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PREFÁCIO 
	
	
	

Honrado	 com	 a	 leitura	 dos	 autógrafos	 e	 o	 convite	 para	 prefaciar	 um	
conteúdo	 literário	 de	 imensurável	 alcance	 espiritual,	 com	 a	 participação	 de	
eminentes	e	vitoriosos	anunciadores	das	verdades	bíblicas,	restar-me-ia,	após	
ter	 me	 dessedentado	 em	 tão	 profundas	 e	 cristalinas	 fontes,	 não	 ousar	
nenhuma	palavra	a	mais,	nenhuma	observação	ou	comentário,	já	que	isso	não	
passaria	 de	 dispensáveis	 redundâncias.	 Sobre	 a	 obra,	 resta	 ao	 Prefaciam-te	
plagiar	o	velho	Simeão	(Lucas	2:28-32),	ao	tomar	Jesus	nos	braços	e,	dando-se	
por	satisfeito,	bradar:	“NUNC	DIMITTIS	SERVUM	TUUM”	-	Despede	agora	o	teu	
servo	Senhor.	

Sobre	 o	 Autor,	 o	 Pastor	 Ernane	 Silva,	 devo	 testemunhar	 de	 nossa	 longa	
amizade,	mais	que	isso,	nossa	comunhão	fraternal	e	sempre	atuante	nas	lides	
do	Mestre.	Desde	a	sua	conversão	em	Abril	de	1969,	ainda	bem	jovem,	 já	se	
revelava	um	apaixonado	evangelista,	um	ganhador	de	almas	para	Cristo.	 Sua	
disposição	 e	 criatividade	 levaram-no	 a	 ser	 conhecido	 em	 toda	 a	 cidade	 de	
Governador	 Valadares,	MG,	 como	 um	 líder	 Cristão,	 de	 indiscutível	 influência	
positiva,	 principalmente	no	meio	da	 juventude.	Possuidor	de	uma	habilidade	
cativante	para	se	 relacionar	com	as	pessoas,	chegou	a	 reger	a	banda	Marcial	
do	respeitado	Colégio	Ibituruna,	Educandário	dirigido	por	Padres	que,	mesmo	
sabendo-o	 evangélico	 lhe	 devotavam	 alta	 estima,	 reconhecendo-o	 como	
“persona	grata”,	no	meio	estudantil.	O	mesmo	se	notava	de	sua	presença	no	
Colégio	 Presbiteriano,	 onde	 desenvolveu	 programações	 de	 cunho	 social,	
esportivo,	artístico	e	principalmente	espiritual,	 incentivado	e	discipulado	pelo	
saudoso	Pastor	 Silas	 Crespo.	Nessa	 fase	do	 jovem	Ernane,	 eu	que	 já	 somava	
muitos	 janeiros	 à	 sua	 frente,	 me	 limitava,	 assim	 como	 outros	 amigos	 a	 um	
apoio	logístico	para	suas	grandes	promoções	na	cidade.	Basta	dizer	que	lotava	
ginásios	esportivos	para	campanhas	evangelísticas,	onde	pontuavam	Cantores,	
Esportistas,	Atores	e	Atrizes	famosos	em	todo	o	país.	

E	não	posso	deixar	de	dizer	que	o	jovem	Ernane,	num	pátio	promíscuo	da	
Delegacia	de	Polícia	de	Governador	Valadares	 (acompanhado	de	perto	 como	
Evangelista	pela	ardorosa	Serva	de	Deus,	Lina	Marteli),	onde	tinha	permissão	
de	 entrar	 sempre	 que	 quisesse,	 certa	 vez	 evangelizou	 um	 jovem	 ali	
reconhecido	por	envolvimento	com	o	tráfico	de	drogas	e	outros	delitos.	Aquele	



	
rapaz	 veio	 a	 ser	 um	 Pastor	 (seus	 dois	 irmãos	Missionários	 no	 exterior,	 hoje	
Pastores	no	Rio	de	Janeiro	e	São	Paulo	e	Presidente	da	Juventude	Wesleyana,	
destacando-se	em	todo	o	país.	

Vida	 que	 segue	 ...	 o	 jovem	 Ernane	 sente	 o	 chamado	 de	 Deus	 para	 o	
Ministério.	 Cursa	 o	 Bacharelado	 em	 Teologia,	 no	 Seminário	 Presbiteriano	 de	
Campinas	(Turma	Haroldo	Cook	–	1978),	e	pouco	depois	é	ordenado	Pastor.	

Dessa	nova	 fase,	 eu	 sou	apenas	 seu	 companheiro	nas	 lutas	e	 vitórias	de	
um	ministério	 abençoador,	 voltado	 de	 corpo	 e	 alma	 para	 os	 escravizados	 e	
mutilados	pelo	pecado.	

No	âmbito	internacional	de	sua	passagem	por	pastorear	em	Miami,	nasceu	
um	 precioso	 Livro	 “NASCIDA	 DE	 NOVO”,	 com	 mais	 de	 100	 mil	 cópias,	 que	
culminou	em	um	filme	de	destaque	com	o	mesmo	nome.	

Em	Juiz	de	Fora,	nos	últimos	20	anos,	organizou	a	APAR	–	As.	Projeto	Amor	
e	 Restauração,	 de	 ação	 filantrópica,	 dedicada	 à	 Recuperação	 de	 Mulheres,	
todas	eram	recebidas	com	a	dignidade	de	membros	de	uma	 família	e	muitas	
delas	dali	saíram	libertas	da	prostituição,	do	alcoolismo,	das	drogas	e,	o	melhor	
de	 tudo,	 saíram	 com	 Jesus	 Cristo	 no	 coração.	 Hoje	 este	 trabalho	 sócio	
espiritual,	se	voltou	especialmente	para	crianças	e	adolescentes	abandonados	
pela	família.	

Deve-se	 destacar	 nesse	 ministério	 de	 raro	 altruísmo,	 o	 papel	 de	 sua	
Esposa	Marilu	Fraga	Silva,	psicóloga	que	tem	sido	a	grande	parceira	do	Pastor	
Ernane	 nessa	 jornada	 de	 Amor	 Incondicional	 ao	 próximo.	 E	 o	 Bom	 Pastor	
acrescentou	ricas	bênçãos	ao	casal	através	dos	filhos	Rodrigo	e	Lucianne,	o	que	
me	induz	a	ultimar	esse	momento	com	a	lembrança	do	Salmo	128,	que	honra	o	
servo	fiel,	a	começar	em	sua	própria	casa.	

Que	 o	 Pastor	 dos	 Pastores	 nos	 ilumine	 ao	 trilharmos	 as	 veredas	 de	 tão	
bela	comparação	bíblico-evangelística.		

Com	amor,		
Presbítero	Enéas	Cabral		
	
	
	



	

INTRODUÇÃO 
	
	
	
	
O	SALMO	23	é,	sem	dúvida,	o	mais	conhecido	e	o	mais	querido	de	todos	os	

Salmos.	 Nenhum	 outro	 Salmo	 toca	 tão	 profundamente	 em	 nossas	 emoções;	
ele	 fala	de	paz	e	serenidade,	que	nem	sequer	a	ameaça	da	sombra	da	morte	
pode	perturbá-las.	

Aqui	não	há	lugar	para	dúvidas,	preocupações,	medo	e	ansiedade.	Ele	tem	
voado	para	cima	e	para	baixo	na	terra,	como	um	pássaro	cantando	o	mais	doce	
cântico	 jamais	ouvido.	Tem	acalmado	mais	aflições	do	que	todas	as	 filosofias	
do	mundo.	Quando	tiver	terminado	sua	missão,	voará	de	volta	para	o	seio	de	
Deus,	recolherá	no	feliz	coro	daquele	que	ajudou	a	levar	para	o	Céu.	

No	Salmo	23,	podemos	sentir	o	menino	Davi,	relembrando	o	rebanho	do	
seu	pai,	onde	vigiava	as	tenras	ovelhinhas.	

Mil	anos	mais	tarde,	naquele	mesmo	campo	de	Pastores,	contemplamos	o	
coro	angelical	anunciando	o	“nascimento	de	Jesus,	o	Bom	Pastor,	que	deu	sua	
vida	pelas	ovelhas”.	

	“O	 SALMO	 23”,	 conquanto	 seja	 um	 dos	mais	 curtos	 capítulos	 da	 Bíblia,	
nos	seus	seis	versículos	contém	muitas	evidências	de	 inspiração	divina,	 tanto	
em	 termos	 de	 sua	 interessante	 estrutura	 numérica,	 como	 também	 de	 sua	
maravilhosa	mensagem.	

Todos	 os	 seus	 versículos	 são	 intensamente	 subjetivos,	 com	 o	 escritor	
abrindo	as	profundezas	de	 seu	coração	em	suas	expressões	 concernentes	ao	
SENHOR	 e	 para	 o	 SENHOR.	Há	 uma	bela	 simetria	 nos	 respectivos	 temas	 dos	
versículos,	que	pode	ser	resumida	como	segue:	

	
Versículo	1	-	Declaração	de	Fé	no	Presente	
Versículo	2	-	Testemunho	da	Fidelidade	de	Deus	
Versículo	3	-	Testemunho	da	Fidelidade	de	Deus	
Versículo	4	-	Oração	de	Ações	de	Graça	
Versículo	5	-	Oração	de	Ações	de	Graça	



	
Versículo	6	-	Declaração	de	Fé	para	o	Futuro	

	

Esses	 temas	 se	 fazem	 acompanhar	 de	 doze	 referências	 ao	 SENHOR,	
organizadas	simetricamente	como	segue:	

	
Versículo	1	-	“O	Senhor”		 	 (1	vez)	
Versículo	2	-	“Ele”												 	 (2	vezes)	
Versículo	3	-	“Ele”												 	 (3	vezes)	
Versículo	4	-	“Tu”													 	 (3	vezes)	
Versículo	5	-	“Tu”													 	 (2	vezes)	
Versículo	6	-	“O	Senhor”		 	 (1	vez)	

	
Parece	óbvio	que	este	 arranjo	não	pode	 ser	 atribuído	ao	acaso,	 e	quase	

tão	 improvável	 que	Davi	 o	 tenha	 arquitetado.	A	melhor	 explicação	é	que	 foi	
inspiração	 do	 Espírito	 Santo.	 O	 numero	 seis	 é	 geralmente	 associado	 com	 as	
fraquezas	e	imperfeições	humanas,	enquanto	o	número	doze	aparece	sempre	
associado	com	a	provisão	especial	de	Deus	para	a	humanidade	em	vocacionar,	
e	organizar	servos	escolhidos	para	lidar	com	as	necessidades	espirituais	do	seu	
povo.	

Muito	 embora	 esses	 aspectos	 matemáticos	 sejam	 interessantes,	 e	
proporcionam	evidências	incidentais	da	origem	divina	da	estrutura	do	Salmo,	é	
a	mensagem	das	próprias	palavras	que	traz	a	bênção	e	a	certeza	de	salvação	e	
segurança	ao	coração	do	cristão.	

Podemos	então	dizer,	que	ele	foi	comissionado	por	Deus	para	percorrer	o	
mundo,	cantando	um	coro	tão	suave	que	ninguém,	ao	ouvi-lo,	pode	lembrar-se	
das	mágoas	que,	porventura,	lhe	tenham	ferido;	ou	que	estejam	começando	a	
despedaçar	o	coração.		

Ele	 fala	 a	 linguagem	 que	 o	 coração	 universal	 do	 homem	 compreende.	
Exerce	o	poder	que	afugenta,	como	que	por	encanto,	as	dores	que	zombam	o	
seu	viver.	

Tem	ele	 recambiado	para	o	 seu	 interior,	maior	número	de	pensamentos	
traidores;	de	dúvidas	negras,	de	dores	sorrateiras	do	que	de	areias	na	praia	do	
mar.	 Tem	 consolado	 a	 nobre	 hoste	 dos	 pobres.	 Tem	 inspirado	 animo	 ao	
exército	 dos	 abatidos.	 Tem	 aplicado	 o	 bálsamo	 da	 alegria	 ao	 coração	 dos	



	
enfermos.	 Tem	 visitado	 os	 presos,	 partindo-lhes	 as	 cadeias	 e,	 como	 fizera	 o	
anjo	a	Pedro,	os	tem	feito	sentirem-se	livres	e	restaurados	a	seus	lares.	

Tem	tornado	o	cristão,	ainda	que	escravo	e	moribundo,	mais	livre	que	seu	
senhor,	consolando,	ao	mesmo	tempo,	os	que	ficaram	chorosos,	não	tanto	por	
ter	ele	partido,	mas	por	haverem	eles	ficado.	Nem	termina	ai	sua	função.	Há	de	
prosseguir	 cantando	 por	 todas	 as	 gerações	 do	 tempo,	 e	 não	 fechará	 as	 asas	
enquanto	não	houver	sido	recolhido	o	último	peregrino,	e	o	tempo	não	houver	
terminado;	então	voará	para	o	seio	de	Deus,	de	onde	veio,	e	sua	voz	se	unirá	
as	harmonias	do	celeste	gozo	que	enchem	o	céu	de	música	para	sempre.	

Desde	 a	 minha	 infância	 sempre	 ouvia	 falar	 do	 Salmo	 23	 e	 via	 os	 pais	
sempre	desejarem	ensinar	às	crianças	as	primeiras	palavras	deste	maravilhoso	
Salmo	–	“O		 Senhor	é	o	meu	Pastor	e	nada	me	faltará”.	Quando	alguém	lia	
este	 Salmo,	 minha	 mente	 ficava	 aguçada	 em	 ouvir	 e	 aprender	 mais,	
simplesmente	porque	deixava	um	bom	perfume	para	toda	e	qualquer	situação	
vivida.	

Ás	vezes	visitando	uma	pessoa	enferma,	ouvindo	um	pregador,	ou	mesmo	
assistindo	 um	 filme,	 de	 repente	 aparecia	 uma	 situação:	 tristeza,	 morte,	
desilusão,	desespero;	 e	então	 se	ouvia	o	 Salmo	23	encaixando-se	 como	uma	
luva	delicada.	

Certa	 vez	 minha	 avó	 Chica,	 contou-me	 que	 estava	 numa	 reunião	 de	
senhoras	e	todas	foram	chamadas	à	frente	para	recitar	uma	passagem	bíblica.	
Foi	um	momento	de	muita	alegria	com	todas	aquelas	mulheres.	A	vovó	Chica	
ficou	por	último,	pois	 todos	tinham	conhecimento	que	ela	não	sabia	 ler...	De	
repente	tomou	o	microfone	e	começou	a	recitar	o	Salmo	preferido	de	todas	–	
Salmo	 23.	 Quando	 terminou	 “e	 habitarei	 na	 casa	 do	 Senhor	 para	 todo	 o	
sempre”,	todo	o	grupo	de	mulheres	estava	chorando,	e	foram	abraçar	a	vovó	
Chica.	

Anos	 depois	 ela	 me	 contou	 este	 episódio,	 ria	 e	 dizia:	 eu	 não	 tinha	 o	
conhecimento	 da	 leitura,	 mas	 em	 compensação,	 paguei	 alguém	 na	 luz	 da	
lamparina	 para	 conhecer	 a	 palavra	 de	 Deus,	 e	 aprendi	 a	 amar	 “o	 pastor	 do	
salmo	23.”	Em	1980,	quando	nasceu	o	meu	 filho	Rodrigo,	eu	desejava	muito	
lhe	 ensinar	 as	 primeiras	 palavras	 da	 Bíblia.	 Que	 grande	 alegria,	 quando	 ele	
pronunciou	“O	Senhor	é	o	meu	patô.”	Por	 isto	e	por	outras	é	que	amo	este	
Salmo,	desejando	que	muitos	também	o	conheçam.	

Ernane	Souza	Silva	
Autor	 	



	

 
1 

O SENHOR É O MEU PASTOR 
	
	
	

A	graça	maravilhosa	de	Jesus	seja	renovada	sobre	a	sua	vida,	de	
uma	maneira	tão	intensa	neste	dia.	

Eu	 creio	 que	 quando	 uma	 pessoa	 vem	 para	 Jesus,	 um	 dos	
primeiros	textos	que	ela	aprende	a	falar	de	cor	é	o	Salmo	23.	

O	Salmo	começa	dizendo:	“O	Senhor	é	o	meu	Pastor”.	
A	única	defesa	da	Ovelha	é	o	seu	Pastor.	



	
Esta	compreensão	tem	que	existir	dentro	do	seu	coração	de	uma	

forma	 tão	 grande	 que	 muitas	 vezes,	 você	 olha	 para	 Deus	 e	 o	 acha	
distante	e	tão	afastado	das	suas	necessidades,	mas	Ele	se	revela	como	
seu	Pastor.	

Aquele	 que	 nos	 alimenta,	 Aquele	 que	 nos	 protege,	 Aquele	 que	
nos	guia,	Aquele	que	nos	cura	quando	nos	machucamos,	Aquele	que	
nos	leva	as	águas	tranquilas	e	mesmo	quando	atravessamos	o	vale	da	
sombra	da	morte,	Ele	está	conosco.	

Jamais	se	esqueça:		“O	SENHOR	É	O	MEU	PASTOR”.	
	

Pr.	Márcio	Valadão	
Igreja	Batista	da	Lagoinha	

	
	

O	SENHOR	
	
O	Senhor	é	o	Deus	todo	poderoso,	Criador	dos	céus,	da	terra	e	do	mar.	O	

Deus	auto	existente	que	fez	em	perfeição	todas	as	coisas,	e	soprou	o	fôlego	de	
vida	no	homem.		

YOHOVAH	–	Este	é	o	 inefável	 nome	de	Deus,	 (o	 Senhor	Deus	de	 Israel),	
digno	de	toda	reverência	por	parte	de	seus	servos.	Os	judeus	têm	tal	respeito	
por	este	nome,	que	o	substitui	(ou	usam	uma	pena	de	ouro)	por	algum	outro	
nome	 de	 Deus	 sempre	 que	 o	 encontram	 na	 leitura	 pública	 das	 sagradas	
escrituras.	Uma	vez	por	ano	era	ele	proferido	e	isto	no	grande	dia	da	expiação,	
pelo	sumo	Sacerdote,	no	lugar	santíssimo.	

YOHOVAH	(Jeová)	–	Tem	origem	no	Hebraico	YAHVEH.	O	significado	mais	
aceito	para	o	nome	é:	“Eu	sou	aquele	que	sou”	ou	“aquele	que	traz	a	existência	
tudo	que	existe”.	Também	pode	significar	o	Vivente,	o	Ser	auto	existente,	o	EU	
SOU...	que	habita	na	Eternidade,	que	tem	vida	em	si	mesmo.		

No	Antigo	Testamento,	JEOVÁ	aparece	como	o	Deus	que	 libertou	o	povo	
de	Israel	da	escravidão	do	Egito.	

No	 segundo	 Livro	 da	 Bíblia	 (Êxodo),	 Moisés	 questiona	 Deus	 sobre	 qual	
seria	o	seu	verdadeiro	nome:	



	
Mas	 se	 os	 Israelitas	me	 perguntarem	qual	 é	 o	 teu	 nome,	 o	 que	 vou	 lhe	

responder?	“E	Deus	disse	a	Moisés:	“Eu	sou	aquele	que	sou.”	Assim	dirás	aos	
Israelitas:	“Eu	Sou	me	enviou	a	vocês.	Este	é	o	meu	nome	para	sempre.”	(Ex.	
3:13-15).	Jeová	o	Eterno.	

	“Eu	 me	 tornarei	 o	 que	 eu	 decidir	 me	 tornar”	 (Ex.	 3:14),	 ou	 “Eu	 me	
tornarei	o	que	quer	que	seja	do	meu	agrado”.	

Conhecendo	 melhor	 este	 livro	 maravilhoso	 que	 é	 a	 Bíblia,	 você	 ficará	
surpreso	ao	ver	como	Jeová,	se	torna	o	que	for	necessário	para	cumprir	suas	
promessas	na	sua	vida.	Ele	se	agrada	em	usar	seu	poder	em	favor	dos	que	o	
amam.	

Portanto	o	“Senhor	Jeová	pode-se	tornar	o	que	desejar	ser,	e	atender	as	
nossas	necessidades”.		

“Ele	pode	ser	o	médico	que	cura,	pode	ser	um	rico	benfeitor	e	socorrê-lo	
nas	maiores	dificuldades.”	

“Nem	 olhos	 viram,	 nem	 ouvidos	 ouviram,	 nem	 jamais	 penetrou	 em	
coração	humano	o	que	Deus	tem	preparado	para	aqueles	que	o	amam.”	(I	Co.	
2:9).	

“Agrada-te	do	Senhor	e	Ele	satisfará	os	desejos	do	teu	coração”	(Sl.	37:4).	
Deus	tem	muitos	títulos,	como	Soberano,	Criador	e	Senhor.	Mas	o	nome	

pessoal	de	Deus	aparece	mais	de	sete	mil	vezes	na	Bíblia.	
	

É	O	MEU	
	
Que	 grande	 diferença	 se	 introduz	 com	 este	 monossílabo	 –	 MEU!	 Uma	

palavra	tão	pequena,	mas	que	expressa	algo	de	minha	inteira	propriedade.	
Davi	expressou	a	grandeza	de	Deus	e	a	sua	maior	necessidade,	a	de	ter	o	

Todo	Poderoso	cuidando	de	todas	as	suas	carências	de	ovelha,	e	Deus	sendo	o	
seu	 Pastor.	 Esta	 foi	 a	 sua	 certeza	 e	 confiança	 de	 ter	 Jeová	 Jesus	 como	 algo	
muito	pessoal.	

Ele	sendo	Meu,	estou	guardado,	alimentado	e	protegido.	

-	Em	uma	viagem	de	trem,	certo	rapaz	entregava	folhetos	falando	do	amor	
de	Deus,	quando	um	senhor	em	tom	de	deboche	lhe	perguntou:	

-	Qual	a	altura	do	seu	Deus;	



	
-	Quantos	quilos	Ele	pesa;	
-	Quanto	Ele	calça;	
-	Qual	a	cor	da	Sua	pele.	
Para	cada	pergunta	ele	falava	com	gargalhadas.	
O	rapaz	olhou	para	o	alto	e	pediu	a	sabedoria	de	Deus	e	rapidamente	lhe	

respondeu:	
-	Eu	não	posso	te	responder	todas	as	suas	questões,	mas	posso	afirmar:	-	o	

Meu	 Deus	 é	 tão	 grande	 que	 preenche	 toda	 a	 criação	 do	 Universo,	 mas	 Ele	
também	é	tão	pequeno	que	mora	no	meu	coração.	

Temos	 um	 claro	 exemplo	 nas	 escrituras,	 com	 o	 conhecido	 discípulo	 de	
Jesus	 –	 Tomé.	 Ele	 não	 acreditou	 no	 testemunho	 dos	 outros	 companheiros	 e	
chamou	para	si	algo	que	teria	de	ver	para	crer.		

O	coração	amoroso	do	Bom	Pastor	lhe	deu	a	clara	oportunidade,	quando	
ele	se	expressou:	

	
“Meu	Senhor	e	meu	Deus”.	(Jo.	20:28)	

	
Esta	ao	nosso	alcance	o	desejar	que	Ele	seja	o	Meu	Pastor.	
Nada	 nos	 pode	 impedir,	 não	 podemos	 somente	 indagar	 se	 somos	 Suas	

ovelhas,	mas	sem	olhar	para	nós	mesmos,	podemos	contemplá-Lo,	e	saber	que	
Ele	 tem	 todos	os	 requisitos	para	 ser	o	nosso	Bom	Pastor.	E	a	nossa	primeira	
atitude	 seria	 de	 chamá-Lo	 de	 “Meu”	 –	 indicando	 por	 certo	 que	 já	 estamos	
incluídos	 neste	 rebanho	 que	 Ele	 vai	 conduzindo	 através	 de	 matagais	
espinhosos	até	o	“Aprisco	do	Céu”.		

	

PASTOR	
	

O	 pastor	 governa,	 guia,	 alimenta	 e	 protege;	 as	 ovelhas	 seguem,	
obedecem,	amam	e	confiam	no	seu	pastor.	

A	sorte	de	uma	ovelha	dependia	grandemente	do	tipo	de	pessoa	que	fosse	
o	seu	dono.	Alguns	pastores	eram	bondosos,	mansos,	inteligentes,	corajosos	e	
altruístas	em	sua	dedicação	ao	rebanho.	



	
Sob	 os	 cuidados	 de	 certos	 pastores,	 as	 ovelhas	 teriam	 de	 lutar,	 passar	

fome	e	 sofrer	 dificuldades	 sem	 fim.	Aos	 cuidados	 de	um	Bom	Pastor	 elas	 se	
desenvolvem	e	crescem	satisfeitas.	

Em	 Gênesis	 (48:15),	 Jacó	 chama	 Deus	 de	 o	 “Deus	 que	 me	 sustentou	
durante	a	minha	vida	até	este	dia”	(podendo	ser	traduzido	por	me	pastoreou)	
e	em	Gênesis	(49:24),	Jacó	o	chama	Pastor	de	Israel.	

Aqui	temos	o	testemunho	daquele	que	foi	uma	ovelha	rebelde,	conforme	
o	 seu	próprio	nome	que	 significa	usurpador,	 aquele	que	deu	muito	 trabalho	
para	Deus.	

Já	no	fim	de	sua	vida	sendo	também	um	pastor	experiente,	(pois	foi	nesta	
função	que	ele	ganhou	a	vida	e	sustentou	os	seus	familiares),	podia	agora	dar	
testemunho	 do	 cuidado	 terno	 e	 carinhoso,	 daquele	 que	 pacientemente	 o	
guardou	e	dele	cuidou	durante	toda	a	sua	vida.	

Assim	vemos	as	primeiras	vezes	em	que	Deus	é	chamado	de	Pastor.	
Este	Traço	de	Ouro	percorre	toda	a	Bíblia	até	que	em	suas	últimas	páginas	

lemos	que	o	“Cordeiro	 conduz	o	 seu	 rebanho	para	o	Rio	da	água	da	Vida”.	
(Ap.	22:1-3)	

O	pastor	oriental	mantinha	para	com	o	seu	rebanho	uma	posição	singular,	
e	 a	 amizade	 que	 se	 desenvolvia	 entre	 ele	 e	 as	 mudas	 criaturas	 sob	 seus	
cuidados,	não	encontra	paralelo	entre	nós.	

Não	 foi	 por	 ocaso	 que	 Deus	 resolveu	 chamar-nos	 de	 suas	 ovelhas.	 O	
comportamento	 do	 ser	 humano	 é	 semelhante	 ao	 das	 ovelhas,	 sob	 muitos	
aspectos,	como	veremos	adiante.	Nossa	mentalidade	de	massa	(ou	instinto	do	
grupo),	nossos	temores	e	timidez,	nossa	teimosia	e	insensatez,	nossos	hábitos	
perversos	são	todos	paralelos	de	profunda	importância.	

O	 Salmo	23	pode	muito	bem	 ser	 chamado	de	“Hino	de	 Louvor	de	Davi,	
pelo	cuidado	divino.”	Todo	o	poema	narra	a	maneira	como	o	Bom	Pastor	não	
se	poupa	pelo	bem-estar	de	suas	ovelhas.	

Geralmente	 os	 rebanhos	 eram	 compostos	 de	 cabras	 e	 ovelhas.	 A	
necessidade	 de	 água	 abundante	 para	 o	 rebanho	 era	 essencial.	 Porém	 a	
escassez	 fazia	 com	que	os	 pastores	 formassem	grupos,	 construindo	um	 redil	
comum.	

Estes	eram	construídos	com	palha	ou	madeira,	cercados	por	um	muro	de	
pedra	e	sobre	ele	haviam	feixes	de	espinhos	apoiados	em	pedras	maiores.	Um	
pastor	 ficava	 vigiando	 durante	 a	 noite	 defendendo	 o	 aprisco.	 Caso	 algum	



	
intruso	tentasse	subir	o	muro,	a	pedra	caia	e	alertava	o	pastor	que	estava	de	
vigília.	

A	ovelha	é	um	mamífero	que	pesa	em	média	50	quilos,	produzindo	de	4	a	
12	quilos	de	lã.	

Durante	o	dia,	os	pastores	separavam	os	seus	rebanhos	e	os	levavam	aos	
pastos.	 À	 tarde,	 todos,	 reuniam-se	 no	 redil.	 O	 pastor	 ficava	 na	 entrada	 do	
curral	que	era	chamado	de	"porta".	

Disse	 Jesus:	 “Em	 verdade,	 em	 verdade	 vos	 digo:	 eu	 sou	 a	 porta	 das	
ovelhas".	(Jo.	10:7)	

Também	 (Jo.	10:3-4)	 "A	este	o	porteiro	abre,	e	as	ovelhas	ouvem	a	 sua	
voz,	e	chama	pelo	nome	às	suas	ovelhas,	e	as	traz	para	fora.	E,	quando	tira	
para	fora	as	suas	ovelhas,	vai	adiante	delas,	e	as	ovelhas	o	seguem,	porque	
conhecem	a	sua	voz”.	

Que	maravilhoso	 texto!	 Aqui	 também	podemos	 ver	 o	 carinho	 do	 pastor	
com	suas	ovelhas,	chamando	pelo	nome,	isso	porque	era	uma	pratica	antiga	se	
colocar	nome	nas	ovelhas.	Caso	num	curral	estivessem	as	ovelhas	de	dois	ou	
três	pastores	diferentes	e	a	um	deles	pertencesse	cinquenta	ou	cem	ovelhas,	
somente	as	suas	ovelhas	atenderiam	o	chamado	(ouvindo	a	voz	do	pastor).	

“O	verdadeiro	pastor	tem	duas	vozes:	uma	para	chamar	as	ovelhas	e	
outra	para	espantar	os	lobos	devoradores.”	João	Calvino	

	

Pela	manhã,	 bem	 cedo	 (às	 04	 horas),	 ele	 conduzia	 o	 rebanho	 do	 curral	
para	 o	 campo	 de	 pastagem,	 e	 a	 procura	 de	 pastos	 sem	 erva	 daninha.	 É	
importante	lembrar	que	a	ovelha	pode	ser	considerada	como	míope,	pois	ela	
depende	de	tudo	do	pastor.	Durante	o	dia	 todo	ele	vigiava	cuidadosamente,	
para	 que	 nenhum	mal	 lhes	 sobreviesse,	 quer	 das	 feras	 que	 perambulavam,	
quer	de	ladrões.	

A	ovelha	precisa	de	dois	elementos	essenciais:	água	e	pasto.	
Para	as	águas	tranquilas	ele	as	guiava	para	que	bebessem	onde	a	violência	

da	correnteza	não	as	assustasse	e	nem	lhes	fosse	perigosa,	pois	o	seu	instinto	
do	 peso	 da	 lã,	 já	 lhe	 previne.	 A	 ovelha	 é	 extremamente	 medrosa,	 pois	 a	
natureza	não	lhe	ofereceu	defesas,	como:	dentes,	garras,	veneno,	etc.	Por	isto	
ela	depende	extremamente	do	cuidado	do	pastor.	



	
É	 de	 costume	 vender	 as	 ovelhas	 adultas	 para	 o	 matadouro,	 somente	

quando	o	pastor	não	esta	 junto.	Pois	elas	 teriam	dificuldade	para	adaptar-se	
com	outro	Pastor,	por	melhor	que	fossem	tratadas.	

Para	remediar	esta	situação,	caso	haja	necessidade	do	pastor	se	ausentar	
do	rebanho,	a	melhor	estratégia,	é	colocar	um	segundo	pastor,	ou	seja,	um	co-
pastor;	 pois,	 na	 sua	 falta,	 ele	 supriria	 a	 ausência,	 por	 doença	 ou	 morte.	 A	
ovelha	 somente	 ouve	 a	 voz	 do	 pastor,	 por	 isto	 outro	 pastor	 não	 tem	 o	
controle	das	suas	reações.	Na	falta	do	pastor,	elas	entram	em	depressão,	não	
bebem	água	e	não	comem.	

E	à	noite	ele	as	reconduz	para	o	aprisco	seguro.	
Em	 certa	 estação	 do	 ano	 era-lhe	 necessário	 levá-las	 mais	 longe,	 até	 às	

campinas	 distantes	 de	 sua	 habitação,	 próximo	 das	 choupanas	 de	 outros	
pastores,	onde	tinha	de	conviver	com	elas,	queimadas	pelo	sol	do	meio	dia	e	
molhado	pelo	orvalho	da	noite.	

Caso	algum	dos	cordeirinhos	não	pudesse	acompanhar	as	outras	ovelhas,	
ele	a	levaria	nos	seus	braços.	Se	alguma	ovelha	desgarrasse	do	rebanho,	tinha	
de	procurá-la	até	que	a	achasse,	seguindo	o	seu	rastro	pelos	fragmentos	de	lã	
deixados	nos	espinhos	e	também	pelas	suas	pegadas.	

A	característica	maior	da	ovelha	é	viver	no	meio	do	grupo.	Ela	por	si	só	não	
consegue	viver	isoladamente.	Se	a	ovelha	começasse	a	ficar	longe	do	grupo,	o	
pastor	 ia	 buscá-la	 para	 ficar	 no	 meio	 do	 rebanho.	 Pela	 segunda	 vez	 ele	 a	
buscava.	 Na	 terceira	 tentativa,	 ele	 quebrava	 a	 sua	 perna	 com	muita	 dor	 no	
coração,	 mas	 o	 sentimento	 era	 de	 preservá-la	 contra	 todo	 tipo	 de	 perigo.	
Também	como	pastor,	 se	 surgisse	algum	 tipo	de	perigo,	 ele	estaria	pronto	a	
arriscar	 a	 sua	 própria	 vida.	 Durante	 os	 30	 dias	 de	 convalescença,	 com	 sua	
perna	 enfaixada,	 ela	 iria	 depender	 de	 tudo	 do	 pastor	 (água,	 comida	 e	
proteção).	 Pastor	 e	 ovelha	 tinham	 uma	 nova	 comunhão,	 e	 a	 ovelha	 agora	
entendia	quão	bom	era	estar	perto	do	seu	pastor.	

