SALMOS

Uma referência para a vida de
adoração e oração do cristão

O SUPREMO BOM PASTOR
”O Senhor é meu pastor; nada me faltará.”
Salmo 23.1

Este poema deve muito de seu encanto à habilidosa
combinação de imagens contrastadas que cobrem os
principais aspectos da vida humana, a saber, ao ar livre (v12) e nos interiores (v6); paz pastoral (v2) e peregrinação
entre o perigo (v4); a possibilidade do mal (v4) e a
antecipação do bem (v5); tempos de revigoramento de
alma (v3) e tempos de ignominiosa melancolia (v4); a
experiência em seguir (v1-2) e uma vida de estável
segurança (6b).
Não obstante, todas as facetas literárias dessa gema lírica
são vistas à luz do Senhor cujo terno cuidado, incessante
vigilância e presença perpétua proporcionam à vida todas
as suas cores e satisfações. Efetivamente, a atividade de
sete aspectos do Senhor, descrita nos vers. 2-5 (Ele faz, Ele
guia, Ele refrigera, Ele lidera, Ele está comigo, Ele prepara
uma mesa, e Ele unge a minha cabeça) está emoldurada
dentro do nome do Senhor (a primeira e a última palavras
do poema).
F. Davidson <
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VERDADE APLICADA
>>>

Cristo, nosso Bom Pastor, deu
Sua vida por nós, supre todas as
nossas necessidades e está
conosco em todo o tempo.
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OBJETIVOS DA LIÇÃO

APRESENTAR

as características do Bom
Pastor.

EXPOR

as necessidades da
ovelha.

DESTACAR

a necessidade de
conhecermos o Bom
Pastor.
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Este salmo não tem comparação quando tomado como a
canção da fé. É impossível avariar seus efeitos sobre o homem
através dos séculos. Dor, tristeza e dúvida têm sido afastadas
por meio de sua poderosa afirmação de fé. Paz, satisfação e
confiança têm sido as bênçãos recebidas por aqueles que
partilham da sublime confiança do salmista. Embora a
linguagem seja simples e o significado claro, ninguém foi capaz
de exaurir a mensagem do poema ou melhorar sua beleza
tranquila.
D. L. Moody
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TEXTOS DE REFERÊNCIA
SALMOS 23 >>>

1 – O Senhor é o meu pastor; nada me
faltará. 2 – Deitar me faz em verdes pastos,
guia-me mansamente a águas tranquilas. 3
– Refrigera a minha alma; guia-me pelas
veredas da justiça por amor do seu nome.
4 – Ainda que eu andasse pelo vale da
sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo; a tua vara e o teu
cajado me consolam. 5 – Preparas uma
mesa perante mim na presença dos meus
inimigos, unges a minha cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. 6 – Certamente
que a bondade e a misericórdia me
seguiram todos os dias da minha vida; e
habitarei na casa do Senhor por longos
dias.
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INTRODUÇÃO

Este salmo certamente é um dos mais
lindos e conhecidos entre os escritos
poéticos das Escrituras Sagradas, o seu
clímax revela um amor singular que não
encontra satisfação em nenhum alvo
material, mas unicamente no próprio
Senhor Jesus. Quer seja entoado em forma
admirável de hino, quer recitado na Escola
Bíblica Dominical, há nele uma graça
abundante e uma mensagem imortal.
Trata-se de um dos salmos messiânico, pois
retrata o Cristo como o Bom Pastor, que
cuida e protege de cada uma de suas
ovelhas (Jo 10.11). Este salmo também é
chamado de salmo de confiança, pois
transpira confiança e fé no Senhor.
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1. O PASTOR E SUAS
AÇÕES

Palavras chave:
•Convívio
•Cuidado
•Proteção

A palavra pastor expressa alguém que tem uma
relação íntima e pessoal que produz confiança, já
que o pastor é alguém que convive com seu
rebanho, ele conhece suas ovelhas; e elas
conhecem o seu pastor (Jo 10, 14). O pastor
cuida, protege e guia as ovelhas, o que torna
essa relação mais forte a cada dia que passa. O
Senhor é o meu pastor. Estas palavras ensinam a
cada um de nós a experimentar a satisfação
através do cuidado do grandioso Pastor do
universo, o Redentor e Preservador dos homens.
Temos alegria em saber que temos um Pastor
que se importa conosco; este Pastor é o Deus
Altíssimo.
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Subtópicos do ponto 01

