
Quem são as Ovelhas de Jesus! 

João 10.27 

 

 Essa é uma questão importante na vida de todos aqueles que almejam a 

pátria celestial. Todos, atualmente, ao serem questionados, admitirão que são 

ovelhas de Jesus. Mas, as verdadeiras ovelhas de Jesus têm características que lhe 

são peculiares. Eis algumas delas: 

 1 - Ouvem a voz de Jesus (Jo. 10.27)  as ovelhas de Jesus ouvem a voz 

do seu pastor. Ouvir no sentido de atender, aceitar, compreender e assim por diante. 

Nesse sentido, ouvir é mais que escutar, pois, esta ação tem o objetivo de aceitar e 

acatar as instruções do bom pastor (Pv 2.1-5 e Hc 3.2). É difícil enxergar ovelhas 

de Jesus que ouvem a própria voz ou ainda a voz de outros supostos pastores (Mt 

7.15-16 e 2 Tm 4.3,4). As verdadeiras ovelhas de Jesus ouvem apenas e 

exclusivamente a voz de Cristo e obedecem. 

 2 - São conhecidas de Jesus (Jo 10.27)  as verdadeiras ovelhas de Cristo 

são todas conhecidas dele. Nenhuma sequer é esquecida dele (Is 40.26-28 e 49.15; 

Mt 6.25 e 32; 2 Tm 2.19). Note que o Pai sabe da existência de todas as 

necessidades dos irmãos de Jesus. Para conhecer as necessidades, o Pai precisa 

antes conhecer aquele que necessita. Por isso, as ovelhas de Jesus são todas 

conhecidas dele e alimentadas por ele (1 Tm 4.10). Não dá para tentar se disfarçar 

de ovelha, pois, Deus conhece perfeitamente aqueles que lhe pertencem (Sl 1.6 e 

Mt 22.11-14). Ele conhece os seus levando em consideração nossas escolhas que 

se refletem em nossa maneira de viver. 

 3 - Seguem a Jesus (Jo 10.27)  na caminhada cristã existe sempre o 

perigo de passar a seguir homens. Entretanto, as ovelhas de Jesus devem seguir 

sempre a Ele, e somente a ele (Cl 3.23-25). Nessa caminhada Cristo é sempre o 

alvo (Fp 3.13-14). As ovelhas de Jesus devem vir após Cristo com o objetivo de 

segui-lo e não de ensiná-lo (Mc 8.34). Fica aqui o desafio, nesse início de ano 

letivo, às verdadeiras ovelhas de Jesus. Esse é o alvo maior da vida de todo cristão 

e de todas as instituições que se colocam como instrumento de aperfeiçoamento 

dos santos. O nosso bom pastor, que deu a vida pelos seus, precisa ser ouvido e 

seguido, porque, conhecido dele somos. Nessa caminhada Ele haverá de instruir 

(Sl 25.12) e orar continuamente pelos seus (Hb 7.25) sustentando em todas as suas 

necessidades. Sigamos com perseverança e fidelidade nosso grande sacerdote até 

o fim para herdarmos as promessas (Hb 6.9-12).  

                Uma ótima caminhada a todas as verdadeiras ovelhas de Jesus 

aperfeiçoando e sendo aperfeiçoados.                                                                                                
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