






“O SENHOR é o meu pastor, nada me 
faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, 
guia-me mansamente a águas 
tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-
me pelas veredas da justiça, por amor 
do seu nome. 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. 
Preparas uma mesa perante mim na 
presença dos meus inimigos, unges a 
minha cabeça com óleo, o meu cálice 
transborda. Certamente que a bondade e 
a misericórdia me seguirão todos os dias 
da minha vida; e habitarei na casa do 
Senhor por longos dias.” - Salmos 23:1-6





 No dia a dia de um rebanho há muito 

trabalho. 

 E quando chega o verão então? 

 Podemos imaginar o pastor levando o seu 

rebanho. 

 Lá se vai o pastor e um bando de ovelhas para 

fora do portão. 

- Você sabia...





 Hoje o pastor não vai voltar para casa. 

 Ele não vai descansar em sua cama. 

 Hoje é o dia de levar as ovelhas aos campos 

altos. 

 Hoje ele tem que levar suas ovelhas aos 

campos distantes. 

- Vida de Pastor...



 Ele não tem outra escolha. 

 O pastoreio da primavera deixou os seus 

pastor tostados. 

 Não há pastos verdejantes nas proximidades. 

 Então se faz necessário andar para encontrar 

uma grama verde e nutritiva.

- Vida de Pastor...





 Sem outra companhia a não ser as ovelhas ele as 

guia pelos gramados das encostas subindo os 

vales. 

 O pastor levará suas ovelhas pelo menos por duas 

semanas ou até meses em busca de pastos 

verdejantes. 

 Ficara fora de casa até o outono; até que a grama 

se acabe e o frio fique insuportável.

- Vida de Pastor...





 Nem todos os pastores fazem esta jornada. 

 A caminhada é longa e a vereda é perigosa. 

 Plantas venenosas podem intoxicar o rebanho. 

 Animais selvagens podem atacar o rebanho. 

 Existem trilhas estreitas e vales escuros.

 Alguns pastore preferem não alimentar as suas 

ovelhas do que correr estes perigos.

- Vida de Pastor...



 Mas o bom pastor não, ele conhece o 

caminho. 

 Ele já andou por esta trilha muitas vezes. 

 Além do mais ele está preparado.

 Vara e Cajado preso no cinto. 

 Assim ele pode proteger e guiar o 

rebanho.

- Vida de Pastor...





 Davi compreendia muito bem o que 

era esta peregrinação. 

 Antes de comandar Israel ele 

comandava ovelhas.

 O seu tempo como pastor foi 

inspiração para tão belas palavras.

- Vida de Pastor...



“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.

Salmo 23.4





 Mesmo nos momentos mais difíceis, não 

necessitamos ter medo. 

 Quando os pastos aqui em baixo 

estiverem secos, Deus nos levará a pastos 

verdejantes. 

 Não necessitamos ficar com medo quanto 

o Senhor quiser nos levar.

- Nunca se esqueça...



,



“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.

Salmo 23.4







 Ousaríamos pensar que Deus nos abandona 

nos momentos difíceis de nossas vidas? 

 Iria um pai forçar o seu filhos a nadar nas 

profundezas sozinho? 

 Iria o pastor fazer andar as suas ovelhas em 

vales escuros e sombrios e Ele não estar 

presente?

- Perguntas preciosas...



“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.

Salmo 23.4





“Eis que eu estou contigo, 

e te guardarei por onde 

quer que fores,” - Gn 28.15

Jacó



“Respondeu-lhe: A minha 

presença irá contigo, e eu te 

darei descanso.” – Ex. 33-14

Moisés



“Ninguém te poderá resistir todos os 

dias da tua vida; como fui com Moisés, 

assim serei contigo; não te deixarei, 

nem te desampararei.” - Js 1.5

Josué



"Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te 

formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi; chamei-te 

pelo teu nome, tu és meu. 2Quando passares pelas águas, eu

serei contigo; quando, pelos rios, eles não te submergirão; 

quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama 

arderá em ti. 3Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de 

Israel, o teu Salvador;” – Is. 43. 1-3

Israel



“e eis que eu estou convosco todos 

os dias, até a consumação dos 

séculos. Amém.” Mt. 28.18-20

Igreja





“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.

Salmo 23.4



 Deus nos tira de lugares de 

sequidão;

 Nos leva a pastos verdejantes;

 Mas no caminho, nos momentos 

mais difíceis, Ele está conosco.