Jesus	deixou	esta	figura	narrada	pelo	médico	Lucas,	(15:4-6)	“Qual,	dentre	
vós,	 é	 o	 homem	 que,	 possuindo	 cem	 Ovelhas	 e	 perdendo	 uma	 delas,	 não	
deixa	 no	 deserto	 as	 noventa	 e	 nove	 e	 vai	 em	 busca	 da	 que	 se	 perdeu,	 até	
encontrá-la?”	

“Achando-a,	põe-na	sobre	os	ombros,	cheio	de	júbilo.	E,	indo	para	casa,	
reúne	os	amigos	e	vizinhos,	dizendo-lhes:	Alegrai-vos	comigo,	porque	já	achei	
a	minha	ovelha	perdida”.	

Caso	surgisse	algum	perigo,	estaria	ele	pronto	a	arriscar	a	sua	própria	vida.		



	
Lembremo-nos	da	narração	de	Davi	diante	do	Rei	Saul:	
“Teu	servo	apascentava	as	ovelhas	de	meu	pai;	quando	veio	um	leão	ou	

um	urso	e	tomou	um	cordeiro	do	rebanho,	eu	saí	após	ele	e	o	feri	e	 livrei	o	
cordeiro	 da	 sua	 boca;	 levantando-se	 contra	mim,	 agarrei-o	 pela	 barba	 e	 o	
feri,	e	o	matei.	O	teu	servo	matou	tanto	o	leão	como	o	urso”	(I	Sm.	17:34-36).	

Algumas	ovelhas	o	seguem	sempre	de	perto	como	favoritas,	certas	de	sua	
amizade.	Ele	as	trata	à	vontade,	entrando	e	saindo	no	meio	delas	sem	produzir	
o	mínimo	indício	de	susto.	

	Jesus	sendo	o	Bom	Pastor	deixa-nos	também	este	exemplo:	

“Em	 verdade,	 em	 verdade	 vos	 digo:	 o	 que	 não	 entra	 pela	 porta	 no	
aprisco	 das	 ovelhas,	 mas	 sobe	 por	 outra	 parte,	 esse	 é	 ladrão	 e	 salteador.	
Aquele,	porém	que	entra	pela	porta,	esse	é	o	Pastor	das	ovelhas.	Para	este	o	
porteiro	 abre,	 as	 ovelhas	 ouvem	 a	 sua	 voz,	 ele	 chama	 pelo	 nome	 as	 suas	
próprias	ovelhas	e	as	conduz	para	fora.	Depois	de	fazer	sair	todas	as	que	lhe	
pertencem,	vai	adiante	delas,	e	elas	o	seguem,	porque	lhe	reconhecem	a	voz;	
Eu	sou	o	Bom	Pastor.	O	Bom	Pastor	dá	a	vida	pelas	ovelhas.	O	mercenário,	
que	não	é	Pastor,	a	quem	não	pertencem	as	ovelhas,	vê	vir	o	lobo,	abandona	
as	ovelhas	e	foge;	então	o	lobo	as	arrebata	e	as	dispersa.	O	mercenário	foge,	
porque	 é	 mercenário	 e	 não	 tem	 cuidado	 com	 as	 ovelhas.	 Eu	 sou	 o	 Bom	
Pastor;	 conheço	as	minhas	ovelhas,	 e	 elas	me	 conhecem	a	mim.	As	minhas	
ovelhas	ouvem	a	minha	voz;	eu	as	conheço	e	elas	me	seguem.	Eu	lhes	dou	a	
Vida	Eterna;	jamais	perecerão,	e	ninguém	as	arrebatará	da	minha	mão”	(Jo.	
10:1-5,	9-14,	27-28).	

Davi	 é	 um	 bom	 exemplo	 de	 pastoreio,	 quando	 foi	 chamado	 para	 ser	
Ungido	Rei	de	Israel	(I	Sm.	16:11).	Ele	era	um	experiente	pastor,	e	conhecia	de	
perto	todas	as	necessidades	das	ovelhas.	

Entendemos	 então	 que	 Jeová	 (Senhor)	 é	 chamado	 de	 Pastor	 em	 mais	
outros	lugares	da	Bíblia,	conforme	referência:	

É	 chamado	o	 Pastor	 de	 Israel	 que	 conduz	 a	 José	 como	um	 rebanho.	 (Sl.	
80:1)	

Jeová	o	Senhor,	sendo	também	o	Bom	Pastor,	está	sempre	com	os	olhos	
voltados	 para	 o	 cuidado	 das	 ovelhas,	 por	 isso	 Ele	 prometeu	 cuidar	
pessoalmente	 das	 suas	 ovelhas	 como	 disseram	 os	 profetas:	 “Eu	 mesmo	
recolherei	 o	 restante	 das	minhas	Ovelhas,	 de	 todas	 as	 terras	 para	 onde	 as	
tiver	afugentado,	as	farei	voltar	aos	seus	apriscos”.	(Jr.	23:3).	



	
“Apascentá-las-ei	de	bons	pastos,	e	nos	altos	montes	de	Israel	será	a	sua	

pastagem;	deitar-se-ão	ali	em	boa	pastagem,	e	terão	pastos	nos	montes	de	
Israel.	Eu	mesmo	apascentarei	as	minhas	Ovelhas	e	as	 farei	 repousar,	diz	o	
Senhor	Deus.	A	perdida	buscarei,	a	desgarrada	tornarei	a	trazer,	a	quebrada	
ligarei	 e	 a	 enferma	 fortalecerei;	mas	 a	 gorda	 e	 forte	 destruirei;	 apascentá-
las-ei	com	justiça.”	(Ez.	34:14-16).		

“Quando	todos	nós	andávamos	desgarrados	como	Ovelhas;	cada	um	se	
desviando	 pelo	 caminho,	 o	 Senhor	 fez	 cair	 sobre	 Ele	 (O	 BOM	 PASTOR),	 a	
iniquidade	de	todos	nós.”	(Is.	53:6).		

“Ele	 se	 manterá	 firme	 e	 apascentará	 o	 povo	 na	 força	 do	 Senhor,	 na	
majestade	 do	 nome	 do	 Senhor	 seu	 Deus;	 e	 eles	 habitarão	 seguros,	 porque	
agora	será	ele	engrandecido	até	os	confins	da	terra.	Este	será	a	nossa	Paz.”	
(Mq.	5:4-5)	

Se	 as	 pastagens	 verdejantes	 das	 quais	 nos	 temos	 alimentados	 fossem	
subitamente	queimadas	até	as	raízes	pelo	calor	feroz	da	adversidade,	ou	se	a	
árvore	cuja	sombra	nos	tem	abrigado,	como	se	fosse	um	oásis	num	deserto	ao	
mesmo	 tempo	 fosse	 rachada	de	alto	a	baixo	pela	 faísca	de	um	relâmpago,	e	
aquilo	que	esperávamos	que	fosse	abrigo	para	os	anos	vindouros	ficasse	tudo	
repentinamente	destruído	à	nossa	volta,	mesmo	assim	teríamos	um	Pastor	que	
sabe	onde	existem	outras	pastagens	verdejantes	e	outras	águas	tranquilas.	

Ora,	 tudo	 isto	 é	 real	 quando	 Ele	 se	 torna	 nosso	 Senhor,	 para	 nos	
pastorear.	

E	 se	 nós,	 pelo	 pensamento,	 percorrermos	 os	 séculos	 encontraremos	 um	
Homem,	manso	e	humilde	de	coração,	 sobre	quem	caiu	a	 sombra	densa	das	
nossas	transgressões.	

Ele	 fala	 a	 poucos	 quilômetros	 distantes	 de	 onde	 estas	 palavras	 foram	
primeiramente	proferidas	-	cerca	de	mil	e	duzentos	anos	antes.	

Jesus	proferiu	com	todos	os	sinais	de	perfeito	equilíbrio	e	sóbria	verdade,	
toma	ele	estas	mesmíssimas	palavras,	aplicando-as	a	si	mesmo	e	dizendo:	“Eu	
sou	o	Bom	Pastor”	

Dentro	 Dele	 pulsa	 um	 coração	 de	 Pastor,	 cheio	 de	 um	 amor	 puro	 e	
generoso,	 que	não	 considerou	demasiado	 caro	 seu	próprio	 sangue	 vital	 para	
dá-lo	em	nosso	resgate.	

Tem	os	olhos	de	Pastor,	que	vislumbram	o	rebanho	todo	e	não	perde	de	
vista	a	mais	humilde	das	ovelhas	tresmalhadas	nas	frígidas	montanhas;	



	
Tem	a	fidelidade	do	Pastor,	que	jamais	nos	há	de	faltar,	nem	desamparar,	

nem	deixar	desconsolados,	nem	fugirá	quando	vier	o	lobo;	
Tem	a	força	do	Pastor,	sendo	poderoso	para	livrar-nos	das	garras	do	urso	e	

das	mandíbulas	do	leão;	

Tem	a	ternura	do	Pastor	–	nenhum	cordeiro	é	tão	desprezível	que	Ele	não	
o	 leve;	 ninguém	 é	 tão	 fraco	 que	 Ele	 não	 o	 conduza	 brandamente;	 nenhuma	
alma	tão	abatida	que	Ele	não	lhe	dê	descanso;	

Ele	se	compadece	como	um	pai;	
Ele	consola	como	mãe.	Sua	ternura	nos	faz	derreter;	
Cobre-nos	com	suas	penas	macias,	quentes,	brandas,	e	sob	suas	asas	nós	

confiamos	que		-	ELE	É	O	NOSSO	PASTOR.	
“Todos	nós	andávamos	desgarrados	como	Ovelhas;	cada	um	se	desviava	

pelo	seu	caminho.”	(Is.53:6).	Nós	éramos	ovelhas	sem	pastor.	
Há	muitos	anos,	 certo	auditório	estava	 reunido	para	apreciar	um	grande	

poeta,	que	manejava	bem	a	arte	de	declamar.	Após	sua	apresentação,	alguém	
sugeriu	que	ele	declamasse	o	SALMO	23...	

Um	 pouco	 constrangido,	 dirigiu-se	 ao	 requintado	 público,	 e	 disse	 que	 o	
faria,	desde	que	um	seu	velho	amigo	ali	presente,	também	o	fizesse.	O	público	
concordou.	

Então,	com	uma	bela	maestria,	iniciou	a	retórica	do	tão	conhecido	Salmo.	
Após	o	término,	o	auditório,	o	aclamou	de	pé,	com	uma	estrondosa	salva	

de	palmas.	
O	amigo	também	subiu	ao	palco,	e	começou	a	recitar	o	Salmo	23.	
Ao	 final	 da	 sua	 apresentação	 a	 plateia	 também	 de	 pé,	 estava	 toda	

chorando.	
O	poeta	então	subiu,	e	disse:	vocês	me	aplaudiram	de	pé,	pela	minha	arte,	

mas	com	o	meu	amigo,	vocês	puderam	entender	o	verdadeiro	significado	do	
Salmo	23.	“Eu	conheço	o	Salmo,	e	ele	conhece	o	Pastor	do	Salmo.”	
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NADA ME FALTARÁ 
	
	
	
	

Na	 Língua	 Portuguesa	 a	 palavra	“portanto”	é	 uma	 conjunção	
utilizada	para	indicar	a	conclusão	de	uma	ideia	anterior.	

“O	Senhor	é	o	meu	Pastor,	(portanto,	sendo	assim,	por	isso)	nada	
me	faltará.”	

Do	mesmo	modo	chego	à	conclusão	que	“de	nada	terei	falta”.	
A	grande	confiança	que	temos	em	Deus	é	a	seguinte:	Se	o	Senhor	

é	 o	 meu	Pastor,	 aquele	 que	 supre	 as	 minhas	 necessidades,	 posso	



	
concluir,	que	nada	me	faltará	daquilo	que	realmente	é	necessário	para	
mim.	

Quando	Davi	escreveu	o	Salmo	23	ele	já	tinha	sido	coroado	rei	de	
Israel,	 mas	 acreditava	 que	 da	 mesma	 forma	 como	 Deus	 supriu	 e	
cuidou	das	necessidades	das	ovelhas	de	seu	pai,	Deus	cuidaria	dele	e	
do	seu	povo.	

Isto	me	faz	lembrar	a	história	de	um	amigo.	
Francisco	era	um	senhor	que	vivia	de	forma	simples	e	tinha	uma	

sabedoria	invejável	sobre	as	coisas	de	Deus!	Quando	alguém	dizia	que	
a	 vida	 estava	 difícil	 ele	 respondia:	 “Na	minha	 experiência	 pode	 não	
estar	sobrando	muita	coisa,	mas	também	não	está	faltando	nada!”	E	
depois	dizia:	“O	Senhor	é	o	meu	Pastor,	e	nada	me	faltará”.	

Quando	 eu	 tinha	 dezenove	 anos	 entreguei	 minha	 vida	 a	 Jesus,	
recebendo-o	 como	 meu	 Salvador	 pessoal.	 Na	 mesma	 época	 fiz	 um	
pacto	com	Deus	de	que	Ele	seria	o	meu	Pastor	e	por	causa	disso	tinha	
certeza	de	que	nada	iria	me	faltar.	Com	o	passar	dos	anos	o	resultado	
desse	pacto	é	que	Deus	me	deu	uma	família	muito	abençoada,	todos	
os	 meus	 filhos	 se	 formaram	 na	 faculdade,	 e	 todos	 os	 meus	 netos	
amam	a	Jesus.	O	que	mais	poderia	querer?...	

Todos	os	dias,	renovo	aquele	pacto	que	fiz	com	Deus,	há	muitos	
anos	atrás.	

	Mas	 como	 disse	 o	 meu	 amigo	 Francisco	 “Pode	 não	 estar	
sobrando	muita	coisa”,	mas	na	verdade	nunca	faltou	nada!	

O	 Senhor	 continua	 sendo	 o	meu	Pastor	 e	 com	 sua	 graça	 quero	
segui-lo	 como	uma	ovelha	 que	 ouve	 a	 Sua	 voz;	 pois	 Ele	 sempre	me	
conhece	e	o	meu	maior	desejo	será	segui-lo	para	todo	o	sempre.	

	
Pr.	Manoel	Simões	Filho	(Neco)		
Igreja	do	Nazareno	-	Campinas	

	
	
	

No	 Hebraico,	 a	 língua	 original	 que	 o	 Salmo	 23	 foi	 escrito	 quando	 diz	 –	
Adonai	 –	 Roi,	 esta	 usando	 um	 título	 para	 Deus	 que	 é	 um	 pronome	 de	
tratamento.	 Uma	 forma	 de	 chamá-lo	 cujo	 sentido	 deve	 ser:	 Senhor	 o	 meu	



	
Pastor.	O	complemento	Nada	me	faltará	–	não	tem	originalmente	o	sentido	de	
terei	 tudo	 que	 desejar,	 conforme	 se	 poderia	 se	 deduzir	 na	 tradução	 em	
português,	mas	sim	de	nada	terei	falta,	ainda	que	eu	não	tenha	tudo.	

										“não	tenho	tudo	que	amo,	mas	amo	tudo	que	tenho”.	
Isto	me	faz	mais	suprido,	mais	do	que	todos	que	julgam	ter	todas	as	coisas.	

O	medo	de	vir	a	passar	necessidade	é	um	dos	inimigos	da	alma	que	mais	
preocupação	 e	 perturbação	 causam.	 A	 comunhão	 com	 Deus	 expulsa	 todos	
estes	temores.	Por	isto	o	salmista	aplica	na	sua	experiência	atual	e	também	a	
certeza	do	que	pode	acontecer	no	futuro,	pois	o	Senhor	–	Deus	todo	poderoso	
–	 Criador	 e	 Provedor	 de	 todas	 as	 coisas	 –	 sendo	 o	 seu	 Pastor	 (seu	
apascentador,	seu	guia,	seu	amigo)	–	Nada	lhe	podia	Faltar.	

Para	 o	 Pastor,	 não	 existe	 maior	 recompensa,	 nem	 satisfação	 mais	
profunda	 do	 que	 ver	 suas	 ovelhas	 contentes,	 bem	 alimentadas,	 seguras	 e	
desenvolvendo-se	sob	seus	cuidados.	Isto	é	realmente	sua	“Vida”.	Dedica	tudo	
que	 tem	 a	 este	 trabalho.	 Ele	 praticamente	 entrega-se	 em	 favor	 das	 suas	
ovelhas.	

Não	poupará	esforços,	dificuldades	e	labores	no	sentido	de	proporcionar-
lhes	a	melhor	relva,	o	mais	rico	pasto	e	amplas	provisões	para	o	inverno,	bem	
como	água	pura.	Não	poupará	esforços	ou	sofrimento	para	providenciar-lhes	
abrigo	 nas	 tempestades,	 proteção	 contra	 animais	 impiedosos,	 doenças	 e	
parasitas,	aos	quais	as	ovelhas	são	tão	suscetíveis.	

Desde	 o	 primeiro	 clarão	 da	 aurora	 até	 tarde	 da	 noite	 este	 pastor	
totalmente	desprendido	se	mantém	atento	ao	bem-estar	de	seu	rebanho.	Pois	
o	pastor	diligente	levanta-se	cedo	e	sai	logo	de	manhazinha	para	examinar	seu	
rebanho.	 É	o	primeiro	 contato	do	dia.	Com	olhos	de	 conhecedor	perspicaz	e	
compassivo,	ele	examina	as	ovelhas	para	ver	se	estão	bem,	se	estão	satisfeitas,	
se	estão	podendo	manter-se	de	pé.	Em	questão	de	instantes,	ele	sabe	dizer	se	
foram	molestadas	durante	a	noite	–	se	alguma	está	doente	ou	se	carecem	de	
cuidados	especiais.	

Várias	vezes	durante	o	dia,	ele	corre	os	olhos	pelo	rebanho	para	certificar-
se	de	que	tudo	está	bem.	

Nem	mesmo	à	noite	negligencia	as	 carências	delas.	Dorme,	 como	se	diz,	
“com	 um	 olho	 fechado	 e	 outro	 aberto.”,	 pronto	 a	 saltar	 e	 proteger	 suas	
ovelhas	no	menor	sinal	de	perigo.	



	
“Em	um	concurso	de	classe,	uma	criança	foi	desafiada	a	recitar	o	Salmo	23	

na	frente	do	auditório,	e	começou	dizendo	com	muita	segurança:	-	O	Senhor	é	
o	meu	Pastor...	

Nervosa	esqueceu	o	complemento.	

Olhando	 para	 sua	 professora,	 começou	 a	 chorar,	 quando	 então	 leu	 nos	
lábios	da	mestra	-	o	resto,	o	resto...	

Com	a	voz	embargada	disse:	O	Senhor	é	o	meu	Pastor	e	o	resto	vai	faltar...	
O	auditório	caiu	na	gargalhada”.	

___________________	x	_____________________	
	
Entre	 tantas	 coisas	 para	 te	 desejar,	 prefiro	 desejar	 a	 presença	 de	 Deus.	

Assim	saberei	que	NADA	poderá	te	faltar,	por	que:	
-	O	Bom	Pastor	sempre	vai	suprir	todas	as	necessidades:	
-	Toda	a	orientação	como	fonte	de	sabedoria;	
-	Todo	o	companheirismo;	
-	Toda	a	segurança;	
-	Toda	a	consolação	na	dor	e	na	tristeza.	
-	 Não	 nos	 faltará	 proteção,	 porque	 o	 próprio	 Deus	 nos	 protegerá	 como	

bem	orienta	o	Salmo	91:	
-	Do	laço	do	passarinheiro,	dos	perigos	escondidos,	da	peste	perniciosa,	de	

doenças	mortais,	dos	perigos	da	noite,	de	assalto	durante	o	dia,	da	peste	que	
se	espalha	sem	controle.	

-	Ainda	que	mil	pessoas	sejam	mortas	ao	seu	lado	e	dez	mil	ao	seu	redor,	
você	não	sofrerá	nada;	

-	Nenhum	desastre	lhe	acontecerá;	
-	A	violência	não	chegará	perto	da	sua	casa;	
-	Deus	mandará	que	os	anjos	dele	cuidem	de	você	para	protegê-lo	onde	

quer	que	você	vá;	
-Deus	 diz:	 “Eu	 salvarei	 aqueles	 que	 me	 amam	 e	 protegerei:	 os	 que	

reconhecem	que	EU	SOU	DEUS,	o	Senhor”	(Salmo	91:3-14)	Trad.	NTLH	
Em	meio	de	 toda	a	 tristeza	e	deficiência	do	mundo	moderno,	as	ovelhas	

do	Bom	Pastor,	sempre	serão	bem	supridas.	



	
Aqueles	que	não	têm	quem	os	PASTOREIA,	dirão:	
“Eu	pereço	de	fome”	

Enquanto	 os	 que	 confiam	no	 Bom	Pastor,	 poderão	 dizer	 em	 alto	 e	 bom	
som:	

“O	 meu	 Deus,	 segundo	 as	 suas	 riquezas,	 suprirá	 todas	 as	 nossas	
necessidades	em	glória,	por	Cristo	Jesus.”	(Fl.	4:19).		

“Os	filhos	dos	leões	necessitam	e	sofrem	fome,	mas	aqueles	que	buscam	
ao	Senhor	de	nada	tem	falta.”	(Sl.	34:10).		

Davi	 também	 se	 expressou:	 “Fui	 moço	 e	 já,	 agora,	 sou	 velho,	 porém	
jamais	vi	o	 justo	desamparado,	nem	a	sua	descendência	a	mendigar	o	pão”	
(Sl.	37:25).	

Nesta	perspectiva,	podemos	dizer	sempre	que	na	verdade	“Nada	falta	aos	
que	o	temem.”	Ele	é	poderoso	para	fazer	abundar	toda	a	graça	e	assim	faz	de	
fato.	A	Ele	seja	a	glória	para	sempre!	

	

E	NADA	ME	FALTARÁ	
	
Não	me	faltará	o	DESCANSO,	pois	Ele	me	faz	REPOUSAR;	
Não	me	 faltará	o	REFRIGÉRIO,	pois	 ao	 longo	de	TRANQUILAS	ÁGUAS	me	

conduz;	
Não	me	faltará	a	SEGURANÇA,	pois	Ele	RESTAURA	a	minha	alma;	
Não	me	faltará	a	DIREÇÃO,	pois	Ele	me	GUIA;	
Não	me	faltará	a	PAZ,	pois	não	TEMEREI	mal	algum;	
Não	me	faltará	a	COMPANHIA,	pois	Ele	ESTÁ	comigo;	
Não	me	faltará	o	CONFORTO,	pois	o	seu	CAJADO	E	BORDÃO	me	consolam;	
Não	me	faltará	o	SUSTENTO,	pois	Ele	me	PREPARA	a	mesa;	
Não	me	faltará	a	ALEGRIA,	pois	UNGE	a	minha	cabeça;	
Não	me	faltará	NADA,	pois	o	meu	CÁLICE	transborda;	
Não	 me	 faltará	 a	 FELICIDADE,	 no	 presente,	 pois	 a	 BONDADE	 e	 a	

MISERICÓRDIA	me	seguem;	

Não	me	 faltará	 a	 GLÓRIA	 no	 futuro,	 pois	 HABITAREI	 na	 Casa	 do	 Senhor	
para	sempre.	
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ELE ME FAZ REPOUSAR EM 
PASTOS VERDEJANTES 

	
	
	
	

Nós	 deixamos	 a	 Suíça,	 como	 um	 jovem	 casal,	 no	 início	 do	
casamento.	 Deus	 havia	 nos	 direcionado	 para	 um	 novo	 tempo	 de	
provisão	para	com	ele.	

Iniciamos	 os	 nossos	 estudos	 em	 Oklahoma	 (EUA),	 em	 agosto	
daquele	ano.	



	
Os	 pastos	 estavam	 mais	 secos	 do	 que	 verdes!	 Porém	 quando	

chegamos	 ao	 apartamento,	 encontramos	 um	 carpete	 verde,	 muito	
macio,	que	 representava	bem	os	anos	70.	Neste	momento	 sentimos	
que	 as	 promessas	 de	 Deus	 para	 conosco	 seria	 de	 PASTOS	
VERDEJANTES.	

Depois	de	02	anos	de	estudos,	 fomos	desafiados	por	um	pastor,	
para	iniciar	um	trabalho	missionário	de	ajuda	aos	irmãos	do	Peru.	

Naquela	época	nós	precisávamos	de	um	mínimo	de	U$	1.200	por	
mês,	 para	 todas	 as	 nossas	 necessidades;	mas	 a	 grande	 questão	 era	
que,	só	tínhamos	U$	400	de	ofertas	mensais.	

Quando	 as	 finanças	 secaram,	 nós	 encontramos	 um	 casal	 de	
cristãos	 peruanos,	 que	 estavam	 orando	 por	 melhoria	 em	 seus	
negócios	e	vendiam	lindos	casacos	de	pele.	O	sonho	deles	era	visitar	a	
Suíça,	que	no	seu	linguajar,	a	chamavam	de	PASTOS	VERDEJANTES.	

Surgiu	então	a	grande	ideia	de	exportar	estes	belos	casacos	para	a	
Suíça	e	então	criamos	um	novo	negócio	com	o	qual	passamos	desde	
então	suprir	todas	as	nossas	necessidades.	

	
Durante	 dois	 anos	 a	 nossa	 provisão	 naquele	 país	 foi	 de	 Pastos	

Verdejantes	para	a	missão	que	Deus	nos	havia	dado.	
O	Bom	Pastor	nos	guiou	para	este	negócio,	e	com	isto	tornou-se	

uma	 provisão	 até	 os	 dias	 de	 hoje,	 pelo	 qual	 plantamos	 Igrejas,	 em	
Lausanne	na	Suíça.	

Após	vinte	e	cinco	anos,	olhamos	para	 trás,	e	vemos	a	boa	mão	
do	 Pastor	 das	 nossas	 almas	 nos	 guiando	 por	 Pastos	 Verdejantes	 em	
três	 continentes	 e	 durante	 estes	 trinta	 anos,	 podemos	 dizer	 com	
alegria	que:	“Portanto,	resta	um	repouso	para	o	povo	de	Deus”	(Hb.	
4:9).	

Pr.	Mark	Thiago/Catarine	
Montreaux	-	Suiça	

	
	

“São	 oásis	 no	meio	 da	 terra	 seca,	 locais	 onde	 pessoas	 fixavam	moradia	
para	sobreviver.	Ovelhas	se	recusam	a	deitar-se	quando	estão	com	fome.	Esta	



	
é	 a	 certeza	 que	 Deus	 vai	 nos	 levar	 para	 lugares	 de	 fartura,	 mesmo	 nos	
momentos	de	sequidão”.	

No	 nosso	 viver	 diário,	 repouso	 é	 a	 nossa	 primeira	 necessidade.	 Deus	
repousou	de	sua	grande	obra	da	criação,	e	assim	nós	também	necessitamos	do	
repouso	da	nossa	alma.	Temos	tentado	sem	êxito,	encontrar	descanso	a	nosso	
próprio	modo	e	prover	 as	nossas	necessidades.	Um	grande	peso	é	 removido	
quando,	 finalmente,	 depositamos	 a	 inteira	 confiança	 no	 Pastor.	 “Portanto,	
resta	 um	 repouso	 para	 o	 povo	 de	 Deus.	 Porque	 aquele	 que	 entrou	 no	
descanso	de	Deus,	também	ele	mesmo	descansou	de	suas	obras,	como	Deus	
das	suas.”	(Hb.	4:9-10).	

Este	 repouso	 é	 simbolizado	 aqui	 no	 Salmo	 23:2	 pela	 frase	 “em	 pastos	
verdejantes.”	A	expressão	“ele	me	faz	repousar”	é	uma	só	palavra	no	hebraico	
e	 não	 indica	 um	 descanso	 forçado.	 Pode	 ser	 traduzida	 por	 “leva-me	 a	
descansar”	

“Leva-me”	 significa	“gentilmente	me	 guia”.	 As	 “águas	 de	descanso”	não	
são	águas	estagnadas,	mas	“águas	calmas”,	água	que	produzem	descanso	pelo	
poder	do	Senhor.	

Muitas	 vezes	 a	 tormenta	 quase	 nos	 esmagou,	 mesmo	 assim	 Ele	 diz	 ao	
vento:	“Acalma-te,	emudece”	(Mc.	4:39)	e	então	encontramos	a	nossa	paz	no	
meio	da	 tempestade.	“Em	vos	 converterdes	 e	 em	 sossegardes,	 está	a	 vossa	
salvação;	 na	 tranquilidade	 e	 na	 confiança	 a	 vossa	 força,	 disse	 Deus	 aos	
medrosos	 israelitas”	 (Is.	 30:15).	 O	 Senhor	 esta	 firme	 no	 controle	 de	 cada	
situação	e	nossa	paz	é	simplesmente	estar	onde	Ele	está!	

A	primeira	ideia	que,	este	versículo	nos	leva	a	meditar,	é	que,	estando	na	
convivência	 do	 Bom	 Pastor	 não	 nos	 faltará	 o	 descanso	 necessário.	 O	 texto	
respira	o	próprio	espírito	de	tranquilidade,	que	melhor	aparece	traduzindo-se	
mais	literalmente	as	palavras:	

“Deitar-me	 faz	 em	 pastos	 de	 ervas	 novas	 e	 delicadas.”	 O	 repouso	 e	 o	
descanso	tem	o	propósito	de	preparar-se	para	fazer	mais	esforços,	e	lá	vão	as	
ovelhas	outra	vez,	saindo	do	curral	para	viajar,	apesar	do	calor	e	da	poeira.	Eis	
a	 razão	 que	 o	 Salmista	 se	 sentia	 satisfeito,	 pois	 tinha	 à	 sua	 frente	 “Pastos	
verdejantes”.	

Que	cena	deliciosa	aparece	à	nossa	 imaginação!	É	a	hora	 causticante	do	
meio	dia	no	Oriente.	O	ar	vem	sufocante	de	calor	febril	e	toda	a	paisagem	se	
abrasa	 de	 intensa	 luz.	 As	 pedras	 nas	 colinas	 queimam	 os	 pés	 de	 quem	 as	
pisam.	 Por	 essas	 horas,	 ai	 do	 rebanho	 sem	 pastor.	 E	 ai	 do	 pastor	 que	 não	



	
conseguir	encontrar	a	sombra	azulada	de	alguma	grande	rocha,	o	abrigo	de	um	
cerrado	 ao	 pé	 de	 qualquer	 barranco,	 a	 sombra	 de	 alguma	 árvore	 ou	 a	
pastagem	rica	e	viçosa	de	algum	vale!	

	

Todos	nós	precisamos	estar	atentos	ao	Repouso.	
	

É	necessário	que	haja	pausas	em	nossa	vida.	Não	pode	a	mão	empunhar	
sempre	o	instrumento	sem	parar.	Nem	pode	o	cérebro	estar	sempre	a	elaborar	
pensamentos	 encadeados.	 Não	 é	 possível	 sobrecarregar	 continuamente	 as	
faculdades	e	os	sentidos.		

Trabalhar	 sem	 repouso	 é	 como	 dar	 corda	 em	 demasia	 a	 um	 relógio.	 É	
preciso	interpor	frequentes	pausas	no	ritmo	laborioso	da	vida,	para	que	nelas	
se	 recuperem	 as	 forças	 aos	 nervos	 exaustos	 e	 a	 vitalidade	 geral	 diminuída.	
Muitos	não	compreendem	a	perpétua	necessidade	do	descanso	semanal.	

“O	espírito	do	homem,	como	a	pomba,	não	pode	vaguear	nos	ares	sem	
descansar	as	asas.”	

É	 preciso	 pousar.	 Não	 podemos	 estar	 sempre	 a	 atravessar	 os	 rudes	
boqueirões	 das	 dificuldades,	 acompanhados	 de	 amargura	 e	
descontentamento.	

Importa	que	possamos	deitar-nos	em	VERDES	PASTOS.	
Três	coisas	são	necessárias	para	que	as	ovelhas	possam	descansar:	
	

1. Certeza	 de	 segurança:	 O	 latido	 de	 um	 cachorro,	 ou	mesmo	 a	
presença	 de	 uma	 criança	 basta	 para	 perturbar	 o	 repouso	 de	 um	
rebanho	e	precipitá-lo,	trêmulo	e	tímido,	em	disparada.	

	
2. Suficiência	de	Alimento:	Uma	ovelha	faminta	não	se	deita.	Nem	

à	 força.	Mas	o	pastor	que	puder	provê-la	de	bastante	pastagem,	 logo	
verá	o	 inquieto	animal	deitar-se	contente	em	meio	da	 fragrante	erva,	
permitindo	que	os	pássaros	pousem	nos	seus	lombos	lanosos.	

	
3. Obediência	 à	 voz	 do	 Pastor:	 O	 mais	 habilidoso	 pastor	 não	

consegue	 levar	 o	 rebanho	 de	 ovelhas	 a	 descansar,	 se	 estas	 não	 o	
seguirem.	Quando	elas	atrasam,	desviam-se	dele	ou	entram	por	outros	
caminhos,	então,	mesmo	que	as	intenções	do	pastor	sejam	boas,	ficam	



	
frustradas.	“As	minhas	Ovelhas,	disse	o	Bom	Pastor,	ouvem	a	minha	
voz,	eu	as	conheço,	e	elas	me	seguem”.	(Jo.	10:27).	

	
É	muito	significativo	o	fato	de	que,	para	conseguirem	repousar,	as	ovelhas	

precisam	sentir	plena	segurança,	sem	temores,	tensões,	irritações	ou	fome.	O	
aspecto	singular	desse	quadro	é	que	somente	o	Pastor	pode	proporcionar-lhes	
esta	tranquilidade,	livrando-as	de	suas	ansiedades.		

Concluímos,	 então,	que	o	bem	estar	do	 rebanho	depende	da	diligência	
do	 pastor,	 para	 anular	 as	 influências	 perturbadoras.	 Se	 examinarmos	 cada	
um	destes	fatores	que	afetam	as	ovelhas	de	forma	tão	séria,	entenderemos	a	
enorme	importância	do	papel	que	o	pastor	tem	no	seu	cuidado.	Na	verdade	é	
ele	 quem	 lhes	 proporciona	 as	 condições	 adequadas	 para	 se	 deitarem,	
descansarem,	 repousarem	 e	 estarem	 contentes,	 tranquilas	 e	 se	
desenvolverem.	

