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Now, blind Pharisees and hypocritical religious 
leaders claiming they were the spiritual guides 
of GOD’s people as they sought to preempt 
and obstruct Christ in His work, increasingly 
they ganged up against Him and in opposition 
to Him. He had received no commission from 
them; He was not instructed in their 
institutions. To them, He was the imposter. And 
these hypocritical leaders, like stalkers in 
darkness surround this chapter and incident 
recorded by John. And Jesus, continuing to 
answer them, says:  

1
 Verily, verily (…literally, He says, Amen! 

Amen! He’s putting two exclamation points on 
what He’s going to tell us; and, we can count on 
what He says. Jesus says) 

Amen! Amen! I say unto you, He that 

enters not by the door (…now, most people 
enter by doors, don’t they? In other words, 
lawful, normal entrance, right?)  

(But Jesus says) 

He that enters not by the Door into the 

sheepfold (…having no lawful cause of entry)  

but climbeth up some other way (…and 
notice Jesus doesn’t have time to tell us ALL 
the other ways… or even ANY of the other 
ways. So don’t worry about the other ways. 
There’s not time to describe ALL the other 
ways! Just keep our eyes focused and fixed on 
that Door. Like John Bunyan says, Do you see 
the light at the Door? Keep your eyes fixed on 
it; glued to it, and run to it.) 

(And Jesus says…) 

He that entereth not by the door, but 

climbeth up some other way,  

 

Agora, fariseus cegos e os líderes religiosos 
hipócritas alegando que eles eram os guias 
espirituais do povo de Deus enquanto eles 
buscavam para impedir e obstruir a Cristo em Sua 
obra, cada vez mais,  eles encurralaram contra 
Ele; e em oposição a Ele. Ele havia recebido 
nenhuma comissão a partir deles; Ele não foi 
instruído em suas instituições. Para eles, Ele era o 
impostor. E esses líderes hipócritas,  como 
predadores  na escuridão rodeiam este capítulo e 
incidente registrado por João. E Jesus, 
continuando a respondê-las, diz:  

1 
Em verdade, em verdade (...literalmente, Ele 

diz, Amém! Amém! Ele está colocando dois pontos 
de exclamação sobre o que Ele vai nos dizer; e, 
podemos contar com o que ele diz. Jesus diz) 

Amém! Amém! Eu vos digo, quem não 

entra pela porta (...se já, a maioria das 
pessoas entram por portas, não é? Em outras 
palavras, lícito, entrada normal, certo?)  

(Mas Jesus diz) 

quem não entra pela porta no aprisco das 

ovelhas (...tendo não legítima a causa da entrada) 
 

mas sobe por outra parte (...e aviso de Jesus 
não tem tempo para nos dizer Todas as outras 
maneiras... ou mesmo Qualquer uma das outras 
formas. Portanto, não se preocupe com as outras 
formas. Não há tempo para descrever todas as 
outras maneiras! Basta manter os olhos focados e 
fixado em que porta. Como João Bunyan disse: 
Você vê a luz na porta? Mantenha os olhos fixos 
nele; colada a ela, e correr para ele)  

(E Jesus diz...) 

quem não entra pela porta, mas sobe por 

outra parte,  
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the same is a thief and a robber. (Anyone 
claiming entrance another way is a fraud and 
illegal intruder.)   

2 
But he that enters in by the Door is the 

‘shepherd’ (…this word is: poimen. It is used 
18 times in the New Testament… always in 
reference to Jesus… except 1 time in Ephesians 
4 when it is translated pastor. In Ezekiel 34, the 
Lord God is against the shepherds who feed 
themselves from the flock, rather than feed the 
flock. He says, I, the Lord God, will both search 
my sheep, and seek them out. As a shepherd 
seeketh out his flock, and will deliver them. Isaiah 
40:11 says, He shall feed His flock like a 
shepherd: He shall gather the lambs with his 
arm, and carry them in his bosom, and shall 
gently lead those that are with young. Psalm 100 
says, Make a joyful noise unto the Lord, all ye 
lands. Serve the Lord with gladness: come 
before His presence with singing. Know ye that 
the Lord, He is God: He made us, and not we 
ourselves; we are His people, and the sheep of 
His pasture.) 

