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5º. ENCONTRO – JESUS, O BOM PASTOR

Objetivo – refletir 
sobre a parábola do 
“Pastor e das Ovelhas” 
e a condição de Jesus 
como o Bom Pastor em 
nossas vidas. 



JESUS, O BOM PASTOR

Meditando sobre a presença de Jesus em 
nossas vidas:
Feche os olhos e entre em contato com você 
mesmo(a) em essência, buscando sentir-se 
filho(a) de Deus, tendo como guia e modelo, 
Jesus. Como você sente essa realidade? Você a 
sente de modo a se entregar plenamente a Deus, 
às Leis Divinas e aos ensinamentos de Jesus? 
Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, 
evitando qualquer mascaramento, num processo 
de autoengano. Seja verdadeiro(a) com você, 
analisando-se com autenticidade.



JESUS, O BOM PASTOR
Quais as virtudes 

que nos possibilitam 
a entrega a Jesus, 

nosso guia e 
modelo, o caminho 

da verdade e da vida, 
que nos conduz a 

Deus? 

EU, 
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ENTREGA
E 

AÇÃO 



JESUS, O BOM PASTOR
João, 10:1 – Na verdade, na verdade vos 
digo que aquele que não entra pela porta no 
curral das ovelhas, mas sobe por outra 
parte, é ladrão e salteador.
João, 10:2 – Aquele, porém, que entra pela 
porta é o pastor das ovelhas.
João, 10:3 – A este o porteiro abre, e as 
ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo 
nome às suas ovelhas e as traz para fora.
João, 10:4 – E, quando tira para fora as suas 
ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o 
seguem, porque conhecem a sua voz.



JESUS, O BOM PASTOR

João, 10:5 – Mas, de modo nenhum, 
seguirão o estranho; antes, fugirão dele, 
porque não conhecem a voz dos 
estranhos.
Antes de fazer a exegese dos 
versículos, estudemos o significado dos 
símbolos transpessoais utilizados na 
parábola para facilitar a compreensão:
Ovelhas – simbolizam todas as virtudes 
que trazemos em latência no Ser 
Essencial que somos.



JESUS, O BOM PASTOR
Aprisco das ovelhas – representa o cultivo das 
virtudes. O aprisco (curral) é o lugar onde as 
virtudes (ovelhas) estão todas unidas. Na 
época de Jesus, era um lugar murado em que  
as ovelhas ficavam protegidas e recebiam 
cuidados.
Ladrão ou estranho – ego mascarado.
Subir por outra parte – representa o 
personismo, a atitude do ego mascarado que 
tem interesse em possuir as virtudes, 
tomando-as à força, isto é, falseando-as, como 
na postura de um ladrão que tem o interesse 
de tomar algo que não lhe pertence por direito.



JESUS, O BOM PASTOR
Porta – representa o dever 
consciencial de evoluir até a plenitude.
Pastor do rebanho – representa o Ser 
Essencial (O Cristo Interno), único 
capaz de guiar todas as virtudes e ser 
ouvido por elas. 
Porteiro – representa o sentimento 
essencial presente em nossa 
consciência, que aceita a chegada do 
pastor das ovelhas e abre a porta para 
ele.



JESUS, O BOM PASTOR
Na verdade, na verdade vos digo que aquele 
que não entra pela porta no aprisco das 
ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e 
salteador.
As ovelhas simbolizam as virtudes essenciais, 
e o aprisco, o cultivo dessas virtudes. 
Simbolicamente, é no aprisco que as ovelhas
(virtudes) se reúnem sob o cuidado do pastor
(Ser Essencial), que sempre entra pela porta do 
dever consciencial a partir do momento em 
que o Espírito desperta a sua consciência, 
adquirindo o comportamento consciencial de 
se esforçar para desenvolver as virtudes 
essenciais e evoluir até a plenitude.



JESUS, O BOM PASTOR

Ao dizer que em vez do pastor, que 
sempre entra pela porta, surge o 
estranho, que é ladrão e salteador e 
sobe por outra parte, Jesus está  
falando do ego mascarado, que, focado 
no parecer em detrimento do ser, tem 
por interesse possuir as virtudes 
tomando-as à força, isto é, falseando-
as, como faz o ladrão ao intentar tomar 
algo que não lhe pertence.



JESUS, O BOM PASTOR

A postura do Espírito que 
vitaliza o ego mascarado é a 
de parecer bom, de parecer
humilde, de parecer
caridoso, de parecer..., em 
vez de se esforçar para, de 
fato, desenvolver a bondade, 
a humildade, a caridade etc.



JESUS, O BOM PASTOR

Aquele, porém, que entra pela porta é o 
pastor das ovelhas.
O Ser Essencial (pastor) sempre entra 
pela porta, pois traz a virtude do dever 
consciencial, sentimento essencial 
(porteiro) presente em sua própria 
consciência, como a meta assinada, 
desde a sua criação, de evoluir pelo 
conhecimento da verdade para se 
aproximar de Deus. 



JESUS, O BOM PASTOR
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a 
sua voz, e chama pelo nome às suas 
ovelhas e as traz para fora.
Como as virtudes já existem em latência, em 
forma de sementes divinas, o Ser Essencial 
conhece todas pelo nome e com profunda 
intimidade. Por isso, o porteiro abre a porta 
para ele, simbolizando o sentimento 
essencial de evoluir adquirindo o 
comportamento consciencial do pastoreio, 
isto é, do esforço constante para 
desenvolver as virtudes, evoluindo até a 
perfeição. 