Um	rebanho	 inquieto,	descontente,	sempre	agitado	e	perturbado	não	dá	
bons	lucros.	

Mesmo	que	 seja	apenas	uma	 leve	 sombra	de	 suspeita	de	que	existe	um	
perigo	iminente	proveniente	de	cães,	coiotes,	onças,	ursos	ou	quaisquer	outros	
inimigos,	 as	 ovelhas	 se	 levantam	 prontas	 para	 fugir.	 Tem	 pouco	 ou	 nenhum	
meio	 de	 defesa.	 São	 totalmente	 desprovidas	 de	 defesa	 em	 si	 mesmas,	
temerosas,	fracas	e	seu	único	recurso	é	fugir.	

Nada	 é	 mais	 tranquilizador	 do	 que	 a	 presença	 do	 pastor	 no	 campo.	 A	
presença	do	seu	dono,	 senhor	e	protetor	as	acalma	de	uma	 forma	que	nada	
mais	as	acalmaria	e	isto	ocorre	tanto	de	dia	como	de	noite.	

Algo	muito	 importante	 para	 o	 pastor	 é	 estar	 sempre	 atento	 à	 tensão,	 à	
rivalidade	e	às	disputas	internas	no	meio	do	rebanho.	

Em	 todas	 as	 sociedades	 de	 animais	 existe	 uma	ordem	de	 dominação	no	
seio	do	grupo.	Em	um	galinheiro	isto	é	chamado	“a	ordem	da	bicada”.	No	meio	
do	gado	bovino	é	a	“ordem	da	chifrada”.	Entre	as	ovelhas	falamos	em	“ordem	
da	marrada”.	

Em	 geral	 uma	 ovelha	 mais	 velha,	 arrogante,	 ardilosa	 e	 dominadora	 se	
arvorará	em	liderar	um	grupo	de	carneiros.	Ela	mantém	sua	posição	e	prestígio	
com	marradas,	expulsando	as	outras	fêmeas	e	cordeiros,	das	melhores	partes	
dos	 pastos	 ou	 de	 um	 recanto	 predileto.	 Sucedendo-a	 numa	 ordem	 precisa,	
seguem-se	os	outros	animais,	 todos	estabelecendo	e	mantendo	uma	posição	



	
exata	no	rebanho	pelo	emprego	da	mesma	tática	das	marradas	e	empurrões,	
contra	aqueles	que	se	acham	abaixo	ou	ao	redor.	

Por	 causa	 deste	 senso	 de	 rivalidade,	 tensão	 e	 competição	 pela	 posição	
melhor	e	autoafirmação	é	que	existe	este	conflito	no	rebanho.	As	ovelhas	não	
podem	deitar	e	repousar	tranquilas	antes	de	se	levantarem	para	defender	seus	
direitos	e	responder	ao	desafio	do	intruso.	

É	 corriqueiro	 ver	 uma	 ovelha	 mais	 velha	 encaminhar-se	 para	 uma	mais	
jovem	 que	 estivera	 a	 pastar	 satisfeita	 ou	 descansando	 tranquilamente.	 	 Ela	
inclina	o	pescoço,	virando	a	cabeça	para	o	lado,	arregala	os	olhos	e	aproxima-
se	da	outra	pisando	firme.		

Toda	esta	mímica	é	para	dizer	em	termos	claros:	“Saia	daí!	 Saia	do	meu	
caminho!	 Ceda-me	 este	 terreno,	 senão...”	 E	 se	 a	 outra	 ovelhinha	 não	 saltar	
para	o	lado	imediatamente,	em	autodefesa,	será	impiedosamente	espancada	a	
marradas.	Ou	então,	 se	ela	 se	erguer	para	aceitar	o	desafio,	bastarão	um	ou	
dois	empurrões	para	fazê-la	sair	correndo	à	procura	de	socorro.	

Este	 conflito	 contínuo,	 esta	 competição	 constante	 dentro	 do	 rebanho	
pode	se	constituir	um	fator	debilitante.	Os	animais	se	tornam	nervosos,	tensos,	
insatisfeitos	e	inquietos.	Ficando	irritáveis	eles	emagrecem.	

Quando	o	Pastor	se	aproxima,	a	sua	presença	é	notada	por	elas;	esquecem	
rapidamente	de	suas	tolas	rivalidades	e	cessam	de	lutar.		

A	presença	do	Pastor	causa	enorme	diferença	em	seu	comportamento.	
Assim	como	a	ausência	de	temor	de	predadores	ou	de	conflitos	no	seio	do	

rebanho,	a	ausência	de	parasitas	e	 insetos	 também	é	essencial	ao	bem-estar	
das	ovelhas.		

No	 verão,	 principalmente,	 as	 ovelhas	 são	 afligidas	 por	 moscas	 de	 toda	
espécie	 e	 carrapatos.	 Quando	 se	 sentem	 atormentadas	 pelos	 insetos	 é	
virtualmente	impossível	para	elas	aquietarem-se	e	se	deitarem.	Ficam	sempre	
de	pé,	sacudindo	as	pernas,	abanando	a	cabeça,	sempre	querendo	correr	para	
o	mato	em	busca	de	alívio.	

Somente	o	cuidado	diligente	do	pastor	que	se	mantém	sempre	vigilante	à	
presença	 de	 insetos	 evitará	 este	 distúrbio	 para	 o	 rebanho.	 Um	 bom	 pastor	
aplica	vários	tipos	de	repelentes	de	inseto	ao	pelo	das	ovelhas.	Ele	deve	cuidar	
para	que	sejam	mergulhadas	numa	solução	própria	para	matar	carrapatos	que	
se	 apegam	 à	 sua	 lã.	 E	 cuidará	 também	 para	 que	 estejam	 próximas	 de	
arvoredos	 onde	 poderão	 se	 refugiar	 a	 fim	 de	 se	 livrarem	 do	 tormento	 dos	
insetos.	



	
Logo	que	se	manifestarem	evidências	de	que	estão	sendo	molestados	por	

insetos,	ele	deve	 tomar	providências	para	 socorrê-las.	O	objetivo	máximo	de	
sua	mente	deve	ser	manter	o	rebanho	calmo,	satisfeito	e	em	paz.	

Finalmente,	 para	 que	 as	 ovelhas	 repousem,	 é	 preciso	 que	 não	 haja	 o	
temor	da	fome.	Isto	esta	implícito	na	declaração	do	Salmista:	

	
“Ele	me	faz	repousar	em	pastos	verdejantes”	

	
Embora	 não	 seja	 do	 conhecimento	 geral,	 a	 verdade	 é	 que	 os	 países	

possuidores	 dos	 maiores	 rebanhos	 de	 ovinos	 do	 mundo	 localizam-se	 em	
regiões	áridas	ou	semiáridas.	A	maioria	das	raças	de	ovelhas	prospera	melhor	
neste	tipo	de	terreno.	Nesses	lugares	onde	o	clima	é	seco	elas	se	acham	menos	
expostas	a	problemas	de	saúde	e	a	parasitas.	Mas	nestas	regiões,	também,	não	
é	natural	nem	comum	encontrarem-se	pastos	verdejantes.		

Na	Palestina,	por	exemplo,	onde	Davi	escreveu	este	Salmo,	e	onde	vigiava	
os	rebanhos	de	seu	pai,	principalmente	perto	de	Belém,	a	terra	é	seca,	estéril,	
queimada	e	desértica.	

Os	pastos	verdes	não	surgiam	como	que	por	encanto.	Resultavam	de	um	
labor	 intenso,	 mais	 o	 emprego	 de	 tempo	 e	 habilidades	 no	 lavrar	 a	 terra.	
Tinham	que	 limpar	o	solo	árido	e	áspero;	arrancar	espinheiros,	raízes	e	tocos	
de	árvores;	 arar	profundamente	e	preparar	o	 solo;	 semear	e	plantar	 grãos	e	
ervas	 especiais;	 irrigar	 e	 cuidar	 das	 plantações	 de	 forragem	 que	 iriam	 servir	
para	alimentar	o	rebanho.	

Tudo	isto	implicava	em	muito	trabalho	bem	como	no	emprego	de	tempo	
por	parte	do	pastor	habilidoso.	Se	ele	quisesse	que	as	ovelhas	desfrutassem	de	
pastos	 verdejantes	 por	 entre	 as	 colinas	 ressequidas	 e	 estéreis,	 teria	 que	
trabalhar	muito.	

Uma	 ovelha	 faminta	 ou	 mal	 nutrida	 esta	 sempre	 em	 pé,	 inquieta,	
procurando	mais	um	punhado	de	forragem	para	tentar	satisfazer	à	fome	que	
lhe	rói	as	entranhas.	Tais	ovelhas	nunca	ficam	satisfeitas.	Não	crescem	e	não	
são	 de	 nenhum	 valor,	 nem	 para	 si	 mesmas	 nem	 para	 o	 seu	 pastor.	 Elas	
desfalecem,	pois	lhes	faltam	vigor	e	vitalidade.	

Para	haver	sucesso	na	criação	de	ovelhas,	é	essencial	que	se	tenha	PASTOS	
VERDEJANTES.	Quando	os	cordeiros	estão	crescendo	e	as	fêmeas	precisam	de	
relva	verde	e	suculenta	para	produzir	um	 leite	gordo,	nada	substitui	o	pasto.	



	
Nenhum	espetáculo	é	mais	gratificante	ao	coração	do	pastor	do	que	ver	 seu	
rebanho,	depois	de	bem	alimentado	até	a	satisfação	plena,	em	uma	forragem	
verde,	deitar-se	para	descansar,	ruminar	e	desenvolver-se.	

O	 Bom	 Pastor	 providenciou	 pastos	 verdejantes	 para	 aqueles	 que	
desejam	encontrar	paz	e	plenitude.	
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LEVA-ME PARA JUNTO DAS 
ÁGUAS DE DESCANSO 

	
	
	
Não	 importa	 a	 tradução,	 quando	 o	 sentido	 é	 o	 mesmo...	 A	

verdade	é	nossa	necessidade	de	descanso!	Nesse	mundo	 turbulento	
nos	 vemos	 às	 vezes	 em	 corredeiras	 perigosas,	 “tsunamis”	 que	
arrastam	milhares	ao	desespero	e	morte.		Hoje,	milhares	clamam	em	
vida,	como	aquele	 rico	da	parábola	do	Senhor	 Jesus:	“por	ao	menos	
uma	 refrescada	 na	 ponta	 da	 língua",	 tal	 o	 tormento	 em	 que	 se	
encontram.	(Lc.	16:24)		



	
É	uma	sede	insaciada,	secura	de	alma,	medo	das	corredeiras	e	de	

naufragar!	Conheço	esse	filme,	pois	fui	vítima	dos	mesmos	tormentos	
tempestuosos,	antes	que	encontrasse	as	águas	purificadoras	e	a	fonte	
da	vida	eterna:	O	Senhor	Jesus!	

Dizem	que	no	futuro	do	mundo	o	ouro	não	será	o	petróleo,	mas	a	
água	 potável	 e	 isso	 faz	 algum	 sentido;	 porém	 por	 mais	 cristalina	 e	
pura	que	seja	a	água,	essa	jamais	poderá	dessedentar	a	alma	humana	
-	 como	 disse	 o	 Messias	 Jesus	 Cristo	 à	 mulher	 samaritana:	 "Quem	
beber	dessa	água	tornará	a	ter	sede;	aquele,	porém,	quem	beber	da	
água	que	lhe	der	nunca	mais	terá	sede;	pelo	contrário,	a	água	que	eu	
lhe	der	será	nele	uma	fonte	a	jorrar	para	a	vida	eterna".	(Jo.	4:13-14)	

Hoje	 como	 ontem	 a	 orientação	 do	 Senhor	 Jesus	 Cristo	 aos	
sedentos	de	toda	espécie	é	o	mesmo:	"Se	alguém	tem	sede,	venha	a	
mim	e	beba"	(Jo.	7:	37-38).	E	então	"rios	de	água	viva	fluirão	do	seu	
interior";	 e	 esse	 Rio	 da	 Vida	 lavará	 seus	 pecados,	 carregará	 seus	
medos	 e	 angústias	 e	 tirará	 toda	 culpa	 e	 tormento.	 E	 então,	 você	
conhecerá	como	eu	um	dia,	o	começo	de	uma	nova	vida	nas	águas	de	
descanso,	 nas	 águas	 tranquilas	 e	 mui	 quietas,	 que	 é	 a	 presença	 de	
Deus	em	sua	vida,	em	seu	interior...	e	isso	é	tudo!	"Ah!	Todos	vós	que	
tendes	sede,	vinde	às	águas”	(Is.	55:1).	

Darlene	Glória		
Atriz	

	
	

Os	 Pastores	 nunca	 tocam	 o	 rebanho,	 vão	 sempre	 à	 frente,	 cercando	 as	
correntezas	para	as	ovelhas	beberem	nas	ÁGUAS	TRANQUILAS.	

Assim	 também	o	Bom	Pastor	 vai	 à	 frente	das	nossas	 tribulações,	dando-
nos	a	vitória.	

Após	a	extenuante	travessia	no	deserto,	o	pastor	vai	conduzi-las	às	águas	
de	descanso,	isto	é	água	que	descansam	(poças	de	águas);	e	ao	mesmo	tempo	
águas	tranquilas	para	não	assustá-las,	a	ponto	de	impedi-las	de	saciar	sua	sede.	

A	 ovelha	 é	 um	 animal	 que	mesmo	 diante	 de	 uma	 nascente,	 é	 capaz	 de	
morrer	de	 sede	devido	ao	medo.	Muitas	 vezes	o	pastor	 tem	que	pegar	água	
com	as	próprias	mãos	e	levá-la	até	à	boca	da	ovelha	para	que	ela	não	morra	de	
sede.	



	
O	Bom	Pastor	se	preocupa	com	o	rebanho,	e	apesar	da	sua	rotina	diária,	

ama	o	que	faz,	e	ama	o	seu	rebanho.	
O	Bom	Pastor	sabendo	que	as	ovelhas	têm	medo	de	águas	muito	agitadas,	

sabiamente	as	conduz	para	uma	fonte	tranquila	e	sossegada.	

O	Bom	Pastor	protege	as	ovelhas	do	sol	quente	(deserto),	busca	um	local	
apropriado,	um	campo,	para	elas	descansarem	e	 sentirem	o	 soprar	do	vento	
suave.		

Ele	promete	para	as	suas	Ovelhas	que:	
	
“Elas	nunca	mais	 terão	 sede,	nem	o	 sol	nem	o	 calor	 forte	as	 castigará,	

pois	o	Cordeiro	que	se	encontra	no	meio	do	trono,	as	apascentará	e	as	guiará	
para	as	fontes	das	águas	da	vida”	(Ap.	7:16-17).	

	
O	descanso	é	o	refrigério	com	propósito	de	nos	preparar	para	fazer	mais	

esforço.	É	como	um	atleta	se	preparando	para	a	maratona.	
O	Salmista	Davi,	coloca	o	descanso	em	primeiro	lugar,	sendo	este	aspecto	

a	característica	mais	marcante	dos	cuidados	que	Deus	dispensa	aos	homens.	
No	 nosso	 viver	 diário,	 com	 o	 peso	 das	 preocupações	 e	 a	 dureza	 dos	

caminhos	da	vida,	a	principal	coisa	que	vamos	precisar	é	o	descanso	que	nos	
dá	o	alívio.	

“Jesus	vendo	as	multidões,	compadeceu-se	delas,	porque	estavam	aflitas	
e	exaustas	como	ovelhas	que	não	tem	pastor”.	(Mt.	9:36)	

Ele	também	afirmou:	“Venham	a	mim	todos	vocês	que	estão	cansados	de	
carregar	 as	 suas	 pesadas	 cargas	 e	 eu	 lhes	 darei	 o	 DESCANSO.	 Sejam	meus	
seguidores	 e	 aprendam	 comigo	 porque	 sou	 bondoso	 e	 tenho	 um	 coração	
humilde;	e	vocês	encontrarão	descanso	para	as	vossas	almas.	Porque	o	meu	
jugo	é	suave	e	o	meu	fardo	é	leve.”	(Mt.	11:28-30).	

Embora	as	ovelhas	se	desenvolvam	bem	em	terrenos	secos	e	semiáridos,	
elas	precisam	de	água.	Não	são	como	algumas	gazelas	africanas,	que	passam	
razoavelmente	 bem	 com	 pouco	 líquido	 que	 é	 encontrado	 naturalmente	 nas	
folhas.	

Notamos	também	que	a	chave	ou	a	indicação	da	localização	da	água	está	
com	o	pastor.	É	ele	quem	sabe	onde	se	acham	os	melhores	bebedouros.	Aliás,	



	
muitas	vezes,	é	ele	próprio	que	cava	estes	poços	com	muito	trabalho	e	esforço.	
E	é	para	estes	pontos	que	ele	conduz	o	rebanho.	

Antes	 de	 pensarmos	 propriamente	 nas	 fontes	 de	 água,	 será	 bom	
procurarmos	 compreender	 o	 papel	 da	 água	 na	 constituição	 do	 animal	 e	 por	
que	ela	é	tão	essencial	ao	seu	bem	estar.		

O	organismo	de	um	animal	como	a	ovelha	é	constituído	de	cerca	de	70%	
de	 água,	 em	 média.	 Este	 fluído	 tem	 a	 finalidade	 de	 manter	 o	 equilíbrio	 do	
metabolismo	orgânico;	 faz	parte	da	 constituição	da	 célula,	 contribuindo	para	
sua	 turgidez	 e	 seu	 funcionamento	 normal.	 A	 água	 determina	 a	 vitalidade,	 a	
força	e	o	vigor	da	ovelha,	sendo,	portanto,	essencial	ao	seu	bem	estar	geral	e	
sua	plena	saúde.	

Se	o	 suprimento	de	água	para	o	animal	diminui,	 começa	a	desidratação.	
Esta	desidratação	dos	tecidos	pode	resultar	em	sérios	danos	para	o	organismo.	
Pode	implicar	também	em	que	o	animal	fique	fraco	e	debilitado.	

Todo	 animal	 fica	 ciente	 do	 baixo	 teor	 de	 água	 no	 organismo	 através	 da	
sede.	 A	 sede	 indica	 a	 necessidade	 de	 suplementação	 do	 teor	 líquido	 do	
organismo	por	meio	de	uma	fonte	externa.	

Quando	 as	 ovelhas	 estão	 sedentas,	 tornam-se	 inquietas,	 e	 partem	 à	
procura	de	água	para	se	satisfizer.	Se	não	forem	conduzidas	a	bons	depósitos	
de	 água,	 pura	 e	 limpa,	 muitas	 vezes	 acabarão	 abeberando-se	 em	 poças	
poluídas,	onde	contraem	vermes	causadores	de	doenças.	

É	interessante	saber	que	as	ovelhas	podem	ficar	meses	as	fio,	quando	não	
se	 faz	muito	 calor,	 quase	 sem	 beber	 água,	 principalmente	 se	 a	 relva	 estiver	
sempre	bem	orvalhada	pelas	manhãs.	Os	carneiros	têm	o	hábito	de	despertar	
bem	 cedo,	 antes	 do	 alvorecer	 e	 começar	 logo	 a	 pastar.	 Quando	 o	 luar	 está	
claro	eles	pastam	à	noite.	Nas	primeiras	horas	do	dia,	a	vegetação	ainda	está	
coberta	 de	 orvalho	 e	 o	 rebanho	 se	 mantém	 com	 a	 quantidade	 de	 líquido	
ingerida	juntamente	com	a	forragem,	quando	pasta	antes	do	amanhecer.	

O	pastor	habilidoso	providencia	para	que	seu	rebanho	saia	logo	cedo	e	vá	
pastar	nesta	relva	molhada	de	orvalho.	Isto	significa	que	ele	próprio	tenha	de	
levantar-se	cedo	para	sair	com	elas.	Seja	no	pasto	da	fazenda	ou	nas	pastagens	
das	montanhas,	ele	deve	cuidar	para	que	suas	ovelhas	comecem	a	pastar	cedo.	

Naturalmente,	o	orvalho	é	fonte	de	água	pura	e	limpa.	E	não	há	ilustração	
mais	 resplendente	 das	 águas	 tranquilas	 do	 que	 as	 gotinhas	 prateadas	 de	
umidade	pesando	nas	folhas	e	na	relva,	ao	nascer	do	dia.	



	
“Tu	visitas	a	terra	e	a	rega;	tu	a	enriqueces	copiosamente;	os	ribeiros	de	

Deus	são	abundantes	de	água;	preparas	o	cereal	porque	para	isso	a	dispões,	
regando-lhes	os	sulcos,	plainando-lhe	as	leivas.	Tu	amoleces	com	chuviscos	e	
lhe	 abençoa	 a	 produção.	 Coroas	 o	 ano	 da	 tua	 Bondade,	 as	 tuas	 pegadas	
destilam	 fartura,	 destilam	 sobre	 pastagens	 do	 deserto,	 e	 de	 júbilo	 se	
revestem	os	outeiros.	Os	campos	cobrem-se	de	rebanhos,	e	os	vales	vestem-
se	de	espigas;	exultam	de	alegria	e	cantam”.(Sl.	65:9-13)	
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REFRIGERA-ME A ALMA 
	
	
	
O	 Senhor	 refrigera	 ou	 restaura	 a	 alma.	 Quando	 a	 alma	 se	

entristece	pelas	muitas	dores	produzidas	pelas	adversidades,	o	Senhor	
a	alegra.	Quando	o	pecado	corrói	o	coração	e	rouba	a	paz	do	aflito,	o	
Senhor	o	santifica.	Quando	nos	sentimos	fracos	e	abatidos,	o	Senhor	
nos	 fortalece.	Somente	Deus	pode	nos	dar	alívio	e	 renovação	diante	
dos	embates	da	vida.		

Nem	 mesmo	 os	 ministros	 de	 Deus	 podem	 restaurar	 o	 coração	
infeliz.	 Por	 mais	 que	 sejamos	 capazes	 e	 chamados	 para	 ajudar	 as	



	
ovelhas	 do	 nosso	 pastoreio,	 há	 situações	 que	 apenas	 uma	 ação	 do	
Bom	Pastor	é	capaz	de	restaurar	a	alma	atribulada.	

Porém,	 Deus	 se	 faz	 presente	 junto	 ao	 cristão	 que	 o	 serve	 e	 o	
busca.	 As	 delícias	 de	 Deus	 são	 reais	 para	 o	 cristão	 obediente.	 Essa	
obediência	é	fruto	do	amor.	O	Senhor	nos	ama	e	protege.	Seu	agir	a	
nosso	favor	nos	conduz	a	uma	vida	de	tranquilidade.	A	alma	daquele	
que	anda	com	Deus	passa	por	tribulação,	mas	não	vive	atribulada	para	
sempre.	Encontramos	refrigério	e	felicidade	na	presença	do	Senhor	a	
quem	servimos.			

Mesmo	o	cristão	fiel	experimenta	momento	de	angústia,	sente-se	
esgotado	e	sofre	com	críticas	e	incompreensão.	Pode-se	sofrer	mesmo	
servindo	a	Deus	e	até	dentro	da	igreja.	Homem	nenhum	pode	se	dar	o	
conforto	que	o	Bom	Pastor	dá.	Nem	mesmo	a	palavra	mais	otimista	e	
sensata	 é	 capaz	 de	 produzir	 o	 consolo	 e	 encorajamento	 que	 a	
presença	do	Senhor	trás.	O	mesmo	Senhor	que	primeiro	nos	salvou	da	
ruína,	 nos	 restaura	 de	 todas	 as	 quedas	 e	 dificuldades	 que	 possam	
ocorrer	na	vida	cristã.		

"Olhai	para	mim	e	sereis	salvos,	vós,	 todos	os	 termos	da	terra;	
porque	Eu	sou	Deus	e	não	há	outro"	(Is.	45:22).		

Ao	 nos	 voltarmos	 para	 Deus,	 Ele	 nos	 cura.	 Seus	 ouvidos	 estão	
atentos	 aos	 gritos	 de	 socorro	daqueles	 que	o	buscam.	Basta	 apenas	
clamar	que	Deus	está	pronto	a	se	fazer	presente	para	restaurar	a	alma	
aflita.	“Eu	clamo	pelo	Senhor	na	minha	angústia	e	ele	me	responde”	
(Sl.	120:1).	

Restaurar	a	alma	também	significa	que	o	Bom	Pastor	refaz	a	alma	
dando-lhe	 sua	 pureza	 original.	 A	 alma	 maculada	 e	 enegrecida	 pelo	
pecado	fica	pura	e	santa	pelo	 lavar	 regenerador	da	Palavra	de	Deus.	
Somente	o	Bom	Pastor,	pode	limpar	a	mancha	que	o	pecado	deixou.	
Jesus	afirmou:	“Eu	sou	o	Bom	Pastor,	e	conheço	as	minhas	ovelhas,	e	
das	minhas	sou	conhecido”	(Jo.	10.14).		Jesus,	o	Bom	Pastor,	veio	ao	
mundo	 para	 salvar	 o	mundo	 dos	 seus	 pecados.	 “Ela	 dará	 à	 luz	 um	
filho,	e	lhe	porás	o	nome	de	Jesus,	porque	Ele	salvará	o	seu	povo	dos	
seus	pecados”	(Mt.	1:21).	Neste	mundo	turbulento	precisamos	que	o	
Bom	Pastor	nos	 restaure	 a	 vida	que	nos	 foi	 roubada.	A	maioria	 vive	
estando	 morta.	 “Ninguém	 tem	 maior	 amor	 do	 que	 este:	 de	 dar	
alguém	a	própria	vida	em	favor	dos	seus	amigos”	(Jo.	15:13).	

O	 Bom	 pastor	 não	 somente	 restaura	 a	 alma	 do	 pecado	 e	 da	
ignorância,	mas	de	toda	falsa	confiança	e	pensamentos	enganosos.	Ele	



	
nos	conduz	por	caminhos	de	retidão;	caminhos	de	justiça.	Deus	rega	a	
vida	inquieta	e	tristonha	com	as	fontes	da	consolação	até	nos	guiar	ao	
descanso	eterno.	Em	sua	presença	a	confusão	termina.	Junto	do	Bom	
Pastor,	 a	 vida	 não	 é	 um	 fluxo	 confuso	 e	 desordenado.	 Ao	 seu	 lado	
existe	paz	e	recebemos	conforto,	mesmo	quando	atravessamos	o	vale	
da	sombra	da	morte.	

O	 Senhor	 nos	 restaura	 para	 andarmos	 nos	 caminhos	 da	 justiça.	
Livra-nos	 dos	 erros	 cometidos	 e	 nos	 faz	 justos	 outra	 vez.	 "Dos	 seus	
pecados	 e	 iniquidades	 não	 me	 lembrarei	 mais"	 (Hb.	 10.17).	 Os	
caminhos	tortos	serão	alinhados	por	sua	doce	presença.	Os	caminhos	
escabrosos	são	aplainados	pelo	agir	poderoso	do	Deus	que	nos	ajuda	
e	 conforta.	 A	 vida	 desgastada	 pelas	 dificuldades	 e	 constantes	 lutas	
sem	 vitória	 recebe	 alívio	 e	 encontra	 paz	 pelo	 abraço	 do	 amor	 e	
regeneração	do	Espírito	Santo.	

O	que	nos	 falta	não	são	coisas	ou	conforto.	O	que	precisamos	é	
bem	mais	profundo	do	que	essas	materialidades.	Queremos	mesmo	é	
a	 restauração	 do	 nosso	 interior.	 Precisamos,	 em	 um	 momento	
qualquer	 da	 vida,	 encontrar	 Aquele	 que	 pode	 restaurar-nos	 de	 uma	
vez	 por	 todas;	 para	 então	 sermos	 capazes	 de	 ser	 a	 pessoa	 que	
sonhamos	ser	e	que	fomos	criados	para	ser.		

Nascer	não	basta.	Temos	que	nascer	para	Deus.	Assim,	como	foi	o	
nosso	primeiro	nascimento	no	parto,	 também	fazer	quem	queremos	
ser	é	doloroso	e	difícil.	Por	 isso	nos	perdemos	muitas	vezes.	Ficamos	
com	medo	 de	 desfrutar	 do	 que	 a	 vida	 nos	 doa.	 Não	 recebemos	 as	
emoções	que	as	pessoas	que	nos	amam	oferecem.		

Muitos	trilham	por	caminhos	que	os	levam	a	lugar	nenhum.	Estão	
perdidos	 e	 vazios.	 Andam	 por	 lugares	 diferentes,	 apenas	 para	
descobrir	que	o	 lugar	que	procuram	está	 junto	ao	Bom	Pastor	que	a	
maioria	 se	 recusa	 buscar.	 Somente	 quando	 estamos	 em	 paz	 com	
Deus,	estamos	aptos	a	realmente	cursar	o	caminho	que	nos	conduz	ao	
nosso	destino	final.	Afinal,	o	Bom	Pastor	restaurou	a	nossa	alma.	

	
Pr.	Silmar	Coelho	

	
“Refrigera	 a	 alma,	 retificando-a	 e	 dando-lhe	 novo	 vigor	 quando	 está	

cansada	 e	 esgotada.	 Dando-lhe	 comida,	 água	 fresca	 e	 descanso.	 O	 Senhor	
restaura	nossas	capacidades	enfraquecidas”	



	
“Refrigera-me	a	Alma”	significa	literalmente:	Restaura-me	a	vida.	
“Restaura-nos,	 ó	 Senhor,	 Deus	 dos	 Exércitos,	 faze	 resplandecer	 o	 teu	

rosto,	e	seremos	salvos”	(Sl.	80:19).	

“Restaura-nos	para	Ti,	Senhor,	para	que	voltemos;	renova	os	nossos	dias	
como	os	de	antigamente”	(Lm.	5:21).		

(Bíblia	Batalha	Espiritual	–	Ed.	Central	Gospel)	
	

A	 verdadeira	 saúde	 é	 uma	 das	 provisões	 especiais	 do	 Bom	 Pastor	 para	
suas	ovelhas.	Descanso	e	paz	são	os	melhores	remédios.	

“Confia	no	Senhor	(Jeová),	de	todo	o	teu	coração,	e	não	te	apoie	na	sua	
própria	 sabedoria.	 Reconhece-o	 em	 tudo	 que	 você	 faz	 e	 ele	 te	mostrará	 o	
caminho	 certo.	Não	 sejas	 sábio	 aos	 teus	 próprios	 olhos:	 Teme	 ao	 Senhor	 e	
aparta-te	do	mal;	será	isto	saúde	para	o	teu	corpo,	e	refrigério	para	os	teus	
ossos”.	(Pv.	3:5-8).	

Uma	 maneira	 muito	 simples	 para	 entender	 o	 “REFRIGÉRIO”,	 seria	
estarmos	em	pleno	verão,	sol	causticante	de	40	graus,	e	então	entrarmos	em	
um	 ambiente	 de	 ar	 totalmente	 refrigerado.	 Que	 grande	 alívio,	 que	
“Refrigério”.	

Quão	 preciosas	 são	 as	 palavras	 do	 Salmista,	 chamando-nos	 para	 uma	
restauração	de	vida.	

Especificamente	 no	 Salmo	 23,	 lembramos	 sempre	 que	 quem	 fala	 é	 a	
ovelha,	estando	sob	os	cuidados	do	Bom	Pastor.	

Assim	 sendo,	 alguém	 pode	 indagar:	 -	 “Por	 que	 então	 ele	 faz	 essa	
afirmação:	 Refrigera-me	 a	 Alma”?	 Certamente,	 podemos	 depreender	 que	
qualquer	um	que	se	ache	aos	cuidados	do	Bom	Pastor	nunca	chegue	a	ficar	tão	
perturbado	que	venha	a	carecer	de	Refrigério	para	a	Alma.	

Mas	a	verdade	é	que	isso	acontece.	
Até	mesmo	Davi,	o	autor	do	Salmo,	que	era	muito	amado	por	Deus,	sabia	

o	que	era	estar	abatido	e	desalentado.	Já	provara	o	sabor	da	derrota	em	sua	
vida	e	sentira	a	frustração	de	cair	em	tentação.	Davi	estava	familiarizado	com	a	
amargura	de	sentir-se	desalentado	e	sem	forças	em	si	mesmo.	

No	 Salmo	 42:11	 ele	 clama:	 “Por	 que	 estás	 abatida,	 ó	minha	 alma?	 Por	
que	te	perturbas	dentro	de	mim?	Espera	em	Deus...”	



	
Existe	 um	paralelo	 perfeito	 entre	 esta	 situação	e	o	 cuidado	das	ovelhas.	

Somente	 aqueles	 que	 conhecem	 intimamente	 os	 seus	 hábitos	 entendem	 o	
significado	de	uma	ovelha	“VIRADA”	

Este	 termo	 significa	 que	 o	 animal	 virou-se	 de	 costas	 para	 o	 chão	 e	 não	
conseguiu	desvirar-se	sozinho	e	colocar-se	de	pé.	

Uma	“ovelha	virada”	é	uma	cena	triste.	Deitada	de	costas,	as	patas	para	o	
alto,	 ela	 se	 debate	 freneticamente,	 lutando	 para	 pôr-se	 de	 pé,	 mas	 sem	
sucesso.	 Às	 vezes,	 ela	 bale	 um	 pouco,	 como	 que	 pedindo	 socorro,	
naturalmente;	 mas	 em	 geral	 fica	 deitada,	 batendo	 as	 patas,	 frustrada	 e	
assustada.	

Se	 o	 pastor	 não	 aparece	 no	 local	 dentro	 de	 certo	 período	 de	 tempo,	 a	
ovelha	 fatalmente	morre.	 Esta	 é	outra	das	 razões	por	que	o	pastor	diligente	
deve	examinar	o	rebanho	diariamente	e	contar	os	animais	para	ver	se	todas	se	
acham	 em	 condições	 de	 se	 colocarem	 de	 pé.	 Se	 faltar	 uma	 ou	 duas	 delas,	
muitas	 vezes,	 o	 primeiro	 pensamento	 que	 lhe	 ocorre	 é:	 “Uma	 das	 minhas	
Ovelhas	acha-se	virada	em	algum	lugar.	Tenho	que	ir	procurá-la	e	colocá-la	de	
pé”.	