1.1

1.2

1.3

Descanso nos
momentos de
perigo

Refrigério para a
alma atribulada

Presença nas
horas mais
difíceis
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Palavras chave:
•Incapacidade
•Descanso
•Segurança
•Paz

1.1. Descanso nos momentos de perigo
As ovelhas são animais indefesos e não enxergam
bem, são incapazes de cuidar de si mesmas, por isso,
elas precisam do cuidado do pastor. Qualquer
agitação ou intruso assusta as ovelhas. Elas são tão
medrosas, que não conseguem deitar-se a não ser
que estejam totalmente seguras. Assim, com a
presença do pastor, as ovelhas podem descansar em
segurança, mesmo no momento de perigo porque o
seu pastor está protegendo seu rebanho. Os verdes
pastos e as tranquilas águas ao lado das quais as
ovelhas repousam (cf. o “lugar de descanso” que a

arca procurava para Israel em Nm 10.33) são
descrito em primeiro lugar para mostrar como o
pastor, diferente do mercenário, observa e cuida de
suas ovelhas. Hernandes Dias Lopes diz: “É o Senhor
que nos faz repousar em pastos verdejantes e nos
leva para as águas tranquilas. Ele não apenas provê
alimento e água, mas também nos dá paz no vale.
Não apenas nos dá o que necessitamos, mas ele
mesmo nos conduz à suas fontes de provisão,
fazendo-nos descansar”.
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Palavras chave:
•Conhecer
•Refrigério
•Vitalidade
•Perdão e Paz

1.2. Refrigério para a alma atribulada
Davi declara confiantemente que apenas o Senhor é
capaz de trazer refrigério para sua alma. Pois, é o
Pastor que protege de todos os perigos, sejam eles
externos ou internos trazendo refrigério para alma.
Assim aprendemos neste salmo que Deus refrigera a
alma do Seu povo com Sua suave voz e Seu toque
gentil. Por isso, as ovelhas conhecem seu Pastor e
são por Ele conhecidas (Jo 10.14). O refrigério para
“alma” significa “vitalidade, vida” Assim sendo, em
um sentido real, a parte espiritual do homem
igualmente é refrigerada pela ministração do Pastor

que visa o bem do corpo e da alma. O Bom Pastor
cuida não somente das ovelhas saudáveis, mas
também e especialmente das enfermas. Veja
Ezequiel 34.16 parte A “A perdida buscarei, e a
desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a
enferma fortalecerei”. O Bom Pastor também sabe
quais são as veredas certas, e é por elas que guia as
ovelhas. Ele não perderá uma única ovelha, e elas
todas obterão cumprimento espiritual. Aqui a lição
espiritual é clara: o Senhor provê perdão e paz para
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aqueles que O seguem.

Palavras chave:
•Presença
•Provação
•Dificuldade
•Pastor está conosco

1.3. Presença nas horas mais difíceis
Davi diz que “Ainda que eu andasse pelo vale da
sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu
estás comigo; a tua vara e o teu cajado me
consolam” (Sl 23.4). O vale da sombra da morte
pode ser qualquer situação de perigo ou aflição em
nossa vida. A consciência de nossa própria
mortalidade costuma se destacar quando da doença,

provação ou dificuldade. Mas o Senhor, nosso
Protetor, está presente em todas as horas, e Ele
pode nos guiar em meio a esses vales sinistros e
complexos até a vida eterna junto a Ele. Não há por
que temer o poder da morte. O Bom Pastor está
conosco mesmo nas circunstâncias que parecem
mais difíceis e angustiantes.
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2. AS NECESSIDADES
DA OVELHA

