
 1 

Jesus Cristo, O Bom Pastor 

 

  
Em toda a Bíblia Deus é chamado de vários nomes, mas no Salmo 23 o 
Senhor é chamado de Pastor. O Senhor Jesus também foi chamado de pastor 
Jo 10:11 -  Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas 
ovelhas. 
 
A maneira como enxergamos a Jesus influencia diretamente o nosso 
relacionamento com Ele.  
 
Como você vê a Jesus? Você já desfrutou de Jesus Cristo como seu pastor?  
O Salmo 23 nos ensina como o Senhor Jesus pode ser nosso pastor.  
 
Eu lhe desafio a deixar que esse maravilhoso pastor guie a sua vida. Veja como 
fazer isso e quais os resultados: 

 
1. Se o Senhor é meu pastor, NADA ME FALTARÁ 

 
v.1 - O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará... 
 
Alguma coisa tem faltado em sua vida? A promessa de Deus é que nada lhe 
faltará.  
 
Por que então faltam coisas em nossas vidas? Por que não experimentamos 
provisão completa?  
 
A questão é: Quem guia a sua vida? Quem é Senhor de suas decisões? 
Precisamos de um pastor ou somos ovelhas que sabemos muito bem o que 
fazer e não precisamos de orientação, direção e ensino?  
 
Se o Senhor é o nosso pastor nada nos faltará. Deixe o Senhor Jesus pastorear 
todas as áreas da sua vida, então haverá abundância em todas elas (Jo 10:10 - 
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância). 

 
2. Se o Senhor é meu pastor, ELE REFRIGERA MINHA ALMA 

 
v.2 - Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das 
águas de descanso; refrigera-me a alma. 
 
O resultado de experimentar o pastoreio de Jesus é refrigério para alma.  
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Por que tantos irmãos vivem ansiosos, aflitos, preocupados? Por que ainda não 
aprenderam a repousar em Jesus. Entregue o seu fardo a Jesus e você 
experimentará o seu julgo leve e suave. Mt 11:28-30 Vinde a mim, todos os 
que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29 Tomai sobre vós o 
meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e 
achareis descanso para as vossas almas. 30 Porque o meu jugo é suave, e 
o meu fardo e leve. 
 
3. Se o Senhor é o meu pastor, É SOMENTE ELE QUEM ME GUIA 

 
v.3 - Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. 
 
A justiça do crente vem de Deus. E o bom pastor Jesus, guarda suas ovelhas e 
as defende.  
 
Não por nosso merecimento ou por nossos atos de justiça. Seu amor e sua 
justiça estão baseados na Sua obra e no amor ao Seu nome grandioso.  
 
Quem é pastoreado por Jesus é conduzido, é guiado de acordo com a vontade 
de Deus e não fica perdido, sem direção. 
 
4. Se o Senhor é o meu pastor, NÃO ESTOU SOZINHO 

 
v.4 - Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal 
nenhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me 
consolam. 
 
Quando somos guiados pelo Senhor não ficamos sozinhos em nenhuma 
circunstância. Essa é a maior segurança que podemos ter.  
 
Na Saúde ou na doença se estamos pastoreados, guiados e protegidos, não 
temeremos.  
 
Mas, se sairmos da sua vontade logo experimentamos seu cajado. Isso fala de 
autoridade.  
 
O cajado é para autoridade e a vara para disciplina. O cajado nos trás de volta 
ao caminho e a disciplina nos ensina a não sair dele.  
 
O cajado e a vara são benção para nós. Não tenha receio deles, são 
instrumentos de Deus para não nos deixar sozinhos, para não sermos guiados 
por nossos próprios pensamentos.  
 
5. Se o Senhor é o meu pastor, NÃO TENHO MEDO DOS INIMIGOS 
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v.5 - Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-
me a cabeça com óleo; o meu cálice transborda. 

 
Não tenho medo dos inimigos, o próprio Senhor prepara uma mesa diante 
deles. Mesa fala de comunhão, de refeição. Venço meus inimigos porque tenho 
comunhão com Deus.  
 
Não preciso provar nada para ninguém, o meu cálice transborda. As bênçãos 
me perseguem (Dt 28:2 - ...E todas estas bênçãos virão sobre ti e te 
alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus...).  
 
Eu sou um abençoado, o meu cálice transborda, prospera, cresce, avança e 
meus inimigos ficam admirados.  
 
Tudo isso porque o Senhor é o meu pastor. 
 
6. Se o Senhor é o meu pastor, SOU UM TESTEMUNHO VIVO 
 
v.6 - Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da 
minha vida; e habitarei na Casa do SENHOR para todo o sempre. 
 
Por onde passo sou testemunho de Jesus. Em casa, no trabalho ou na escola a 
bondade e a misericórdia é um marco na minha vida.  
 
Sou lembrado por eles e não por outras coisas. Quando se referem a mim sou 
tido como uma pessoa boa e misericordiosa.  
 
Amo a presença de Deus e o meu desejo é estar em sua presença. Disciplino 
meu corpo para buscar a Deus (Rm 12:1), e prefiro estar na casa do Senhor a 
qualquer outro lugar. 
 
 
Conclusão 
Antes de tomarmos esta Ceia juntos, vamos renovar a nossa Aliança com o 
nosso bom Pastor 
 
1 - Convide o Senhor Jesus para conduzir sua vida, em todas as áreas e sob 
todas as circunstâncias.  
 
2 - Se lance agora aos seus pés e peça para Sua presença pastorear você e 
toda sua família. 
 
 


