
Base de Oração

“O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará” (Salmos 23:1).
Nos tempos bíblicos a figura do pastor de ovelhas era muito comum. Era o 
pastor quem cuidava do rebanho e protegia-o de qualquer ameaça. Jesus 
mesmo afirmou: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ove-
lhas” (João 10:11).

O CUIDADO DO 
BOM PASTOR
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Esta primeira afirmação nos revela algumas verdades que podemos confiar:
•	 Temos	um	Bom	Pastor	em	quem	confiar:	Jesus
•	 Devemos	entregar	a	nossa	família	ao	Seu	cuidado
•	 Como	Bom	Pastor,	Deus	quer	trazer	toda	sorte	de	provisão	aos	nossos	lares
•	 Deus	se	interessa	em	suprir	as	nossas	necessidades:	físicas,	emocionais	e	espirituais
•	 Podemos	viver	sem	permitir	que	a	preocupação,	a	ansiedade	e	a	incerteza	roubem	a	nossa	paz.

Referindo-se	ao	cuidado	protetor	de	Deus,	o	profeta	Isaías	declara:

“Como pastor, apascentará o seu rebanho; entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no 
seio; as que amamentam ele guiará mansamente” (Isaías 40:11).

Que segurança sabermos que o próprio Deus nos toma em Seus braços e cuida de nós como um pastor 
cuida de um cordeirinho!

O Bom Pastor conhece o caminho

Só	o	Pastor	conhece	o	caminho	que	nos	conduz	aos	pastos	verdejantes.	Devemos	deixá-lo	guiar-nos	pelas	
veredas	de	justiça	por	meio	da	Sua	Palavra	(Salmo	119.105).	“Como pastor, apascentará o seu rebanho; 
entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio; as que amamentam ele guiará mansa-
mente”	(Isaías	40.11).	Que	maravilha	saber	que	podemos	fazer	de	Cristo	o	nosso	Pastor	e	desfrutar	do	Seu	
cuidado fiel! “Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá; porque o que deles se compadece os 
guiará e os conduzirá aos mananciais das águas”	(Isáias	49.10)

Diante	desse	fato	tão	confortante,	podemos	ouvir	a	voz	de	Cristo	nos	dizendo:

“Não temais, ó pequenino rebanho; porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino” (Lucas 12:32).

Quando	fazemos	de	Cristo	nosso	o	pastor,	não	há	o	que	temer:	nem	as	necessidades,	nem	as	ameaças,	nem	
a	morte,	nem	a	solidão,	nem	a	tristeza	e	nem	crise	alguma,	pois	Ele	mesmo	se	encarrega	de	cuidar	daqueles	
que	lhe	pertencem.

Referências	Bíblicas	Complementares:
Mateus 6:34: “Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; 
basta ao dia o seu próprio mal”.

Filipenses 4:6: “Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, 
as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças”.

Salmos	37:4,5:	“Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração.  Entrega o teu caminho 
ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará”.

João 14:1: “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim”.


