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“Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das
águas de descanso” (Salmos 23:2).
Essa tarefa do pastor de ovelhas lembra muito bem o que Jesus disse: “Vinde a mim, todos os que estais
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque
sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma” (Mateus 11.28,29). Infelizmente
são muitos os que caminham “aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor” (Mateus 9.36), mas
podemos nos assegurar que quando entregamos as nossas vidas aos cuidados do Bom Pastor, Ele nos “faz
repousar em pastos verdejantes” e “leva-nos para junto das águas de descanso”!
Nesta segunda declaração, podemos extrair algumas verdades básicas:
•
A aflição e exaustão a que Jesus se refere em Mateus 9.36 é resultado de um caminhar errante e
desgarrado: “Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho,
mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos” (Isaías 53:6).
•
Deus quer fazer da nossa família um ambiente de paz e harmonia
•
A verdadeira paz e harmonia só podem ser encontradas naquele que é chamado de o “Príncipe da
Paz”, Jesus! (Isaías 9.6).
Deus deseja nos trazer para o Seu aprisco, o lugar de descanso e alegria:
“Qual, dentre vós, é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as
noventa e nove e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros,
cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já
achei a minha ovelha perdida” (Lucas 15.4-6).
Jesus estende a Sua paz e harmonia para os Seus:
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize” (João 14:27)
Deus é a nossa origem e o nosso destino
O homem foi criado por Deus, para adorá-lo e servi-lo e só pode encontrar real satisfação naquele que lhe
deu origem: Deus mesmo! “Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus
de antemão preparou para que andássemos nelas” (Ef 2.10).
Referências Bíblias Complementares:
1 Pedro 5:7: “lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós”.
Salmos 57:7: “Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme; cantarei e entoarei louvores”.
Filipenses 4:7: “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa
mente em Cristo Jesus”.