JESUS, O BOM PASTOR
Somente o Ser Essencial tem condições de 
chamar as virtudes pelo nome e de levá-las 
para fora do aprisco. Colocá-las para fora 
significa consolidá-las a partir de três ações 
fundamentais: saber, sentir e vivenciar.
O primeiro passo no processo de 
desenvolvimento de uma virtude é o saber, 
atitude na qual adquirimos o conhecimento 
da sua dinâmica; depois somos convidados 
a fazer exercícios para senti-la no coração; 
a partir desses exercícios, podemos 
vivenciá-la em nosso dia a dia.  



JESUS, O BOM PASTOR
E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai 
adiante delas, e as ovelhas o seguem, 
porque conhecem a sua voz. 
Quando nos tornamos conscientes para 
desenvolver, verdadeiramente, as virtudes, 
elas são guiadas pelo Ser Essencial que as 
sabe conduzir da melhor maneira e sempre 
estará à frente para guiá-las. 
As virtudes podem ser desenvolvidas em 
nível do saber, do sentir e do vivenciar 
somente quando o Espírito ouve as vozes-
alerta em sua consciência. 



JESUS, O BOM PASTOR
Essas vozes-alerta o levam a praticar o dever 
consciencial e adquirir o comportamento 
consciencial. Por isso, Jesus diz que as 
ovelhas somente conhecem a voz do pastor 
e, portanto, o seguem.
Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho; 
antes, fugirão dele, porque não conhecem a 
voz dos estranhos.
O estranho representa o ego mascarado, que 
não está focado nas vozes-alerta da 
consciência, mas em parecer virtuoso, num 
processo de personismo. Por estar assim, as 
ovelhas fogem. 



JESUS, O BOM PASTOR

Quando o Espírito vitaliza o ego 
mascarado, em vez de ouvir as 
vozes-alerta da consciência está 
preocupado em parecer virtuoso 
para os outros desenvolvendo as 
pseudovirtudes, que seguem a voz 
do estranho (ego mascarado). Isso, 
porém, jamais acontecerá com as 
virtudes.



JESUS, O BOM PASTOR
As pseudovirtudes são o resultado da 
postura de quem busca conquistar 
valores essenciais pulando o muro do 
aprisco. Essa é uma atitude egoica 
mascarada. De modo algum as virtudes 
essenciais poderão desenvolver-se por 
meio de interesses do ego mascarado. 
Pelo contrário, quanto mais o indivíduo 
buscar falsear uma virtude, mais longe 
dessa virtude ele estará, conforme Jesus 
diz: elas fugirão, pois não conhecem a 
voz dos estranhos.



JESUS, O BOM PASTOR

Muitas vezes, o processo de 
mascaramento é tão intenso 
que a pessoa acredita ser 
verdadeiramente virtuosa. 
Quando isso acontece, ela se 
distancia mais ainda das 
virtudes, que “fogem”, pois ele 
as mantém em inanição, sem 
levá-las para pastar.



JESUS, O BOM PASTOR

A partir das reflexões 
realizadas nos 

versículos 
estudados, quais as 
virtudes podemos 
somar às que já 

refletimos?
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JESUS, O BOM PASTOR

Resumindo: a parábola do 
“Pastor e das Ovelhas” é um 
convite ao  desenvolvimento 
das verdadeiras virtudes a 
partir do despertar consciencial 
do Espírito em conexão 
profunda com o Cristo interno 
em sintonia com o Bom Pastor, 
o Cristo - Jesus.



JESUS, O BOM PASTOR
Avaliação reflexiva: Feche os olhos e 
entre em contato com você mesmo(a) em 
essência, buscando sentir o conteúdo 
estudado neste encontro: 
O que você entendeu do conteúdo que se 
aplique à sua vida? 
O conteúdo estudado mudou a forma 
como você sente a presença de Jesus em 
sua vida? Caso positivo, que mudança foi 
essa?



JESUS, O BOM PASTOR

Neste encontro refletimos sobre a 
parábola do Pastor e das Ovelhas 
que nos convida ao esforço para 
desenvolver as virtudes essenciais 
da Vida, tomando Jesus como nosso 
guia e modelo. Busque sentir a 
possibilidade de desenvolver essas 
virtudes. Como você a sente? Como 
é realizar esses esforços para você?



JESUS, O BOM PASTOR

Você compreendeu a necessidade de 
fazer esforços para modelar Jesus, 
tornando-o o seu caminho para a 
Verdade e para a Vida, construindo o 
Reino de Deus dentro de si mesmo(a)?
Como você sente a sua vida aplicando 
esse conteúdo? Ele pode melhorar a 
sua vida em sua busca de 
autotransformação e nas suas 
atividades na prática do Bem? 



JESUS, O BOM PASTOR

Sinta-se, agora, um Espírito imortal que traz 
em si mesmo a determinação divina de 
evoluir até à perfeição relativa, pelo 
conhecimento pleno e cumprimento das 
Leis Divinas, pela prática das virtudes e pela 
busca da unidade com Deus. Mergulhe 
profundamente nessa verdade espiritual. 
Sinta-a, veja-se desenvolvendo todas as 
virtudes essenciais da Vida ao longo do 
tempo, desenvolvendo o poder real em si 
mesmo, sentindo a presença amorosa de 
Jesus em sua vida.


