
Base de Oração

“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal ne-
nhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me consolam” 

A PROTEÇÃO DO 
BOM PASTOR
Semana 05

(Salmos 23:4)

A sensação de insegurança é um sentimento que atormenta a vida de milhares de pessoas. Muitas delas 
gastam inutilmente fortunas para sentirem-se seguras e confortáveis. A quantidade de fobias existentes em 
nossos dias revela que não estamos sabendo lidar com esse problema. Dependendo em quem depositamos 
nossa segurança, somos facilmente tragados pela incerteza e temor ou caminhamos firmes sabendo que 
nossos passos estão sendo conduzidos para lugares seguros.

A verdade expressa nesse verso nos mostra alguns fatos:

•	 Nem	sempre	podemos	evitar	os	vales	da	vida,	mas	podemos	vencê-los;
•	 As	“sombras”	que	vemos	nos	vales	muitas	vezes	são	apenas	projeções	dos	nossos	temores	e	desa-
justes	emocionais	–	podem	não	corresponder	à	realidade.
•	 A	razão	de	não	precisarmos	temer	está	no	fato	de	contarmos	com	o	cuidado	do	nosso	Bom	Pastor;
•	 A	presença	de	Deus	em	nós,	nos	garante	segurança	ante	as	adversidades	da	vida;
•	 Assim	como	o	bordão	do	pastor	era	um	instrumento	para	proteger	e	dirigir	o	rebanho,	a	Palavra	de	
Deus é o nosso guia para todos os momentos (Salmo 119.35)

Mais	forte	do	que	a	“sombra	da	morte”	é	a	“sombra	do	Onipotente”	na	qual	devemos	nos	proteger:

“O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao SENHOR: Meu refú-
gio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio” (Salmos 91:1,2). Aqui está a sombra na qual devemos nos 
esconder! É nela que encontramos descanso para nossas almas, quando nos sentimos ameaçados ou intimi-
dados por alguma assolação.

Referências	Bíblicas	Complementares:

Salmos 55:22: “Confia os teus cuidados ao SENHOR, e ele te susterá; jamais permitirá que o justo seja 
abalado”.  

2	Timóteo	1:12:	“E, por isso, estou sofrendo estas coisas; todavia, não me envergonho, porque sei em 
quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele Dia”.

Colossenses	1:1314:	“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu 
amor,  no qual temos a redenção, a remissão dos pecados”.  

Salmos 138:8: “O que a mim me concerne o SENHOR levará a bom termo; a tua misericórdia, ó SENHOR, 
dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos”.