Mas	não	é	somente	o	pastor	que	se	mantém	alerta	para	com	as	ovelhas	
viradas.	Os	predadores	também	o	fazem.	Cães,	coiotes,	urubus	e	onça;	todos	
sabem	 que	 uma	 ovelha	 virada	 constitui	 uma	 presa	 fácil	 e	 a	morte	 dela	 não	
tardará.	

O	fato	de	que	toda	ovelha	virada	esta	completamente	só,	perto	da	morte	
e	vulnerável	a	ataques	torna	o	problema	muito	sério	para	o	pastor.	

Nada	exige	mais	seus	cuidados	e	atenção	constante	do	que	o	fato	de	que	
até	 mesmo	 uma	 ovelha	 grande,	 sadia	 e	 forte	 pode	 virar-se	 e	 implicar	 em	
prejuízo	 para	 o	 pastor.	 E,	 na	 verdade,	 as	 ovelhas	 que	 caem	 nessa	 posição	
facilmente,	são	justamente	as	mais	gordas	e	pesadas.	

Isto	 nos	 faz	 lembrar	 da	 maravilhosa	 parábola	 contada	 por	 Jesus,	 das	
Noventa	 e	 Nove	 Ovelhas	 e	 da	 extraviada.	 Ali	 está	 bem	 retratado	 o	 grande	
interesse	do	pastor;	 sua	busca	 agonizante;	 seu	 anseio	de	encontrar	 a	ovelha	
que	falta;	sua	alegria	não	somente	de	poder	recolocá-la	de	pé,	mas	também	de	
reconduzi-la	novamente	ao	rebanho.	

Toda	esta	cena,	nos	leva	novamente	ao	pensamento	do	Salmista:	
	



	

REFRIGERA-ME	A	ALMA	
	

Esta	 pode	 ser	 a	 nossa	 experiência	 diária,	 cientes	 da	 necessidade	 da	
restauração	 do	 Bom	 Pastor.	 Se	 somente	 a	 ele	 seguíssemos,	 e	 se	 o	
obedecêssemos	 sempre	 e	 imediatamente,	 não	 haveria	 necessidade	 de	
restauração;	mas	 nem	 sempre	 somos	 sensíveis	 e	 obedientes	 às	 diretrizes	 do	
Céu,	 antes	 caímos	 facilmente	 em	 estado	 de	 acomodação	 e	 indiferença,	 e	 ai	
então	precisamos	novamente	de	ser	restaurados.	

Que	alegria	e	que	prazer	podermos	 ir	 sempre	até	a	 fonte	 inesgotável	do	
PASTOR	QUE	REFRIGERA	A	NOSSA	ALMA.		

Duas	coisas	podem	impedir	e	ao	mesmo	tempo	ser	um	bom	motivo	para	
termos	novamente	a	vida	restaurada:	

	
1) Alimento	Espiritual	–	Jesus	disse	em	(Mt.	4:4)	“Nem	só	de	pão	

viverá	o	homem,	mas	de	toda	palavra	que	procede	da	boca	de	Deus”.	
O	Ser	humano	por	natureza	contém	a	carne	e	o	espírito	(que	é	o	sopro	
da	vida	dado	pelo	EU	SOU	O	ETERNO).	

Assim	 como	 o	 corpo	 necessita	 do	 alimento,	 nós	 também	
necessitamos	de	alimentar	o	espírito.	Ele	estando	alimentado,	teremos	
sempre	a	vida	completamente	REFRIGERADA.	

2) Pecado	não	confessado	-	Quando	pecamos,	há	geralmente	uma	
tendência	 para	 imitarmos	 Adão	 e	 Eva,	 ocultando-se	 na	 ramagem	 do	
jardim.	A	hora	mais	feliz	do	dia	costumava	ser	quando	a	brisa	da	tarde	
refrescava	o	calor	tropical	e	ouvia-se	a	voz	do	Senhor/Jeová,	a	convidá-
los	para	uma	entrevista.	O	pecado,	porém,	tornara	desagradável	a	ideia	
de	 tal	 encontro.	 Podemos	 entender	 que	 o	 pecado	 encoberto	 projeta	
uma	sombra	negra	sobre	a	nossa	comunhão	com	aquele	que	nos	guia,	
nos	pastoreia.	

	
Se	 o	 pecado	 não	 é	 logo	 confessado	 e	 renunciado,	 a	 pequena	

rachadura	e	o	canal	entupido	vão	fazer	a	música	suave	da	alma	se	calar.	
O	 Bom	 Pastor	 está	 sempre	 alerta	 quando	 falta	 uma	 ovelha	 do	

rebanho,	vai	ele	pelo	deserto	até	achá-la	e	restituí-la	ao	seu	lugar	entre	
as	 demais.	 Quando	 um	 Filho	 esta	 ausente	 num	 país	 distante,	 o	 seu	
prazer	fica	suspenso	até	que	ele	volte	para	os	braços	do	Pai.	



	
Podemos	 juntos	 lembrar	 a	 experiência	 semelhante	 do	 olhar	 que	

Jesus	dirigiu	a	Pedro	e	o	fez	chorar	amargamente,	sendo	o	seu	primeiro	
passo	para	a	sua	Restauração?	

Jesus	deu-lhe	a	certeza	do	seu	amor,	por	três	vezes,	para	varrer-lhe	
da	memória	as	três	vezes	que	o	negara.	

O	 Salmista	 Davi,	 pode	 experimentar	 com	 muita	 alegria	 a	 sua	
completa	restauração,	nos	Salmos	32	e	51.	

Feliz	é	aquele	cuja	iniquidade	é	perdoada,	cujo	pecado	é	coberto.	
Enquanto	 calei	 os	meus	pecados,	 envelheceram	os	meus	ossos	pelos	
meus	constantes	gemidos	todo	o	dia.	Confessei-te	o	meu	pecado	e	a	
minha	iniquidade	não	mais	ocultei.	

Lava-me	completamente	e	purifica-me	das	minhas	maldades;	
Faze-me	 ouvir	 júbilo	 e	 alegria,	 para	 que	 exultem	 os	 ossos	 que	

esmagaste.	
Cria	em	mim,	ó	Deus,	um	coração	puro	e	restaura	dentro	de	mim	

um	espírito	inabalável.	
Faze-me	 ouvir	 outra	 vez	 os	 sons	 de	 alegria	 e	 de	 felicidade;	 e,	

ainda	que	tenhas	me	esmagado	e	quebrado,	eu	serei	feliz	novamente.	
	
Tudo	isto	e	muito	mais,	é	o	que	faz	o	Bom	Pastor	por	qualquer	uma	

de	suas	ovelhas.	
	 	



	

 
6 

GUIA-ME PELAS VEREDAS DA 
JUSTIÇA POR AMOR DO SEU 

NOME 
	

	
	

Nenhuma	outra	criatura	se	perde	mais	facilmente,	nem	tem	mais	
dificuldades	para	encontrar	o	caminho	de	volta	que	uma	ovelha.	Deus	
criou	 a	 ovelha	 exatamente	 para	 simbolizar	 o	 ser	 humano,	 isto	 é,	 o	
nosso	 total	 despreparo	para	 a	 vida,	 e	nossa	 real	 necessidade	de	um	
Mentor,	 ou	 um	 Pastor;	 alguém	 que	 nos	 guie	 pela	 confusão	 deste	



	
mundo,	 e	 empreste	 sentido	ao	nosso	 viver.		O	profeta	 Isaias	diz	que	
“todos	nos	éramos	como	ovelhas	desgarradas,	perdidas	e	confusas”	
(Is.	53:6).	Mesmo	nós	os	cristãos	somos	inclinados	a	deixar	a	verdade,	
e	ir	pelo	caminho	da	perdição.	Mas	o	Bom	Pastor,	por	causa	do	amor	
pelo	 seu	 “nome”,	 estará	 sempre	 chamando	 suas	 Ovelhas,	 buscando	
guiá-las	para	o	caminho	da	vida.	

Ele	me	guia	pela	vereda	da	justiça,	isto	é,	me	atrai	para	si	mesmo,	
porque	somente	em	Cristo	eu	tenho	vida,	pois	Ele	é	a	Água	da	Vida.	A	
Vereda	da	 Justiça	 estará	 significando	o	 caminho	direito,	 caminho	do	
um	justo,	o	caminho	da	verdade,	da	vida	abundante,	da	vida	eterna.	

Em	 outras	 palavras,	 Deus	 quer	 ser	 seu	 GPS	 pela	 vida,	 se	 você	
permitir!	Nós	 somos	um	sonho	de	Deus.	 Ele	 tem	um	propósito	para	
nossa	 vida.	 Só	 Deus	 conhece	 esse	 sonho	 e	 esse	 propósito,	 por	 isso	
Deus	deseja	nos	guiar.	

Quem	é	o	seu	maior	personagem	que	guia	a	sua	vida?	Como	você	
guia	 a	 sua	 própria	 vida?	 Que	 fontes	 de	 informações,	 que	 valores	
guiam	sua	vida?	

Quando	 Jesus	 nasceu	 uns	 sábios	 vieram	 do	 oriente,	
possivelmente	da	Pérsia,	seguindo	uma	estrela	que	os	guiava	na	busca	
do	menino	 Jesus	a	quem	eles	 vieram	adorar.	 Estes	magos	não	eram	
judeus,	não	faziam	parte	do	povo	escolhido	por	Deus	a	quem	Ele	havia	
dado	a	revelação	da	Palavra.		

A	 Bíblia	 não	 relata	 nenhum	 fariseu,	 escriba	 ou	 sacerdote	 tendo	
sido	 guiado	 pela	 estrela!		Assim	 como	 o	 povo	 de	 Israel	 não	 viu	 a	
estrela	enviada	para	guiá-los,	precisamos	cuidar	para	que	não	sejamos	
cegos	quando	Deus	esta	mostrando	sua	direção.	

Deus	promete	nos	guiar.	Ele	sabe	que	somos	ovelhas,	animal	que	
sem	um	Pastor	se	perde	e	pode	morrer	de	fome	e	de	sede.	Além	do	
mais	é	um	animal	sem	proteção	contra	predadores.		

“Deus	 disse	 que	quando	o	 povo	de	 Israel	 abandonasse	 os	 seus	
caminhos,	eles	andariam	ao	meio	dia,	tateando,	sem	rumo,	como	um	
cego	nas	trevas.”	(Dt.	28.28)	

Se	o	mundo	esta	andando	tateando	não	é	porque	Deus	não	quer	
nos	 guiar,	mas	 porque	 temos	 negligenciado	 a	 comunhão	 com	Deus,	
exatamente	como	foi	profetizado	no	texto	acima.	

Em	(Jo.	10:10)	Jesus	diz	“As	minhas	ovelhas	ouvem	a	minha	voz.”	
Elas	não	ouvem	a	voz	do	estranho.	Deus	anseia	por	guiar	seus	filhos.	



	
	Sempre	que	você	pensar	no	“EU”,	substitua	“Ele”,	o	Bom	Pastor,	

pois	Ele	é	o	seu	Guia.	
A	 ciência	 apresenta	 ampla	 evidência	 de	 que	 nossas	 emoções	

afetam	 nossas	 decisões.	 De	 fato,	 ela	 tem	 nos	 informado,	 que	 sem	
emoções	 nos	 tornamos	 sem	 afeto,	 ao	 fazer	 decisões.	 Ao	 mesmo	
tempo	 emoções	 fortes	 nos	 levam	 ao	 abismo.	 Por	 isso	 a	 palavra	 nos	
ensina	que	“o	cristão	é	guiado	pela	fé”,	e	não	pelos	seus	sentimentos.	

	Jesus	 e	 Paulo	 vão	 a	 Jerusalém	 cientes	 de	 que	 haveriam	 de	
morrer,	 apesar	 do	 apelo	 dos	 discípulos	 de	 ambos	 para	 que	 não	
fossem.	 O	 cristão	 é	 guiado	 pela	 Fé,	 e	 não	 pelos	 seus	 sentimentos,	
guiado	 em	 direção	 a	 fazer	 a	 vontade	 de	 Deus,	 independente	 das	
circunstâncias	que	surgem.	

Quando	 minhas	 emoções	 e	 as	 circunstâncias	 tiram	 a	 minha	
capacidade	de	guiar	os	meus	passos,	eu	me	agarro	a	palavra	de:	 (Is.	
30:21)	“Os	teus		ouvidos	ouvirão	a	palavra	do	que	está	por	detrás	de	
ti,	 dizendo:	 Este	 é	 o	 caminho,	 andai	 nele;	 quando	 vos	 desviardes	
para	a	direita	ou	para	a	esquerda”.	

Ter	a	Jesus	como	Senhor	é	ter	o	melhor	MENTOR	que	você	possa	
desejar	nesta	vida.	Vemos	no	 (Sl.	119:98-99)	“que	o	salmista	diz	 ser	
mais	sábio,	ter	mais	conhecimento,	mais	discernimento	porque	ama	
a	lei	do	seu	Deus”.	

Algumas	vezes	Deus	nos	guia	em	caminhos	que	serão	para	testar	
a	 nossa	 fé	 e	 colocar	 em	 evidência	 nossa	 tendência	 de	 nos	
distanciarmos	 Dele,	 a	 fim	 de	 que	 aprendamos	 a	 ficar	 atentos	 ao	
caminho.	É	 isso	que	nos	ensina	 (Dt.	8:2),	quando	diz	“E	te	 lembrarás	
de	todo	o	caminho,	pelo	qual	o	Senhor	teu	Deus	te	guiou	no	deserto	
estes	quarenta	anos,	para	te	humilhar,	e	te	provar,	para	saber	o	que	
estava	 no	 teu	 coração,	 se	 guardarias	 os	 seus	 mandamentos,	 ou	
não”.	

Mas	 o	 grande	 consolo	 é	 ouvir	 o	 salmista	 dizendo	 “Se	 subo	 aos	
céus,	 lá	 estás;	 se	 faço	 a	minha	 cama	 no	mais	 profundo	 abismo,	 lá	
estás	 também;	 se	 tomo	 as	 asas	 da	 alvorada	 e	 me	 detenho	 nos	
confins	dos	mares,	ainda	 lá	me	haverá	de	guiar	a	 tua	mão,	e	a	 tua	
destra	me	susterá”.		(Sl.	139:	8-10).	

Não	importa	por	quais	caminhos	a	vida	nos	leva,	seja	o	astronauta	
no	espaço,	ou	o	mergulhador	no	oceano,	para	onde	eu	for,	ainda	lá	a	
boa	e	forte	mão	do	Pastor	me	guiara.	Quando	o	bom	pastor	te	guia,	



	
“Ele	te	fartará	até	em	lugares	áridos”	(Is.	58:11).	Ele	nos	guia	‘com	o	
seu	conselho,	e	depois	nos	receberá	na	Gloria.		

	
Pr.	Silas	Pinto		
Orlando	-	FL	

	
	

“São	 caminhos	 retos	 e	 certos,	 e	 não	 vias	 tortas	 e	 perversas.	 Não	 pelos	
meus	merecimentos,	mas	pela	sua	própria	bondade”.	

Qual	o	melhor	momento	para	que	as	ovelhas	voltem	para	casa?	Será	no	
final	do	dia!...Sim,	o	ideal	é	quando	o	sol	está	se	pondo	e	sem	o	vento	gelado	
do	deserto,	neste	início	de	noite.	Este	é	o	tempo	preciso	para	a	volta.	

Davi	 imaginando	 esta	 volta	 compôs:	 “Ele	 me	 guia	 pelas	 veredas	 da	
justiça,	por	amor	do	seu	nome”.	Leva-me	por	caminhos	retos,	não	tortuosos,	
estando	seguros,	de	volta	para	o	lar.	

“GUIA-ME.”	Que	maravilhosa	 ligação	entre	dois	 seres!	O	abismo	entre	o	
Pastor	na	glória	e	 sua	pobre	ovelha	aqui	pode	parecer	 infinito;	mas	serve	de	
ponte	sobre	o	abismo	esta	única	palavra	tão	doce	–	GUIA.	Como	no	oriente	o	
pastor	precede	sempre	o	rebanho	a	fim	de	descobrir	os	mais	verdes	pastos	e	a	
vereda	menos	 pedregosa,	 assim	 o	 Bom	Pastor	 vai	 adiante	 da	 alma	 que	 nele	
confia	e	o	ama.	E	nossa	arte	consiste	em	deixar	entre	seus	passos	e	os	nossos	a	
menor	distância	possível.	

Devemos	 estar	 prontos	 a	 deixar-nos	 guiar.	 Há	 em	 nós	 muita	
impetuosidade	natural	que	nos	 leva	a	planejar	e	avançar	por	nós	mesmos.	E	
dessa	 inquietação	 resulta	 tanto	 desassossego,	 irritação	 e	 frustração	 da	 vida.	
Supomos	 poder	 fazer	 muito	 melhor	 por	 nós	 mesmos	 do	 que	 aquilo	 que	 o	
pastor	faria	por	nós.	Cogitamos	se	não	haverá	alguma	coisa	fora	dos	limites	de	
sua	vontade	que	nos	conviria	conseguir.		

Somos	 inclinados	 a	 correr	 adiante	 ou	 a	 deter-nos	 na	 retaguarda,	 ou	 a	
pastar	mais	para	a	direita	ou	esquerda.	Custa-nos	muito	aprender	que	o	lugar	
de	utilidade	e	bênção	esta	em	seguir	a	direção	dada	pelo	Bom	Pastor.	Temos	a	
propensão	 a	 imitar	 algum	 plano	 que,	 de	 primeira	 informação,	 nos	 pareceu	
bom,	do	que	perguntar	onde	é	que	Ele	quer	que	estejamos,	ou	para	onde	é	
que	Ele	nos	dirige.	

A	 única	 ambição	 de	 nosso	 ser	 deveria	 consistir	 em	 estar	 certos	 de	 que	
vamos	 seguindo	 resolutamente	 o	 Pastor	 para	 onde	 quer	 que	 ele	 vá;	 isto	
conforme	sua	própria	vontade	de	que,	“Depois	de	fazer	sair	todas	as	que	lhe	



	
pertencem,	vai	adiante	delas,	e	elas	o	seguem,	porque	lhe	reconhecem	a	voz”	
(Jo.	10:4).	

É	 importante	notar	que	as	ovelhas	são,	 reconhecidamente,	criaturas	que	
observam	 hábitos.	 Se	 entreguem	 a	 si	 mesmas,	 seguirão	 sempre	 os	 mesmos	
caminhos,	 até	 que	 estes	 se	 tornem	 gastos.	 Eis	 o	 grande	motivo	 pelo	 qual	 o	
pastor	precisa	estar	sempre	fazendo	o	rodízio	na	pastagem.	

	

Como	poderei	então	ser	Guiado,	por	esta	mão	poderosa?	
	
O	Bom	Pastor	nos	deixou	o	seu	exemplo	na	luz	de	seus	conselhos	exarados	

nos	Evangelhos;	no	parecer	de	um	amigo,	pela	mensagem	de	um	sermão	e	na	
admoestação	 de	 um	 texto	 que	 nos	 acode	 à	 memória;	 como	 também	 nos	
palpites	 íntimos	 de	 seu	 Espírito,	 que	 nos	 advêm	 sem	 sabermos	 como	 e	 nos	
levam	sem	sabermos	para	onde.		

Às	 vezes	 se	 nos	 abre	 o	 caminho	muito	 maravilhosamente	 onde	 parecia	
fechado;	é	como	o	navio	que	serpeasse	uma	passagem	por	entre	as	rochas	e,	
de	 repente,	 se	 encontrasse	 em	 águas	 amplas,	 livre	 das	 rochas	 que	 o	
ameaçavam.	Outras	vezes	um	estranho	impulso	se	apodera	de	nós,	e	depois	de	
pensar	e	orar,	somos	constrangidos	a	segui-lo.	

Se	não	 sabemos	o	 caminho	que	devemos	 seguir,	 o	 correto	 é	 aguardar	 a	
mão	do	Bom	Pastor	a	dirigir-nos.	

Nossa	vida	interessa-o	admiravelmente;	cada	passo	dela	é	assunto	para	o	
seu	 pensamento.	 É	 um	 grave	 erro	 de	 nossa	 parte	 agir	 sem	 saber	 o	 que	 ele	
deseja	 que	 façamos.	 E	 se	 não	 estamos	 certos	 de	nos	mover,	 é	 evidente	que	
ainda	não	é	tempo	de	ir	em	frente.	Para	tudo	existe	uma	ocasião	certa.	“Há	um	
tempo	certo	para	cada	propósito	debaixo	do	céu”	(Ec.	3:1).	Ficai	onde	estais.	
Se	 esperardes,	 mostrar-se-vos-á	 o	 caminho	 e	 essa	 revelação	 não	 chegará	
tarde.	

O	Bom	Pastor	somente	nos	guia	pelas	“Veredas	da	justiça”.	
“Com	 tremendos	 feitos	 nos	 respondes	 em	 tua	 justiça,	 ó	Deus,	 Salvador	

nosso,	 esperança	de	 todos	os	 confins	da	 terra	 e	dos	mares	 longínquos”	 (Sl.	
65:5).	

	
	
	
	



	
E	que	são	elas	senão	veredas	retas?	

	
Não	somente	são	coerentes	com	a	retidão	divina,	mas	justificadas	quando,	

depois	 de	 algum	 tempo,	 as	 recordamos	 desde	 a	 eminência	 a	 que	 nos	
conduziram.	E	o	nosso	espírito	confirma	que	foram	mesmo	VEREDAS	RETAS.	

Nossa	 segurança	 também	 pode	 ser	 amparada	 pela	 sua	 abençoada	
promessa:	

	

POR	AMOR	DO	SEU	NOME	
	

De	muitos	 lábios	 santificados	 tem	 irrompido	 a	 interrogação:	 “Que	 farás	
pelo	teu	grandioso	nome”?	

O	nome	denota	a	honra	e	o	 caráter	de	Deus.	 Estão	 implícitos;	 estão	em	
jogo;	a	direção	correta	do	Santo	está	garantida	por	sua	imutabilidade.	

Como	podemos	então	caminhar	pelo	seu	nome?	Qual	é	o	seu	nome?	
MARAVILHOSO?	Que	significa	uma	fase	maravilhosa.	Reclama-se,	então,	a	

maravilhosa	operação	de	seu	poder	para	superar	a	tudo	para	o	nosso	bem;	
CONSELHEIRO?	 Que	 significa	 uma	 fase	 de	 conselhos.	 Temos	 então,	 a	

garantia	de	sua	sabedoria	infalível	para	elaborar	um	plano	que	encha	o	céu	de	
admiração;	

DEUS	FORTE?	Que	significa	uma	fase	de	grande	glória	e	poder.	Garante-se,	
então,	que	nada	fará	em	desacordo	com	a	sua	divina	integridade.	

PAI	DA	ETERNIDADE?	Que	significa	uma	fase	eterna	com	um	Pai	bondoso.	
Claro	é,	então,	que	não	agirá	de	modo	menos	terno	do	que	um	pai	para	com	
seu	filho;	

PRÍNCIPE	DA	PAZ?	Podemos,	 então,	 contar	 com	a	doçura	e	 amabilidade	
de	seu	coração,	com	a	memória	de	sua	cruz	e	a	ternura	de	sua	bênção	e	Paz.	

Deus	deseja	que	todos	os	nossos	caminhos	sejam	guiados	por	ele.	Ele	quer	
o	 nosso	 bem,	 e	 o	 benefício	 para	 os	 outros,	 assim	 como	 para	 o	 bem	 do	 Seu	
próprio	nome.	
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AINDA QUE EU ANDASSE PELO 
VALE DA SOMBRA E DA MORTE 

	
	
	

	
A	morte	 é	 inevitável.	 Nascemos	 e	 já	 começamos	 a	morrer.	 Toda	

pessoa	nasce	com	data	de	validade	e	caminha	na	estrada	da	vida	com	a	
senha	da	morte	em	suas	mãos.	E	ninguém	sabe	o	número	desta	senha.	
Haverá	 um	 dia	 em	 que	 o	 Eterno	 chamará	 esse	 número	 e	 a	 pessoa	
passará	o	vale	sombrio	da	morte	e	entrará	para	a	eternidade.	



	
O	vale	da	sombra	da	morte	é	muitas	vezes	tenebroso.	Não	fomos	

criados	 para	 morrer.	 A	 morte	 física	 é	 consequência	 do	 pecado	 que	
atingiu	a	raça	humana	porque	Adão	pecou	e,	consequentemente,	todos	
pecaram.	“Porque	o	salário	do	pecado	é	a	morte,	mas	o	dom	gratuito	
de	Deus	é	a	vida	eterna,	por	Cristo	Jesus	nosso	Senhor”.	(Rm.	6:23)	

A	morte	é	também	uma	porta	de	entrada	para	novas	conquistas	e	
uma	nova	comunhão.	A	Cruz	de	Cristo	venceu	o	pecado,	o	mundo	e	o	
diabo	e	a	ressurreição	de	Cristo	derrotou	a	morte:	“A	morte	foi	tragada	
pela	vitória.	Onde	está,	ó	morte,	a	tua	vitória?	Onde	está,	ó	morte,	o	
teu	 aguilhão?	 Ora,	 o	 aguilhão	 da	 morte	 é	 o	 pecado,	 e	 a	 força	 do	
pecado	 é	 a	 lei.	 Graças,	 porém,	 sejam	 dadas	 a	 Deus,	 que	 nos	 dá	 a	
vitória	por	nosso	Senhor	Jesus	Cristo!”	(1	Co.	15:55-57)	

O	 texto	 fala	 que	 enfrentaremos	 tempos	 difíceis	 e	 tenebrosos	 de	
provas	 e	 sofrimentos	 até	 chegarmos	 ao	 VALE	 –	 a	morte.	 É,	 contudo,	
uma	frase	que	nos	traz	consolação.	Passamos	pelos	vales,	enfrentamos	
provações	 e	 finalmente	 enfrentaremos	 a	 morte,	 mas	 quem	 tem	 o	
Pastor	 está	 seguro:	 atravessaremos	 o	 Vale	 com	 segurança	 e	 paz,	 “Tu	
estás	 comigo”.	 	Temos	boa	e	 segura	 companhia	e,	 depois	que	passar	
pela	morte,	todo	servo	de	Jesus	Cristo	entra	no	gozo	do	seu	Senhor.		

A	 expressão	 “Ainda	 que”	 é	 um	 detalhe	 importante	 do	 texto.	
Significa	 que	 todos	passaremos	pelos	 vales,	 que	 alguns	passarão	pelo	
vale	 –	 a	morte,	mas	 que	muitos	 outros	 não	 passarão	 pela	morte.	 	 A	
esperança	em	Cristo	é	que	“Eis	aqui	vos	digo	um	mistério:	Na	verdade,	
nem	 todos	 dormiremos,	 mas	 todos	 seremos	 transformados;	 Num	
momento,	 num	 abrir	 e	 fechar	 de	 olhos,	 ante	 a	 última	 trombeta;	
porque	a	 trombeta	soará,	e	os	mortos	 ressuscitarão	 incorruptíveis,	e	
nós	seremos	transformados”.	(1	Co.	15:51-52)	

	
Enquanto	 caminhamos	 nos	 vales	 tenebrosos	 da	 vida,	 vamos	

seguros	 porque	 o	 nosso	 Bom	 Pastor	 nos	 contempla	 com	 seu	 amor	
inefável.	Ele	não	nos	deixou	só.	Jamais	nos	abandonará.	Nada	pode	nos	
separar	 do	 seu	 fiel	 e	 imutável	 amor.	 Ele	 vive	 para	 sempre.	 Ele	 está	
sempre	 conosco.	 Para	 ele	 as	 trevas	 e	 a	 luz	 são	 a	 mesma	 coisa.	 Ele	
conhece	todos	os	caminhos	de	dor	e	sofrimento	e	conhece	o	poder	da	
morte.	Venceu	a	morte	e	sobre	ela	nos	dá	vitória.		

Portanto,	 leia,	 medite,	 declame	 e	 cante	 com	 a	 alegria	 e	 paz	 os	
versos	 do	 Hino	 que	 gerações	 de	 cristãos	 têm	 cantado	 e	 feito	 destas	



	
palavras,	 palavras	 de	 refrigério	 para	 sua	 alma,	 enquanto	 enfrentam	e	
atravessam	os	Vales	sombrios	da	vida,	até	o	dia	do	seu	chamado	final:	

	
Pelo	vale	escuro	seguirei	Jesus,	
Mas,	por	ti	seguro,	vendo	a	tua	luz,	
O	meu	passo	incerto	tu	dirigirás;	
Ao	sentir-te	perto	nunca	perco	a	paz!	
	
Os	espinhos	tantos	que	nos	vêm	sangrar	
São	remédios	santos	para	nos	curar.	
Onde	existe	a	graça	que	nos	vem	dos	céus,	
Tudo	o	que	se	passa	mostra	o	amor	de	Deus.	
	
Não	há	dor	que	seja	sem	divino	fim.	
Faze,	ó	Deus,	que	a	Igreja	compreenda	assim	
E,	apesar	das	trevas,	possa	ver,	Senhor,	
Que	tu	mesmo	a	levas	com	imenso	amor.	
	
Breve	a	noite	desce,	noite	de	Emaús,	
E	meu	ser	carece	de	te	ver,	Jesus!	
Companheiro	amigo	que	ao	meu	lado	vens,	
Sim,	estás	comigo,	sempre	me	susténs.	Amém.	
	
(Segurança	e	Paz,	Hino	154	–	Hinário	Novo	Cântico)	

	
Pr.	Jeremias	Pereira	da	Silva	
8ª	Igreja	de	Belo	Horizonte	

	
	
	
Ter	um	Pastor	que	cuida	de	nós,	é	mais	do	que	um	pensamento	positivo,	

ou	 um	 otimismo	 mental,	 é	 sentir-se	 literalmente	 amparado,	 protegido	 por	
alguém	que	nos	ama.	E	como	isto	faz	bem	a	nossa	alma	e	refrigera	o	nosso	ser!	
Ao	atravessarmos	o	caótico	deserto	da	existência	humana,	ele	nos	 fornece	o	
Oásis	que	alivia	nossa	travessia.	E,	garante	que	todo	sofrimento	por	mais	duro	
que	seja,	será	passageiro,	pois	um	dia	habitaremos	em	sua	casa.	Não	por	um	
tempo,	mas	para	todo	o	sempre	ao	lado	do	“BOM	PASTOR.”	



	
“Este	 vale	 é	 bem	 diferente	 dos	 caminhos	 de	 paz,	 justiça	 e	 quietude.	 As	

terras	montanhosas	 continham	muitos	 vales	 escuros	 onde	 animais	 selvagens	
traiçoeiros	 ficavam	 de	 espreita.	 O	 segredo	 continua	 a	 ser...	 Não	 temer	 mal	
algum.”	

O	pastor	garante	conforto	e	segurança,	mas	não	garante	que	no	caminho	
não	 houvesse	 perigos,	 e	 até	 com	 a	 possibilidade	 de	 “Andar	 pelo	 vale	 da	
sombra	da	morte”.	

Lugar	de	uma	dura	realidade,	caminhos	íngremes	e	apertados,	em	meio	às	
rochas	e	perigos	de	toda	a	espécie,	desde	o	ataque	de	animais,	até	o	perigo	de	
quedas	no	terreno	bastante	escorregadio.	Por	isto	o	nome	“Vale	da	Sombra...”	

Para	 este	momento	 tão	 crucial	 e	 inevitável,	 o	 Pastor	 usava	 a	 técnica	 de	
cantar	 e	 tocar,	 para	 que	 as	 ovelhas	 ouvissem	 sua	 voz	 e	 se	 acalmarem.	 Elas	
formavam	uma	fila	indiana,	e	passavam	sem	medo	o	lugar	perigoso.	

Não	há	em	toda	a	Escritura	versículo	mais	familiar	que	este.	
Nenhuma	figura	bíblica	deixou	 impressão	mais	duradoura	ou	 indelével;	e	

do	 ponto	 de	 vista	 do	 pastor,	 esta	 declaração	 marca	 a	 metade	 do	 Salmo.	 É	
como	se	até	este	ponto	a	ovelha	estivesse	se	gabando,	para	um	vizinho	infeliz,	
do	outro	lado	da	cerca,	dos	excelentes	cuidados	que	seu	criador	lhe	dispensa	
no	aprisco	da	fazenda,	durante	o	inverno	e	o	verão.	

	
Agora,	ela	se	volta	para	o	pastor,	e	passa	a	dirigir-se	a	ele	diretamente.	Os	

pronomes	pessoais	-	eu	e	tu-	entram	no	seu	discurso.	Tem	início	uma	conversa	
mais	íntima	e	de	profundo	afeto.	

Este	 é	 o	 quadro	 do	 término	 de	 nossas	 vidas	 representado	 por	 um	 vale	
escuro	no	 fim	da	vereda,	que	 já	desde	muito	pendia	nos	salões	da	memória.	
Quando	começamos	a	balbuciar	essas	santas	palavras	e,	embora	muitas	coisas	
tenham	acontecido	desde	esse	tempo,	ele	se	mantém	e	há	de	manter-se	em	
seu	lugar,	enquanto	durar	a	memória.	

Em	 milhões	 de	 casos	 tem	 sido	 estas	 as	 últimas	 palavras	 proferidas	 por	
santos	ao	morrerem;	e	é	muito	provável	que	tenham	de	repeti-las	muitos	dos	
que	agora	as	 leem,	ao	despedir-se	o	seu	espírito	para	a	pátria	celestial,	pois,	
“Que	 homem	há,	 que	 viva	 e	 não	 veja	 a	morte?	Ou	 que	 livre	 sua	 alma	 das	
garras	 do	 sepulcro?”	 (Sl.	 89:48);	 salvo	 se	 antes	 disso	 vier	 o	 Senhor	 e	 nós	
escaparmos	de	passar	pelo	vale,	sendo:	

	



	
“Arrebatados	ao	encontro	do	Senhor	nos	ares”	(I	Ts.	4:17)	
	

Imagino	 ver	 agora	 o	 vale.	 O	 pastor	 vai	 conduzindo	 o	 rebanho	 para	 o	
aprisco	 por	 viçosas	 pastagens	 e	 lugares	 de	 repouso	 tranquilo.	
Inesperadamente	 a	 vereda	 desce	 e	 vai	 serpeando	 para	 a	 grota.	 De	 um	 lado	
está	um	precipício	íngreme	e	profundo	até	o	leito	do	regato	em	que	as	águas	
espumam	e	roncam,	agitadas	entre	as	asperezas	das	rochas.	