(The Shepherd… and there is really only One, 
He leads the way…)  

of the sheep (…and the sheep follow). 

3 
To him, the porter opens (…the door-

keeper);  

and the sheep hear his voice (…as we know 
other domesticated pets know the voice of their 
owner; so likewise)  

the sheep hear his voice:  

and he calls his own sheep by name (…the 
Shepherd doesn’t say, Hey, you! He knows His 
sheep individually),  

and leads them out. 

esse é ladrão e salteador. (Qualquer um que 
reivindica entrada de outra forma é uma fraude e 
intruso ilegal.) 

2 
Mas o que entra pela porta é o ‘pastor’ 

(...a palavra aqui é: poimen. É usado 18 vezes no 
novo testamento... sempre em referência a 
Jesus... só 1 vez em Efésios 4 quando é traduzido 
de pastor. Em Ezequiel 34, o Senhor Deus é 
contra os pastores que alimentarem-se do bando, 
ao invés de alimentam o rebanho. Eu, o Senhor 
Deus, diz ele, será tanto procurar minhas ovelhas 
e procurá-los. Como um pastor busca seu 
rebanho e vai entregá-los. 40:11 de Isaías diz, ele 
deve alimentar seu rebanho como um pastor: ele 
deve reunir os cordeiros com o seu braço e 
carregá-los no seu seio e suavemente devem 
levar aqueles que estão com o jovem. Salmo 100 
diz, fazer um barulho alegre ao senhor, vós todos 
os terrenos. Servir ao senhor com alegria: antes 
de sua presença com cânticos. Sabeis o que o 
senhor, ele é Deus: ele fez de nós e não nós 
mesmos; Nós somos seu povo e as ovelhas do 
seu pasto.) 

(O Pastor... e lá é realmente apenas um, Ele 
lidera o caminho...)  

das ovelhas (...e as ovelhas o seguem). 

3 
A este o porteiro abre (...o guardião de 

porta);  

e as ovelhas ouvem a sua voz dele (...como 
sabemos que outros animais domesticados sabem 
a voz de seu dono; então da mesma forma)  

as ovelhas ouvem a sua voz:  

e ele chama pelo nome as suas ovelhas, 

(...o Pastor não diz, Ei, você! Ele conhece suas 
ovelhas individualmente),  

e as conduz para fora. 
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4 
And when he puts forth his own 

(…literally, when He throws out His own…you 
know, like a mother-bird pushes its eaglet out 
of the nest; so the Shepherd tosses His sheep 
out of the pen) 

and the sheep ‘follow’ him: for they know 

his voice (…literally, His sheep join Him who is 
leading them. They recognize His voice… 
especially if His Word is proclaimed; and not 
merely lifeless opinions about what Jesus said 
are peddled while, in fact, some speaker 
secretly loves to hear his own voice; or worse, 
some worn out traditions are substituted by 
some hocus pocus clergy). 

5 
And a stranger will they not follow, but 

will flee from him:  

for they know not the voice of strangers. 

(And John writes…) 

6 
This parable spake Jesus unto them 

(…these blind, hypocritical Pharisees):  

and they understood not what it was he 

spake unto them. (They were probably 
scratching their vacant head, like scratching a 
balloon—except scratch too hard and, in this 
case, sawdust will fly out… and then you got a 
mess to clean up!!) 

(And John writes…) 

7 
Then said Jesus (now, Jesus kept this 

conversation going. He kept pounding away on 
their hard-heads. Now, He was excited. He says) 

Amen! Amen! I say unto you, I am the 

Door of the sheep. (And notice this is not a 
double-door entrance. It’s not Jesus and 
someone or something else; not Jesus PLUS 
something.) 

