
O CUIDADO COM AS  OVELHAS 
 

"Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas"  
(João 10.11). 



Verdade prática 
 

Se não cuidarmos 
das ovelhas de 

Cristo, de acordo 
com o que nos 

prescreve o Sumo 
Pastor, como 

haveremos de 
comparecer 
perante Ele? 

 



Como era nos dias do Profeta Jeremias: 

Os reis, profetas e sacerdotes, que deveriam apascentar o povo de Deus e guiá-los aos 

"pastos verdejantes", estavam, ao contrário, sendo negligentes e irresponsáveis.  O "direito e a 

justiça" não eram estabelecidos, e o povo cada vez mais se atolava no lamaçal do pecado.  

Os líderes seriam julgados com maior  severidade, pois movidos pela avareza usavam o 

poder, que lhes fora conferido pelo Senhor, para legislar em causa própria.  

Os reis deixavam-se subornar (22.17), extorquiam dinheiro das pessoas (22.17) e 

defraudavam o próximo para obter vantagens (22.13,14). Deus já havia dado tempo para que se 

arrependessem, mas eles não queriam ouvir a voz do Senhor, preferindo o engano dos falsos 

profetas (23.9-12).  

Sacerdotes aliançados com os Reis, vivendo em palácios [poderíamos colocar nesta 

ordem, alguns profetas palacianos], 

-Usando o povo como fonte de riqueza 

-Usando seu posto de pastores de Israel para manipular o povo como seus sustentadores, 

além do que a Lei permitia. 

-Usando a posição como meio de poder junto aos reis  

-Usando a posição como meio de indicarem alianças geopolíticas.  



O que é um Pastor? 

Palavra hebraica “raah”  (77 vezes no AT), tem o sentido de “pastor” (Gn 49:24; Êx. 
2:17,17; Nm 27:17; Sl 23:1; Is 13:20; 31:4; 40:11; Jr 6:3; Ez 34:2-10;Am 1:2; Zc 10:2,3).  

Palavra grega para pastor é “poimén” (18  vezes no NT) - Mt. 9:36; 25:32; Mc 6:34; 
14:27; Lc 2:8,15,18,20; Jo 10:2,11,12,14,16; Ef. 4:11; Hb 13:20; 1 Pe 2:25).  

No sentido literal, um pastor é alguém que cuida do rebanho de ovelhas.  
Os pastores eram conhecidos como profissionais que alimentavam e protegiam os 

rebanhos (Jr 31:10; Ez 34:2), que procuravam as ovelhas perdidas (Ez 34:12) e que livravam de 
animais ferozes as ovelhas que estivessem sendo atacadas (Am 3:12).  

Com base nessa idéia de que o pastor é o líder do rebanho, surgiu o conceito de Deus 
como o Pastor de Israel. Jacó se dirigiu a Deus dessa forma nos dias que antecederam sua morte 
(Gn 48:15). Davi chamou a Deus de seu Pastor (Sl 23) e Asafe também o fez (Sl 80:1). 

 
O pastor deve apascentar e guardar cada uma das ovelhas que lhe confiou o Sumo 

Pastor 



O que é um Pastor? 

Pastor é o ministro religioso da Igreja Protestante ou Igreja Evangélica. Dependendo da 
posição e da denominação, ele pode ser chamado de pastor (na maioria das igrejas), presbítero, 
missionário, bispo (em Igrejas Luteranas, Anglicanas e Pentecostais).  

Paulo afirma que uma Igreja Local poderia ser dirigida por uma equipe de pastores 
(confira: At 20.28; Fp 1.1). Dependendo do ramo da Igreja, a função do pastor é desempenhada 
pelo presbítero ou bispo. Há situações no Novo Testamento onde esses termos parecem ser 
sinônimos (ver: At 20.17,28; 1Tm 3.1,5; e Tt 1.5,7). 

No Novo Testamento, o pastor é o administrador do redil de Cristo (1Pe 5.1-8). Sua 
função é conduzir os santos ao Senhor Jesus, dispensando a estes os meios da graça. O 
ministério pastoral tem sua origem no coração de Deus (Ef 4.11). É Ele quem vocaciona homens 
para exercerem tão nobre tarefa. 

1. Obrigações do pastor. A função do pastor numa igreja é apascentar (cuidar), de 
acordo com o dom dado por Cristo (Ef 4.11), para que haja o aperfeiçoamento dos membros do 
Corpo de Cristo (Ef 1. 22, 23). Esse dom tem como principal manifestação o amor altruísta (Jo 
21.17). É o responsável pela intercessão e instrução do povo (At 6.4).  