Do	outro	lado	a	mata	virgem	projeta	a	escuridão	crepuscular.	Desce	cada	
vez	 mais	 a	 vereda	 até	 passar	 por	 uma	 passagem	 estreita	 e	 profunda	 entre	
maciços	de	rochas	que	quase	se	tocam	por	cima,	ao	mesmo	tempo	em	que,	a	
vegetação	se	encontra	e	os	galhos	das	árvores	se	entrelaçam.	

	
Aqui	é	escuro	mesmo	ao	pino	do	mais	fulgurante	meio-dia.	Ficar	ali	com	o	

sol	posto	dá	calafrios.	Por	todo	o	percurso	estão	as	cavernas	e	furnas	de	feras	
vorazes.	 Tal	 é	 o	 Vale	 da	 Sombra	 da	 Morte;	 através	 dele	 passou	 uma	 vez	
sozinho	o	Bom	Pastor	e	hoje	conduz	por	ele	para	o	Lar	o	seu	Rebanho.	

	

Esta	figura	nos	traz	pensamentos	consoladores	acerca	da	morte.	
	

Não	representa	estado,	condição	duradoura	ou	lugar	de	habitação.	É	uma	
passagem,	 uma	 transição,	 um	 vale	 através	 do	 qual	 passamos.	 Pode	 ser	
tenebroso,	 solitário,	 infestado	 de	males;	mas	 não	 temos	 de	 armar	 a	 “nossa	
tenda”	 ali;	 atravessamo-lo,	 apenas,	 indo	 ao	 nosso	 repouso.	 Na	 morte	 o	
espírito	deixa	o	corpo	e	parte;	“E	o	pó	volta	a	terra	como	o	era,	e	o	espírito	
volte	a	Deus,	que	o	deu.”	(Ec.12:7).	

Podemos	 fazer	 a	 comparação	 de	 um	 artista	 que,	 ao	 anoitecer,	 sai	 da	
oficina,	fechando-lhe	as	portas	e	janelas	e	indo	para	casa,	deixando-a	quieta	e	
deserta;	porém	sua	voz	se	faz	logo	ouvir	no	Lar	entre	os	seus,	onde	vai	alegrar	
corações	 ansiosos	 que	o	 aguardam	e	 cujo	 prazer	 é	 incompleto	 enquanto	 ele	
não	chega.	

Nossos	queridos	que	se	foram	não	estão	mortos;	são	eles	os	viventes	que	
passaram	pela	morte	para	a	presença	do	Bom	Pastor.	

A	 sombra	 corresponde	à	 substância,	mas	é	 inócua.	A	 sombra	de	um	cão	
não	pode	morder;	a	de	um	gigante	a	ninguém	mata;	a	da	morte	não	destrói.	



	
“Diz	o	profeta	que	a	morte	é	um	véu	posto	na	face	de	todos	os	povos”;	mas	
um	véu	é	bem	inofensivo.		

Também	não	 há	 sombra	 sem	que	 haja	 uma	 forte	 luz	 resplandecendo.	 A	
sombra	é	temporária;	a	luz	é	eterna	–	“Porque	Deus	é	luz,	e	nele	não	há	trevas	
nenhuma.”	(I	Jo.	1:5)	

Há	um	propósito	bom	em	todos	esses	vales	sombrios.	Eles	põem	à	prova	
as	qualidades	da	alma.	Revelam	nossos	pontos	 fracos.	Descortinam	os	astros	
que	 cintilam	 por	 entre	 os	 intervalos	 que	 ficam	 entre	 rochas	 e	 árvores.	
Obrigam-nos	a	 seguir	mais	de	perto	o	pastor,	 ciosos	de	o	não	perdermos	de	
vista,	e	ouvir	sua	voz,	sabendo	que	ele	está	perto.	

“Não	 temerei	 mal	 algum.”	 “No	 amor	 não	 existe	 medo;	 antes	 o	
verdadeiro	amor,	lança	fora	o	medo.”	(I	Jo.	4:18).		

Não	 podemos	 argumentar	 contra	 o	 medo;	 não	 podemos	 tentar	
envergonhá-lo,	 tudo	 será	 em	 vão.	 Para	 termos	 domínio	 sobre	 ele,	 é	 preciso	
expulsá-lo	mediante	a	confiança	que	provém	do	amor.	

É	assim	que	o	espírito	mais	tímido,	ao	perceber	a	presença	do	Bom	Pastor,	
pode	cantar	enquanto	passa	pelo	vale	e	sua	melodia	vibra	como	uma	coragem,	
que	 não	 titubeia	 nem	 hesita.	 “Ainda	 que	 eu	 ande	 pelo	 Vale	 da	 sombra	 da	
morte,	não	temerei	mal	algum.”	

É	emocionante	ver	a	cena	de	um	rebanho	chegando	ao	aprisco.	As	ovelhas	
parecem	saber	de	algum	modo	que	estão	chegando	em	casa	e	que	o	deserto	
ficou	 para	 trás.	 Ali	 o	 pastor	 costuma	 dar-lhes	 a	 uma	 última	 refeição,	 que	
certamente	suprirá	as	energias	gastas	naquela	difícil	travessia	do	deserto	e	ai	
estarão	prontas	para	dormir.	

“Deus	é	para	nós	refúgio	e	fortaleza,	socorro	bem	presente	na	tribulação.	
Portanto,	 não	 temeremos	 ainda	 que	 a	 terra	 se	 transtorne	 e	 os	 montes	 se	
abalem	no	seio	dos	mares.”	(Salmo	46:1-2)	

“Em	me	vindo	o	 temor,	hei	de	 confiar	em	Ti.	 Em	Deus,	 cuja	palavra	eu	
exalto,	neste	Deus	ponho	a	minha	 confiança	e	nada	 temerei.	Que	me	pode	
fazer	um	mortal”	(Sl.	56:3-4).	

	
Bom	 é	 dizer:	 “No	 dia	 em	 que	 eu	 temer,	 confiarei	 em	 ti;”,	 mas	 ainda	

melhor	é	dizer:	“Confiarei,	e	não	temerei.”	–	Porque	“De	maneira	nenhuma	te	
deixarei,	nunca	jamais	te	abandonarei.”	(Hb.	13:5)	

	



	
“As	trevas	e	a	luz	são	para	ti	a	mesma	coisa.”	

	
Tu	bem	conheces	o	 caminho,	 pois	 o	 palmilhaste.	 Estás	 tão	perto	de	nós	

como	quando	te	podemos	ver	e	sentir.	E	se	estiveste	solitário:	
-	Foi	para	que	nós	outros	jamais	estejamos	sós;	
-	Foste	desamparado	para	que	nunca	sejamos	esquecidos;	
-	 Pisaste	 o	 lagar	 sozinho	 para	 que	 todos	 os	 teus	 tímidos	 filhos	 fossem	

cantar	por	todas	as	eras	porvindouras	as	palavras	de	imorredoura	consolação:	
	

“Não	temerei	mal	algum.”	
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PORQUE TU ESTÁS COMIGO 
	

	
	
	
	

O	Salmo	23	é	muito	rico	em	informações	sobre	o	cuidado	de	Deus	
para	conosco.	Davi	usa	a	sua	experiência	como	pastor	para	divulgar	e	
espalhar	 a	 segurança	 que	 todos	 devem	 ter	 em	 ser	 ovelha	 do	 Bom		
Pastor	como	diz	no	Salmo	100:3		“Foi	Ele	quem	nos	fez,	e	dele	somos;	
somos	o	seu	povo	e	Ovelhas	do	seu	pasto.”	

Neste	ponto	do	Salmo,	Davi	é	mais	contundente	e	diz	 “Tu	estás	
comigo”;	ele	aborda	sobre	os	medos	e	crises	que	são	naturais	na	vida	



	
e	 como	 qualquer	 ovelha	 se	 apavora	 e	 se	 sente	 fragilizada.	 	Davi	 faz	
essa	declaração	marcante,	 “Tu	estás	 comigo”,	eu	não	 temerei,	 a	 tua	
Vara	me	protege	dos	lobos	e	o	teu	Cajado	me	puxa	para	mais	perto	de	
ti.	

“Tu	estás	comigo”,	é	muito	forte	essa	declaração	e	para	nós	uma	
revelação	para	tirar	toda	insegurança,	todo	Temor	e	toda	Pressão.		

Era	 tão	 forte	para	Davi	 que	ele	disse	 a	 Saul	“O	Senhor,	 que	me	
livrou	das	garras	do	 leão,	e	das	garras	do	urso,	me	 livrará	da	mão	
deste	 incircunciso	 filisteu.	 Então	 disse	 Saul	 a	 Davi:	 Vai,	 e	 o	 Senhor	
seja	contigo”	(I	Sm.	17:	37).	

Davi	estava	dizendo	“Deus	está	comigo,	sou	sua	ovelha”...	
Davi	 estava	 disseminando	 a	 grandeza	 de	 Deus,	 também	 o	 Seu	

amor,	 a	 Sua	 proteção,	 o	 Seu	 compromisso	 em	 nos	 guardar	 e	 a	 Sua	
mão	poderosa	sobre	nós.	Assim	Davi	não	queria	que	seu	povo	vivesse	
como	 ovelhas	 sem	 pastor	 e	 faz	 essa	 grande	 afirmação:	 “ELE	 ESTÁ	
COMIGO”.	

Veja	bem	o	que	Davi	retrata	com	tanto	carinho	e	poesia	“Tu	estás	
comigo”,	 isso	é	fruto	de	uma	questão	muito	 importante:	Davi	estava	
com	o	Senhor.	

Ele	elegeu	o	Senhor	Deus	como	o	seu	Pastor,	sempre	compunha	
poesias	 para	 Deus,	 falando	 da	 grandeza	 de	 Deus…	 Não	 roubava	 a	
Glória	de	Deus,	sempre	reconhecia	a	mão	do	Senhor	sobre	sua	vida…	
Davi	era	com	o	Senhor	e	o	Senhor	era	com	Davi.	

	
Pr.	Natalino	Gabriel	do	P.	Filho	

									Igreja	Cristo	é	a	Resposta	–	Santos-SP	
	
	

Davi	fazia	o	que	agradava	a	Deus,	tinha	temor	e	medo	de	quebrar	a	aliança	
com	Deus,	O	reconhecia	em	todos	os	seus	caminhos;	nunca	abandonou	a	sua	
fé	(mesmo	quando	pecou),	sempre	teve	um	canal	aberto	com	o	Bom	Pastor.	

DEUS	ERA	COM	DAVI,	POIS	DAVI	ERA	COM	DEUS.	
Veja	o	que	Jesus	disse	em	(João	4:23)	que	o	“Pai	procura	Adoradores”.	
Então	basta	entender	o	que	devemos	fazer	para	estar	com	Deus,	vejamos:	
-Davi	era	adorador.	
-	Deus	disse	para	que	Abrão	 em	 (Gn.	 17:1)	 “anda	na	minha	Presença”.	 E	

Davi	andava…	



	
-	Deus	disse	a	(Js.	1.9),	“Não	temas,	nem	te	espante,	pois	o	Senhor	teu	Deus	

é	contigo”.	Davi	cria	nisto	e	enfrentou	o	gigante	Golias.	
-	Deus	disse	em	(Jr.	33:3),	“Clama	a	mim”...	E	Davi	Clamava…	
-	Salomão	escreve	em	(Pv.	3:6)	“Reconhece-o	em	todos	os	teus	caminhos	e	

Ele	endireitará	as	tuas	veredas”.	Davi	reconhecia.	
Então	constatamos	que	Davi:	
	

• Celebrava	a	Deus.	
• Dançava	nas	Vitórias.	
• Consultava	a	Deus.	
• Enfrentava	as	lutas	em	Nome	do	Senhor.	

	
Davi	nunca	apagou	a	chama	de	Deus	em	sua	vida,	por	isso	pôde	dizer	com	

todas	as	letras…“Tu	estás	comigo”	
NUNCA	 esqueça	 que	 quem	 faz	 o	milagre	 é	 Deus,	mas	 quem	 crê,	 busca	 e	

clama	somos	nós.	
Quem	precisa	estar	mais	perto	do	Senhor	somos	nós.	
Que	a	mesma	vontade	e	prazer	que	Davi	 tinha	em	estar	perto	do	 Senhor	

esteja	em	seu	coração	e	você	também	poderá	dizer	com	todas	as	letras	e	em	
todas	as	circunstâncias:	-	Não	estou	sozinho…	“Tu	estás	comigo”.	

Eu	posso	 te	garantir	que	 todas	as	Bênçãos	 te	alcançarão,	pois	 como	Davi,	
você	também	é	ovelha.	

O	nosso	grande	personagem	Davi,	podia	sentir	bem	de	perto,	a	boa	mão	de	
Deus,	 guiando-o	em	 todos	os	momentos.	 Ele	 sabia	que,	“Fomos	 feitos	à	 sua	
imagem	e	semelhança”	(Gn.	1:26).	

O	próprio	Davi	no	Salmo	139,	expressou	esta	maravilhosa	presença:	
	

• “Sabes	quando	me	assento	e	me	levanto;	
• Esquadrinhas	o	meu	andar	e	o	meu	deitar;	
• Conheces	todas	as	minhas	palavras;	
• Tu	me	cercas	por	trás	e	por	diante;	
• Se	subo	aos	céus	lá	estas;	
• Se	 faço	 a	 minha	 cama	 no	 mais	 profundo	 abismo,	 lá	 estas	

também;	
• Tu	estavas	comigo	na	minha	formação;	
• No	teu	livro	foram	escritos	todos	os	meus	dias”.	

	



	
Deus	estava	com	ele:	
	

• Quando	enfrentou	um	Urso;	
• Quando	enfrentou	um	Leão;	
• Quando	enfrentou	o	gigante	Golias;	
• Quando	enfrentou	Saul;	
• Quando	enfrentou	todos	os	seus	inimigos.	

	
Davi	tinha	plena	certeza	quando	afirmou:	“Na	minha	aflição,	eu	clamei	ao	

Senhor;	Ele	me	respondeu	e	me	livrou	da	angústia.	O	Senhor	esta	comigo,	e	
eu	não	tenho	medo,	que	mal	pode	alguém	me	fazer?	O	Senhor	esta	comigo;	é	
ele	quem	me	ajuda”	(Sl.	118:5-7).	

	
Tenhamos	sempre	a	alegria	e	a	certeza	em	dizer:	
							

“Porque	Tu	estás	comigo!”	
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A TUA VARA E O TEU CAJADO 
ME CONSOLAM 

	
	
	
	

Ainda	 estão	 marcadas	 na	 minha	 memória,	 as	 fortes	 lições	 que	
extrai	de	um	dos		 livros	mais	impactantes	que	li:	"Nada	me	Faltará".	
Na	época	eu	era	Diretor	de	Marketing	da	Editora	que	o	lançou.		

Trata-se	de	uma	reflexão	sobre	o	Salmo	23,	na	perspectiva	de	um	
real	 “Pastor	 de	 ovelhas”.	 Na	 narrativa,	 o	 autor	 Phillip	 Keller,	 faz	



	
paralelos	criativos	e	profundos,	da	vida	das	suas	ovelhas	que	tinha	no	
campo,	com	o	salmo,	também	escrito	por	um	pastor	de	ovelhas,	Davi.	

Neste	 livro,	 a	 vara	 e	 o	 cajado	 é	 a	 representação	 prática	 da	
dimensão	sobrenatural	desse	amor	que	consola,	cuida	e	protege,	mas	
que	ensina	e	é	capaz	de	corrigir.		

Diante	do	lobo,	do	leão	ou	do	urso	devorador,	o	Pastor	no	campo,	
usa	a	adequabilidade	e	a	dureza	da	vara	e	do	cajado	para	proteger	as	
ovelhas	 do	 intruso	 que	 ameaça.	 Com	 igual	 intensidade,	 ele	 usa		 o	
cajado	para	resgatar	a	ovelha	ferida	ou	em	situação	de	risco.		

Mas,	 Phillip	 Keller	 nos	 ensina	 que	o	 pastor	 de	 ovelhas,	 também	
usa	a	vara	e	o	cajado	para	corrigir	e	disciplinar.		Ele	conta	que	muitas	
vezes,	para	garantir	que	ovelhas		desobedientes	e	descuidadas	não	se	
afastassem	para	longe	dos	seus	olhos,	ele	usava	o	próprio	cajado	para	
quebrar	uma	de	suas	perninhas;	uma	dor	que	não	era	sentida	apenas	
pela	ovelha,	mas	também	pelo	próprio	pastor.	Com	a	perna	encanada,	
sem	 condições	 de	 saltar,	 correr	 e	 fugir,	 aquela	 ovelhinha	 arisca	 e	
rebelde,	aprenderia	a	andar	sempre	bem	pertinho	do	pastor.		

Essas		 experiências	 de	 Phillip	 Keller	 me	 remetem	 ao	 tempo	 em	
que	meus	filhos	eram	pequenos.	Algumas	vezes,	precisei	usar	o	cajado	
para	quebrar	a	resistência	da	índole	da	desobediência,	e	também	para	
protegê-los	de	caminhar	longe	do	Bom	Pastor,	salvando-os	assim	das	
emboscadas	espinhosas	e	das	ribanceiras	da	vida.	

Vara	 e	 cajado	 também	 representam	 consolo	 e	 neste	 salmo	 de	
Davi	é	a	tônica	principal.	Quantas	vezes	nossos	filhos	foram	animados	
e	encorajados	a	enfrentarem	seus	medos,	a	vencerem	os	perigos	e	as	
oposições	daqueles	que	tramavam	para	destruir	seus	sonhos.	Este	é	o	
consolo	além	dos	obstáculos.		

Ao	abraçá-los	com	ternura	após	o	uso	da	vara,	eu	tinha	a	certeza	
absoluta,	que	isso	trazia	conforto	aos	seus	corações.	No	aconchego	do	
colo,	mostrava	para	 eles	que	“a	 vara		 e	o	 cajado”	 trazem	disciplina,	
mas	 também	 nos	 braços	 fortes	 e	 amorosos	 do	 pai,	 existe	 amor	
transbordante	que	consola,	perdoa,	acalma		e	equilibra	as	emoções.	

Consolo	 que	 preenchia	 a	 vida	 deles	 com	 amor,	 à	 medida	 que	
criava	 uma	musculatura	 interior	 de	 fé;	 uma	 fé	 robusta	 e	 inabalável	
capaz	 de	 animá-los	 e	 confortá-los,	 na	 travessia	 dos	 vales	 mais	
profundos	e	sombrios	da	vida.	Esse	é	o	consolo	além	do	sofrimento.	



	
Em	uma	época	de	relacionamentos	virtuais,	vara	e	cajado	não	são	

miragens	 digitais	 arquivadas	 em	 uma	 nuvem;	 são	 objetos	 reais,	
palpáveis;	 uma	 representação	 concreta	 de	 que	 a	 presença	 física,	 o	
olho	 no	 olho,	 o	 abraço,	 o	 sorriso	 e	 até	mesmo	 o	 toque	 do	 silêncio	
perto	e	solidário,	são	insubstituíveis.	

Assim	 como	 o	 pastor	 de	 ovelhas,	 temos	 como	 pais,	 a	 missão	
intransferível	de	 levantar	a	vara	e	o	cajado	para	apontar	o	caminho,	
prevenir,	orientar,	ensinar	os	filhos	a	seguir	por	aqui	e	não	por	lá;	para	
despertar	 neles	 o	 sentido	de	 "timing",	 e	 de	 urgência:	 é	 agora	 e	 não	
depois,	é	mais	tarde	e	não	agora.	É	sabedoria	usar	a	reta	assertiva	da	
vara	e	as	curvas	estratégicas	do	cajado	para	tocá-los	e,	mesmo	se	for	
preciso,	puxá-los	do	precipício	escorregadio,	 recolocando-os	de	novo	
na	estrada.	Esse	é	o	consolo	da	direção	segura.	

As	 curvas	 do	 cajado	 servem	 com	 exatidão,	 para	 envolver	 com	
segurança,	 para	 buscar	 com	 ternura	 e	 firmeza;	 para	 ensiná-los	 que	
nem	sempre,	o	caminho	mais	curto	é	o	melhor,	ajudá-los	a	entender	
que	os	caminhos	do	nosso	Deus	são	mais	elevados	que	os	nossos.	Esse	
é	o	consolo	da	confiança	plena.	

Vara	 e	 cajado	 são	 feitos	 de	 madeira	 resistente;	 é	 a	 simbologia	
forte	de	que	os	princípios	que	ensinamos	aos	nossos	 filhos	vão	criar	
neles	 uma	 musculatura	 interior	 de	 fé,	 capaz	 de	 sustentá-los	 na	
travessia	dos	vales	mais	sombrios	da	vida.	

Vara	e	cajado	é	a	representação	perfeita,	de	que	Deus	pode	usar	
um	 pau	 seco	 de	 uma		 árvore	 até	 desconhecida,	 para	 resgatar	 e	
consolar	um	mundo	que	se	parte	em	pedaços.	Esse	é	o	consolo	que	
transcende	o	pensamento	natural	e	nos	desafia	a	experimentar	uma	
vida	de	propósito	e	de	significância.	

	
Pr.	Dervy	Gomes		

Igreja	Batista	da	Lagoinha	–	BH	
	

	
“A	Vara	(bordão,	cetro),	consola	por	meio	de	forçar	os	inimigos,	tais	como	

lobo	e	leão,	a	“baterem	em	retirada”;	e	o	Cajado	é	usado	para	guiar	a	ovelha	
no	meio	dos	obstáculos	e	até	para	retirá-la	de	algum	buraco	ou	despenhadeiro	
em	que	caiu.	Garantem	segurança	e	acalma	os	temores”.	



	
	
Qualquer	 que	 seja	 em	 nossa	 experiência	 cristã	 o	 significado	 do	 vale	

sombrio,	não	resta	dúvida	de	que	o	espírito	solitário	 indicado	pelo	atravessar	
desse	vale	representa	a	urgente	necessidade	de	conforto.	Do	princípio	ao	fim	
da	 Bíblia	 não	 há	 estribilho	 mais	 frequente	 nem	 mais	 consolador	 do	 que	 o	
pensamento	contido	nas	palavras:	“Consolai,	consolai	a	meu	povo,	diz	o	nosso	
Deus”	(Is.	40:1).	

De	fato,	parece	que	o	Eterno	Deus	impôs	a	si	mesmo	a	tarefa	de	consolar	a	
seu	povo,	qual	mãe	a	consolar	seu	primogênito.	

Todo	consolo	verdadeiro	emana	de	Deus,	mediante	a	atuação	do	Espírito	
Santo.	

“Pois	tudo	quanto,	outrora,	foi	escrito	para	o	nosso	ensino	foi	escrito,	a	
fim	 de	 que,	 pela	 paciência	 e	 pela	 consolação	 das	 Escrituras,	 tenhamos	
esperança.”	(Rm.	15:4).	

Parece,	 às	 vezes,	 que	 Deus	 nos	 coloca	 em	 circunstâncias	 e	 provações	
difíceis	a	fim	de	manifestar-nos	os	infinitos	recursos	de	sua	consolação;	assim	
como,	 para	 bem	 contemplarmos	 os	 astros,	 nos	 é	 necessário	 sair	 em	 noite	
escura.	Mas	a	 ideia	central	que	estas	palavras	 focalizam,	é	que	o	Onipotente	
Deus,	o	Bom	Pastor,	nos	consola	pela	Vara	e	pelo	Cajado.	

Como	é	que	estes	 dois	 distintivos	do	ofício	 pastoral,	 que	 antes	parecem	
representar	disciplina,	podem	trazer	consolo	aos	cristãos	atribulados?		

	

O	que	significa	a	Vara	do	Pastor?	
	

Certamente	é	símbolo	de	seu	poder	defensor.	É	o	cetro	que	ele	traz	como	
supremo	Pastor	e	Rei.	É	a	arma	com	que	ele	abate	os	nossos	adversários,	ainda	
que	 a	 nós	 mesmo	 também	 nos	 seja	 pesada	 como	 disciplina.	 Ao	 atravessar	
qualquer	 boqueirão	 rochoso	 ou	 qualquer	 vale	 sombrio	 em	 que	 as	 feras	 têm	
seus	covis	ou	em	cujas	cavernas	se	escondem	salteadores,	precisa	o	pastor	de	
estar	bem	armado	de	bordão	pesado	ou	vara	grossa	para	desfechar	bordoadas	
mortais	 no	 leão,	 urso	 ou	 salteador	 que	 ponha	 em	 perigo	 a	 segurança	 do	
rebanho	sob	seus	cuidados.	

A	 vara	muitas	 vezes	 era	 também	usada	 para	 sacudir	 e	 balançar	 o	mato,	
espantando	as	serpentes	escondidas.	

Não	 sugere	 isto	 a	 protetora	 graça	 do	 Bom	 Pastor,	 sempre	 alerta	 para	
afastar	 de	 nós	 os	 males	 ameaçadores?	 Quer	 emanam	 do	 “príncipe	 da	
potestade	do	ar,	do	espírito	que	agora	atua	nos	filhos	da	desobediência”	(Ef.	



	
2:2),	quer	de	maliciosos	adversários	humanos	a	cuja	presença	nesta	vida	tantas	
vezes	alude	nosso	salmista;	e	que	mais	ou	menos	tem	o	que	lhes	correspondia	
nos	dias	de	hoje?	

O	Bom	Pastor	 vai	 adiante	 do	 rebanho	 e	 zomba	de	 toda	 a	 oposição	 com	
poder	 irresistível;	 e	o	mesmo	Deus,	 à	 retaguarda	das	ovelhas,	defende-as	de	
qualquer	ataque	por	este	lado.	

A	 nossa	 única	 dúvida	 deveria	 ser	 se	 temos	 entregado	 completamente	 a	
responsabilidade	 de	 nossas	 vidas,	 fazendo	 Dele	 a	 única	 segurança	 e	
salvaguarda	do	nosso	ser,	tanto	neste	mundo	como	no	vindouro.	

	
Temos	um	bom	exemplo	do	próprio	Davi,	diante	do	rei	Saul,	quando	disse:	

-	“Teu	servo	apascentava	as	Ovelhas	de	seu	pai;	quando	veio	um	leão	ou	um	
urso	 e	 tomou	 um	 cordeiro	 do	 rebanho,	 eu	 saí	 após	 ele,	 e	 o	 feri,	 e	 livrei	 o	
cordeiro	da	sua	boca;	levantando-se	ele	contra	mim,	agarrei-o	pela	barba	e	o	
feri,	e	o	matei.	O	teu	servo	matou	tanto	o	leão	como	o	urso”	(I	Sm.	17:34-36).	

Da	Vara	ou	Bastão	defensor	que	o	Bom	Pastor	empunha	podemos	derivar	
grande	conforto;	pois	ele	mesmo	já	disse	de	suas	Ovelhas:	“Elas	jamais	hão	de	
perecer	 e	 ninguém	 (homem	ou	demônio)	 as	 arrebatará	da	minha	mão”	 (Jo	
10:28).	

O	que	virá	a	ser	o	Cajado?	É	um	bastão	curvo	numa	de	suas	extremidades,	
que	é	inseparável	para	a	função	do	pastor.	

Por	 baixo	 do	 cajado	 passavam	 as	 ovelhas,	 uma	 a	 uma,	 para	 serem	
contadas.	 Por	 meio	 dele	 o	 pastor	 as	 impedia	 de	 tresmalhar-se,	 e	 com	 sua	
extremidade	 curva	 as	 tirava	 de	 qualquer	 fosso	 em	 que	 caíssem;	 com	 ele	
também	 as	 corrigia,	 se	 desobedecessem.	 Em	 cada	 uma	 dessas	 ideias	 há	
conforto	 ou	 consolo	 para	 os	 filhos	 de	 Deus,	 quando	 estão	 passando	 por	
provações.	

	
O	Cajado	pode	ser	considerado	com	3	funções	para	o	rebanho:	
	

1.	 Para	 tocar	 o	 rebanho	 como	 uma	 Vara	 de	 disciplina,	 quando	 a	
Ovelha	saísse	do	meio	do	rebanho;	

2. Meio	de	salvação,	quando	a	Ovelha	caia	em	um	buraco,	usando	
como	gancho	e	pescando;	

3. Na	sua	ponta,	também	podia	haver	uma	lança	mortal	embutida,	
que	 poderia	 ser	 usada	 como	defesa	 dos	 seus	 inimigos;	O	Bom	Pastor	
pode	ensinar-nos	de	várias	maneiras	as	dinâmicas	da	vida	secular,	pois	



	
“se	 for	 demais,	 não	 suportaríamos,	 qual	 mal	 é	 o	 mal,	 e	 não	 nos	
desejaríamos	nos	livrar	dele”.	

	

O	Pastor	pode	de	maneira	sábia,	administrar	a	dosagem	de	Varas,	Lanças	
e	Cajados,	 que	precisamos	 ter	em	nossas	 vidas,	na	 caminhada	pelo	 “Vale	da	
sombra	e	da	morte”.	

Somos	contados	entre	as	ovelhas	de	Deus,	ao	passarmos	um	a	um,	sob	o	
contato	do	Cajado	do	Bom	Pastor.	

Talvez	os	sábios	e	entendidos	não	nos	conheçam	por	nome,	mas	estamos	
escritos	 no	 Céu.	 “Alegrai-vos,	 não	 porque	 os	 espíritos	 vos	 submetem	 e	 sim	
porque	o	vosso	nome	esta	escrito	nos	céus”	(Lc.	10:20).	

Talvez	 a	 nossa	 habitação	 seja	 humilde	 e	 obscura	 entre	 as	 vivendas	 e	
palácios,	 mas	 “Temos	 de	 Deus	 um	 edifício,	 uma	 casa	 não	 feita	 por	 mãos,	
eterna,	nos	Céus”	(II	Cor.	5:1).	

Pode	ser	 limitada	a	nossa	operosidade	nas	 trincheiras	ou	no	 lançamento	
de	alicerces,	mas	brilharemos	como	estrelas	de	primeira	grandeza	na	presença	
de	Deus.	 Somos	 reputados	muitas	 vezes,	 como	 a	 poeira	 da	 balança,	 como	 a	
torcida	fumegante	ou	o	caniço	rachado;	mas	aos	olhos	do	Bom	Pastor,	somos	
estimados	 como	 joias	 preciosas,	 incluídos	 no	 inventário	 e	 destinados	 a	
resplandecer	nas	núpcias	de	seu	Filho	perante	os	olhares	de	todos	no	mundo.	

As	dezenas	de	milhares	de	estrelas	no	céu	parecem	constituir	um	enorme	
rebanho.	O	Bom	Pastor	 é	DEUS,	 que	 as	 guia	 pelo	 espaço	 ou	 que	 as	 vigia	 ao	
descansarem,	 nos	 flancos	 do	 céu,	 qual	 rebanho	de	 ovelhas	 nas	malhadas	 da	
noite.	E	Ele	tem	para	cada	uma	delas	um	nome.	Dever-se-á,	então	supor	que	
ele	não	tenha	o	mesmo	cuidado	minucioso	para	cada	um	de	nós?	Ele	que	até	
conta	os	cabelos	de	nossas	cabeças,	não	nos	enumerará	ao	contar	o	número	
de	 suas	 ovelhas?	 Neste	 mesmo	 dia	 ele	 nos	 contou.	 Somos	 objetos	 de	 seu	
cuidado,	para	que	não	nos	falte	coisa	alguma.	

Pelo	 “Cajado	 do	 Bom	 Pastor”	 somos	 também	 tirados	 de	 circunstâncias	
perigosas	 e	 desastrosas	 em	 que	 nos	 tenhamos	 intrometido	 por	 nossa	
insensatez	ou	desobediência.	

Quando	Pedro,	por	sua	incredulidade,	começou	a	afundar-se	nas	ondas,	o	
Bom	Pastor	tomou-o	pela	mão	e	o	sustentou,	caminhando	juntos	para	o	barco.	
E	é	isto	apenas	um	exemplo	do	terno	cuidado	do	Bom	Pastor;	pois	muitíssimas	
vezes	o	nosso	pecado	não	só	o	entristece,	mas	nos	arremessa	em	vicissitudes	
de	miséria	e	tribulação	que	ameaçam	submergir-nos.	



	
Em	 tais	 ocasiões	 ele	 não	 se	 descuida	 dos	 seus;	 e,	 ainda	 que	 já	 não	

sintamos	com	o	direito	de	reclamar	seu	cuidado,	contudo	ele	é	“socorro	bem	
presente	na	tribulação.”	(Sl.	46:1)	Ele	não	permite	que	ceifemos	tudo	quanto	
semeamos.	Não	nos	 impõe	a	pena	completa	de	nossos	erros	e	deslizes.	Vem	
em	 busca	 de	 nós	 nos	 lugares	 mais	 tenebrosos,	 não	 parando	 enquanto	 não	
descobre	o	 fosso	em	que	caímos,	do	qual	nos	tira,	pondo-nos	aos	ombros	se	
fracos	demais	estivermos	para	andar,	estará	satisfeito	sem	outra	recompensa	
senão	a	de	nos	ter	em	segurança.	

“Assim	diz	o	Senhor:	Eis	que	eu,	eu	mesmo	buscarei	as	minhas	ovelhas	e	
as	acharei.	Como	o	Pastor	busca	o	seu	rebanho	no	dia	em	que	está	entre	suas	
ovelhas	 desgarradas;	 assim	 Eu	 buscarei	 as	minhas	 ovelhas,	 e	 as	 livrarei	 de	
todos	os	 lugares	em	que	andaram	espalhadas	no	dia	nublado	e	 tenebroso”	
(Ez.	34:11-12).		

Quão	 grande	 é	 a	 longanimidade	 do	 Bom	 Pastor,	 que	 não	 permite	 que	
sejamos	 vencidos	 pela	 tristeza	 e	 pelos	 males	 em	 que	 incorremos.	 Antes,	
estende	o	Seu	Cajado,	livrando-nos	da	morte	a	que	nos	expusemos.	