4 
Depois de conduzir para fora todas as 

que lhe pertencem, vai adiante delas 

(...iteralmente, quando Ele joga fora Sua própria... 
você sabe, como uma mãe-pássaro empurra sua 
aguieta para fora do ninho; de modo que o pastor 
joga suas ovelhas para fora da caneta) 
e as ovelhas o ‘seguem’: porque conhecem a 

sua voz (...iteralmente, Suas ovelhas juntar-se a 
Ele que está conduzindo-os. Eles reconhecem a 
Sua voz... especialmente se a Sua Palavra é 
proclamada; e não meramente opiniões sem vida 
sobre o que Jesus disse se vendem enquanto que, 
na verdade, alguns orador ama secretamente para 
ouvir sua própria voz; ou pior, algumas tradições 
desgastadas substituídas por alguns hocus pocus 
clero). 
5 

mas de modo algum seguirão o estranho, 

antes fugirão dele:  

porque não conhecem a voz dos 

estranhos. 

(E João escreve...) 

6 
Jesus propôs-lhes esta parábola (...estes 

cegos, hipócritas fariseus): 

mas eles não entenderam o que era que 

lhes dizia. (Eles provavelmente estavam 
coçando sua cabeças vazia, como coçar uma 
balão, exceto arranhão muito duro e, neste 
caso, serragem vai voar para fora... e então 
você tem uma bagunça para limpar!!) 

(E João escreve ...) 

7 
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes (agora, 

Jesus continuou esta conversa. Ele continuou 
martelando em suas cabeças-dura. Agora, Ele 
estava animado. Ele diz) 
Amém! Amém! Eu vos digo, Eu sou a 

porta das ovelhas. (E observe que isto não 
é uma entrada de porta dupla. Não Jesus e 
alguém ou alguma coisa; não Jesus e mais 
alguma coisa.) 
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(And Jesus said) 

I say unto you,  

I am the Door of the sheep. 

8 
All that ever came (…ALL, too numerous 

to detail: blind Pharisees, hirelings, false 
prophets, false teachers, antichrists and false 
messiahs, and of course, all the hocus-pocus 
workers!)  

All of them that ever came (…claiming to be 
shepherds that entered NOT by the Door, but 
attempting to enter illegally and climbing up 
some other way—ANY other way) 

(All of them…)  

that ever came are thieves and robbers: 

but the sheep did not hear them.  

(And Jesus says…) 

9 
I am the Door! (And shutting that Door 

secures all inside, like Noah’s Ark… from all 
who think they can enter any other way.)  

(And for a second time… Jesus says) 

I am the Door: by Me if any… enter in,  

he shall be saved, and shall go in and out, 

and find pasture.  

(And Jesus says…) 

10 
The thief (…now, He could have said, the 

thieves and robbers; He could has said, All 
them that ever came. He could have said, the 
blind Pharisees, the hirelings and hocus-pocus 
workers.  

 

(E Jesus disse) 

Eu vos digo,  

Eu sou a porta das ovelhas. 

8 
Todos quantos vieram (...TODOS, muito 

numerosas para detalhes: cegar fariseus, 
mercenários, falsos profetas, falsos mestres, 
anticristos e falsos messias e claro, todos os 
trabalhadores de hocus-pocus!)  

Todos que já vieram (...alegando ser 
pastores que entrou não pela porta, mas a 
tentativa entrar ilegalmente e escalada sobre 
por outra parte—de qualquer outra forma) 

(Todos eles...)  

quantos vieram são ladrões e salteadores: 

mas as ovelhas não os ouviram. 

 

(E Jesus diz...) 

9 
Eu sou a porta! (E fechando porta que protege 

tudo dentro, como a Arca de Noé... de todos os que 
pensam que podem entrar em qualquer outra 
forma.) 
(E pela segunda vez... Jesus diz) 

Eu sou a porta: antes de mim se alguém 

entrar em,  

ele será salvo, e entrará, e sairá, e achará 

pastagen. 

(E Jesus diz...) 

10 
O ladrão (... agora, ele poderia ter dito, os 

ladrões e salteadores; Ele poderia disse, todos 
os que já existiu. Ele poderia ter dito, os 
fariseus cegos, os mercenários e os 
trabalhadores de hocus pocus.  
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He could have added, the deceivers and 
seducers. Or like Paul said, the lovers of self 
rather than lovers of GOD. But Jesus didn’t 
have time. And Jesus said),  

The thief cometh not, but for to steal 
(…all these that ever tried to come in another 
way, they came to steal. Matthew Henry says, 
to steal those hearts which they had no title to. 
They steal away the scripture by not declaring 
it; or, keeping it in unknown tongues; by 
keeping it from those who have never heard 
while they congregate and satiate themselves, 
and never share with others.  