TRÊS ASPECTOS QUE IDENTIFICAM O BOM PASTOR 
1. ELE RENUNCIA SUA VIDA PELAS OVELHAS 
Tem esforço contínuo de ajuntar e não espalhar -  João 10.10; Jeremias 23.1 “Ai dos pastores que 

destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o SENHOR.”  
Tem ciência de que irá prestar contas ao Senhor - Jeremias 23.2; Ezequiel 34.12 “Filho do homem, 

profetiza contra os pastores de Israel; profetiza, e dize aos pastores: Assim diz o Senhor DEUS: Ai dos 
pastores de Israel que se apascentam a si mesmos! Não devem os pastores apascentar as ovelhas?” 

Tem zelo pois a cobrança divina é constante -  Ezequiel 34.4; Jeremias 23.3 “E eu mesmo recolherei 
o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus 
apriscos; e frutificarão, e se multiplicarão.” 

 
2. ELE DÁ PROTEÇÃO E ORIENTA AS OVELHAS 
Se esmera na instrução  do povo com a palavra - Jeremias 23.4; Jeremias 3.15  “E dar-vos-ei 

pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com ciência e com inteligência.” 
Sua transparência está acima de qualquer suspeita - João 10.1; Mateus 7.15 “Acautelai-vos, porém, 

dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores.” 
Ele contrasta com ações egoístas de falsos pastores - Jeremias 5.31; João 10.2 “Aquele, porém, que 

entra pela porta é o pastor das ovelhas.” 
 
3. ELE SE ESFORÇA EM CUIDAR DAS OVELHAS 
Jesus só autoriza os aptos para apascentar - João 10.3; I Pedro 5.2 “Apascentai o rebanho de Deus, 

que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem por torpe ganância, mas 
de ânimo pronto;” 

Jesus só autoriza os que pregam a verdade - João 10.4; 2 Timóteo 4.2 “Que pregues a palavra, 
instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina.” 

Jesus só autoriza os que vivem a verdade - João 10.5; Tito 2.7 “Em tudo te dá por exemplo de boas 
obras; na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade.” 

 



SOBRE PASTORES E LOBOS - COMO DIFERENCIÁ-LOS? 
Pastores e lobos têm algo em comum: ambos se 

interessam e gostam de ovelhas, e vivem perto delas. Assim, 
muitas vezes, pastores e lobos nos deixam confusos para saber 
quem é quem. Isso porque lobos desenvolveram uma astuta 
técnica de se disfarçar em ovelhas interessadas no cuidado de 
outras ovelhas. Parecem ovelhas, mas são lobos. 

Os lobos estão entre nós e é oportuno lembrar-nos do 
aviso de Jesus Cristo: “Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm 
a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são 
devoradores (Mateus 7:15).” (Copyright © 2006 Osmar 
Ludovico da Silva, publicado pela revista Enfoque Gospel, edição 
54, 2006, http://www.revistaenfoque.com.br/). 
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SOBRE PASTORES E LOBOS - COMO DIFERENCIÁ-LOS? 
 

1. Pastores gostam de convívio, lobos gostam de reuniões. 
2. Pastores vivem à sombra da cruz, lobos vivem à sombra de holofotes. 
3. Pastores choram pelas suas ovelhas, lobos fazem suas ovelhas chorar. 
4. Pastores têm autoridade espiritual, lobos são autoritários e dominadores. 
5. Pastores têm esposas, lobos têm coadjuvantes. 
6. Pastores têm fraquezas, lobos são poderosos. 
7. Pastores olham nos olhos, lobos contam cabeças. 
8. Pastores apaziguam as ovelhas, lobos intrigam as ovelhas. 
9. Pastores têm senso de humor, lobos se levam a sério. 
10. Pastores são ensináveis, lobos são donos da verdade. 
11. Pastores têm amigos, lobos têm admiradores. 
12. Pastores se extasiam com o mistério, lobos aplicam técnicas religiosas. 
13. Pastores vivem o que pregam, lobos pregam o que não vivem. 
14. Pastores vivem de salários, lobos enriquecem. 
15. Pastores ensinam com a vida, lobos pretendem ensinar com discursos. 
16. Pastores sabem orar no secreto, lobos só oram em público. 
17. Pastores vivem para suas ovelhas, lobos se abastecem das ovelhas. 
18. Pastores são pessoas humanas reais, lobos são personagens religiosos caricatos. 
19. Pastores vão para o púlpito, lobos vão para o palco. 
20. Pastores são apascentadores, lobos são marqueteiros. 
21. Pastores são servos humildes, lobos são chefes orgulhosos. 
22. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se interessam pelo crescimento das 

ofertas. 

23. Pastores apontam para Cristo, lobos apontam para si mesmos e para a instituição. 
24. Pastores são usados por Deus, lobos usam as ovelhas em nome de Deus. 

 



SOBRE PASTORES E LOBOS - COMO DIFERENCIÁ-LOS? 
 

