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Ovelhas sem Pastor 
 

Mateus 9:36 
 

Introdução: há quatro aspectos nesse versículo que expressam o interesse de Jesus por todos 
os homens. Ninguém ama os seres humanos mais do que Deus, embora seja o ser 
infinitamente superior que Ele é, o seu amor pelo homem o leva a se interessar pelas nossas 
dificuldades e participar da nossa vida, trazendo a paz, a alegria e o nosso bem estar. Deus 
quer que todos os homens conheçam o seu amor, a sua bondade, e desfrutem da vida 
abundante que Ele tem para todos aqueles que dele se aproximam. 

 
1. “Vendo ele as multidões”: em primeiro lugar o versículo diz que Jesus viu as multidões. Essa 

afirmação nos faz compreender que o Senhor não nos ignora, não é um Deus alienado, que 
não nos vê e não nos percebe. Algumas pessoas acham que Deus, pela sua importância, tem 
mais o que fazer do que olhar para seres humanos inferiores como nós. Entretanto, o texto 
mostra que Jesus está atento. Mesmo quando nós achamos que todos esqueceram de nós, 
que estamos abandonados e não há ninguém que nos veja e se identifique com o nosso 
sofrimento. Toda sensação de solidão, todo sentimento de que não temos valor para as 
pessoas, desaparecem quando sabemos que Deus olha para nós e que somos preciosos para 
Ele.  
 

2. “Compadeceu-se delas”: em segundo lugar, esse versículo diz que Jesus compadeceu-se das 
multidões. O ver as multidões provocou um sentimento de compaixão e misericórdia no 
coração de Senhor. O que surgiu no íntimo de Jesus não foi a crítica, a censura, o julgamento. 
O Mestre não olhou para as multidões e disse: “Esse povo é muito pecador, essa gente não 
quer nada comigo!” Não é isso que a Bíblia diz, o que ela diz é que Jesus foi tomado de 
compaixão pelo estado daquele povo. Saiba isso, Deus consegue enxergar o nosso sofrimento 
e se identifica com as nossas dores. Hoje, Deus não quer julgar e condenar o homem, Ele quer 
tirar o homem do seu sofrimento e salvá-lo das suas angústias e pecados. Quando os olhos do 
Senhor nos alcançam, junto com o seu olhar vem as suas misericórdias por nós.   
 

3. “Porque estavam aflitas e exaustas”: o terceiro aspecto está relacionado com a análise da 
situação das multidões. Quando esse versículo diz que Jesus viu as multidões e se 
compadeceu delas, esse versículo também explica a razão dessa compaixão. A razão da 
compaixão de Jesus é a constatação do estado das multidões. A conclusão do Mestre é que 
elas estavam “aflitas e exaustas.” Aqueles que estão aflitos são os que perderam a paz. Eles 
são dominados pela incerteza e insegurança, devido aos problemas que enfrentam. As suas 
emoções estão fragilizadas, os seus pensamentos são consumidos pelos dramas que os 
envolvem. Muitos não conseguem dormir direito, porque a aflição tomou o lugar da sua paz. 
Mas Jesus não falou que as multidões estavam somente aflitas. Ele também diz que elas 
estavam exaustas. Os que estão exaustos são os que chegaram ao final das suas forças. Eles se 
esforçaram, lutaram com todo o ânimo que tinham, porém agora chegaram à exaustão. Não 
conseguem mais prosseguir porque foram vencidos pelo cansaço. 
 

4. “Como ovelhas que não tem pastor:” o quarto aspecto diz respeito à razão da aflição e 
exaustão das ovelhas. Aqui Jesus nos revela porque as multidões estavam aflitas e exaustas: o 
motivo era que elas não tinham pastor. Aqueles que não têm pastor, no mundo espiritual são 
sobrecarregados de trabalhos que interferem no mundo físico. Quando a ovelha não tem 
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pastor, ela fica desprotegida e sujeita a tudo aquilo que vai deixá-la aflita e exausta 
(problemas financeiros, lar destruído, problemas conjugais, enfermidades, ataques espirituais 
da maldade, etc). No Salmo 23, Davi diz que o Senhor era o seu pastor e por isso nada lhe 
faltaria. Ele também diz que o seu pastor (O Senhor) o levava para junto das águas de 
descanso. O homem não pode viver no meio de uma multidão (sem pastor), e mesmo assim 
ser feliz. Quando Jesus nos vê, Ele olha para nós com compaixão, Ele enxerga a nossa aflição e 
o nosso cansaço e tudo o que Ele quer é se tornar o nosso pastor e nos guiar às águas de 
descanso para cuidar da nossa vida. 

 


