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João 10:11-18
"Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.

O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, 
quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo 
ataca o rebanho e o dispersa.

Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas.

"Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas; e elas me conhecem;

assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai; e dou a minha vida 
pelas ovelhas.

Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as 
conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e 
um só pastor.

Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para 
retomá-la.

Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. 
Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu 
Pai".



?
Por que Cristo morreu?

Quem foi o responsável

pela sua execução?

Quem são os

suspeitos?



Pilatos, o governador:
por conveniência

 Quis agradar aos judeus, 

entregando-lhes Jesus (Mc 

15.15)

 Estava convicto da inocência

de Jesus (Lc 23.4)

 Foi avisado por sua mulher (Mt

27.19)

 Tentou libertar Jesus (Lc 23.5-

12; Lc 23.16-22; Lc 23.20; Mt

27.24)

 Cedeu à pressão (Mc 15.15)



Os sacerdotes 
judeus:
por inveja

 Entregaram Jesus a Pilatos sob 
acusação de subversão

(Jo 19.11)

 Jesus incomodava os sacerdotes



Judas Iscariotes:

por dinheiro

 Traição: I Co 11.23

“... na noite em que Jesus foi traído...”

 Ganância: 1 Tm 6.10

“pois o amor ao dinheiro é raiz de todos 

os males. Algumas pessoas, por 

cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé 

e se atormentaram a si mesmas com 

muitos sofrimentos.”



O próprio 

Jesus:

POR AMOR

 Jesus se identificou com os 
pecadores o tempo todo

 Jesus se recusou a desviar-se da 
cruz

 Jesus predisse sua morte (Mt 17.23)

 Jesus deu a sua vida
(Jo 10.11,17-18)

 Jesus se entregou por nós
(Gl 2.20; Ef 5.2,25)

 Deus O entregou por amor
(Rm 8.32)



Conclusão

 Jesus foi à cruz 

voluntariamente.

 Ele fez isso por amor
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