Deceivers of souls are murderers of souls. 
Those whom they cannot steal, they will by 
persecution and violence)  

kill, and destroy. (And that goes on in the 
church today. Jesus said, he who hates his 
brother is a murderer, already)  

(And Jesus says…)  

The thief comes not (…climbing up some 
other way),  

but for to steal,  

and to kill,  

and to destroy:  

(but I came…) 
  

I am come that they might have ‘life’ 
(…the word is zoe:   GOD’s everlasting life),  

and that they might have it more 

abundantly. (He came to seek those that 
were lost; He came to heal the blind; to bind up 
the broken-hearted. In other words, He came to 
give life… to the sheep.) 

Ele poderia ter adicionado, os enganadores e 
sedutores. Ou como Pablo disse, os amantes 
de si mesmo, ao invés de amantes de Deus. 
Mas Jesus não teve tempo. E Jesus disse),  

O ladrão não vem, senão para roubar 
(...todos estes que já tentou entrar de outra 
maneira, eles vieram para roubar. Matthew 
Henry diz, para roubar os corações que eles 
não tinham nenhum título para. Eles roubam 
embora a escritura por não declará-la; ou, 
mantendo-os em línguas desconhecidas; 
mantendo-o daqueles que nunca ouvi 
enquanto eles se reúnem e locupletar e nunca 
compartilham com outras pessoas. 
-Enganadores de almas são assassinos de 
almas. Aqueles a quem eles não roubam, eles 
vão pela perseguição e violência)  

matar e destruir. (E o que se passa na 
igreja hoje. Jesus disse: aquele que odeia seu 
irmão é um assassino, já) 

(E Jesus diz...)  

O ladrão não vem (...escalando acima 
alguma outra forma), 

senão para roubar,  

e para matar,  

e destruir: 

(mas Eu vim...)  

Eu vim para que tenham ‘vida’ (...a 
palavra é zoe: a vida eterna de Deus),  

e a tenham em abundância. (Ele veio para 
buscar aqueles que foram perdidas; Ele veio para 
curar os cegos; a curar os quebrantados de 
coração.. Em outras palavras, ele veio para dar 
vida... ao às ovelhas.) 
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(And Jesus continues…) 

11 
I am the good Shepherd (…even Peter 

understood, when Jesus said to him, Feed MY 
sheep. There is only one Shepherd. The sheep 
belong to Jesus… and nobody else. You know 
our traditional thinking often makes void the word 
of God, doesn’t it? There are a lot of people who 
do not like us to know these words of Jesus):  

the good Shepherd gives his life (…gives 
His soul) for the sheep. 

12 
But he that is a hireling (…you know, the 

paid, hired help; someone just… doing a job—
yawning! handling the things of GOD profanely, 
as if they were just common place; careless in 
discharging their duty; negligent towards the 
sheep.) 

But he that is a hireling (and not the 

shepherd),  

whose own the sheep are not (…the sheep 
don’t belong to him), 

he sees the wolf coming (…or some other 
danger), 
  

and leaves the sheep (…you know, clergy 
that abandon the congregation! Oh, they’re 
‘called’ to another location—that’s what we 
hear; but they abandon the congregation. They 
leave the sheep)  

and flee:  

and the wolf catches them (…six times the 
word ‘wolf’ is used in the New Testament. In 
Acts 20, Paul in his last message to the church 
warns… of the wolves that will come. And the 
hireling flees as the wolf catches the sheep) 

 

(E Jesus continua...) 