Palavras chave:
•Ensina
•Procura e livra
•Alimenta e protege

As ovelhas são animais frágeis que precisam de
cuidados, geralmente elas não conseguem se
defender dos ataques dos inimigos, assim, a
presença do pastor em seu meio traz
tranquilidade e proteção. Já aos pastores são
exigidas algumas qualidades, por exemplo:
Ensina como as ovelhas devem agir (João 10.7);
Guia o rebanho (João 10. 4,10,17); É o exemplo
moral e espiritual das ovelhas e vai adiante delas
(João 10.4); É inteiramente devotado ao seu
rebanho (João 10.11); Garante a segurança do
rebanho (João 10.27-30); Imita o Pastor, sendo
um subpastor. Ele alimenta e protege os
rebanhos (Jeremias 31.10). Procura as ovelhas
perdidas (Ezequiel 34.12) e livra as ovelhas dos13
animais ferozes (Amós 3.12).

Subtópicos do ponto 02

2.1

2.2

2.3

Necessidade de
proteção

Necessidade de
direção

Necessidade de
provisão
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Palavras chave:
•Vulnerável
•Míope
•Vare e Cajado
•Proteger e resgatar

2.1. Necessidade de proteção
As ovelhas são animais indefesos, como citado em
tópicos anteriores, por isso, requer toda atenção do
seu pastor para proteger e tranquilizar em qualquer
situação de perigo. Geralmente as ovelhas são
míopes, não enxergam bem, ficando mais vulnerável
ainda aos ataques dos predadores. Davi conhecia
suas fragilidades e por isso, sempre estava pronto
para proteger, guiar e conduzir a um lugar onde as

ovelhas podiam descansar em segurança. Os
pastores da Antiguidade usavam a vara e o cajado
para resgatar, proteger e guiar as ovelhas. Assim, se
tornaram símbolos do amoroso zelo do Bom Pastor
sobre Seu rebanho. As ovelhas não ficam sós; o
pastor esta constantemente a seu lado, orientandoas para local seguro. Da mesma forma, Deus está
conosco a nos proteger.
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Palavras chave:
•Guia
•Conduz
•Vare e Cajado
•Caminho

2.2. Necessidade de direção
O nosso Pastor guia suas ovelhas pela vereda da
justiça, se fôssemos abandonados a nossa própria
sorte, entraríamos por trilhas perigosas e
escorregadias dos enganos que acabaria em morte.
Todavia, devemos deixar o Senhor direcionar nossos
caminhos porque Ele sabe qual caminho é mais

seguro para suas ovelhas. Assim, o nosso Pastor nos
conduz pela vereda da justiça. Ele conduz ao
descanso e a restauração, pelas lutas da vida e
através de lugares perigosos. O pastor cuida assim
das necessidades da vida e afasta o temor do perigo.
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Palavras chave:
•Pasto Verdejante
•Cuidados
•Vare e Cajado
•Proteger e resgatar

2.3. Necessidade de provisão

Era costume dos pastores guardarem suas ovelhas, eles
conduziam-nas e proviam alimento e água para elas,
cuidavam delas quando se encontrava cansadas, feridas
ou doentes, quando alguma se perdia, o pastor ia atrás e
salvava do perigo. O pastor conhecia pelo nome todas as
ovelhas, ele simplesmente as amava. No verso 2 o
salmista descreve que os pastos eram verdejantes, isso
por causa da estação das chuvas, mas não ficava assim o
ano todo. Às vezes não tinha cercas, a terra era
acidentada e perigosa, cheia de animais selvagens e de
cobras, e o rebanho indefeso precisava de cuidados
constantes do pastor. Os versículos 1 a 3 ressaltam que
Jesus é suficiente para suprir todas as necessidades que

suas ovelhas possam ter enquanto se alimentam.
Necessitam, sobretudo, de alimento (Palavra), de água,
de descanso e de um pastor que as conduza. Quando o
povo de Deus segue o seu Pastor, tem tudo de que
precisa e não necessita de coisa alguma para viver
adequadamente (Mt 6.33; Fp 4.19). Geralmente, as
ovelhas não se deitam quando estão famintas e não
bebem água de riachos com correntezas fortes. Por isso,
a necessidade do pastor criar uma represa temporária
num córrego para que as ovelhas possam saciar sua
sede. No versículo 2, pode-se ler: “leva-me para junto
das águas tranquilas”. No céu, nosso Pastor nos
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conduzirá a fontes de água viva (Ap 7.17).

