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Os privilégios de ser ovelha 

João 10.1-18 
SENTIR 
 
Os pastores modernos têm uma memória prodigiosa e conseguem 
reter o nome de cada ovelha. Os rebanhos às vezes contêm várias 
centenas delas, e, mesmo assim, cada uma tem um nome e o 
pastor o conhece, e sabe como chamar cada animal. 
 
Certo homem diz ter observado pastores conduzindo o gado ovino 
sobre as encostas do Monte Hermon, na fronteira entre o Líbano e 
a Síria.  
 
Ele viu que cada pastor treina suas ovelhas para responderem à 
sua chamada e andarem em ordem: de duas em duas ou de quatro 
em quatro, em linha reta ou em círculos. Ficou impressionado com 
aquilo e perguntou para um dos homens como isso era possível. 
 
O homem não acreditou que os animais conseguiriam reconhecer 
a voz do pastor. Para ele, as ovelhas iam seguindo seus pastores 
porque reconheciam as roupas que eles usavam.  
 
Assim, decidido a provar que estava certo, desafio a um daqueles 
pastores, trocou de roupa com ele e ficou parado no meio do 
rebanho. Imitando a voz do pastor, tentou guiar as ovelhas, mas 
não teve sucesso algum. 
 
Na outra ponta daquele campo, vestindo as roupas do estranho, o 
pastor deu um grito e as ovelhas correram de imediato em resposta 
à sua chamada. 
APRENDER 

No texto de João 10.1-18, Jesus conta uma parábola do pastor e 
da ovelha. O Mestre estava contando essa parábola para 
apresentar-se a si mesmo como o Bom Pastor e a nós como 
ovelhas.  
 
A ovelha é esquisita: Só anda em grupo; não tem uma visão de 
longo alcance; quando chora, só cai uma lágrima; berra só no 
último momento; tem que ser guiada o tempo todo; é ingênua e, se 
vacilar, o lobo pega; anda no meio do mato e pega carrapicho e o 
pastor tem que tirar ela de lá com o cajado; come o dia inteiro; tem 
musculatura frágil e não conseguem se defender; é teimosa, dá 
bastante trabalho e é necessário muito tempo e energia para cuidar 
dela. Na verdade, se você quer começar a exercitar sua paciência 
e domínio próprio, comece criando ovelhas. 
 
Ao ler o capítulo de João 10, o primeiro pensamento que me vem, 
é que Jesus é o bom pastor porque ele sabe exatamente como 
somos complicados, assim como as ovelhas são, mas mesmo 
assim ele é o bom, não desiste e sabe exatamente como cuidar. 
 
Esses são os privilégios que temos por andar com o Bom Pastor: 
temos o seu cuidado e dedicação. Temos Sua direção, temos Sua 
proteção, Sua vida e Sua segurança! 
  
O pastor verifica todas as ovelhas se estão machucadas, e se 
estiverem, ele pega uma por uma e passa o unguento. O pastor 
tem um amor enorme pelas suas ovelhas e cuida delas. Assim é 
Deus! Ele ama você! Ele tem um aprisco imenso e fica sentado 
cuidando de cada um de nós, alimentando-nos e curando as 
nossas feridas. 
 
Você tem sentido esses privilégios ou tem tido dificuldade de 
reconhecer a voz do Seu pastor?  
REFLETIR 
Há para você privilégios ou benefícios em ser ovelhas? Quais são? 
 
Como podemos reconhecer a voz do Bom Pastor? Como podemos 
ajudar àqueles que não têm conseguido discernir essa voz? 



 
Você tem sentido falta da presença do Bom Pastor em alguma área 
da sua vida? Por quê? 
 
Para seguir a direção do pastor, apenas é necessário ouvir a sua 
voz ou Ele precisa usar o cajado também? Por quê? Em alguma 
área de sua vida o Bom Pastor precisou ou ainda precisa usar o 
cajado? 
 
Diferente da ovelha, o bode é briguento, traiçoeiro, arredio, 
marrento, atrevido, não aceita comando, gosta de topo e não de 
vale. Temos sido mais ovelhas ou mais bodes? 
 
Ao longo da sua vida, alguma ferida tem sido curada pelo cuidado 
do Bom Pastor? Qual é o testemunho que isso deixou na sua 
história? 
APLICAR 
Se você ainda não é ovelha de Cristo abra o seu coração e 
permita que ele realize um milagre e faça de você uma nova 
criatura. Ele quer fazer de você uma ovelha do seu aprisco.  
 
Se você já é ovelha de Cristo, viva sendo guiado, amparado, 
protegido, alimentado e dedicado aos interesses do aprisco do 
Bom Pastor. Aproveite o privilégio de andar junto com outras 
ovelhas para ajudar no desenvolvimento das mais novas, e que 
todos juntos possam alcançar a maturidade e testemunhar a outros 
dos benefícios de ser ovelha de Jesus. 
 
 
 
 
 


