


- Aliviando a Bagagem...

-Autoconfiança
-Descontentamento
-Preocupação
-Cansaço



- Aliviando a Bagagem...

-Arrogância
-Medo
-Dúvida
-Desapontamento











“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





 Obediência = desobediência

 Respeito = desrespeito

 Consideração = desconsideração

 Habilidade = desabilidade

 Compromisso = descompromisso

 Graça = desgraça

- Des...





 Dentre as inúmeras palavras 

que o “DES” tem o grande 

poder de mudar, quero me 

recordar de uma: 

APONTAMENTO. 

- Des...





 Apontamento é uma questão de 

organização. 

 Quando fazemos um apontamento, 

criamos um senso de controle, 

parece que poderemos controlar o 

futuro.

- Des...





 Queríamos saúde,  

obtivemos doença.

 Queríamos aposentadoria, 

arranjamos trabalho.

- Desapontamento...



 Queríamos uma linda família, 

não problemas familiares.

 Queríamos um promoção, 

não uma demissão. 

- Desapontamento...









 Paulo tinha uma meta der ser missionário 

na Espanha, no entanto, ele foi enviado 

para a prisão.

 Paulo poderia ter feito a mesma escolha 

que aquela mulher, parar no tempo.

- Paulo na prisão...



 Paulo decidiu florescer onde estava.

 Paulo da prisão escreveu lindas 

cartas: a epístola a Filemom, aos 

Filipenses, Colossenses e a carta a 

Igreja de Éfeso.

- Paulo na prisão...



 Você já esteve na posição de Paulo?

 Acredito que todos nós já estivemos 

alguma vez nesta posição.

 Apontamentos se transformarão 

desapontamentos.

- No lugar de Paulo...



 Você estava determinado a terminar sua 

casa, concluir a faculdade, se casar.... 

Então veio o que você não esperava.

 A dispensa, a doença ou algo parecido. 

Adeus apontamento, olá desapontando, 

olá dor...

- No lugar de Paulo...





Preparas-me uma mesa na 

presença dos meus adversários, 

unges-me a cabeça com óleo; o 

meu cálice transborda.

Salmo 23.5 - RA



“unges-me a 

cabeça com 

óleo;”

Salmo 23.5





Repelir insetos



 O mosquito ele apenas nos aborrece, 

mas a ovelha, ele pode matar. 

 Mosquitos podem tornar o verão, o 

período de tortura para as ovelhas, 

imaginem as moscas no focinho, por 

exemplo. 

- Repelir Insetos...



 Se acontecerem delas depositarem ovos na 

macia membrana nasal da ovelha, os ovos se 

tornam larvas, e a ovelha fica doida. 

 É algo tão agonizante para a ovelha que ela 

chega até bater a sua cabeça, o suas narinas 

contra arvores, pedras, moitas, e assim por 

diante, buscando se livrar deste incomodo. 

- Repelir Insetos...



 Quando estas moscas aparecem as 

ovelhas entram em pânico! Se escondem. 

Esquecem de comer e assim não são 

capazes de dormir. 

 É uma verdadeira perturbação na vida do 

animal.

- Repelir Insetos...



 Por esta razão o pastor unge as ovelhas. 

Ele cobre suas cabeças com óleo 

repelente. 

 A fragrância do óleo mantém os insetos 

longes e o rebanho fica em paz. 

 O Óleo serve para repelir os insetos. 

- Repelir Insetos...



Evitar conflitos



 Falando em paz no rebanho, o rebanho 

tem paz até chegar a época de 

acasalamento. 

 Na grande maioria do ano as ovelhas são 

calmas. No entanto, durante a estação do 

acasalamento tudo muda. 

- Evitar Conflitos...



 Os carneiros entram em turbulência. Eles 

levantam o pescoço em busca de atrair uma 

ovelha do rebanho. 

 E quando menos espera ele consegue, no 

entanto, outro carneiro fica enciumado e os 

dois carneiros olham um para o outro baixam 

a cabeça e vem correndo um em direção ao 

outro e chocam-se. 

- Evitar Conflitos...



 Para evitar danos, o pastor unge a cabeça dos 

carneiros com uma substância gordurosa e 

escorregadia. Este lubrificante os faz 

escorregar, passar um pelo outro sem se 

machucarem.

 Contudo, ainda se ferem. Estes ferimentos são 

a terceira razão do pastor ungir as ovelhas.

- Evitar Conflitos...



Curar feridas



 A maioria dos machucados tratados pelo pastor 

são resultados da vida no pasto.

 São espinhos, pedras, ou esfregar demais em uma 

arvore. 

 O pastor não quer que o ferimento piore, não quer 

que o ferimento de hoje se torne infecção amanhã, 

então, o pastor cuida com óleo.

- Curar as feridas...



Como ovelhas, machucamos 

e carecemos de cuidados.



 Feridas do Coração

 Relacionamentos

 Frustrações

 Desapontamentos...

- Nossas feridas...





“Sabei que o Senhor é Deus; 

foi ele quem nos fez, e dele 

somos; somos o seu povo e 

rebanho do seu pastoreio.”

Salmo 100.3



 Como as ovelhas, quando temos 

problemas, os sintomas são 

semelhantes.

 Não comemos, não bebemos e 

principalmente não dormirmos. 

- Precisamos de pastoreio...



 Começamos a bater cabeça um 

no outro.

 Muitas feridas se formam, frutos 

do pasto, da nossa vivencia aqui 

nesta terra.

- Precisamos de pastoreio...











 Não os seus profetas...

 Os seus professores...

 s seus  conselheiros...

 Se entregue ao Senhor!

- Se entregue ao Senhor...



“sara os de coração 

quebrantado e lhes pensa 

as feridas.”

Salmo 147.3



Com quem

Você abre

seu CORAÇÃO?



“está alguém entre 

voz aflito? Ore”

Tiago 5.13



“Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa 

mão de Deus, para que ele, em tempo 

oportuno, vos exalte, lançando sobre ele 

toda a vossa ansiedade, porque ele tem 

cuidado de vós.”

1ª Pedro 5.6 e 7







 Queríamos saúde,  

obtivemos doença.

 Queríamos aposentadoria, 

arranjamos trabalho.

- Desapontamento...



 Queríamos uma linda família, 

não problemas familiares.

 Queríamos um promoção, 

não uma demissão. 

- Desapontamento...





“Sabemos que todas as coisas 

cooperam para o bem daqueles que 

amam a Deus, daqueles que são 

chamados segundo o seu propósito.”

Romanos 8.28






