
Eu sou o Bom Pastor 

O Templo de Jerusalém havia se tornado lugar de comércio e morte. Os dirigentes judeus 

tinham concebido a sua relação com o povo como relação de poder e domínio, explorando-o e 

oprimindo-o. Por isso, as ovelhas não lhes escutaram a voz, não fizeram caso deles. 

Jesus, ao contrário, é o Bom Pastor: as ovelhas escutam a sua voz e lhe dão atenção. Porque a 

sua voz é mensagem de vida e libertação. É voz que não se dirige à multidão anônima, mas que 

chama pelo nome. Para Jesus cada um tem um rosto próprio e um nome. 

No Evangelho do Bom Pastor, Jesus contrapõe a sua figura à dos dirigentes judaicos, cuja 

autoridade considera ilegítima. Ele se apresenta como o único que tem direito de entrar no 

templo-instituição. Ele entra pela porta para cuidar das ovelhas, porque tem amor por elas. 

Todos quantos vieram antes dele entraram por outro lado: eram ladrões e bandidos, não 

tinham amor às ovelhas, queriam apenas explorá-las. 

Esse direito deriva de sua missão divina. Ele é o pastor enviado por Deus para tirar da 

instituição judaica os que respondem ao seu chamado. Ele conduz o povo para fora a fim de 

livrá-lo da morte e oferecer-lhe vida. Aos que ouvem a sua voz ele comunica vida definitiva, 

realizando o desígnio do Pai. 

Ao contrário do ladrão, que só vem para roubar, matar e destruir, Cristo veio para que todos 

“tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10, 10). É o modelo de todos os pastores. 

A característica do verdadeiro pastor é dar a vida pelos seus. A vida só é comunicada pelo 

amor, que é dom de si aos outros. Para comunicar a plenitude da vida, Jesus chegará ao 

extremo, entregando-se até à morte. 

O pastor se opõe ao assalariado, pois presta seu serviço por amor, renunciando ao próprio 

interesse, dispondo-se a dar a vida pelas ovelhas; o assalariado o faz por dinheiro. “Quando vê 

o lobo vir, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa” (Jo 10, 12). 

A obra de Jesus é contrária à do lobo, pois ele vem reunir os filhos de Deus dispersos pelo 

mundo inteiro. Sua missão não se limita ao povo judeu, mas consiste em fazer de todos os 

povos uma só comunidade, para que haja um só rebanho e um só pastor. 

De fato, com a sua morte, ele será constituído fonte de vida única e perene para todos, o 

ponto de convergência de toda a humanidade. 

Jesus encarregou Pedro e os seus sucessores de continuarem a sua missão na terra. Somente 

por Pedro, Jesus orou para que a sua fé ficasse sempre íntegra. Somente a Pedro, o Senhor 

confiou a tarefa de confirmar na fé os irmãos. 

Mais do que nunca é preciso conhecer o Bom Pastor e ouvir a sua voz. É urgente unirmo-nos 

fielmente ao Papa. É urgente sustentá-lo com a nossa filial unidade, o nosso amor e as nossas 

orações. Precisamos tornar-nos um eco retumbante da sua palavra, que deve ser sempre mais 

difundida, ouvida e seguida. Precisamos oferecer por ele as nossas horas de trabalho ou de 

estudo e nossos pequenos sacrifícios. 



Que o Senhor o guarde, lhe dê vida, o faça feliz na terra e não o entregue às mãos dos seus 

inimigos. Amém. 

 