25. Pastores falam da vida cotidiana, lobos discutem o sexo dos anjos. 
26. Pastores se deixam conhecer, lobos se distanciam e ninguém chega perto. 
27. Pastores sujam os pés nas estradas, lobos vivem em palácios e templos. 
28. Pastores alimentam as ovelhas, lobos se alimentam das ovelhas. 
29. Pastores buscam a discrição, lobos se autopromovem. 
30. Pastores conhecem, vivem e pregam a graça, lobos vivem sem a lei e pregam a lei. 
31. Pastores usam as Escrituras como texto, lobos usam as Escrituras como pretexto. 
32. Pastores se comprometem com o projeto do Reino, lobos têm projetos pessoais. 
33. Pastores vivem uma fé encarnada, lobos vivem uma fé espiritualizada. 
34. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas, lobos perpetuam a infantilização das 

ovelhas. 
35. Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas, lobos lidam com técnicas 

pragmáticas com jargão religioso. 
36. Pastores confessam seus pecados, lobos expõem o pecado dos outros. 
37. Pastores pregam o Evangelho, lobos fazem propaganda do Evangelho. 
38. Pastores são simples e comuns, lobos são vaidosos e especiais. 
39. Pastores tem dons e talentos, lobos tem cargos e títulos. 
40. Pastores são transparentes, lobos têm agendas secretas. 
41. Pastores dirigem igrejas-comunidades, lobos dirigem igrejas-empresas. 
42. Pastores pastoreiam as ovelhas, lobos seduzem as ovelhas. 
43. Pastores trabalham em equipe, lobos são prima-donas. 
44. Pastores ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo, lobos geram ovelhas dependentes e 

seguidoras deles. 
45. Pastores constroem vínculos de interdependência, lobos aprisionam em vínculos de co-

dependência. 

 



QUEM ERAM OS PASTORES DE ISRAEL 

FUNÇÃO MISSÃO RECOMENDAÇÃO BÍBLICA 

REI 

 

 

 

 

 

 

Governante do povo de 

Deus. 

Aconselhar e guiar o povo de 

Deus (1 Sm 9.16). 
Dt 17.14-20 

SACERDOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Antigo Testamento, era 

o ministro designado, para 

representar o homem 

diante de Deus. 

Santificar o povo, oferecer 

dons e sacrifícios pelo povo e 

interceder pelos 

transgressores (Hb 5.1-3). 

Lv 10.8-11; 21.1-24 

PROFETA 

 

 

 

 

 

 

Porta-voz oficial de Deus 

Preservar o conhecimento e 

manifestar a vontade do Único 

e Verdadeiro Deus 

(Ez 2.1-10). 

Dt 18.20-22; 1 Co 14.1-3 



ISRAEL FOI DESTRUÍDO POR LHE FALTAR VERDADEIROS PASTORES 

Os Pastores tinham um papel vital para guiar a nação em direção a Deus; caso contrário, 
os desvios e erros dos sacerdotes seriam copiados pelo povo. Por essa razão é que o Senhor se 
importava tanto com a liderança do seu povo. A cobrança e as exigências para com os líderes do 
povo eram muito grandes. 

Como os pastores da época do profeta Jeremias se desviaram e cometeram várias 
levianidades, o povo seguiu seus maus exemplos: “Os profetas profetizam falsamente, e os 
sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja; mas que fareis ao fim 
disto?” (Jr 5.31). Todas as classes designadas por Deus em Israel para estarem à frente do povo 
haviam se desviados. A responsabilidade maior eram desses pastores, o juízo para esses eram 
certos. Assim, Israel foi destruído porque lhes faltou os verdadeiros pastores que ouvissem a voz 
de Deus e ensinassem a justiça aos filhos de Israel. 

Lamentavelmente muitos púlpitos estão assim nos dias de hoje. Ao invés de se pregar a 
urgência de um avivamento e a necessidade de se ter uma vida santa diante de Deus, os falsos 
mestres e profetas  apregoam uma paz que não é paz, uma prosperidade que nunca foi 
prosperidade. E o resultado não poderia ser mais desastroso para o povo de Deus.  

"O pastor escolhe a trilha e prepara o pasto. A tarefa das ovelhas - a nossa tarefa - é 
observar e seguir o pastor” (Max Lucado). 

Ninguém gosta de admitir que está errado, é humilhante saber que por muito tempo 
creu-se em uma doutrina herética. Para a liderança judaica contemporânea de Jeremias assim 
como para as lideranças atuais que estão desvirtuados da pureza da doutrina do evangelho, não 
estavam trilhando por um caminho errado. Quando Jeremias colocou-se à entrada do Templo e 
denunciou os abusos, foi interpretado como herege e inclusive sentenciado.  



Jesus Cristo é o Sumo Pastor – Ele deu sua própria vida pelas ovelhas! 



