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Ambiente:
A obra do  “Messias” consiste em 

conduzir  o homem às pastagens 

verdejantes e  às fontes cristalinas 

de onde brota a  vida em plenitude. 

É no discurso de  Ez 34 onde se 

encontra a chave para  compreender 

a metáfora do pastor e do rebanho; o 

próprio Deus vai, agora, assumir a 

condução do seu Povo; “Ele porá à 

frente do seu Povo um Bom Pastor 

(Messias), que  o livrará da escravidão 

e o conduzirá à vida.”

O Evangelho apresenta Cristo como o Bom Pastor, cuja missão é

trazer a vida plena às ovelhas do seu rebanho; as ovelhas, por sua

vez, são convidadas a escutar o Pastor, e a acolher a sua proposta.
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«…Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo:.…“

EVANGELHO – Jo 10,1-10
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Mensagem:

O texto que nos é proposto acentua, 

sobretudo, a relação estabelecida entre o 

Pastor (Cristo) e as ovelhas (os seus 

discípulos).

A missão desse Pastor (Cristo) é dar vida 

às ovelhas. Ao longo do Evangelho, João

descreve, precisamente, a acção de Jesus 

como uma recriação e revivificação do

homem, no sentido de fazer nascer o 

Homem Novo (cfr. Jo 3,3.5-6), o homem da 

vida em plenitude, o homem total, o 

homem que, seguindo Jesus, se torna 

“filho de Deus”(Jo 1,12) e que é capaz de 

oferecer a vida por amor.
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«…Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo:.…“

EVANGELHO – Jo 10,1-10
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Mensagem(cont):

Os que aceitam a proposta de vida que 

Jesus lhes faz não se perderão nunca 

(“nunca hão-de perecer e ninguém as 

arrebatará da minha mão” – Jo 10,28), 

pois a qualidade de vida que Jesus lhes

comunica supera a própria morte (Jo 

3,16;8,51). O próprio Jesus está disposto

a defender os seus até dar a própria vida 

por eles (Jo 10,11), a fim de que nada 

nem ninguém (os dirigentes, os que

estão interessados em perpetuar 

mecanismos de egoísmo, de injustiça, de 

escravidão) possa privar os discípulos 

dessa vida plena.

EVANGELHO – Jo 1-10

«…Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo:.…“
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Mensagem(cont):
As ovelhas (os discípulos), por sua vez, têm de 

escutar a voz do Pastor e segui-l’O (Jo 10,27). 

Isto significa que fazer parte do rebanho de 

Jesus é aderir a Ele, escutar as suas propostas, 

comprometer-se com Ele e, como Ele, entregar-

se sem reservas numa vida de amor e de 

doação ao Pai e aos homens. O texto termina 

com uma referência à identificação plena entre 

o projecto do Pai e o projecto de Jesus: para 

ambos, o objectivo é fazer nascer uma nova 

humanidade. Em Jesus está presente e 

manifesta-se o plano salvador do Pai de dar 

vida eterna (vida plena) ao homem; através da 

acção de Jesus, a obra criadora de Deus atinge 

o seu ponto culminante.

EVANGELHO – Jo 10,1-10

«…Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo:.…“
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Para os cristãos, o Pastor é Cristo: 

só Ele nos conduz para as “pastagens 

verdadeiras”, onde encontramos vida em 

plenitude. Nas nossas comunidades cristãs, 

temos pessoas que presidem e que animam. 

Podemos aceitar, sem problemas, que eles 

receberam essa missão de Cristo e da Igreja, 

apesar dos seus limites e imperfeições; 

mas convém igualmente ter presente que o 

nosso único Pastor, aquele que somos 

convidados a escutar e a seguir sem condições, 

é Cristo, o Senhor.
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«…Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo:.…“

EVANGELHO – Jo 10,1-10
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