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Salmo 23
1. Oração.
2. Introdução:

Certa vez, Moody, um notável evangelista do século XIX, foi
procurado por uma senhora que carecia de uma palavra pastoral. Segundo
ela, dois homens a estavam seguindo. Sempre que ela tomava o ônibus na
cidade, eles o tomavam atrás dela. Quando ela saia, eles saíam. Com uma
contratura nervosa no pescoço, ela insistia em que havia sido seguida até o
escritório de Moody por esses mesmos dois homens.

Moody pôde facilmente detectar que essa preciosa mulher estava
sofrendo com algum grau de esquizofrenia, pois os homens eram uma
ilusão mental. Não havia ninguém a seguindo. Mas para deixá-la à
vontade, ele disse a ela: “Aqueles dois homens que estão te seguindo
são os homens de Davi. Seus nomes são Bondade e Misericórdia”. Ele
abriu a sua Bíblia no o Salmo 23. 6 e mostrou-lhe: “Bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida”. Ela ficou aliviada e
exclamou: “Isso é maravilhoso. Sempre me perguntei quais seriam seus
nomes”. A mulher saiu naquele dia com paz de espírito, consolada por
saber que era bondade e misericórdia que a seguiam.
2. Reflexão:

Como servos de Jesus Cristo, precisamos confiar que a bondade
e a misericórdia de Deus estão nos seguindo em todos dias. Há a
necessidade de estarmos – como Davi – igualmente confiantes e
confortados, acreditando que, em todos os dias de nossas vidas, esses
dois amigos estão conosco.

Neste Salmo 23, aprendemos que há uma relação inseparável
entre o Bom Pastor e suas ovelhas. Um laço de amor inquebrável os une
todos os dias. O versículo 6 reforça essa verdade e a torna bem clara.

Davi inicia esse versículo 6 enfatizando a certeza dessa união
indissolúvel. Essa realidade é vista na palavra afirmativa, “certamente”.
Não deve haver dúvida de que o que é dito aqui é para ser crido, não
importando quão escuro seja o vale, quão profundo seja o poço, quão
caótica seja a crise... certamente essa bondade e essa misericórdia
pertencem às ovelhas do Supremo Pastor. A presença próxima do Pastor
com seu amoroso cuidado é uma verdade indiscutível. Sua atuação
pastoral nunca deve ser posta em dúvida.

Quando o salmista declara que a “bondade” o seguirá, ele usa
uma palavra hebraica que, como um adjetivo, significa “bela” ou
“agradável”. Ela representa a forma atraente com a qual Deus mostra seu
amor por suas ovelhas. Deus é perfeitamente bom em seu caráter e
perfeitamente bom em todas as suas ações. Portanto, Ele só pode fazer bem
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ao seu amado rebanho. Davi também afirma que a “misericórdia” o
segue. Esta é o amor incondicional do Bom Pastor para com aqueles que o
Pai lhe confiou. O Pastor ama as ovelhas com Seu amor soberano que
nunca pode ser extinto. Mesmo quando as ovelhas são infiéis, Ele
permanece fiel.

O verbo hebraico traduzido por “seguirão” retrata essas duas
virtudes – bondade e misericórdia – como ativamente acompanhando
Davi. Pode-se dizer que esses componentes gêmeos do amor divino são
como dois cães pastores que ajudam o Pastor a cercar seu rebanho. Eles
cercam o rebanho para orientá-los na direção certa. Quando as ovelhas se
desviam, esses pastores as trazem de volta. Quando desaceleramos, eles
nos estimulam. Então é com bondade e misericórdia que eles puxam a
retaguarda. Eles estão constantemente nos aproximando do Bom Pastor.

Quando Davi afirma que essas bênçãos duplas “me” seguirão,
ele está enfatizando como elas são pessoais para ele. O ponto é que esse
cuidado divino não é direcionado a um grupo anônimo de ovelhas sem
nome de uma maneira geral e não específica. Pelo contrário, Davi sabe que
o foco de Deus está voltado para ele como uma ovelha individual chamada
pelo nome.

Esse amor inabalável perseguiria Davi “todos os dias da sua
vida”. Não haveria um único dia em que esse fiel favor não ficaria próximo
a ele. Essas duas partes do amor de Deus estariam beliscando seus
calcanhares o dia todo, todos os dias, pelo resto de sua vida. Nunca haveria
um dia em que a bondade e a misericórdia do Senhor não estariam
imediatamente próximas. Nós nunca podemos escapar do amor leal deste
bom Pastor.
3. Finalizando...
1) Compartilhem os sentimentos que devem marcar o
coração de uma ovelha do Supremo Pastor;
2) Orem: Agradeçam pelo cuidado do Supremo Pastor;
3) Declarem o seu amor da seguinte forma:

- famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração
de amor a quem está à sua frente (abrace);

- famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor
um ao outro (abrace);

- devocional individual: reflita a respeito do amor de Deus por
você e perceba-se como alguém amado;
4) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e
publique em suas redes sociais. Com a seguinte legenda:

#catedralpresbiteriana e
#oSenhoréomeupastor