11 
Eu sou o bom Pastor (...Pedro mesmo 

compreendido, quando Jesus disse a ele, 
alimentar minha ovelha. Há apenas um pastor. 
As ovelhas pertencem a Jesus... e mais 
ninguém. Você sabe que nosso pensamento 
tradicional muitas vezes torna vazio da palavra 
de Deus, não é? Existem muitas pessoas que 
não gostam de nós conhecer estas palavras de 
Jesus): 
o bom Pastor dá a sua vida (...dá sua alma) 
pelas ovelhas. 
12 

Mas ele é um mercenário (...ocê sabe, a 
pago, ajuda contratada; alguém que... fazendo um 
trabalho bocejando! lidar com as coisas de Deus de 
maneira profana, como se fossem apenas lugar 
comum; descuidado no cumprimento de seu dever; 
negligente para com as ovelhas.) 

Mas o que é mercenário (e não pastor),  

de quem não são as ovelhas as ovelhas não 
ele pertencem), 

ele vendo vir o lobo (...ou algum outro 
perigo),  

e deixa as ovelhas (...sabe, clero que 
abandonar a congregação! Ah, eles são 
'chamados' para outro local—que é o que 
ouvimos; Mas eles abandonaram a congregação. 
Eles deixam as ovelhas) 

e foge:  

e o lobo as arrebata (...seis vezes a palavra 
‘lobo’ é usado no novo testamento. Em atos 
20, Paulo, em sua última mensagem para a 
igreja adverte... dos lobos que virão. E o 
mercenário foge como o lobo pega a ovelha) 
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and scattereth them (…viciously attacking, 
going for the jugular vein and ripping the sheep 
to pieces as the others scatter) 

(And Jesus says…) 

13 
because he is a hireling,  

and (…in truth, he) cares not for the sheep.  

(And just an aside—there are apostles, and 
evangelists, and prophets and teachers and 
others in the church, gifted by GOD. And like 
Matthew Henry said 300 years ago, of the best, 
still the sheep are not their own. They have 
been bought with a price. And as Jesus said to 
Peter, Feed MY sheep; feed MY lambs, Jesus’ 
sheep belong to HIM! HE purchased them.) 

(And now, a second time, Jesus says…) 

14 
I am the good Shepherd, and know My 

sheep, and mine know Me (…and did you 
catch that order? Like C.S. Lewis said, We know 
no one comes to the Father except through the 
Son—and that is true. We also know, the Son 
knows them; but, what we do not know is: do 
they need to know the Son? Or will they be like 
the ones who, not having seen, still recognize 
His voice?)  

(And Jesus says)  

I am the good Shepherd, and know my 

sheep, and mine know Me (…However, ill-
taught and mismanaged and endangered the 
sheep will be, the Lord is still and always will 
be the good Shepherd; He knows His sheep 
and is known of them. And He gives us this 
assurance:)  

15 
As the Father knows me, even so know I 

the Father (…in other words: the Father and 
the Son understand each other perfectly well.  

e dispersa (...violentamente atacando, indo 
para a veia jugular e rasgando as ovelhas para 
peças como os outros estão espalhando) 

(E Jesus diz...) 

13 
porque ele é um mercenário,  

e (...in verdade, ele) não se importa com as 

ovelhas. 
(E só um aparte—existem apóstolos, e 
evangelistas, e profetas e professores e outros 
na igreja, presenteado por Deus. E como 
Matthew Henry disse há 300 anos, dos 
melhores, ainda as ovelhas não são os seus 
próprios. Eles foram comprados por um preço. E 
como Jesus disse a Pedro: Apascenta as minhas 
ovelhas; Apascenta os meus cordeiros, Ovelhas 
de Jesus pertence a Ele! Ele comprou-los.) 
(E agora, uma segunda vez, Jesus diz...) 

14 
Eu sou o bom Pastor, e conheço 

minhas ovelhas, e a mina Me saber (...e fez 
você pegar essa ordem? Como C.S. Lewis 
disse, sabemos que ninguém vem ao pai, 
exceto através do filho — e isso é verdade. 
Sabemos também, o Filho sabe los; mas, o que 
nós não sabemos é: eles precisam saber o 
Filho? Ou eles serão como os que, sem terem 
visto, ainda reconhecer a Sua voz?)  

