Lição 1 para 2 de julho de 2022

Salmo 23 é, sem dúvida, o mais conhecido e memorizado dos Salmos.
Começa com uma visão: um rebanho pastando em verdes pastos, ao lado de águas calmas.
Então, começa a jornada para um destino glorioso. O Pastor me leva até lá por caminhos de
justiça, sem medo no vale, e confiante diante dos inimigos.

Para um
destino
glorioso

Por sendas de
justiça
Confiado ante
meus inimigos
O Pastor me
pastoreia

Sem temor
no vale

A Bíblia não deixa dúvidas sobre a identidade do pastor. O
próprio Jesus disse: "Eu sou o bom pastor" (Jo. 10:14). Ele é
chamado de "o grande pastor das ovelhas". (Heb. 13:20).
Isso nos transforma em ovelhas, pessoas indefesas diante de um
mundo dominado pelo mal. O que o pastor faz por nós?

Is. 40:11. Cuida
e protege de
nós ternamente
quando somos
fracos.

Ez. 34:12. Nos
conhece, e nos
livra no dia
ruim.

Ez. 37:24. Nos
dá regras justas
que nos ajudam
a viver
corretamente

Jo. 10:11. Dê
sua vida por
nós.

Jo. 10:16. Nos
une

O rebanho se põe em marcha. O Pastor guia nossas
vidas ao longo de "caminhos da justiça", ou seja, no
caminho certo. Que caminho é esse?
Aquele que leva ao destino certo: a casa do
pastor, a Nova Jerusalém.
Aquele que nos faz viver em harmonia com os
desejos do Pastor.
Aquele que nos transforma em pessoas justas.
Podemos ter certeza de que Deus nos levará ao nosso
glorioso destino, independentemente de a viagem ser
fácil ou difícil.

“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.” (Salmos 23:4)

Como é difícil confiar em Deus
quando você não vê a Sua mão!
Quando a escuridão da dor,
sofrimento ou medo te cerca, você
pode pensar que Deus o abandonou.
Por isso Deus constantemente repete para nós em Sua Palavra:
"Não tenha medo" (Gn. 15:1; 21:17; 2 Reis 19:6; Is. 41:10, 13; Jer.
1:8; Atos 27:24; Ap. 2:10). Isso nos dá a garantia de que Ele está
conosco, mesmo que não possamos vê-Lo.
Podemos respirar e ser
guiados com sua "vara" e seu
“cajado" (que poderiam
representar a Bíblia e a Lei).

“Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos,
unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.” (Salmos

De repente, algo inesperado aparece: a
"presença dos meus inimigos" (Sl. 23:5 NIV).
Os crentes podem ter inimigos? É claro! Tanto
visível quanto invisível, conhecido como
desconhecido (Flp. 3:18; Ef. 6:12).
No entanto, quando nos concentramos em olhar
para o que Deus faz em nosso nome (pôr a
mesa, me ungir com óleo, e transbordar meu
copo), a presença de nossos inimigos é ofuscada.
Quando estamos com o Pastor, nenhum inimigo,
visível ou invisível, pode nos roubar o que Ele
nos concedeu.

23:5)

“Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias
da minha vida; e habitarei na casa do Senhor por longos dias.” (Sal. 23:6)

Enquanto escreve este Salmo, David tem certeza de
duas coisas. A primeira é que o bem e a misericórdia
seguirão, ou melhor, sempre o perseguirão.
Não importa o quão profundo seja o vale ou quão
persistentes são os inimigos, a certeza da bondade e
do amor inesgotáveis de Deus e a garantia de sua
direção até o fim de nossa jornada são
inquestionáveis.
A segunda é que, no final, temos um lugar de
moradia eterna onde podemos habitar na própria
presença de Deus (Rev. 22:3-4).
"Portanto, encoraje uns aos outros com essas
palavras" (1Ts. 4:18).

“Satanás tentará desencorajar os seguidores de Cristo de
orar ou estudar as Escrituras, e ele lançará sua sombra
odiosa através do caminho para esconder Jesus da vista, para
excluir a visão de seu amor e as glórias da herança celestial.
Ele se deleita em fazer os filhos de Deus andarem hesitantes,
tremendos, de luto, sob dúvida contínua. Tenta fazer o
caminho o mais triste possível; mas se você olhar para cima,
não para baixo, em suas dificuldades, você não vai desmaiar
ao longo do caminho, você logo verá Jesus estendendo sua
mão para ajudá-lo, e você só terá que estender o seu com
simples confiança, e deixar que o guie.”
E. G. W. (Mensagens aos jovens, pg. 44) – Tradução livre

“Como um pastor terrestre conhece suas ovelhas,
então o divino Pastor conhece seu rebanho,
espalhado pelo mundo [...]
Jesus nos conhece individualmente, e se comove
com o sentimento de nossas fraquezas. Ele nos
conhece pelo nome. Conhece a casa em que
vivemos, e o nome de cada ocupante. [...]
Cada alma é tão conhecida por Jesus como se
fosse a única para quem o Salvador morreu. [...]
Cuida de cada um como se não houvesse outro
na terra.”
E. G. W. (O Desejado de todas as nações, pg. 445) – Tradução livre

