SETE AUTOAFIRMAÇÕES DE JESUS:
“EU SOU O BOM PASTOR”
“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas
pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o
dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor; conheço as
minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai; e dou a minha vida
pelas ovelhas.” João 10.11-16

INTRODUÇÃO

Depois de meditarmos sobre Jesus ser o Pão da Vida, a Luz do Mundo e a Porta, prosseguiremos com base na
declaração de Cristo “Eu sou o BOM PASTOR”. A ideia de o pastor ser bom para suas ovelhas está diretamente ligada
ao fato de elas serem extremamente dependentes e requererem mais atenção do que qualquer outro tipo de
rebanho. As ovelhas não enxergam longe, são desajeitadas e se assustam facilmente. Um rebanho inteiro pode
dispersar-se e perder-se por se assustar com um barulho. Embora consigam correr, as ovelhas se cansam fácil.
Trata-se de um animal indefeso, diferente daqueles que podem acionar garras, dentes, veneno, odores. O que não
significa dizer que são constantemente dóceis. Apesar de não serem nocivas, elas podem ser agressivas em alguns
momentos, até mesmo com seu pastor.

BOM PASTOR X MERCENÁRIO

Jesus contrapõe o bom pastor ao mercenário (misthotos), que no grego significa o que trabalha por dinheiro, o
assalariado. Com isso, ensina para seus discípulos que toda ação sobre suas ovelhas é fruto do seu amor e não de
um pagamento. Como lemos em João 3.16, esse amor é revelado a TODO MUNDO, que “ele amou...” e, por isso,
“entregou seu Filho...”. Nesse sentido, ainda que uma pessoa receba algum tipo de recompensa para pastorear
(dinheiro, título, elogios, status etc.), se não amar de verdade, não dará a vida pelas ovelhas. Jesus mostra que seu
cuidado vem de seu caráter bondoso e não de ganância. Ele não está interessado na lã ou na gordura das ovelhas,
mas em protegê-las, ainda que isso signifique enfrentar o lobo. Em sua importante tarefa, Ele as salva, ampara e até
corrige, se disso depender a segurança delas.

CERTEZAS SE ELE FOR O NOSSO BOM PASTOR

Quando lemos o Salmo 23, observamos os benefícios de termos ao SENHOR como pastor:
O Primeiro está no verso 1: “nada faltará...” a quem é ovelha dele. Ter ao SENHOR como pastor é suficiente, pois Ele
nos supre todas as necessidades.
O Segundo está no verso 2: “Ele me faz repousar”. A todos que estão debaixo do seu pastoreio, Ele dá descanso. Há
muita gente estressada, preocupada em fazer tantas coisas. Mas “Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e me
leva para perto das águas tranquilas”.
O Terceiro está no verso 3: “Ele restaura o vigor...”, que significa dizer que traz refrigério para a alma. Quando estamos machucados, Ele nos pega no colo e trata nossa ferida.
O quarto está no verso 4: “mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois
tu estás comigo”. Em sua caminhada, uma ovelha pode, acidentalmente, perder-se do restante do rebanho e entrar
em um vale escuro e sombrio. A escuridão a impede de caminhar com firmeza. O vento lhe provoca calafrios.
Predadores podem estar escondidos em qualquer lugar. Nesse caso, não devemos temer nenhum mal, porque o
pastor estará ao nosso lado. Ele mesmo disse: “De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei”
(Hb 13.5).
Quinto está no verso 5: “Preparas um banquete para mim...”. Diariamente, o pastor tira suas ovelhas do curral e as
leva para pastar e se alimentar, provendo para elas o sustento. Em um mundo de incertezas, Jesus afirma que
sustentará suas ovelhas, pois Ele é o Bom Pastor e sempre nos cercará com sua bondade e misericórdia, que nos
seguirão todos os dias da nossa vida (Salmo 23.6).

CREIA E PENSE

Jesus é o Bom Pastor de sua vida? E, você, é uma ovelha de Jesus? Você tem experimentado do refrigério na
alma que o Bom Pastor oferece às suas ovelhas? Você tem experimentado os benefícios de ser pastoreado por
Jesus? Você tem clamado a Deus em meio à tribulação e crido em sua resposta?
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