(E Jesus diz)  

Eu sou o bom Pastor, e conheço minhas 

ovelhas, e a mina Me saber (...No entanto, 
mal-ensinada e mal administrado e ameaçadas 
de extinção as ovelhas será, o senhor é ainda 
e sempre vai ser o bom Pastor; Ele conhece 
suas ovelhas e é conhecido deles. E ele nos dá 
esta garantia:)  

15 
assim como o Pai me conhece e eu 

conheço o Pai (...em outras palavras:o Pai e o 
Filho nos entendemos perfeitamente bem.  
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Between Them… there is no misunderstanding 
or uncertainty. And Jesus continues)  

I lay down my life for the sheep. 

(And in prophetic tone, Jesus answers the 
prideful religious leaders, who snidely thought 
little of the rag-tag band of disciples following 
Him. He says…) 

16 
And other sheep I have (…starting with the 

lost sheep of the House of Israel … scattered 
among the nations; they shall come from every 
nation, tribe and tongue)  

And other sheep I have which are not of 

this fold (…of this flock, of this chosen Jewish 
race. The Jewish people never carried the light 
of GOD’s Good News to the nations, but those 
of the House of Israel did): 

I have other sheep which are not of this 

flock,  

them also I must bring (…and why must HE 
bring them? Because He only… really knows the 
way. He is building His great congregation; and, if 
He brings them NOT back, they will wander 
aimlessly, endlessly. Only HE can do it; they will 
only hear His voice),  

and they shall hear My voice; and there 

shall be one flock,  

and one Shepherd. 

(And Jesus concludes…) 

17 
Therefore doth my Father love me,  

because I lay down my life (…my soul), that 

I might take it again. 

 

Entre ELES... não há nenhum mal-entendido 
ou incerteza. E Jesus continua) 

e Eu dou minha vida pelas ovelhas. 

(E em tom profético, Jesus responde aos líderes 
religiosos arrogantes, que snidely pensou pouco 
a banda rag-tag dos discípulos a segui-lo. Ele 
diz...) 

16 
E tenho ainda outras ovelhas 

(...começando com as ovelhas perdidas da Casa 
de Israel ... espalhados entre as Nações; eles 
devem vir de cada nação, tribo e língua)  

E tenho outras ovelhas que não são 

deste aprisco (...deste rebanho, dessa raça 
judia escolhida. O povo judeu nunca carreguei 
a luz das boas novas de Deus para as Nações, 
mas os da Casa de Israel fizeram): 

E tenho ainda outras ovelhas que não são 

deste aprisco, 

a essas também me importa conduzir (...e 
por que ele deve trazê-los? Porque ele só... 
realmente conhece o caminho. Ele está 
construindo sua grande congregação; e, se ele não 
traz-los, eles irão vagar sem rumo, sem parar. Só 
ele pode fazê-lo; eles só vão ouvir a Sua voz),  

e elas ouvirão a minha voz; e haverá um 

rebanho, 

e um Pastor. 

(E Jesus conclui...) 

17 
Por isto o Pai me ama,  

porque dou a minha vida (...minha alma), 

para a retomar. 
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18 
No one takes it from me, but I lay it 

down of myself.  

I have authority to lay it down, and I have 

authority to take it again. This command 

have I received from my Father. 

19 And there was a division… again 

among the (…blind, hypocritical, prideful… 
religious leaders) for these sayings. 

20 (Therefore) many of them said, He has a 

demon, and is mad;  

why hear ye him? (Why are you listening to 
Him?) 

21 But… others said, These are not the 

words of one that is demonized.  

Can a demon open the eyes of the blind? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
Ninguém ma tira de mim, mas eu de 

mim mesmo a dou.  

Eu tenho autoridade para a dar, e tenho 

autoridade para retomá-la. Este 

mandamento recebi de meu Pai. 

19 e houve outra dissensão... entre os 

(...cego, hipócrita, arrogante... os líderes 
religiosos) por causa dessas palavras.  

20 (Portanto) muitos deles diziam, Ele tem 

demônio, e perdeu o juizo;  

por que o escutais? (Por que você está 
ouvindo a Ele?) 

21 Mas... diziam outros, Essas palavras não 

são de quem está endemoninhado.  

Pode porventura um demônio abrir os 

olhos aos cegos? 
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