	

Com	o	Cajado	também	o	Pastor	corrige	suas	Ovelhas		
	

A	 princípio	 não	 parece	 haver	 nisto	motivo	 de	 consolação.	 A	 nenhum	de	
nós	é	agradável	ser	corrigido.	É	doloroso	o	golpe	certeiro	do	Cajado.	Todavia	
consola-nos	a	reflexão	de	que,	se	não	fosse	o	cuidado	que	Deus	tem	por	nós,	
jamais	ocuparia	seu	pensamento	e	seu	tempo	em	nos	corrigir.		

Quem	se	daria	ao	trabalho	de	lapidar	as	pedras	soltas	na	praia,	ou	a	pedra	
de	diamante	ainda	sem	polir,	procurando	saber	qual	realmente	é	o	seu	valor?	
Qual	 o	 fruticultor	 que	 iria	 cultivar	 e	 podar	 uma	 árvore	 que	 se	 recusa	 a	 dar	
fruto?	Não	é	justamente	o	ramo	já	frutífero	que	vai	receber	nova	poda	e	novos	
cuidados	do	viticultor?	

“Filho	 meu,	 não	 menosprezes	 a	 correção	 que	 vem	 do	 Senhor,	 nem	
desmaies	quando	por	ele	és	reprovado;	porque	o	Senhor	corrige	a	quem	ama	
e	 disciplina	 a	 todo	 filho	 a	 quem	 recebe”.	 Toda	 disciplina,	 com	 efeito	 no	
momento	 não	 parece	 ser	 motivo	 de	 alegria,	 mas	 de	 tristeza;	 ao	 depois,	
entretanto	produz	fruto	pacífico	aos	que	tem	sido	por	ela	exercitado,	 frutos	
de	justiça”	(Hb.	12:5-6,11).	

Se	suportarmos	a	correção,	Deus	nos	tratara	como	filhos.	Bem	vindo	seja,	
pois,	ó	filhos	de	Deus,	em	cada	toque	do	Cajado	do	Bom	Pastor.	

“Sucede	em	nós	como	a	Ostra,	cada	ferida	origina	uma	nova	pérola.”	



	
“Bendito	 seja	 o	 Deus	 e	 Pai	 de	 nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo,	 o	 Pai	 de	

misericórdias	e	Deus	de	toda	a	consolação!	É	ele	que	nos	conforta	em	toda	a	
nossa	 tribulação,	 para	 podermos	 consolar	 aos	 que	 estiverem	 em	 qualquer	
angústia,	 com	 a	 consolação	 com	 que	 nós	 mesmos	 somos	 confortados	 por	
Deus.	Porque	assim	como	os	sofrimentos	de	Cristo	se	manifestam	em	grande	
medida	 a	 nosso	 favor,	 assim	 também	 a	 nossa	 consolação	 transborda	 por	
meio	de	Cristo”	(II	Co.	1:3-5).	
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PREPARAS-ME UMA MESA NA 
PRESENÇA DOS MEUS INIMIGOS 

	
	
	
	

Uma	das	mais	lindas	canções	da	vida	pastoril	é	o	Salmo	23.	Talvez	
nem	tanto	pelo	teor	musical,	mas	pelo	conteúdo	da	mensagem	e	da	
beleza	 poética.	 Certamente	 nenhum	 outro	 poeta	 poderia	 ter	 tanta	
inspiração	divina	como	Davi,	para	escrever	este	Salmo,	uma	vez	que	
sua	 experiência	 como	 pastor	 de	 ovelhas	 foi	 excepcional.	 Zeloso,	



	
aplicado,	corajoso,	Davi	era	o	pastor	das	ovelhas	do	seu	próprio	pai,	
ou	 seja,	 da	 sua	 própria	 família.	 Davi	 conhecia	 muito	 bem,	 tanto	 as	
ovelhas	 quanto	 os	 inimigos	 das	 ovelhas;	 aliás,	 ele	 tinha	 muitos	
inimigos,	mas	o	pior	deles	foi	o	seu	próprio	sogro,	o	Rei	Saul.	

Devido	o	sucesso	de	Davi,	e	sabedor	de	que	este	havia	recebido	
de	Samuel	a	unção	profética	de	Rei,	Saul,	já	desviado	dos	caminhos	do	
Senhor,	 foi	possuído	pela	 inveja	e	passou	a	perseguir	Davi,	com	ódio	
mortal.	Mas,	ao	invés	de	tê-lo	como	uma	presa	fácil,	foi	Davi	quem	o	
teve	nas	mãos	para	aniquilá-lo,	se	assim	quisesse;	mas,	a	nobreza	de	
seus	 sentimentos	 e	 o	 respeito	 pela	 unção	 de	 rei	 sobre	 Saul	 fizeram	
com	que	Davi	 recuasse:	“O	Senhor	me	guarde,	de	que	eu	estenda	a	
mãos	contra	o	ungido	do	Senhor”	(I	Sm.	26:11).		

Como	 pode	 um	 homem	 como	 Davi,	 inocentemente	 perseguido	
tão	 ferrenhamente	 com	 ódio	 mortal,	 ter	 poupado	 o	 inimigo	
perseguidor,	 de	 maneira	 tão	 gentil	 e	 piedosa?	 Na	 verdade,	 Davi,	
amava	 Saul,	mesmo	 sendo	 seu	 pior	 inimigo,	 e	 chegou	 até	 lamentar	
sua	morte	 com	honras,	 após	 ele	 ter	 sido	morto	na	 guerra	 contra	os	
filisteus.	

Ao	 considerarmos	 tais	 fatos,	 seria	 de	muito	 bom	 alvitre	 termos	
em	mente	 que	Davi	 se	 colocava	 como	 ovelha	 nesse	 salmo,	 ao	 dizer	
que	Deus	era	o	 seu	Pastor.	Ora,	 a	ovelha	proporcionalmente,	em	se	
considerando	 seu	 tamanho,	 é	 o	 animal	mais	 indefeso	 que	 existe	 na	
face	da	terra.	Ela	não	tem	chifres	do	bode,	nem	a	 ligeireza	da	corça,	
nem	 as	 unhas	 do	 tigre,	 nem	 as	 garras	 do	 leão,	 nem	 as	 presas	 da	
serpente,	nem	as	patas	do	corcel,	nem	os	espinhos	do	porco	espinho,	
nem	 o	 ferrão	 do	 escorpião.	 A	 ovelha	 é	 lerda,	 desajeitada,	 mansa,	
tranquila	 e	 pacata.	 É	 um	 animal	 que	 se	 alimenta	 de	 ervas	 e	 capim.	
Enquanto	 a	 ovelha,	 nos	 Evangelhos	 se	 assemelha	 a	 Cristo	 e	 seus	
seguidores,	o	lobo	seu	principal	inimigo,	se	assemelha	a	satanás.	

O	 lobo	 se	 alimenta	 de	 carne	 e	 sangue,	 é	 um	 animal	 voraz	 e	
sanguinolento.	Banquetear-se	com	ovelhas	é	sua	suprema	delícia.	Mas	
não	 é	 só	 o	 lobo	 que	 constitui	 esse	 perigo	 para	 a	 ovelha,	 há	muitos	
outros	como:	ursos,	coiotes,	onças	e	animais	peçonhentos,	tais	como	
víboras	 venenosas;	 que	 ficam	 escondidas	 nos	 buracos	 em	 meio	 a	
grama	e	que	podem	picar	o	focinho	das	ovelhas.	Além	destes	inimigos	
há	 também	 as	 ervas	 venenosas	muito	 atraentes	 que	 podem	 ser	 um	
perigo	fatal	para	as	ovelhas.	



	
É	 possível	 que	 a	 expressão	 simbólica	 “Mesa”	 seja	 todo	 um	

território	 de	 pastagens	 distantes	 e	 de	 difícil	 acesso.	 O	 pastor	 não	
poupa	tempo	nem	esforços	ao	prepará-la	para	a	chegada	do	rebanho.	
No	 início	 do	 verão,	 antes	 que	 a	 neve	 tenha	 se	 derretido	
completamente,	o	pastor	vai	até	lá	e	faz	suas	sondagens	preliminares	
por	todo	este	território.	 	Examina-o	com	cuidado,	mantendo	sempre	
em	mente	o	melhor	aproveitamento	possível	para	o	rebanho,	durante	
a	 estação	 que	 se	 aproxima.	 Pouco	 antes	 do	 dia	 em	 que	 as	 ovelhas	
devem	chegar,	o	pastor	faz	uma	ou	duas	viagens	até	o	local,	a	fim	de	
“preparar	a	mesa”	para	as	suas	preciosas	ovelhas.	O	pastor	cuidadoso	
e	inteligente	caminha	pelo	pasto	examinando-o	demoradamente	para	
verificar	se	a	relva	e	a	vegetação	do	lugar	são	nutritivas.	Nessa	ocasião	
leva	consigo	um	chifre	com	azeite,	e	ao	esquentá-lo	joga	nos	buracos	
em	meio	à	grama,	para	afugentar	e	matar	as	víboras	escondidas.	

O	paralelo	disso	tudo	na	vida	cristã	é	muito	claro:	somos	ovelhas	
do	Senhor.	Somos	frágeis,	indefesos	e	dependentes.	Ovelha	não	é	um	
animal	 que	 se	 cria	 independente	 como	 gato,	 cachorro,	 etc.	 Uma	
ovelha	quando	está	fora	do	rebanho	corre	sério	risco	de	vida,	porque	
ela	 esta	 desgarrada	 e	 perdida.	 É	 uma	 presa	 fácil	 do	 inimigo.	 “Jesus,	
saindo,	 viu	 uma	 grande	multidão,	 e	 teve	 compaixão	 deles,	 porque	
eram	 como	ovelhas	que	não	 tem	Pastor”	 (Mc.	 6:34).	Quanta	 gente	
nesta	situação!	Não	congregam	mais.	Estão	feridas	e	revoltadas	com	a	
Igreja.	 São	 ovelhas	 sem	 pastor.	 E	 quantos	 inimigos	 estão	 à	 sua	
espreita!	

Temos	muitos	 inimigos,	mas	 Jesus,	o	grande	Pastor,	 vai	à	 frente	
de	nós	 em	 toda	 e	 qualquer	 situação,	 livrando-nos	 e	 protegendo-nos	
contra	todas	as	astutas	ciladas	malignas,	nos	dando	por	cobertura	seu	
precioso	 sangue	que	nos	purifica	de	 todo	o	pecado.	 Temos	 inimigos	
externos	e	 internos.	Para	os	 internos	 Jesus	mesmo	disse:	“Portanto,	
os	inimigos	do	homem	são	os	da	sua	própria	casa”	(Mt.	10:36).		

Essa	 casa	 é	 a	 nossa	 própria	 família.	 Jesus	 esta	 abordando	 ai	 a	
questão	das	perseguições	que	às	vezes	acontecem,	dentro	da	família.	
Mas	ainda	há	inimigos	piores	do	que	os	que	podem	surgir.	

Na	verdade,	nossos	piores	inimigos	podem	estar	dentro	de	nós:	o	
ódio,	a	inveja,	o	rancor,	o	ressentimento,	o	orgulho,	o	medo,	a	dúvida,	
o	preconceito,	etc.	Esses	inimigos	são	os	piores	porque	não	são	vistos	



	
por	nós.	 São	 invisíveis.	 A	 casa	deles	 é	 a	mesma	nossa.	 Escondem-se	
dentro	do	nosso	próprio	ego.		

Nosso	maior	 anseio	 é	 que	diante	 desses	 inimigos	 possamos	 ter,	
permanentemente,	 uma	 mesa	 prepara	 só	 para	 nós,	 sem	 a	
participação	 deles.	 Creio	 que	 esta	 mesa	 é	 bem	 diferente	 e	 bem	
melhor.	 Esses	 inimigos	 internos	 só	 podem	 ser	 afugentados	 com	 o	
exercício	da	oração,	da	meditação	na	palavra	de	Deus	e	da	prática	de	
seus	ensinamentos,	com	uma	vivência	contínua	na	presença	de	Deus;	
permitindo	 assim	 que	 o	 Espírito	 Santo	 esteja	 sempre	moldando	 em	
nós	o	caráter	do	Bom	Pastor.	

	O	exercício	da	fé	cristã	é	contínuo.	Desde	o	dia	em	que	aceitamos	
JESUS	nós	iniciamos	um	processo	de	conversão,	que	não	pode	parar,	é	
uma	 prática	 diária	 com	 a	 convivência	 da	 Palavra	 de	 Deus.	 Requer	
treinamentos	constantes,	assim	como	um	bom	atleta	que	deseja	 ser	
campeão	precisa	dedicar-se	a	treinamentos	diários	e	intensivos,	assim	
também	deve	ser	a	nossa	vida	cristã.	

Enfim,	a	bondade	do	Senhor,	é	vista	neste	Salmo	como	um	Pastor	
amoroso	 que	 cuida	 das	 suas	 ovelhas.	 É	 Ele	 quem	 prepara	 a	 mesa	
diante	de	nós,	na	presença	dos	nossos	inimigos.	É	Ele	quem	supre	as	
nossas	 necessidades	 em	 meio	 às	 forças	 do	 mal	 que	 procuram	 nos	
destruir.	Apesar	de	estarmos	em	constante	luta	contra	o	mal	e	termos	
em	volta	o	mundo	e	uma	sociedade	pagã,	podemos	nos	saciar	a	mesa	
do	Senhor,	com	fé,	esperança	e	perfeita	paz,	protegidos	pelo	sangue	
derramado	do	corpo	partido	do	nosso	Bom	Pastor,	que	por	amor	de	
nós,	foi	entregue	na	Cruz	do	Calvário.	Aleluia!	

	
Pr.	Mariano	Júnior	

	Igreja	do	Ev.	Quadrangular	–	Juiz	de	Fora-MG	
	
	
Deus	 é	 muito	 mais	 do	 que	 um	 pastor	 que	 cuida	 das	 necessidades	 das	

ovelhas.	 É	 também	 um	 Rei	 que	 revela	 a	 riqueza	 da	 Sua	 bondade	 ao	
providenciar	grande	abundância	para	os	hóspedes.	“Preparar	uma	mesa”	era	a	
expressão	comum	que	significava	providenciar	uma	refeição.	



	
É	bom	ter	em	mente	que	agora	as	ovelhas	estão	sendo	dirigidas	para	as	

regiões	 altas	 das	 montanhas,	 para	 as	 pastagens	 de	 verão.	 Tais	 regiões	 são	
conhecidas	como	“platôs”,	e	são	muito	procuradas	pelos	criadores	de	ovelhas.	

Em	algumas	das	melhores	regiões	do	mundo,	estes	“platôs”	são	chamados	
de	“MESAS”.	

“Na	presença	dos	inimigos”,	que	ficam	olhando	com	ódio	mal	disfarçado,	
mas	que	nenhum	dano	podem	causar.	

Há,	 neste	 mundo,	 inimigos	 ao	 redor	 do	 cristão,	 tanto	 humanos	 como	
demoníacos,	 mas	 o	 Senhor	 supre	 todas	 as	 nossas	 necessidades	 bem	 “na	
presença	de	nossos	 inimigos”	e	eles	são	 impotentes	para	 impedi-lo.	 “O	Anjo	
do	Senhor	acampa-se	ao	redor	dos	que	o	temem,	e	os	livra.”	(Salmo	34:7)	

“O	Senhor	me	 livrará	 também	de	 toda	obra	maligna	e	me	 levará	 salvo	
para	o	seu	reino	celestial.”	(II	Tim.	4:18).	

A	princípio	parece	difícil	acompanhar	a	sequência	exata	do	pensamento	do	
salmista,	ao	passar	ele	do	aprisco	das	ovelhas	para	a	mesa	do	festival.	Contudo	
os	 requisitos	 da	 vida	 espiritual	 de	 tal	 maneira	 transcendem	 as	 analogias	
terrenas	que	eles	 exigem.	E,	 o	 emprego	de	mais	de	uma	metáfora,	 suprindo	
numa	o	que	falta	à	outra,	existe	a	fim	de	completar	a	verdadeira	concepção	de	
nossa	relação	para	com	Deus.	

O	salmista,	pois,	parece	dizer:	“Eu	sou	mais	do	que	ovelha	do	Senhor;	sou	
hóspede	do	Senhor”.	

Sentar-se	com	alguém	à	sua	mesa	é	sinal	de	grande	intimidade;	no	Oriente	
especialmente	 o	 é.	 Não	 é	 apenas	 um	 meio	 de	 satisfazer	 a	 fome,	 mas	 de	
manifestar	 amor	 íntimo	 e	 afetuoso.	 Daí	 a	 pungência	 da	 mágoa	 do	 salmista	
quando	 disse:	 “Aquele	 que	 come	 pão	 comigo	 levantou	 contra	 mim	 o	 seu	
calcanhar”	(Sl.	41:9).		

Deus	avisa	as	suas	sentinelas,	antes	que	a	cidade	seja	sitiada.	
Na	presença	dos	meus	inimigos.	

Devemos	 lembrar	 sempre,	 que	 ao	 nosso	 redor	 pode	 haver	 muitos	
adversários	–	empenhados	em	nossa	ruína;	em	suprimir	nosso	abastecimento;	
em	 nos	 matar	 de	 fome.	 O	 quadro	 nos	 mostra	 rostos	 hostis,	 semblantes	
ferozes,	ameaçadores,	loucos	por	arremessar-se	contra	a	alma	inerte!	



	
Não	podem,	porém,	impedir	o	abastecimento	que	hora	após	hora,	vem	de	

cima.	 Não	 podem	 impedir	 aos	 anjos	 ministrantes	 que	 estendem	 a	 mesa,	
abarrotam-na	e	formam	eles	mesmos	um	círculo	mais	interno	de	defesa.	

Em	 vão	 e	 futilmente	 rangem	 de	 ira	 os	 dentes	 os	 nossos	 inimigos;	 pois	
quando	 Deus	 escolhe	 alimentar	 uma	 alma,	 nutrida	 ela	 será,	 ainda	 que	 o	
inferno	inteiro	procure	impedi-Lo!	
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UNGES-ME A CABEÇA COM 
ÓLEO 

	
	
	
	

Como	é	salutar	esta	expressão...	
O	 mavioso	 Salmista	 Davi,	 extravasou	 sua	 contida	 alegria	

retratando	o	que	para	ele	era	de	grande	importância.	



	
Buscava	ansiosamente	o	“Óleo	da	Unção”,	pois	tendo	o	óleo	em	

sua	 cabeça,	 ele	 estaria	 seguro	 e	 a	 “Unção	 que	 quebra	 o	 jugo”,	 iria	
levá-lo	aos	lugares	mais	altos.	

Davi	 na	 sua	 caminhada	 diária,	 dançou,	 pulou,	 e	 engrandeceu	 o	
nome	do	seu	Deus,	com	louvor	e	adoração.	

Ele	sabia	muito	bem,	que	somente	a	unção	derramada	“sobre	sua	
cabeça”	 é	 que	 poderia	 fazer	 toda	 a	 diferença,	 mesmo	 enfrentando	
leão,	urso	e	gigantes.	

A	Bíblia,	já	constata	quão	especial	é	o	“Óleo”	quem	vem	de	cima,	
e	a	diferença	que	faz	na	vida	do	seu	escolhido.	

“Encontrei	Davi,	meu	servo,	com	o	meu	“Santo	Óleo	o	Ungi”	(Sl.	
89:20).	

Quando	 o	 cristão	 olha	 para	 a	 Bíblia	 sagrada,	 ele	 sabe	 que	 o	
“ÓLEO”,	simboliza	o	Espírito	Santo;	e	assim	como	Jesus	foi	“UNGIDO”,	
ele	recebe	a	promessa	de	que	“todo	o	poder	nos	foi	dado	na	terra”,	
através	do	Bom	Pastor.	

	
Nos	dias	de	hoje,	muitos	tem	procurado	o	“Óleo	Ungido”,	como	

se	somente	o	azeite,	poderia	ser	a	porta	da	unção	de	Deus.	Ter	o	óleo	
como	amuleto,	não	satisfará	a	vontade	de	Deus.	Mas	quando	possuir	
o	“óleo”	como	força	espiritual,	terá	a	sua	tarefa	completa,	 isto	é,	do	
trono	de	Deus,	com	a	presença	e	o	poder	do	Espírito	Santo.	

A	ovelha	que	recebe	o	“óleo”	sobre	a	sua	cabeça	fica	totalmente	
protegida	 contra	 toda	 ação	 das	moscas	 e	 inimigos	 sorrateiros	 à	 sua	
volta.	

	O	“óleo”,	na	vida	do	cristão,	é	que	faz	a	grande	diferença	no	seu	
cotidiano,	na	saúde,	vida	espiritual	e	poder	do	Espírito	Santo.	

A	“unção	sobre	sua	cabeça”	traz	prazer	e	gozo	espiritual.	O	céu	se	
alegra	com	o	poder	e	glória	derramado	com	o	“óleo”.	

Muitos	 têm	deturpado	o	 verdadeiro	 sentido	da	 “unção	de	Deus	
na	sua	vida”,	apegando-se	ao	óleo	e	esquecendo-se	da	força	e	poder	
do	Provedor	do	“óleo”.	

Tiago	5:13-15,	nos	 fala:	“Está	alguém	entre	vós	doente?	Chame	
os	Presbíteros	da	 Igreja,	 e	 este	 faça	Oração	 sobre	ele,	UNGINDO-O	
com	Óleo,	em	nome	do	Senhor.	E	a	Oração	da	Fé	salvará	o	enfermo”.	

Neste	 caso	 específico	 o	 “óleo”,	 estava	 nas	 mãos	 de	 homens	
(Presbíteros),	cheio	do	Espírito	Santo	de	Deus.	



	
Recebamos	 então,	 todos	 os	 dias	 da	 nossa	 vida,	 o	 verdadeiro	

“óleo”	 sobre	 as	 nossas	 cabeças,	 o	 óleo	 que	 vem	 do	 alto,	 direto	 do	
Trono	de	Deus.	E	então	podemos	proclamar	com	toda	força	e	alegria,	
que	 o	 Bom	 Pastor	 me	 “ungiu”,	 para	 anunciar	 as	 boas	 novas	 de	
salvação	aos	perdidos.	

	
Pr.	Amadeu	Aparecido	Teixeira	

Igreja	do	Nazareno	de	Mesquita-RJ	
	
	

	
Davi	novamente	esta	nos	 levando	nos	principais	eventos	do	ano,	na	vida	

de	uma	ovelha.	Ele	nos	tira	do	aprisco,	onde	todas	as	carências	do	animal	são	
satisfeitas,	e	nos	conduz	aos	pastos	verdejantes,	pelas	águas	tranquilas,	pelos	
vales	das	montanhas	até	aos	pastos	do	planalto,	no	verão.	

Na	linguagem	do	pastor,	o	“verão	é	tempo	de	moscas”,	e	neste	contexto	
ocorre	um	acidente	e,	por	assim	dizer:	

	
A	mosca	cai	no	óleo	
As	 ovelhas	 são	 muito	 assediadas	 pela	 mosca	 nasal.	 Estes	 pequeninos	

insetos	 ficam	 a	 voejar	 ao	 redor	 da	 cabeça	 da	 ovelha	 tentando	 depositar	 os	
ovos	na	mucosa	úmida	da	narina	do	animal.	Conseguindo,	os	ovos	se	chocam	
em	poucos	dias,	e	surgem	as	pequeninas	larvas.	Estas	penetram	pela	cavidade	
nasal	para	o	interior	da	cabeça	da	ovelha,	e	apegam-se	à	mucosa,	provocando	
uma	irritação	intensa,	acompanhada	de	severa	inflamação.	

Na	 ânsia	 de	 livrar-se	 da	 agonizante	 tortura,	 as	 ovelhas	 deliberadamente	
batem	com	a	cabeça	contra	árvores,	pedras,	moirões	ou	arbustos.	Esfregam	a	
cabeça	no	chão	ou	procuram	coçar-se	contra	a	vegetação.	Em	casos	extremos	
de	infestação,	a	ovelha	pode	até	matar-se	para	obter	alívio	daquele	tormento.	
Por	vezes,	a	infecção	alcança	estágios	mais	avançados,	causando	cegueira.	

Por	 causa	 disso,	 quando	 estas	 moscas	 começam	 a	 voejar	 no	 meio	 do	
rebanho,	 algumas	 ovelhas	 tornam-se	 inquietas	 pelo	medo	 e	 pelo	 pânico,	 na	
tentativa	 de	 se	 esquivarem	 a	 estes	 pequeninos	 flagelos.	 Batem	 as	 patas	
freneticamente,	 correm	 de	 um	 lado	 para	 outro	 no	 pasto,	 tentando	
desesperadamente	 fugir	ao	ataque	dos	enxames.	Algumas	correm	tanto,	que	
acabem	caindo	de	exaustão.	Outras	abanam	a	cabeça	para	cima	e	para	baixo	
durante	horas	e	horas.	Também	se	escondem	em	qualquer	arbusto	ou	matinha	



	
que	 lhes	 ofereça	 um	 pouco	 de	 proteção.	 Em	 algumas	 ocasiões,	 recusam-se	
totalmente	a	pastar	em	campo	aberto.	

Todo	este	nervosismo	e	perturbação	têm	um	efeito	negativo	no	rebanho.	
As	 fêmeas	 e	 seus	 cordeiros	 perdem	 as	 boas	 condições	 físicas	 e	 começam	 a	
emagrecer.	O	leite	das	fêmeas	seca	e	as	crias	param	de	crescer	e	desenvolver-
se.	Nessas	correrias	de	pânico,	algumas	se	ferem;	outras	ficam	cegas	e	outras	
até	morrem.	

Ao	primeiro	sinal	da	presença	de	insetos	entre	o	rebanho,	o	pastor	aplica	o	
antídoto	na	cabeça,	um	“óleo”	especial.	

Abençoada	transformação,	essa	providência	opera	nos	animais!	Logo	que	
o	“óleo”	é	aplicado	à	cabeça	delas,	desaparecem	a	importunação,	inquietação,	
a	irritabilidade	e	o	desassossego.	Em	lugar	disso,	as	ovelhas	começam	a	pastar	
tranquilamente,	depois	voltam	a	repousar	satisfeitas	e	em	paz.	

A	palavra		“ungir”,	 aqui,	 é	 realmente	 “engordar.”	 O	 pastor	 não	 somente	
protegerá	 a	 ovelha	 dos	 inimigos	 que	 a	 cercam,	 mas	 também	 a	 engordará	
(abençoando	e	 fazendo-a	prosperar	grandemente),	além	das	medidas,	para	a	
glória	de	Deus	e	para	derrota	dos	seus	inimigos.	

Este	momento	provém	do	costume	Oriental,	em	que	se	exprimem	as	boas	
vindas	 ao	hóspede	por	meio	de	preciosos	unguentos	 com	que	 se	 lhe	unge	a	
cabeça,	ao	entrar	em	casa.	

Quando	friamente	recebidos,	como	Jesus	na	casa	do	fariseu	Simão,	omite-
se	tal	ato	de	cortesia;	tal	omissão	é	desde	logo	notada	e	às	vezes	reivindicada	
como	fez	o	Bom	Pastor	ao	dizer:	“Não	me	ungiste	a	cabeça	com	óleo”.	

	
Dificilmente	se	poderia	manifestar	amor	e	 reverência	com	maior	 ternura	

do	 que	 pelo	 emprego	 de	 ingredientes	 custosos	 na	 preparação	 do	 óleo	 a	 ser	
derramado	prodigamente	à	cabeça	do	hóspede.	

	Mirra,	Aloés	e	Cássia	deixavam	por	muitos	dias	a	vestimenta	perfumada	e	
conservavam	a	 feliz	 lembrança	daquela	manifestação	carinho	e	amor.	Aquela	
unção	que	Maria	de	Betânia	derramou	ao	colocar	toda	uma	libra	de	unguento	
precioso	sobre	a	cabeça	de	seu	Senhor	deve	 ter	 servido	de	 refrigério	a	 Jesus	
nas	 subsequentes	 horas	 sombrias,	 ao	 exalar	 de	 suas	 vestes	 aquele	 perfume	
delicioso,	lembrando-lhe	o	afeto	de	um	coração	leal.	

A	história	nos	diz	que	esses	unguentos,	tão	agradáveis	e	refrigerantes	ao	
corpo,	 eram	 guardados	 em	 vasilhame	 de	 alabastro,	 facilmente	 quebradiços,	
para	que	seu	conteúdo	fosse	derramado.	

	



	
Afirmando	 o	 salmista	 que	 o	 próprio	 Deus	 o	 “unge	 com	 óleo”,	 desejava	

levar-nos	a	concluir	que	a	vida	é	uma	festa	em	que	figuramos	como	hóspedes	
onde	o	próprio	Deus	é	o	hospedeiro?		

Talvez	desejasse	também	ensinar-nos	que	Deus	nos	recepciona	com	amor	
e	boas	vindas?	Ele	se	alegra	em	nos	ver	 felizes,	em	nos	ver	alegres	e	em	nos	
tornar	felizes;	concede-nos	o	necessário	e	o	supérfluo.	Com	grande	custo,	dá-
se	ao	trabalho	de	nos	demonstrar	quanto	lhe	apraz	aceitar-nos	e	conferir-nos	
graça	no	seu	incondicional	Amor.	

E	quando	 investigamos	mais	o	texto	sagrado,	verificamos	que	o	Óleo	é	o	
símbolo	do	Espírito	Santo.	Confira:	

	
“Ao	Filho	diz:	Deus,	o	teu	Deus,	te	Ungiu	com	Óleo	de	alegria	acima	dos	

teus	companheiros”	(Sl.	45:7).	
	
“Encontrei	Davi,	meu	servo;	com	o	meu	santo	Óleo	o	Ungi.”	(Sl.	89:20).	
“Deus	Ungiu	a	 Jesus	de	Nazaré	com	o	Espírito	Santo	e	com	poder.”	 (At.	

10:38).	
“O	Espírito	do	Senhor	esta	sobre	mim,	pois	me	Ungiu”	(Is.	61:1).	
	
Somos	 abençoados	 e	 beneficiados	 pela	 Unção	 do	 Óleo	 Santo	 e,	 muito	

tempo	 depois	 em	 que	 o	 recebemos,	 a	 fragrância	 ainda	 continua	 em	 nossa	
vestimenta	e	a	brandura	ainda	se	nota	em	nossa	vida.	
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O MEU CÁLICE TRANSBORDA 
	

	
	

	
Nunca	me	esquecerei	das	cenas	de	um	filme	que	mostrava	taças	

de	 cristal	 empilhadas	 umas	 sobre	 as	 outras	 em	 forma	 de	 pirâmide.	
Depois	uma	pessoa	começou	a	derramar	um	líquido	na	taça	superior,	
que	 ao	 encher,	 começou	 a	 transbordar	 de	modo	 que	 as	 duas	 taças	
que	 estavam	 debaixo	 dela	 ficaram	 cheias,	 e	 assim	 por	 diante.	 Em	
questão	de	minutos,	todas	elas	estavam	cheias,	de	cima	até	embaixo.	

Em	 primeiro	 lugar,	 sabemos	 que	 se	 “o	 Senhor	 é	 meu	 pastor”,	
portanto,	“nada	me	faltará”	(Sl.	23:1)	e	o	meu	cálice	estará	cheio	de	



	
tudo	o	que	preciso.	“E	o	meu	Deus,	segundo	a	sua	riqueza	em	glória,	
há	de	suprir,	em	Cristo	Jesus,	cada	uma	de	vossas	necessidades”.	(Fl.	
4:19).	Este	é	um	sinal	da	provisão	de	Deus	sobre	nossas	vidas.	

Porém	 ao	 lermos	 “o	 meu	 cálice	 transborda”	 descobrimos	 que	
esta	é	uma	figura	da	abundância	de	Deus	sobre	nós.	Ele	não	somente	
nos	concede	o	que	precisamos,	mas	vai	muito	além.		

Ele	 é	 “poderoso	 para	 fazer	 infinitamente	 mais	 do	 que	 tudo	
quanto	 pedimos	 ou	 pensamos”	 (Ef.	 3:20).	 Jesus	 Cristo	 afirmou:	 “eu	
vim	 para	 que	 tenham	 vida	 e	 a	 tenham	 em	 abundância.”	 E	 no	
versículo	seguinte	declara:	“Eu	sou	o	bom	pastor”	(Jo.	10:10-11).	

Novamente	vemos	a	figura	de	Deus	como	Bom	Pastor,	cuidando	
de	suas	ovelhas,	não	somente	suprindo	aquilo	que	falta,	mas	também	
derramando	com	fartura	sobre	nossas	vidas.	

Por	 último,	 além	 de	 ser	 o	 Deus	 da	 provisão	 e	 da	 abundância,	
sabemos	que	Ele	não	é	o	Deus	do	desperdício	e	sim	do	compartilhar.	
Jesus	mandou	seus	discípulos	recolherem	os	cestos	do	que	sobrou	da	
multiplicação	dos	pães	e	dos	peixes.		

Igualmente,	 Ele	 não	 quer	 que	 o	 vinho	 que	 transborda	 do	 cálice	
seja	desperdiçado	e	derramado	sobre	a	mesa.	Este	vinho	precisa	ser	
compartilhado	com	as	demais	pessoas.	Em	outras	palavras		

	
“Toda	a	prosperidade	traz	consigo	uma	grande	

responsabilidade!”	(Mário	K.	Simões)	
	
Portanto,	 nós	 que	 já	 provamos	 e	 vimos	 que	 o	 Senhor	 é	 bom,	

temos	 a	 responsabilidade	 de	 compartilhar	 a	 verdade,	 o	 amor,	 o	
perdão,	os	princípios,	os	valores,	a	provisão	e	a	abundância	de	Deus	
com	as	pessoas	que	convivemos.		

“Que	o	Senhor	faça	crescer	e	transbordar	o	amor	que	vocês	têm	
uns	para	com	os	outros	e	para	com	todos”	(1	Ts.	3:12).	

Que	o	seu	cálice	transborde	sempre!	
	

Mário	Kaschel	Simões	
Escritor,	Palestrante,	Coach	e	Mentor.	

