




“O SENHOR é o meu pastor, nada me 
faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, 
guia-me mansamente a águas 
tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-
me pelas veredas da justiça, por amor 
do seu nome. 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. 
Preparas uma mesa perante mim na 
presença dos meus inimigos, unges a 
minha cabeça com óleo, o meu cálice 
transborda. Certamente que a bondade e 
a misericórdia me seguirão todos os dias 
da minha vida; e habitarei na casa do 
Senhor por longos dias.” - Salmos 23:1-6











 Mas, em alguns momentos agimos como 

aquele jovem.

 Nossas limitações nos impedem de ver 

verdadeiramente quem é Jesus. 

 Mas, até hoje duvidamos de sua presença. 

 Quantas vezes paramos e pensamos: será se 

Jesus está verdadeiramente comigo?

- Ele nos achou...







 Como será o futuro?

 O que vai acontecer comigo?

 Como será o amanhã?

 Coração ansioso?

- Dúvidas...





“Bondade e misericórdia 

certamente me seguirão 

todos os dias da minha vida;”

Salmo 23.6 - RA



“Certamente a tua bondade e o teu 

amor ficarão comigo enquanto eu 

viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei 

todos os dias da minha vida.”

Salmo 23.6 - NTLH



“Sei que a bondade e a 

fidelidade me acompanharam 

todos os dias da minha vida, e 

voltarei a casa do Senhor 

enquanto eu viver”

Salmo 23.6 - NVI



“Eu tenho absoluta certeza de que tua 

bondade e teu amor cuidado me 

acompanharam todos os dias da minha 

vida. Sim, eu viverei na presença do 

Senhor pra todo o sempre!”

Salmo 23.6 - BV





“Certamente a tua bondade e o teu 

amor ficarão comigo enquanto eu 

viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei 

todos os dias da minha vida.”

Salmo 23.6 - NTLH





 Podemos notar neste texto algumas 

palavras que quebram toda a dúvida, toda 

a incerteza. 

 Como crentes em Cristo Jesus, nosso 

Senhor não se agrada que tenhamos uma 

vida cheia de dúvidas e incertezas.

- Preste atenção...







 Davi não disse: talvez, possivelmente, 

ou tenho um pressentimento. 

 Davi poderia ter empregado algumas 

destas frases, mas, Davi não usou. 

- Preste atenção...



 Davi tinha a convicção que o nosso Deus 

é verdadeiramente um porto seguro, e 

que suas promessas não falham. 

 Por isso não necessitamos temer 

ou termos dúvidas.

- Preste atenção...





“Toda boa dádiva e todo dom 

perfeito são lá do alto, descendo 

do Pai das luzes, em quem não 

pode existir variação ou sombra de 

mudança.”

Tiago 1.17



 Nosso humor pode mudar? 

 Deus não.

 Minha mente pode mudar? 

 Deus não.

 Nossa devoção pode vacilar? 

 Deus não.

- Preste atenção...





“se somos infiéis, ele 

permanece fiel, pois de 

maneira nenhuma pode 

negar-se a si mesmo.”

2ª Timóteo 2.13



"Pois o Senhor é bom e o seu 

amor leal é eterno; a sua 

fidelidade permanece por 

todas as gerações."

Salmo 100.5





“Bondade e misericórdia 

certamente me seguirão 

todos os dias da minha vida;”

Salmo 23.6 - RA





 Aqui está a escolta celestial do 

rebanho de Deus. 

 O Pastor, o Supremo Pastor que é 

Jesus, guia o rebanho de Deus com 

bondade e misericórdia.

- Preste atenção...



 Interessante, não apenas bondade e 

não apenas misericórdia.

 Mas a Bíblia é clara: Bondade e 

misericórdia.

- Preste atenção...







“Bondade e misericórdia 

certamente me seguirão 

todos os dias da minha vida;”

Salmo 23.6 - RA





 Dias de alegrias: Deus está conosco.

 Tristezas: Deus está conosco.

 Enfermidades: Deus está conosco.

 Lutas: Deus está conosco.

 Angustias: Deus está conosco

- Preste atenção...



“Bondade e misericórdia 

certamente me seguirão 

todos os dias da minha vida;”

Salmo 23.6 - RA





 Adão e Eva estão escondidos nos 

arbustos, em parte para cobrir seus 

corpos em parte para cobrir a vergonha 

do pecado. Deus esperou que eles fossem 

ate Ele? Não as palavras que soaram no 

Jardim são: “Onde esta você” (Gn 3:9).

- Deus que segue...



 Lembra do Povo de Israel; o que seguia o 

povo durante os anos que estiveram no 

deserto? De dia a nuvem e a noite o fogo.

 Os discípulos compreenderam bem isso 

quando Jesus vem ao encontro andando 

por cima do mar. com Ele.

- Deus que segue...



 João, quando estava exilado na 

iIha de Pátmos, quando menos 

esperava viu o céu se abrir e o 

Senhor estava com Ele.

- Deus que segue...



“Bondade e misericórdia 

certamente me seguirão 

todos os dias da minha vida;”

Salmo 23.6 - RA







“Eu tenho absoluta certeza de que tua 

bondade e teu amor cuidado me 

acompanharam todos os dias da minha 

vida. Sim, eu viverei na presença do 

Senhor pra todo o sempre!”

Salmo 23.6 - BV