ISRAEL FOI DESTRUÍDO POR LHE FALTAR VERDADEIROS PASTORES 

Esse desvio não aconteceu de repente, foi paulatino, aos poucos, veio as misturas, os 
modismos, o desvio dos dízimos e das ofertas, o comércio, etc.  

Ao invés de anunciarem a Palavra de Deus com pureza e conduzir o povo de 
conformidade com os preceitos divinos, desviaram-no com suas mentiras e falsidades. 
Conforme inferimos da passagem do capítulo 6 e versículo 14, os profetas e sacerdotes 
tentaram consolar ou curar o povo, mas o fizeram superficialmente, prometendo paz quando 
não havia paz. 

E os escândalos se sucedem. Um atrás do outro. É normal que aconteçam? Por que 
estão acontecendo tantos escândalos entre os cristãos de todas as confissões no mundo inteiro? 
As centenas de casos de abuso sexual praticados por padres católicos denunciados maciçamente 
pela imprensa? Perseguição? A imprensa não cria fatos, ela noticia fatos. Pode ser tendenciosa, 
mas não cria fatos. “É impossível que não haja pedras de tropeço, mas ai daquele, por quem 
elas vêm!” Lucas 17.1 (SBB). O Mestre afirma que eles serão inevitáveis.  

Embora rejeitemos os escândalos e nos revoltemos contra eles temos que entender que 
eles vão ocorrer, mesmo contra nossa vontade ou querer. Quantos prejuízos estes escândalos de 
abuso sexual estão trazendo ao Vaticano? É difícil entender porque Cristo disse que seriam 
necessários. Paulo lança luz à essa questão: “Porque até mesmo importa que haja partidos 
entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio.” (1Co 11.19) 
- ARA.  

Escândalos têm utilidades. O escândalo que aconteceu ou irá acontecer, soberanamente 
permitido pelo SENHOR, foi ou será 

 
 



IV - OS DEVERES DAS OVELHAS. 
 
As ovelhas tem privilégios: elas não constroem o próprio aprisco, esta função cabe ao pastor; o 

rumo certo ao local com pastagens e águas e a proteção contra os perigos diurno como noturno é de 
responsabilidade de seu dono. Todavia, as ovelhas também tem deveres com o seu Pastor e são justamente 
esses deveres que identificam se a natureza é de ovelha. (Jo 10.16). 

OBEDECER SEUS PASTORES. A palavra “ouvir”, neste texto, não quer dizer um simples escutar, mas 
obediência naquilo que a voz do pastor transmite. Assim, fica evidente que o primeiro dever da legítima 
ovelha é: obedecer. A Bíblia nos declara: “Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles; porque velam 
por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas…” (Hb 13.17; 1Pe 5.1-4). 

HONRAR SEUS PASTORES. Honrar é considerar em alta estima os fiéis servos do Senhor a quem 
Deus confiou esta tão grande responsabilidade. Quando se honra os pastores está também honrando a Deus 
que os chamou para essa função. “Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a 
fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.” (Hb 13.7).  

CONTRIBUIÇÃO À OBRA DE DEUS • (Ml 3.10). Hodiernamente vivemos dois contextos na Igreja 
Brasileira: a) Líderes que ultrapassam os limites das Escrituras e com astucia arrancam o último centavo dos 
fiéis, mercadejando o Evangelho oferecendo no balcão da fé a graça do Senhor; b) Crentes que amam mais o 
dinheiro do que a Deus e cerram o coração e o bolso, negligenciando a graça da contribuição, sendo infiéis 
na mordomia cristã. A contribuição à Obra de Deus deve ser pessoal, voluntária, generosa, sistemática e 
alegre. Embora não haja nenhum consenso na Igreja atual quanto à aplicabilidade dos princípios do Novo 
Testamento quanto ao dízimo - quanto à repreensão de Deus às coisas que devoram as finanças ou à 
provisão àqueles que dão fielmente - há uma concordância geral de que o Novo testamento nos ensina a 
cooperar financeiramente com a Obra do SENHOR. Ele é um Deus que se deleita em responder com graciosa 
provisão (Mt 6.25-34). 



RESPONDA 
 

1. O que é o pastor? 
R. Nas Escrituras do Novo Testamento, o pastor é visto como o administrador 
 
2. Quais as obrigações do pastor? 
R. Apascentar e guardar cada uma das ovelhas que lhe confiou o Sumo Pastor. O 

ofício pastoral também inclui: a oração intercessória e a ministração da Palavra de 
Deus. 

 
3. Quem eram os pastores em Israel? 
R.  Os reis, sacerdotes e profetas. 
 
 4. Por que Israel foi destruído no Antigo Testamento? 
R. Israel foi destruído por lhe faltar verdadeiros pastores.  
 
5. Por que Jesus é tido como o Sumo Pastor? 
R.  Porque Ele deu a sua vida para resgatar suas ovelhas.  

 