3. CRISTO, O SUPREMO
BOM PASTOR
Conforme disse o autor da revista, pastor Adriel,
há no evangelho escrito por João, bem como em
outros livros, vários textos ditos por Jesus a
respeito de si mesmo que determina como o
Supremo e Bom Pastor.
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A Solução

3.1

3.2

3.3

Dá a vida pelas ovelhas

Relacionamento com as
ovelhas

Outras ovelhas para o
aprisco
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Palavras chave:
•Vida
•Aprisco
•Seguir
•Mercenário

3.1. Dá a vida pelas ovelhas
As ovelhas eram reunidas durante a noite em um
aprisco, a fim de serem protegidas dos ladrões, das
intempéries da natureza e dos animais selvagens. Os
apriscos eram cavernas, galpões ou áreas abertas
rodeadas de muros feitos de pedras ou galhos. O
pastor para guardar e proteger suas ovelhas, muitas
vezes dormia no aprisco. Assim como o pastor cuida
de suas ovelhas, Jesus, o Bom Pastor, cuida de seu
rebanho (aqueles que o seguem). O profeta Ezequiel,
ao prenunciar a vinda do Messias, chamou-o de

Pastor (Ez 34.23). Diferente de Jesus que é o Bom
pastor, o interesse de um mercenário pelas ovelhas
está relacionado ao dinheiro, enquanto o pastor
cuida delas por amor. O pastor é o dono das ovelhas
e está compromissado com elas. Jesus não faz
simplesmente um trabalho; Ele está comprometido
em amar-nos, pois sacrificou até a sua vida por nós.
Os falsos mestres e profetas não tem este
compromisso.
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Palavras chave:
•Relacionamento
•Conheço
•Recíproco

3.2. Relacionamento com as ovelhas
“Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas,
e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me
conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a
minha vida pelas ovelhas” (Jo 14. 14,15). O
relacionamento entre o bom pastor e suas ovelhas
está baseado na natureza do relacionamento entre
Jesus e o Pai. Cada um dos seis verbos destes

versículos está no presente, e assim o retrato é
ilustrativo. Observe que o verbo conhecer no
presente significa “conhecer por familiaridade, por
experiência”. As ovelhas “têm a experiência de
conhecer a Jesus como o seu próprio Pastor”. É neste
conhecimento recíproco que está o segredo do seu
amor e da sua lealdade.
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Palavras chave:
•Outras ovelhas
•Ouvirão a minha voz
•Vare e Cajado
•Proteger e resgatar

3.3. Outras ovelhas para o aprisco
No evangelho segundo escreveu João, Jesus faz a
seguinte afirmação: “Ainda tenho outras ovelhas que
não são deste aprisco; também me convém agregar
estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um
rebanho e um Pastor” (Jo 10.16). A ênfase aqui é
que existem outras ovelhas, não bodes, que ainda
não estão no aprisco do Senhor. “O rebanho do
Senhor Jesus Cristo não está restrito àqueles que
estão contidos no curral judaico, seja na Palestina,

seja em outros lugares” (cf Jo 11.52; 12.32). O amor
de Deus é para todo o mundo (Jo 3.16). A urgência
ética de buscar essas outras ovelhas para o aprisco
está expressa nas palavras, também me convém
agregar estas. É Interessante notar que o verbo ouvir
tem a conotação de ouvir com entendimento e
obediência. Haverá um rebanho “Todos (judeus e
gentios) formarão um único rebanho sob um único
Pastor”.
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CONCLUSÃO
>>>

Neste salmo, Davi explica que, se
seguirmos ao Senhor e confiarmos Nele,
mantendo um íntimo relacionamento.
Jesus, o Bom Pastor suprirá todas as nossas
necessidades, quaisquer que sejam as
circunstâncias.
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Obrigado

Fonte: Revista Betel Dominical, 2º Trimestre de 2020
Lição 03, Editora Betel
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