	
	



	
Aos	corações	mais	tristes	e	abatidos	advêm	momentos	alegres	e	festivos.	

Ao	fim	de	uma	prolongada	tensão	de	solicitude,	quando	extenuado,	estira-se	o	
corpo	 nas	 areias	 do	 deserto,	 o	 sono	 estende	 o	 manto	 sobre	 a	 natureza	
fatigada;	 os	 anjos	 dispõem	 o	 banquete	 refrigerante;	 a	 alma	 desperta	 ao	
contato	celestes,	revigorada	para	novos	labores.	

Nem	sempre	somos	capazes	de	dizer	de	onde	é	que	vêm	tais	experiências,	
somente	sabemos	isto:	o	passo	se	torna	mais	elástico,	o	coração	se	anima	de	
uma	 esperança	 vigorosa,	 dos	 lábios	 irrompem	 cânticos,	 e	 vibra	 todo	 o	 ser,	
como	vibra	a	natureza	ao	surto	da	primavera.	

“Quando	o	Senhor	restaurou	a	sorte	de	Sião,	ficamos	como	quem	sonha.	
Então,	a	nossa	boca	se	encheu	de	riso,	e	a	nossa	língua,	de	júbilo”	(Sl.	126).	

Nada	podemos	dizer	da	contextura	dos	cálices	da	vida.	Podem	ser	de	ouro	
ou	prata,	de	folha	ou	de	vidro.	Há	grande	variedade	de	matéria	prima	de	que	
se	 podem	 construir	 nossas	 vidas.	 O	 que	 mais	 nos	 interessa	 é	 que	 sejam	
igualmente	 doces	 os	 ingredientes,	 quer	 sejam	 bebidos	 em	 vasilha	 de	 barro	
quer	numa	copa	de	ouro.	Pois,	afinal,	a	maior	diferença	que	advém	à	vida	dos	
homens	esta	no	seu	conteúdo	e	não	nas	aparências	exteriores.	

-	Nosso	cálice	é	de	júbilo,	porque	o	seu	foi	de	tristeza;	
-	Nosso	cálice	é	de	bênção,	porque	o	seu	foi	de	abandono	divino.	
Quem	dera	que	em	nossos	momentos	de	alegria	 imitássemos	sempre	os	

bem-aventurados	 do	 céu,	 que,	 em	 seus	 maiores	 júbilos,	 sempre	 relacionam	
sua	 felicidade	 com	a	morte	do	Bom	Pastor!	 Jamais	 esqueçamos	o	preço	que	
custou	os	nossos	momentos	mais	brilhantes.	

O	 Bom	 Pastor	 estuda	 cuidadosamente	 a	 nossa	 constituição,	 e	 depois	
adapta	 a	 mistura	 à	 nossa	 necessidade.	 E,	 desde	 que	 somos	 infinitamente	
diversos	em	nossa	formação,	há	uma	infinita	diversidade	de	medição	com	que	
ele	supre	a	mesa	que	nos	prepara.	

Seja,	 porém,	 qual	 for	 a	 bênção	 do	 nosso	 cálice,	 o	 certo	 é	 que	 ele	 vai	
transbordar.	
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BONDADE E A MISERICÓRDIA 
CERTAMENTE ME SEGUIRÃO 

TODOS OS DIAS DA MINHA VIDA 
	

	
	

	
Comentar	 sobre	 o	 Salmo	 23	 é	 falar	 da	 vida.	 É	 falar	 de	 um	

senhorio,	 de	 um	 cuidado	 e	 de	 um	 amor	 de	 um	 Deus	 que	 se	
manifestou	 em	 nosso	 favor.	 É	 falar	 da	 intimidade	 com	 Deus,	



	
desfrutada	 por	 um	 homem	 que	 vive	 na	 Terra,	 mas	 que	 tem	 seu	
coração	e	o	seu	pensamento	voltados	para	o	Senhor.	

Quando	o	salmista	começa	dizendo	que	o	Senhor	é	o	meu	pastor,	
ele	deixa	claro	um	relacionamento	muito	pessoal	com	Deus.	Ele	não	
está	dizendo	que	o	Pastor	Supremo	é	o	pastor	de	Abraão,	de	 Isaque	
ou	 de	 Jacó,	 como	 Deus	 era	 conhecido	 no	 Antigo	 Testamento.	 O	
salmista	 está	 falando	 de	 um	 Deus	 pessoal	 e	 próximo,	 que	 supre	 as	
necessidades.	 Esse	 Deus,	 conforme	 demonstra	 o	 salmista,	 é	
interessado	 no	 cotidiano.	 Ele	 não	 é	 um	 Deus	 que	 se	 levanta	 para	
castigar	 com	um	 chicote	 nas	mãos,	 procurando	 alguém	para,	 então,	
maltratar.	

O	 Salmo	 23	 diz	 respeito	 a	 um	 Deus	 amoroso,	 que	 supre	 as	
necessidades,	que	leva	a	pastos	verdejantes,	localizados	junto	a	águas	
de	descanso.	Esse	Salmo	refere-se	a	um	Deus	que	vale	muito	mais	que	
alguns	pais	que	abandonaram	seus	filhos,	patrões	que	foram	injustos	
com	seus	funcionários,	ou	governos	que	exploram	seus	governados.	O	
Salmo	 fala	 de	 um	 senhorio	 que	 não	 existe	 para	 castigar,	 oprimir	 ou	
abusar,	mas	fala	de	um	senhorio	amoroso.		

O	Senhor	é	meu	pastor!	Ele	não	é	meu	verdugo,	tampouco	meu	
patrão	 ou	meu	 anjo.	 O	 Senhor	 é	 o	meu	 pastor.	 Quem	 afirmou	 isso	
sabia	o	que	significava	cuidar	de	ovelhas,	protegendo-as	e	 limpando-
as.	 O	 salmista	 sabia,	 certamente,	 o	 que	 era	 fazer	 uma	 cirurgia	 ou	
mesmo	 cuidar	 de	 uma	 perna	 quebrada.	 O	 escritor	 do	 Salmo	 23	 era	
alguém	 que	 sabia	 a	 hora	 certa	 de	 tosquiar	 e	 a	 hora	 certa	 de	
disciplinar.	Por	essa	razão,	compreendemos	que	o	Senhor	é	Pastor.	

Dessa	forma,	desejo	que	Deus	o	ilumine	e	o	guarde.	Que	Deus,	o	
Senhor,	o	Pai	amoroso	do	Salmo	23,	não	seja	conhecido	somente	por	
Davi	 dessa	 forma,	 mas	 seja	 também	 conhecido	 por	 você.	 Que	 nós	
entendamos	que,	antes	de	pedirmos	tudo	àquilo	que	sabemos	que	Ele	
pode	nos	dar,	que	a	palavra	 “Senhor”,	que	está	 logo	no	 início	dessa	
tremenda	revelação,	seja	em	nossos	lábios	antes	de	qualquer	petição.	
A	 fim	 de	 que,	 as	 bênçãos	 que	 sucedem	o	 nome	 do	 Senhor	 venham	
complementando	todas	as	etapas	finais	do	Salmo	23.	

Com	 muita	 alegria	 você	 poderá	 dizer	 que	 a	 bondade	 e	 a	
misericórdia	te	seguirão	todos	os	dias	da	sua	preciosa	vida.	

Que	 Deus	 o	 abençoe	 com	 a	 leitura	 deste	 livro,	 levando	 você	 a	
viver	 profundamente	 as	 ricas	 bênçãos	 que	 o	 conhecimento	 deste	
Salmo	pode	nos	proporcionar.	



	
	

	
Pr.	Jorge	Linhares		

Igreja	Batista	Getsêmane,	BH	
	
	
	
Uma	 ovelha	 nem	 sempre	 reconhece,	 não	 se	 sujeita	 e	 não	 entende	 os	

cuidados	 do	 seu	 pastor	 para	 com	 ela.	 Mas	 ela	 pode	 ter	 a	 certeza	 da	 sua	
bondade	 e	 misericórdia,	 não	 só	 nos	 momentos	 felizes,	 mas	 nos	 difíceis	
também.	

“Todos	os	dias”...	que	espécie	de	dias	serão	estes?	
	
O	conceituado	escritor	cristão,	Mário	Kaschel	Simões,	discorre	muito	bem	

em	um	dos	seus	Livros:	“As	4	Estações	da	Vida”	
“Disse	Deus:	Haja	luminares	no	firmamento	do	céu	para	separar	o	Dia	da	

Noite.	Sirvam	eles	de	sinais	para	marcar	Estações,	dias	e	anos”	(Gn.	1:14).	
	
Estes	dias	poderão	muito	bem	ser:	
	
Dias	 de	 Primavera	 –	 A	 vida	 parece	 um	 jardim	 de	 possibilidades.	 As	

relações	estão	florescendo	e	os	sonhos	são	renovados	em	cada	novo	encontro.	
É	um	 tempo	de	celebrar,	de	confiar.	Abrir	mão	dessa	possibilidade	na	vida	é	
deixar	a	renovação,	deixar	para	trás	o	 inverno	e	começar	de	novo.	Tempo	de	
perdão,	tempo	de	reconciliação.	

“Alegria	no	rosto	do	rei	é	sinal	de	vida;	seu	favor	é	como	nuvem	de	chuva	
na	primavera.”	(Pv.	16:15)	-	A	Primavera	traz	a	promessa,	mas	é	no	verão	que	
vemos	a	ação.	

	
Dias	de	Verão	–	nos	quais	o	ano	atingirá	ao	seu	glorioso	primor	com	sua	

luz	áurea,	suas	alongadas	tardes	e	noites	de	bálsamo.	No	verão	somos	eternos,	
não	temos	cansaço	nem	medos.	Apenas	queríamos	mais	tempo	e	energia	para	
realizar	mais.		

“Observa	a	 formiga,	preguiçoso,	 reflita	nos	caminhos	dela	e	seja	sábio!	
Ela	 não	 tem	 nem	 chefe,	 nem	 supervisor,	 nem	 governantes,	 e	 ainda	 assim	
armazena	 as	 suas	 provisões	 no	 verão	 e	 época	 da	 colheita	 ajunta	 o	 seu	
alimento.”	(Pv.	6:6-8)	

	



	
Dias	 de	Outono	–	 É	 um	 tempo	 de	 se	 preparar	 para	 o	 frio,	 de	 reduzir	 o	

ritmo,	de	aceitar	a	limitação	que	culmina	no	inverno.	O	outono	é	um	tempo	de	
humildade	ou	humilhação,	dependendo	da	forma	como	lidamos	com	as	nossas	
limitações.	 Tempo	 quando	 os	 campos	 estarão	 fartos,	 enquanto	 mãos	
abençoadas	colhem	os	frutos.		

“A	luz	é	agradável,	é	bom	ver	o	sol.	Por	mais	que	um	homem	viva,	deve	
desfrutar	 sua	 vida	 toda.	 Lembre-se,	 porém,	 dos	 dias	 de	 trevas,	 pois	 serão	
muitos.	Tudo	o	que	está	para	vir	não	faz	sentido.”	(Ec.	11:7-8)	

	
Dias	 de	 Inverno	 –	 Se	 não	 prestarmos	 atenção	 a	 ele,	 o	 inverno	 é	 uma	

‘surpresa’.	Ele	adentra	nossa	casa	sem	pedir	licença,	sem	se	preocupar	se	você	
está	ou	não	preparado.	Mas	quem	está	preparado?	Momentos	em	que	os	pés	
calcam	 a	 folhagem	 seca	 que	 atapeta	 o	 chão	 das	 florestas;	 dias	 de	 granizo	 e	
chuva	e	de	luz	sombria.		

“Determinaste	todas	as	fronteiras	da	terra;	fizeste	o	verão	e	o	inverno.”	
(Sl.	74:17)	

	
	

BONDADE	E	MISERICÓRDIA	
	

Para	nós	que	estamos	sempre	perto	do	Bom	Pastor,	serão	sempre	dias	de	
grande	 alegria,	 pois	 a	 promessa	 nos	 alcançou,	 pelos	 Anjos	 mensageiros	 de	
Deus:	a	bondade	e	a	misericórdia,	designados	e	comissionados	para	assistir	ao	
cristão	por	todos	os	dias	de	sua	peregrinação	na	Terra.	

Não	a	bondade	sozinha,	pois	somos	pecadores,	necessitados	de	perdão;	
Não	 a	 misericórdia	 sozinha,	 pois	 precisamos	 de	 muitas	 coisas	 além	 do	

perdão.	
Vem,	 porém	 como	 almas	 gêmeas,	 aliada	 uma	 com	 a	 outra.	 A	 bondade	

para	suprir	todas	as	deficiências,	a	misericórdia	para	perdoar	todo	o	pecado;	a	
bondade	provê,	e	a	misericórdia	que	redime.	

Muitas	vezes	Davi	as	reúne,	como	ao	dizer:	
	
	“O	Senhor	é	bom;	sua	Misericórdia	dura	para	sempre”	(Sl.106:1);		
“Pois	a	Bondade	de	Deus	dura	para	sempre”;	“Quanto	a	mim,	porém,	sou	

como	a	Oliveira	verdejante	na	Casa	de	Deus;	confio	na	Misericórdia	de	Deus	
para	todo	o	sempre”	(Sl.	52:1,8);		



	
“Ele	dos	céus	me	envia	o	seu	auxílio	e	me	livra;	cobre	de	vergonha	os	que	

me	ferem.	Envia	a	sua	Misericórdia	e	a	sua	Fidelidade”	(Sl.	57:3).	
	
Que	diremos,	pois,	destes	benditos	atributos	do	Bom	Pastor?	
	
Examinemos	 a	 Bondade:	 -	 Ela	 acha-se	 armazenada	 nos	 amplos	

reservatórios	da	natureza	Divina:	
	

• Provisão	para	o	pobre;	
• Alimento	para	o	faminto;	
• Abrigo	para	o	justo;	
• Coroa	do	tempo;	
• Sol	que	ilumina	a	própria	vida.	

	
“Provai	e	vede	que	o	Senhor	é	bom.”	(Sl.	34:8	);	
“Cantarei	 para	 sempre	 as	 tuas	misericórdias,	 ó	 Senhor;	 os	meus	 lábios	

proclamarão	a	todas	as	gerações	a	tua	fidelidade.”	(Sl.	89:1);	
“Quão	 grande	 é	 a	 sua	 bondade,	 e	 quão	 admirável	 a	 sua	 beleza!”	 (Sl.	

31:19);	
“Revesti-vos,	 pois,	 como	 eleitos	 de	 Deus,	 santos	 e	 amados,	 de	 ternos	

afetos	 de	 Misericórdia	 e	 	 Bondade,	 de	 humildade,	 de	 mansidão,	 de	
longanimidade.”	(Cl.	3:12);	

“Bom	e	reto	é	o	Senhor,	por	 isto	aponta	o	caminho	aos	pecadores.”	 (Sl.	
25:8);	

“Ele	ama	a	justiça	e	o	direito,	a	terra	esta	cheia	da	Bondade	do	Senhor.”	
(Sl.	33:5);	

“O	Senhor	é	bom,	é	fortaleza	no	dia	da	angústia,	e	conhece	os	que	nele	
se	refugiam.”	(Na	1:7);	

	
Examinemos	a	Misericórdia:	Ela	é	filha	de	Deus:		
	
“Ele	é	rico	em	Misericórdia”	(Ef.	2:4);	
“Mas	 a	 Misericórdia	 do	 Senhor	 é	 de	 eternidade	 a	 eternidade”	 (Sl.	

103:17);	
“Porque	acima	dos	céus	se	eleva	a	tua	Misericórdia”	(Sl.	119:64)	
“Prostrar-me-ei	para	o	teu	santo	templo	e	louvarei	o	teu	nome,	por	causa	

da	tua	Misericórdia”	(Sl.	138:2);	



	
“As	 Misericórdias	 do	 Senhor	 são	 a	 causa	 de	 não	 sermos	 consumidos	

porque	as	suas	Misericórdias	não	têm	fim;	renovam-se	a	cada	manhã.”	(Lm.	
3:22-23);	

“Quem	ó	Deus,	é	semelhante	a	ti,	que	perdoa	a	iniquidade,	e	te	esqueces	
da	 transgressão	do	 restante	de	 tua	herança?	O	Senhor	não	retém	a	sua	 ira	
para	sempre,	porque	tem	prazer	na	sua	Misericórdia.”	(Mq.	7:18);	

“Mas	tu,	Senhor,	és	Deus	compassivo	e	cheio	de	graça,	paciente	e	grande	
em	Misericórdia	e	em	verdade”	(Sl.	86:5).	
	

CERTAMENTE	
	

Por	que	tão	certo?	Porque	Deus	é	Deus,	 Imutável	e	Eterno;	 jamais	 retira	
aquilo	que	já	deu,	porque	Ele	mesmo	se	comprometeu	mediante	suas	ricas	e	
preciosas	promessas.		

-	 Certamente,	 porque	 o	 depoimento	 unânime	 de	 todos	 os	 seus	 santos	
atesta	que	Ele	nunca	falha	nem	desampara;	

-	Certamente,	porque,	se	nos	amou	na	eternidade,	não	nos	há	de	esquecer	
no	tempo;	

-	Certamente,	pois,	jamais	chegará	o	dia	em	que	Deus	não	esteja	ao	nosso	
lado	em	bondade	e	misericórdia.	

Deus	 sabe	 quantos	 dias	 nos	 restam	de	 vida;	 sabe	 quais	 as	 tentações,	 as	
necessidades	e	 lutas	que	neles	haverá;	 garante	que,	 qual	 o	dia,	 será	 a	 vossa	
força;	 que	 não	 haverá	 um	 só	 dia	 em	 que	 vos	 falte	 a	 bênção	 de	 sua	
misericórdia;	e	que	Ele	próprio,	na	pessoa	do	Bom	Pastor,	estará	conosco.	

	
“Todos	os	dias,	até	a	consumação	dos	séculos.”	(Mt.	28:20)	

	

ME	SEGUIRÃO	
	

A	 palavra	 “seguir”,	 é	muito	 forte;	 significa	 “caçar”.	 Além	 de	 “levar-me”,	
“guiar-me”	 (vers.	2	e	3),	ele	me	perseguirá,	como	um	grande	cão	de	caça	do	
céu,	jamais	permitindo	que	me	retire	ou	escape.	

Davi	deixa-nos	novamente	sua	impressão	profética,	quando	diz:		
“Para	onde	me	ausentarei	do	teu	Espírito?	Para	onde	fugirei	da	tua	face?	

Se	subo	aos	céus,	lá	estás;	se	faço	a	minha	cama	no	mais	profundo	abismo,	lá	
estás	 também;	 se	 tomo	as	 asas	 da	alvorada	 e	me	detenho	nos	 confins	 dos	



	
mares;	ainda	lá	me	haverá	de	Guiar	a	tua	mão	e	a	tua	destra	me	susterá”	(Sl.	
139:7-10).	

No	Oriente	o	pastor	vai	sempre	adiante	do	rebanho.	Também	nosso	Bom	
Pastor	 jamais	nos	despede	para	o	 trabalho	ou	para	a	peleja	diária	 sem	 ir	Ele	
mesmo	adiante	de	nós.	

Seus	 cães-pastores,	 porém,	 seguem	na	 retaguarda.	 Temos	 uma	 força	 de	
retaguarda	 que	 nos	 defende	 dos	 ataques	 traiçoeiros	 dos	 adversários.	 Temos	
dois	auxiliares	fortes	para	nos	erguerem	de	degrau	em	degrau	pelas	pirâmides	
da	 vida,	 amparando-nos	 de	 cair,	 segredando	 palavras	 de	 conforto	 e	
sustentando-nos	os	braços	quando	em	dificuldade	ou	em	perigo	de	tropeçar.	

Nessa	palavra	“seguir”,	é	possível	haver	a	sugestão	de	que	nós	nos	vamos	
afastando	de	Deus	e	que	Ele	envia	sua	bondade	e	misericórdia	para	nos	fazer	
regressar?	 Pode	 ser...	 Se	 um	pródigo	deixa	 a	 sua	mãe,	 ela	 nunca	o	 esquece;	
suas	preces,	 lágrimas	e	afeição	o	acompanham;	e	para	 reconquistá-lo	para	o	
lar,	 ela	 só	 lhe	envia	os	mais	 ternos	anseios	de	um	coração	quase	esmagado.	
Deus	 é	 assim	 para	 com	 os	 seus;	 estes	 podem	 desviar-se	 Dele,	 mas	 Deus	 os	
segue,	enviando-lhes	no	encalço	a	bondade	e	a	misericórdia.	Às	vezes	parece	
que	 os	 acompanha	 desastre	 após	 desastre,	 flagelo	 após	 flagelo;	 mas	 na	
realidade	não	é	isso.		Nem	tudo	é	como	parece.	São	a	bondade	e	a	misericórdia	
disfarçadas.	

Ele	não	 interrompe	 sua	 fidelidade,	 nem	 falta	 com	 sua	benignidade,	 nem	
desampara	 a	 obra	 de	 suas	 mãos;	 “Porque	 a	 sua	 misericórdia	 dura	 para	
sempre”	(Sl.	106).	

Basta	 uma	meia-volta	 ou	 um	passo	 à	 retaguarda	 para	 que	 nos	 achemos	
aconchegados	 pelos	 braços	 da	 bondade	 e	 da	 misericórdia	 divina,	 que	 nos	
acompanham	 sempre.	 Talvez	 nunca	 tenhamos	 notado	 quão	 perto	 elas	 estão	
com	o	 triste	e	 solitário;	 talvez	estejamos	passando	por	um	desses	maus	dias	
em	 que	 desaparece	 o	 sol	 e	 a	 gente	 se	 sente	 desanimado,	 sem	 um	 raio	 de	
consolo,	sem	nenhuma	esperança.		

Mesmo	 nestas	 circunstâncias,	 é	 certo	 que	 estamos	 sendo	 velados	 pelos	
dois	presentes	divinos.	Os	vultos	gloriosos,	amáveis,	compassivos	da	bondade	
infinita	 de	 Deus	 que	 nunca	 falha,	 e	 de	 sua	 terna	 misericórdia.	 Elas	 nos	
preparam	uma	mesa	no	deserto,	como	fizeram	para	o	Profeta	Elias;	

“Levantou-se,	 pois,	 comeu	 e	 bebeu;	 e,	 com	 a	 força	 daquela	 comida,	
caminhou	quarenta	dias	e	quarenta	noites	até	Horebe,	o	monte	de	Deus”	 (I	
Re.	19:8).	

	
E	assim	vamos	caminhando	de	glória	em	glória.	
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E HABITAREI NA CASA DO 
SENHOR PARA TODO O SEMPRE 

	
	
	
	

Ao	final	deste	lindo	cântico	de	Davi,	pleno	de	expressões	poéticas,	
e	metafóricas,	surge	a	insondável	afirmação...	

	
“E	habitarei	na	Casa	do	Senhor	para	todo	o	sempre.”	

	



	
Sabe-se,	 à	 luz	 de	 inúmeros	 textos	 bíblicos,	 que	 o	 Salmista	 não	

estaria	 neste	 caso	 apontando	 unicamente	 para	 a	 realidade	
escatológica,	mas	 também	 para	 o	 “aqui”	 e	 o	 “agora”.	 Pois	 todas	 as	
benesses	 daquela	 sempiterna	 e	 inefável	 habitação,	 totalmente	
aperfeiçoada,	 será	 como	 afirmou	 Paulo,	 quando	 o	 “corruptível	 se	
revestir	da	incorruptibilidade,	e	o	mortal	se	revestir	da	imortalidade,	
então,	 se	 cumprirá	a	palavra	que	está	escrita:	Tragada	 foi	a	morte	
pela	vitória”	(I	Co.	15:54).	

Tudo	 isto	 nos	 leva	 a	 sentir	 esta	 preexistência,	 na	 militância	
comum	dos	peregrinos	cristãos,	os	quais	podem	se	somar	a	certeza	do	
mesmo	Apóstolo	Paulo,	quando	enfaticamente	afirmou:	“Não	que	eu	
o	 tenha	 recebido	 ou	 tenha	 obtido	 a	 perfeição;	 mas	 prossigo	 para	
conquistar	aquilo	que	para	o	que	também	fui	conquistado	por	Cristo	
Jesus.	Irmãos,	quanto	a	mim,	não	julgo	havê-lo	alcançado;	mas	uma	
coisa	 faço:	 esquecendo-me	 das	 coisas	 	 	 que	 para	 trás	 ficam	 e	
avançando	para	as	que		diante	de	mim	estão,	prossigo	para	o	alvo,	
para	 o	 prêmio	 da	 soberana	 vocação	 de	 Deus	 em	 Cristo	 Jesus”	 (Fl.	
3:12-14).		

Assim,	 os	 que	 estão	 na	 Casa	 do	 senhor,	 mediante	 a	 Fé	 no	
Salvador	Jesus	Cristo,	já	inauguraram	o	“para	todo	o	sempre.”	Muitos	
desses	 já	 conquistaram	 as	 mansões	 celestiais,	 pois	 partiram	
triunfantes	recitando:	

“Combati	o	bom	combate,	completei	a	carreira	e	guardei	a	Fé”	
(II	Tm.	4:7).	

	
“A	morte	não	é	o	fim,	mas	o	começo	de	uma	nova	vida	–	a	Vida	

Eterna.	Jesus	pela	sua	ressurreição	de	entre	os	mortos,	demonstrou	
que	existe	vida	após	a	morte.”	Billy	Graham	

	
Por	fim,	parafraseando	o	Salmo	91,	posso	dizer	com	alegria:	
“O	 que	 habita	 na	 Casa	 do	 Senhor,	 descansa	 à	 sombra	 do	

Onipotente,	para	todo	o	sempre.”	
	

Presbítero	Enéas	Cabral		
4a	Igreja	Presbiteriana	de	BH	

	
	
	



	
O	correr	dos	anos	faz	despertar	em	nossos	corações	o	anseio	daquilo	que	

permanece.	Nossa	natureza	não	sincroniza	o	Temporal,	e	sim	o	Eterno.	E,	ao	
vermos	cair	às	folhas	ante	os	ventos	do	outono	ou	se	espalharem	na	floresta,	
sob	 a	 qual	 andamos	 nos	 curtos	 dias	 de	 inverno;	 quando	 as	 alterações	 do	
mundo	natural	nos	fazem	lembrar	de	outras	alterações	maiores,	que	passam	a	
nos	conduzir	do	mundo	familiar	do	passado	a	outro	tão	desconhecido.	

“Somos	 todos	visitantes	deste	 tempo,	deste	 lugar.	Estamos	somente	de	
passagem.	O	nosso	objetivo	é	viver,	crescer,	amar,	e	depois	voltarmos	para	
casa.	 No	 céu	 nossas	 lágrimas	 serão	 enxugadas.	 As	 tristezas,	 as	 dores	 e	 os	
pesares	 da	 vida	 serão	 esquecidos	 como	 se	 tivessem	 sido	 um	 sonho”	 M.	
Fontaine.	

Começa	então	a	nascer	dentro	de	nós	o	apaixonado	desejo	de	um	lar	que	
a	morte	não	possa	invadir;	de	amizades	que	o	tempo	não	possa	alterar;	de	um	
estado	de	existência	que	desafia	a	qualquer	mudança.	

Essa	permanência	que	aguardamos	parece	como	que	está	prometida	nas	
palavras	com	que	o	Pastor-Poeta	encerra	o	Salmo,	as	quais	são	singelas	como	
as	palavras	“lar”	e	“mãe”,	e	igualmente	repletas	de	significado.	

O	 curso	 do	 Salmo	 é	 tão	 cheio	 de	mudanças	 como	 a	 própria	 vida.	 Cada	
proposição	 é	 um	 quadro	 em	 que	 se	 pinta,	 em	 traços	 vivos	 e	 fortes,	 alguma	
nova	 cena	 de	 nossa	 peregrinação	 na	 terra.	 Mas	 aqui	 o	 turbulento	 regato,	
despenhado	 por	 sobre	 muitas	 rochas,	 tangido	 através	 de	 um	 leito	 sinuoso,	
parece	 desaguar	 na	 profundeza	 do	 oceano	 –	 a	 Eternidade	 –	 cujas	 ondas,	 ao	
quebrar-se	nas	praias	 do	 tempo,	 só	produzem	a	doce	monotonia	musical	 de	
um	–	

	

“PARA	TODO	O	SEMPRE.”	
	

Por	 certo	 se	 fazem	 necessárias	 todas	 às	 mutabilidades	 de	 nossa	 vida	
mortal	a	fim	de	nos	tornar	idôneos	para	o	imutável.	O	tempo	é	o	vestíbulo	ou	
antecâmara	da	 Eternidade.	A	 terra	 é	 a	 instituição	de	preparo	pra	 a	 vida	 real	
que	 nos	 espera	 logo	 que	 tivermos	 aprendido	 a	 última	 lição	 e	 soe	 o	 sino	 da	
escola.	Mas	 tudo	o	que	há,	houve	e	haverá	vai	apenas	completando	o	nosso	
caráter,	 dando	 os	 retoques	 finais	 de	 nossa	 simetria.	 E	 tudo	 será	 esquecido,	
qual	 sonho	noturno,	quando	entrarmos	nessa	Eternidade,	que	é	permanente	
no	 sentido	 de	 jamais	 tirar	 de	 nós	 coisa	 alguma	 daquelas	 que	 realmente	 nos	
pertençam,	mas	completá-las;	ou	digamos,	é	como	a	semente	que	desaparece	
quando	dela	se	desenvolve	um	crescimento	muitíssimo	mais	elevado.	



	
Melhor,	porém,	que	a	ideia	de	permanência	é	a	de	que	o	céu	é	um	LAR	–	é	

a	 “Casa	do	 Senhor”,	 e	das	expressões	do	Velho	Testamento	é	 a	que	mais	 se	
aproxima	das	palavras	de	Jesus:	

	
“Na	casa	de	meu	Pai	há	muitas	moradas”	
	
Que	maravilhoso	poder	há	nessa	palavra	“LAR”!	
	
• Ela	atrai	dos	confins	da	terra	os	transviados;	
• Ela	dá	coragem	ao	marinheiro,	ao	soldado	e	ao	explorador	para	avançar	

com	heroísmo,	independente	das	circunstâncias	que	lhe	cercam;	
• Ela,	 com	 suas	 gratas	 memórias,	 abranda	 os	 momentos	 de	 tristeza,	 e	

como	um	véu	lhe	enxugará	suas	lágrimas.	
	
E	 o	 que	 é	 que	 torna	 tão	 desejável	 a	 ideia	 de	 um	 LAR?	 Não	 é	 só	 a	

localidade,	nem	os	tijolos	e	a	argamassa;	os	 jardins	onde	se	escondia	a	nossa	
infância;	 a	mobília	 vinculada	 a	 ternas	 lembranças	 –	nada	daquilo	que	a	 vista	
nos	possa	evocar.	Não!	

Nada	disso	constitui	o	LAR.	Todas	estas	coisas	sem	os	vultos	queridos	que	
os	costumavam	ocupar	formariam	uma	solidão	em	que	o	sobrevivente	acharia	
impossível	 permanecer.	 Encontramos	nosso	 LAR	onde	 se	 acham	nossos	 pais,	
irmãos,	irmãs,	esposa	e	filhos;	onde	a	presença	de	um	estranho	não	perturbe	a	
irrestrita	intimidade	da	vida	familiar.	

Do	qual	sabemos	tão	pouco,	exceto	que	nosso	Bom	Pastor	já	foi	para	lá;	e	
vejamos	quanta	luz	se	projeta	sobre	ele	pela	comparação	feita	entre	ele	e	um	
LAR.	É	um	LAR	certamente	no	sentido	de	sua	feliz	vida	social.	Sentir-nos-emos	
à	 vontade	 na	 presença	 de	Deus	 como	 as	 crianças	 perante	 seus	 pais	 a	 quem	
amam	com	muita	ternura.	

Conheceremos	 igualmente	 uns	 aos	 outros	 e	 conversaremos	 livremente	
uns	com	outros,	como	temos	feito	com	as	alegres	crianças	do	nosso	convívio.		

Pensai	 na	 grande	 família	 de	 nobres	 filhos	 de	 todas	 as	 eras	 –	 desde	 a	
pequena	 criança,	 até	 o	 jovem	 que	 inicia	 sua	 carreira	 profissional.	 Todos	
reunidos	 no	 grande	 salão,	 em	meio	de	 seus	 imensos	 recintos;	 e	 assim	 tereis	
uma	 concepção	daquilo	 que	há	 de	 ser	 nossa	 ida	 para	 esse	 LAR.	Quando	por	
entre	brados	de	boas	vindas	e	cânticos	Angelicais,	acompanhados	de	harpas,	
chegar	à	casa	do	Pai	o	último	de	seus	filhos,	e	toda	a	família	no	céu	e	na	terra	
estiver	reunida	no	LAR	paterno	“Para	todo	o	Sempre.”	Nunca	mais	separar-se!	
Nunca	mais	terminar	a	festa	familiar,	longa,	feliz	e	gloriosa!	



	
Quem	nos	dera	tornássemos	a	ser	crianças,	tendo	quem	cuidasse	de	nosso	

conforto	 e	 gozo,	 em	 vez	 de	 lutarmos	 pelo	 nosso	 bem	 estar	 e	 de	 outros!	 De	
mistura	 com	 tais	 almejos	 de	 alguma	 perda	 recente;	 a	 sentida	 lembrança	 de	
algum	túmulo	tão	novo	que	as	flores	não	tiveram	ainda	tempo	de	enraizar-se	
na	terra	fresca.	

Não	 nos	 é	 sábio,	 entrarmos	 em	 cogitações	 dessa	 natureza!	 Ela	 nos	
incapacita	 para	 as	 severas	 realidades	 da	 vida.	 Elas	 nos	 desfibram.	 Não	 nos	
demoremos	nelas.	Se	estiver	perdido	o	paraíso	do	passado,	de	modo	que	um	
anjo	o	impede	de	espada	em	punho,	há	outro	paraíso	melhor	adiante	de	nós,	
na	porta	cujos	anjos	nos	recebem	–	o	Paraíso	da	Casa	do	Pai.	

	
Não	pensemos	em	separação,	e	sim,	em	“reunião”	

	
Pensemos	também	nos	amigos	que	nos	aguardam,	os	quais,	graças	a	Deus,	

são	aqueles	que	“sempre	amamos	e	só	por	algum	tempo	estamos	separados”.	
“Bem	Aventurados	os	que	têm	saudades,	porque	eles	chegarão	ao	Lar”.	
	
O	 Salmista	 não	 tem	 dúvida	 alguma	 de	 ali	 estar.	 Todavia	 tinha	 ele	 sido	

ovelha	 desgarrada,	 sua	 folha	 corrida	 não	 fora	 das	 melhores,	 seu	 gênio	 fora	
mais	de	um	guerreiro	e	sanguinário	do	que	de	paz,	amor,	e	benignidade,	para	
que	o	tornasse	idôneo	ao	ambiente	tranquilo	do	céu.	Como	iria	ele	para	lá?	E	
que	é	que	lhe	dava	tamanha	certeza?		

Por	certo	ele	entendeu	que	o	Bom	Pastor	não	podia	ficar	parado	enquanto	
a	 ovelha	 balia	 angustiosa	 lá	 fora.	 Jesus	 disse:	 “Onde	 eu	 estiver	 ali	 estejam	
também	 comigo”	 (Jo.	 104:3-4).	 E	 nós	 temos	 ainda	 mais	 certeza	 de	 que	 a	
promessa	a	que	podemos	alegremente	atender,	 é	 como	uma	 luz	que	alumia	
em	um	lugar	escuro.	

O	 ser	 humano,	 devido	 a	 sua	 situação	 pecaminosa,	 como	disse	Davi:	 “Eu	
nasci	na	iniquidade,	e	em	pecado	me	concebeu	minha	mãe”	(Sl.	51:5),	vive	um	
conflito	 em	 achar	 que	 não	 pode	 merecer	 o	 Céu.	 Porém,	 tem	 de	 tomar	
consciência,	 que	 somente	 duas	 coisas	 podem	 impedi-lo:	 pecado	 não	
confessado	e	falta	de	perdão.	

Davi	 sabia	 muito	 bem	 o	 que	 estava	 escrevendo,	 pois	 experimentou	 o	
grandioso	Amor	de	Deus	em	sua	vida.	

A	vida	definitivamente	não	foi	um	mar	de	rosas	para	Davi,	mesmo	quando	
vivia	em	seus	melhores	momentos	de	glória.	

A	despeito	de	todos	os	seus	problemas,	Davi	conhecia	a	alegria	profunda	
por	causa	da	sua	intimidade	com	Deus.	



	
Problemas,	 lutas,	 amor	 de	 Deus,	 alegrias,	 glórias	 no	 reinado,	 era	 o	 que	

podíamos	 ver	 em	 Davi,	 vivendo	 os	 momentos	 bons	 e	 maus,	 sempre	
procurando	um	cântico	de	louvor	e	adoração.	

Davi	estava	sempre	ligado	na	frequência	do	Céu.	
Ele	 cantava	 porque	 sabia	 que	 Deus	 estava	 firme	 na	 vigilância.	 Para	 ele	

Deus	 era	 o	 centro	 de	 tudo	 que	 o	 interessava,	 pois	 Deus	 não	 deveria	 ser	
meramente	incluído	ou	explicado,	mas	sim	ser	louvado,	adorado	e	obedecido.	

	
“Teu	Senhor,	é	o	Poder,	a	Grandeza,	a	Honra,	a	Vitória	e	a	Majestade”	(I	

Cr.	29:11);	
“Quem	sou	eu,	Senhor	Deus,	e	qual	é	a	minha	casa,	para	que	tenhas	me	

trazido	até	aqui?”	(II	Sam.	7:18);	
“Que	mais	ainda	te	poderá	dizer	Davi?	Pois	tu	conheces	bem	a	teu	servo,	

ó	 Senhor	 Deus...	 Portanto,	 grandíssimo	 és,	 ó	 Senhor	 Deus,	 porque	 não	 há	
semelhante	 a	 ti,	 e	 não	 há	 outro	 Deus	 além	 de	 ti,	 segundo	 tudo	 o	 que	 nós	
mesmos	temos	ouvido”	(II	Sm	7:20,22);	

Para	 todos	 nós	 	 fica	 também	 a	 pergunta,	 quem	 pode	 entrar	 no	 Céu?	
Quem	 também	 teria	 este	direito?	O	apóstolo	 João	nos	deixou	esta	 certeza:	
“Mas	a	todos	quantos	o	receberam,	deu-lhes	o	poder	de	serem	feitos	Filhos	
de	Deus,	a	saber	os	que	creem	em	seu	nome”	(Jo	1:12).	

	
Crer	e	receber	é	a	porta	de	entrada	para	o	Céu.	

	
É	notório	lembrarmos	que	a	vida,	tem	um	princípio,	meio	e	um	fim,	que	é	

a	morte.	
O	que	é	que	as	pessoas	pensam	quando	veem	a	idade	se	aproximando	e	o	

tempo	correndo?	Será	que	elas	encaram	a	pura	realidade	da	morte,	do	túmulo,	
do	além,	do	Céu,	da	Vida	Eterna?	

Como	 é	 que	 elas	 se	 vão?	 Chorando?	 Lábios	 cerrados?	 Clamando,	
implorando	por	mais	dias	de	vida?	Alguns	se	vão	balbuciando	doces	palavras...	

“Certo	cristão	estando	viajando	de	avião,	de	repente	um	passageiro	que	
estava	 muito	 tenso,	 perguntou:	 e	 se	 o	 avião	 cair?	 Ele	 prontamente	
respondeu:	-	EU	SUBO”	

Temos	um	belo	exemplo	de	como	terminar	a	vida,	como	fez	Davi:	
“O	povo	se	alegrou	com	tudo	o	que	se	fez	voluntariamente...;	também	o	

Rei	 Davi	 se	 alegrou	 com	 grande	 júbilo.	 Pelo	 que	 Davi	 louvou	 ao	 Senhor	
perante	 a	 congregação	 toda	 e	 disse:	 Bendito	 és	 tu,	 Senhor,	Deus	 de	 Israel,	
nossa	pai,	de	eternidade	em	eternidade.	Teu,	Senhor,	é	o	poder,	a	grandeza,	



	
a	honra,	a	vitória	e	a	majestade;	porque	teu	é	tudo	quanto	há	nos	céus	e	na	
terra;	teu,	Senhor,	é	o	reino,	e	tu	te	exaltaste	por	chefe	sobre	todos.	Riquezas	
e	 glória	 vêm	 de	 ti,	 tu	 dominas	 sobre	 tudo,	 na	 tua	 mão	 há	 força	 e	 poder;	
contigo	 está	 o	 engrandecer	 e	 a	 tudo	 dar	 força.	 Agora,	 pois,	 ó	 nosso	 Deus,	
graças	te	damos	e		louvamos	o	teu	glorioso	nome”	(	I	Cr.	29:9-13).	

Davi	 estava	 maravilhado,	 pelo	 fato	 de	 um	 Deus	 amoroso,	 poder	 cuidar	
dele.	 Nada	 lhe	 faltando,	 tendo	 pastos	 verdejantes,	 água	 de	 descanso,	 vida	
renovada,	guiado	pela	 justiça,	 tudo	 isto	 lhe	 trazia	segurança,	mesmo	que	em	
algum	momento	 ele	 “Andasse	 pelo	 vale	 da	 sombra	 da	morte,	 não	 temeria	
mal	algum,	porque	Deus	estava	com	ele”.	

O	conhecido	escritor	cristão,	Rev.	Adão	Carlos	dos	Nascimento,	escreveu	
um	precioso	 livro,	caminhando	por	este	 tema:	“Com	 licença,	posso	entrar	no	
céu?”	

Davi	deixa-nos	a	clara	impressão	de	antever	o	Céu,	antes	de	chegar	lá.	
Para	ele	a	Casa	do	Senhor	não	era	apenas	coisa	do	futuro,	mas	também	do	

presente.	Em	outro	salmo,	ele	fala	de	morar	no	esconderijo	do	Altíssimo	e	em	
outro	ainda	emprega	as	abençoadas	palavras:	“Uma	coisa	pedi	ao	Senhor	e	a	
buscarei;	que	eu	possa	morar	na	casa	do	Senhor	todos	os	dias	da	minha	vida,	
para	 contemplar	a	 formosura	do	Senhor,	 e	aprender	no	 seu	Santo	Templo”	
(Sl.	27:4).	

Para	nós,	 seres	mortais,	o	que	é	a	Casa	do	Senhor,	 senão	a	presença	de	
Deus	 habitualmente	 reconhecida	 por	 aquele	 que	 ama	 e	 crê;	 tudo	 cercando,	
tudo	envolvendo,	tudo	permeando	como	a	fresca	brisa	da	primavera?	

Podemos	então,	começar	a	viver	na	Casa	do	Senhor,	neste	sentido	santo	e	
bendito?	

Pode	 assim	 o	 nosso	 céu	 datar,	 não	 do	 momento	 em	 que	 primeiro	
entrarmos	“na	cidade	pelas	Portas”,	e	sim	daquele	em	que	houvermos	lavado	
nossas	vestiduras,	branqueando-as	no	sangue	do	Cordeiro?		

-	Sempre	e	em	toda	parte	podemos	achar	nossa	habitação	em	Deus;	que	
tem	sido	o	lar,	o	refúgio	e	a	morada	do	seu	povo	em	todas	as	gerações.	

-	 Sempre	 em	 toda	 parte	 podemos	 ter	 Nele	 o	 abrigo	 contra	 os	 ventos	
tempestuosos;	

-	Sempre	e	em	toda	parte	podemos	 fazer	de	Sua	natureza,	não	somente	
nossa	fortaleza	e	baluarte,	mas	também	nossa	oração	no	templo.	

Que	 o	 Santo	 Espírito	 torne	 em	 realidade	 para	 cada	 um	 de	 nós	 esta	
possibilidade	de	viver	na	Casa	do	Senhor	cotidianamente	e	a	toda	hora:	

	
• Onde	todas	as	lágrimas,	mal	se	derramam,	são	enxutas;	



	
• Onde	as	solicitudes	não	penetram;	
• Aonde	 o	 Bom	 Pastor	 sempre	 conduz	 seu	 rebanho	 a	 Pastagens	

verdejantes,	de	modo	que	não	tenham	fome;	
• À	margem	de	águas	tranquilas;	
• De	modo	que	não	possam	ter	sede	através	de	ramagens	sombrias,	
• De	modo	que	não	as	moleste	de	dia	o	sol	nem	a	lua	de	noite!	

	
“No	Céu	nossas	lágrimas	serão	enxugadas.	As	tristezas,	as	dores	e	os	

pesares	da	vida	serão	esquecidos,	como	se	tivessem	sido	um	sonho.”	
	
Céu	antes	de	chegarmos	ao	Céu!	
E	basta	para	que	assim	vivamos	para	que	a	vida	se	processe	feliz	e	útil.	Por	

sua	continuação	ela	 se	 formará	em	um	salmo,	 tal	 como	esse	que	cantou	em	
séculos	idos	Davi,	o	Bom	Pastor	e	Rei.	

“Pode	 ele	 começar	 com	a	história	 do	 cuidado	pastoral	 por	 uma	ovelha	
perdida	e	exausta,	mas	não	se	demorará	nesse	nível;	 subirá,	voará	e	há	de	
cantar	 junto	 à	 porta	 do	 céu;	 há	 de	 passar	 os	 seus	 dias	 no	 nível	 daqueles	
planaltos	luzentes	onde	o	próprio	Deus	é	o	sol;	há	de	passar	finalmente,	para	
o	 círculo	 santo	 e	 glorioso	 do	 Lar,	 cujos	 habitantes	 todos	 afirmam,	 sem	 a	
mínima	sombra	de	presunção	ou	de	medo:	“Desde	antiguidade,	esta	firme	o	
teu	trono;	tu	és	desde	a	eternidade”	(Sl.	93:2).	

	
“Minha	casa	está	no	Céu.	Eu	estou	apenas	viajando	por		

este	mundo.”	Billy	Graham	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

CONCLUSÃO 
	

	
	
	
	
Após	 apresentar	 o	 seu	 repertório	 a	 um	 seleto	 auditório	 certo	 poeta,	 foi	

inquerido	 sobre	 sua	Fé	Cristã,	 e	no	que	ele	 realmente	 cria.	 Para	 surpresa	de	
todos,	 assumiu	 novamente	 o	 microfone	 e	 com	 um	 sorriso	 contagiante,	
começou	a	recitar	o	SALMO	23.	

	
“O	Senhor	é	o	meu	Pastor;	e	Nada	me	Faltará.	Ele	me	 faz	 repousar	em	

pastos	verdejantes.	Leva-me	para	junto	das	águas	de	descanso;	refrigera-me	
a	alma.	Guia-me	pelas	veredas	da	justiça	por	amor	do	seu	nome.	Ainda	que	
eu	ande	pelo	vale	da	sombra	da	morte,	não	temerei	mal	nenhum,	porque	tu	
estás	 comigo;	 a	 tua	 vara	 e	 o	 teu	 cajado	 me	 consolam.	 Preparas-me	 uma	
mesa	na	presença	dos	meus	adversários,	unges-me	a	cabeça	com	óleo;	o	meu	
cálice	transborda.	Bondade	e	Misericórdia	certamente	me	seguirão	todos	os	
dias	da	minha	vida;	e	habitarei	na	Casa	do	Senhor	para	todo	o	sempre.”	

	
Ao	concluir	disse:	
Nestas	 doces	 palavras	 aprendemos	 que	 o	 Bom	 Pastor,	 não	 busca	

recompensa,	 não	 é	 omisso	 no	 cuidado	 com	 as	 ovelhas,	 antes	 o	 que	 ele	
representa,	é	cuidado,	ternura	e	amor	pastoral.	

Para	alguns	de	nós,	pode	ser	até	uma	afirmação	de	Fé.	Eu	pessoalmente	
não	desejo	nada	mais,	pois	assim	creio	de	todo	o	meu	coração.	

Aprendi	 dos	 lábios	 da	minha	 querida	mãe	 quando	 ainda	 era	 criança	 e	 o	
tenho	 repetido	 todas	 as	manhãs	 ao	 longo	da	minha	 vida.	Quando	 começo	 a	
estudá-lo	 e	 conhecê-lo	 com	 mais	 profundidade,	 encontro	 doçura	 e	
espiritualidades	 incomparáveis,	e	passo	a	entender	que	a	 caminhada	ainda	é	
longa...	

Creio	que	a	morte	há	de	me	surpreender	com	esta	tarefa	inacabada.	Mas	
pela	bondade	e	misericórdia	do	Bom	Pastor,	hei	de	firmar-me	nas	palavras	de	
vida	deste	Salmo,	e	esforçar-me	por	vivê-lo,	pois	ele	há	de	guiar-me	à	cruz	de	
Cristo,	e	a	sua	Glória,	“porque	eu	aguardo	a	cidade	que	tem	fundamentos,	da	
qual	 Deus	 é	 o	 arquiteto	 e	 edificador”	 (Hb.	 11:10)	 e	 	 estou	 bem	 certo	 que:	
Habitarei	na	casa	do	Senhor	para	todo	o	sempre.”	



	
	

APÊNDICE	
	

SALMO	23		
Walter	e	Edelweis	Kaschel	

	
• O	Senhor	é	o	meu	Pastor...	Isto	é	relacionamento!	
• Nada	me	faltará...	Isto	é	suprimento!	
• Caminhar	me	faz	por	verdes	pastos...	Isto	é	descanso!	
• Guia-me	mansamente	a	águas	tranquilas...	Isto	é	refrigério!		
• Refrigera	minha	alma...	Isto	é	cura!	
• Guia-me	pelas	veredas	da	justiça...	Isto	é	direção!	
• Por	amor	de	seu	nome...	Isto	é	propósito!	
• Ainda	que	eu	andasse	pelo	vale	da	sombra	da	morte...	Isto	é	

provação!	
• Eu	não	temeria	mal	algum...	Isto	é	proteção!	
• Porque	tu	estás	comigo...	Isto	é	fidelidade!	
• A	tua	vara	e	o	teu	cajado	me	consolam...	Isto	é	esperança!	
• Unges-me	a	minha	cabeça	com	óleo...	Isto	é	consagração!	
• E	o	meu	cálice	transborda...	Isto	é	abundância!	
• Certamente	que	a	bondade	e	a	misericórdia	me	seguirão	todos	os	

dias	da	minha	vida...	Isto	é	benção!	
• E	eu	habitarei	na	casa	do	Senhor...	Isto	é	segurança!	
• Por	longos	dias...	Isto	é	eternidade!	
	

O	SEGREDO	DE	DAVI	
	

No	Hebraico	-	TEHILLIM	–	Um	cântico	de	Louvor,	um	Salmo,	uma	Canção.	
Le	Dhavidh	–	para	Davi,	de	Davi,	ou	a	Davi.	
É	conhecido	como	a	Pérola	dos	Salmos.	
Não	 há	 dúvida	 quanto	 à	 autoria	 do	 Salmo	 23.	Davi	 deixou	 indelével	 seu	

autógrafo	em	cada	verso.	Quando,	porém,	teria	sido	ouvido	pela	primeira	vez?	
Teria	 cantado	 primeiramente	 nas	 colinas	 de	 Belém,	 enquanto	 as	 ovelhas	
pastavam,	 pontilhando	 os	 montes,	 como	 pedras	 calcárias?	 Ter-se-ia	



	
derramado	 aos	 ouvidos	 do	 rei	 maníaco,	 salientando	 ainda	 mais	 o	 contraste	
entre	aquele	olhar	triste	e	carregado	e	o	rosto	jovial	do	Pastorzinho?	Pode	ser,	
mas	há	nele	tal	força,	madureza	e	profundidade,	que	não	parecem	compatíveis	
com	 a	 tenra	 juventude.	 Denunciando	 antes	 o	 braço	 do	 homem	 que	 já	
aprendeu	 o	 bem	 por	 conhecer	 o	 mal,	 e	 que	 em	 meio	 de	 variadíssimas	
experiências	da	vida	humana,	já	provou	suficientemente	as	Graças	Pastorais	do	
Senhor,	“que	em	Nada	lhe	podia	Faltar”.	

Estas	 palavras	 certamente	 foram	 primeiro	 entoadas	 por	 quem	 tinha	
sofrido	muito;	por	quem	tinha	provado	os	cálices	da	amargura;	por	quem	fora	
obrigado	a	enveredar	por	labirintos,	e	muitas	rochas	cavernosas.	

Quem	 sabe	 Davi	 com	 toda	 esta	 inclinação	 poética,	 consagrou	 um	
compartimento	do	seu	palácio,	à	memória	de	seus	primeiros	dias,	antes	que	o	
capricho	 real	 o	 erguesse	 da	 obscuridade	 para	 o	 lugar	 de	 honra.	 Ali	 neste	
recanto	com	piso	nu,	estava	a	equipagem	singela	da	vida	pastoril:	

A	vara	(bordão),	o	cajado,	o	alforje,	a	funda,	a	vestimenta	campestre;	e	ali	
passava	 ele	 uma	 parte	 do	 seu	 dia,	 recordando-se	 do	 que	 tinha	 sido,	 como	
antídoto	às	 tentações	que	aos	homens	sobrevêm;	com	o	brilho	ofuscante	do	
favoritismo	e	da	popularidade.	

	Assim	o	Rei	Davi,	não	se	esqueceu	do	Jovem	Pastor.	Havia	em	seu	coração	
um	lugar	especial,	ao	qual	ele	se	retirava	para	orar;	e	 foi	ai	que	compôs	este	
Salmo	 em	 que	 a	 madura	 experiência	 de	 sua	 virilidade	 se	 mistura	 com	 a	
memória	vivaz	de	sua	adolescência	passada	entre	as	ovelhas.	

“Também	escolheu	a	Davi,	 seu	 servo,	e	o	 tomou	dos	 redis	das	ovelhas;	
tirou-o	 do	 cuidado	das	 ovelhas	 e	 suas	 crias,	 para	 ser	 o	 Pastor	 de	 Jacó,	 seu	
povo,	e	de	Israel,	sua	herança”	(Sl.	78:70,71).	

“Quanto	a	nós,	teu	povo	e	ovelhas	do	teu	pasto,	para	sempre	te	daremos	
graças;	de	geração	em	geração	proclamaremos	os	teus	louvores”	(Sl.	79:13).	

Portanto,	 o	 Salmo	 23,	 possui	 um	 regato	 de	 virtude	 que	 cura	 o	 solo	 por	
onde	corre,	 levando-nos	a	entender	que	o	poder	destas	palavras	consiste	em	
falar	 pouco	 do	 homem	 e	muito	 de	 Deus.	 Pois	 cada	 verso	 vai	 dizendo	 o	 que	
Deus	(Jeová),	faz	ou	pode	fazer	para	quem	o	deixa	ser	o	Seu	Pastor.	

Este	 foi	o	 segredo	da	vida	de	Davi,	que	nos	 leva	a	conhecer	o	Salmo	23,	
para	os	dias	de	hoje.	

	



	

A	BELEZA	DESTE	SALMO	
	
A	Bíblia	é,	em	larga	escala,	uma	coleção	de	livros	escritos	por	homens	de	

origem	humilde,	que	a	produziram	sob	orientação	do	SENHOR.	Grande	parte	
da	sua	terminologia	e	ensino	emprega	linguagem	rural,	enfocando	aspectos	da	
vida	do	campo	e	os	fenômenos	da	natureza.	As	pessoas	a	quem	estes	escritos	
foram	 originalmente	 dirigidos	 eram,	 em	 sua	maioria,	 gente	 simples,	 de	 vida	
nômade,	sempre	em	contato	com	a	natureza,	rodeada	pela	atmosfera	livre	dos	
campos.	

Três	mil	 anos	 já	 se	passaram	desde	que	o	 suave	cantor	de	 Israel	entoou	
este	Salmo	concernente	ao	cuidado	Pastoral	de	Deus.	Trinta	séculos!	É	muito	
tempo.	Em	tão	longo	prazo	já	reduziram	a	pó	todos	os	restos	materiais	de	sua	
vida,	por	mui	entourados	que	estivessem.	

A	harpa,	de	cujas	cordas	seus	dedos	 tiravam	celeste	melodia;	a	bandeira	
esfarrapada	 que	 ele	 se	 ufanava	 de	 erguer	 ao	 nome	 do	 Senhor;	 o	 gasto	
exemplar	 do	 Livro	 da	 Lei,	 que	 era	 sua	 meditação	 dia	 e	 noite	 (Salmo	 1);	 a	
enorme	 espada,	 com	 que	 ele	 matou	 o	 gigante	 Golias;	 a	 câmara	 palaciana,	
donde	seu	espírito	se	projetou	para	se	unir	aos	harpistas	celestes	–	tudo	isso	
passou	para	o	monturo	dos	séculos,	mas	mesmo	assim	–	é	tão	novo	como	se	
houvera	sido	composto	para	os	dias	de	hoje.	

“Este	precioso	Salmo”	 tem	sido	as	primeiras	palavras	que	 se	ensinam	às	
crianças	e	talvez	o	Santo	Filho	as	tivesse	aprendido	a	recitar	no	antigo	hebraico	
aos	pés	de	Maria,	na	 cidade	de	Nazaré;	 e	não	é	nossa	 surpresa	de	 serem	as	
últimas	palavras	murmuradas	aos	ouvidos	dos	queridos,	quando	do	crepúsculo	
entre	o	anoitecer	da	terra	e	o	alvorecer	do	céu.	

Também	pode	muito	bem	ser:	
O	paciente	em	sua	recamara;		
O	mártir,	o	soldado	de	sentinela;	
O	viageiro	entre	perigos.	
Todos	estes	e	muito	mais,	tem	achado	nestas	santas	palavras	um	lenitivo	

contra	 o	medo,	 uma	 inspiração	 para	 a	 nova	 vida	 e	 uma	 nova	 esperança	 do	
viver.	

	



	

OS	NOMES	DE	DEUS	NO	SALMO	23	
	
O	 Senhor	 é	 o	 Deus	 Eterno,	 o	 Deus	 que	 fez	 uma	 aliança	 com	 Israel.	 Os	

nomes	compostos	de	Deus	no	Antigo	Testamento	refletem	o	conteúdo	deste	
salmo:	

	
“Nada	me	faltará”	–	Adonay	Jiré	–	“O	Senhor	que	vê	e	provê”	(Gn.	22.14)	

“Água	de	descanso”	–	Adonay	Shalom	–	“O	Senhor	é	Paz”	(Jz	6.24)	
“Refrigera-me	a	alma”	–	Adonay	Rafá	–	“O	Senhor	que	te	cura”	(Êx.	15.26)	
“Veredas	da	justiça”	–	Adonay	Tsidkenu	–	“Senhor,	Nossa	Justiça”	(Jr.	33.16)	

“Tu	estás	comigo”	–	Adonay	Shamá	–	“O	Senhor	está	Ali”	(Ez.	48.35)	
“Na	presença	dos	meus	adversários”	–	Adonay	Nissi	–	“O	Senhor	é	a	minha	

bandeira”	(Êx.	17.15)	
“Unge	a	minha	cabeça”	–	Adonay	Mekadesh	–	“O	Senhor	que	me	Santifica”	

(Lv.	20.8)	
	

Ele	é	o		nosso	Roy		(Pastor)	
O	nome	 JEOVÁ,	 inclui	 também	a	 ideia	que	ele	 causa	ou	 faz	acontecer,	o	

que	Ele	decidir	em	relação	à	sua	criação	e	ao	cumprimento	de	seu	propósito.	
“Todo	aquele	que	invocar	o	nome	de	JEOVÁ,	será	salvo”	(Rm.	10:13)		
“E	 reconhecerão	 que	 só	 Tu,	 cujo	 nome	 é	 SENHOR,	 és	 o	Altíssimo	 sobre	

toda	a	terra.”	(Sl.	83:18)	
“Ao	Senhor	pertence	a	terra	e	tudo	o	que	nela	se	contém,	o	mundo	e	os	

que	nele	habitam”.	 (Sl.	 24:1)	Toda	outra	vida,	desde	uma	 folha	na	natureza,	
até	o	arcanjo	diante	do	trono,	é	dependente	e	derivado.	Todas	se	gastam,	se	
alteram	e	se	envelhecem;	só	ELE	é	imutavelmente	o	MESMO.	Todas	as	demais	
vidas	são	fogos	as	quais	Ele	supre	o	combustível;	só	Ele	se	sustenta	a	si	próprio.	

Translademos	 agora	 o	 título	 para	 o	 nosso	 Salmo,	 e	 digamos,	 apreciando	
sua	nova	significação:	“Jeová/Jesus,	é	o	Meu	Pastor”.	

Qual	 será	 a	 deficiência	 nossa	 que	 não	 seja	 suprida	 por	 esta	 dupla	
natureza?	Como	 Jeová	ele	 tem	 todo	o	poder,	 como	 Jesus	 toda	a	 compaixão.	
Como	 Jeová	 sustenta	 os	 mundos;	 como	 Jesus	 vive	 sempre	 para	 interceder.	
Como	 Jeová,	 é	 o	 Senhor	 absoluto	 de	 tudo;	 como	 Jesus,	 palmilha	 ainda	 as	
veredas	 deste	 mundo	 ao	 nosso	 lado,	 segredando	 suave	 e	 mansamente	 aos	
nossos	ouvidos:	



	
“Não	temas,	ó	pequenino	rebanho”	(Lc.12:32).	

“Ele	é	o	Senhor	Deus	que	criou	os	céus	e	a	terra”	(Gn.	2:4);	que	formou	o	
homem	 do	 pó	 da	 terra	 e	 lhe	 soprou	 nas	 narinas	 o	 fôlego	 de	 vida	
transformando-o	em	alma	vivente	(Gn.	2:7).	Ele	é	o	Senhor	a	quem	pertencem	
o	céu,	a	terra	e	tudo	que	nela	se	contém,	o	mundo	e	os	que	nele	habitam.	(Sl.	
24:1);	o	Senhor	que	deve	ser	louvado	por	todo	o	ser	que	respira”	(Sl.	150:6).	

O	profeta	Isaías	pronunciou:	
“O	Senhor	 te	guiará	continuamente,	 fartará	a	 tua	alma	até	em	 lugares	

áridos,	 e	 fortificará	os	 teus	 ossos;	 serás	 como	um	 jardim	 regado,	 como	um	
manancial,	cujas	águas	jamais	faltam”	(Is.	58:11).	

Apesar	 de	 Jeová	 apresentar-se	 como	 o	 Grandioso,	 o	 Ser	 Supremo,	 Ele	
relaciona-se	com	o	homem,	Ele	se	expressa	na	sua	 intimidade,	Ele	também	é	
descrito	como	o	Senhor	bendito	que	dia	a	dia	leva	o	nosso	fardo	“que	livra	os	
que	 se	 apegam	a	 Ele	 com	amor	 e	 que	 põe	 a	 salvo	 os	 que	 conhecem	o	 seu	
nome,	 responde	aos	que	o	 invocam	e	com	eles	está	na	angústia	para	 livrá-
los”	(Sl.	12:5).	

	

BODE	E	OVELHA	
	
As	diferenças	entre	o	Bode	e	a	Ovelha:	o	bode	não	consegue	andar	junto,	

ele	 somente	 anda	 sozinho;	 e	 a	 ovelha	 sempre	 anda	 em	 grupo.	 Quando	 se	
coloca	 um	 bode	 novo	 no	 rebanho,	 a	 recepção	 dele	 é	 na	 cabeçada	 e	 na	
chifrada.	Quando	se	coloca	uma	ovelha	nova	no	rebanho,	a	recepção	que	ela	
recebe	é	 ficar	 se	 esfregando	uma	na	outra	 para	passar	 o	 cheiro	para	 aquela	
que	esta	chegando.	

Na	 questão	 da	 alimentação,	 numa	 pequena	 vasilha	 10	 ovelhas	 comem	
juntas,	mas	no	mesmo	vasilhame	02	bodes	não	comem	juntos,	porque	um	bate	
no	outro,	eis	a	grande	diferença,	as	ovelhas	nunca	se	agridem.	

O	 bode	 urina	 nas	 patas	 e	 aonde	 ele	 vai	 andando	 deixa	 um	mau	 cheiro	
horrível.	A	ovelha	não,	o	carneiro	tem	uma	glândula	nas	patas	e	onde	ele	passa	
deixa	 um	 cheiro	 muito	 suave,	 bem	 sutil	 para	 que	 as	 outras	 ovelhas	 o	
reconheçam	e	assim	vai	demarcando	o	seu	lugar	com	as	suas	pegadas.	

Isto	 é	 real	 no	 dia	 a	 dia	 entre	 bode	 e	 ovelha.	 A	 pessoa	 que	 cuida	 do	
rebanho	é	 chamada	de	PASTOR	DE	OVELHAS.	 Ele	 conhece	o	 rebanho	e	 sabe	



	
qual	 faz	 parte	 e	qual	 não	 faz.	Quando	ele	olha	no	 chão	 já	 vê	 a	diferença	do	
rebanho.	Ali	 ele	olha	o	 rastro	e	as	pegadas	e	 consegue	perceber	que	no	 seu	
rebanho	tem	uma	ovelha	que	esta	doente.	Ele	lhe	passa	um	remédio	(óleo),	a	
coloca	sobre	as	costas	e	a	trás	para	casa.	

Jesus	fala	em	(Mt.	25:32)	“todas	as	nações	serão	reunidas		e	ele	separará	
uns	dos	outros,	como	o	pastor	separa	os		bodes	das	ovelhas”.	

O	APRISCO	É	UM	SÓ,	MAS	DIVIDIDO	EM	DUAS	PARTES.	
À	 noite	 o	 pastor	 chama	 todo	 o	 seu	 rebanho	 e	 lá	 dentro	 separa-os,	 os	

bodes	ficam	de	um	lado	e	as	ovelhas	de	outro.	Se	ficarem	juntos	a	noite,	pela	
manhã	 muitas	 ovelhas	 estarão	 mortas;	 porque	 os	 bodes	 sempre	 matam	 as	
ovelhas,	dando-lhes	chifradas,	por	isto	o	pastor	os	separa	na	hora	de	dormir.	

A	líder	das	ovelhas,	sendo	a	mais	velha,	carrega	um	chocalho	que	faz	com	
que	o	rebanho	a	siga.	Já	os	bodes	não	andam	juntos,	somente	andam	sozinhos.	
Então	cada	bode	tem	de	ter	o	seu	próprio	chocalho,	para	que	o	pastor	possa	
saber	 onde	 ele	 está,	 pois	 ele	 se	 perde	 no	 meio	 do	 mato	 somente	 sendo	
encontrado	pelo	barulho	do	chocalho.	

As	 ovelhas	 retornam	 para	 casa	 por	 dois	motivos.	 Elas	 saem	 do	meio	 do	
mato	e	se	misturam	no	meio	das	outras,	podendo	estar	entre	1.000	ovelhas.	
No	 final	 da	 tarde,	 cada	 uma	 vai	 para	 sua	 casa,	 sabendo	 o	 caminho,	 pois	
seguem	a	líder	que	as	vai	chamando	e	assim	o	rebanho	volta	para	casa	porque	
sabem	que:	

1. O	curral	onde	elas	moram	tem	segurança	para	dormirem;	
2. 	Sempre	tem	alimento.	

Podemos	concluir	que	o	lugar	seguro	é	a	Igreja	e	o	alimento	é	a	Palavra	de	
Deus.	 A	 palavra	 está	 na	 Igreja.	 Assim	 concluímos	 a	 importância	 de	 estarmos	
sempre	juntos	como	ovelhas.	

A	ovelha	sozinha	será	como	bode,	sem	direção.	Fica	vulnerável	e	pronta	a	
sofrer	 ataques	 do	 inimigo,	 que	 está	 rugindo	 como	 leão,	 procurando	 a	 mais	
fraca	ovelha	para	poder	devorá-la.	

	
Neste	link,	vemos	um	exemplo	de	como	o	rebanho	se	comporta	diante	do	

verdadeiro	pastor,	pois	é	ele	que	garante	a	segurança	de	suas	ovelhas:	
	

https://www.youtube.com/watch?v=vbdAefpziro	
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