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“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos,guia-me mansamente a
águas tranqüilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas
veredas da justiça por amor do seu nome.”
Salmos 23:1-3

Nada lhe faltara´
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Boa noite, meus irmãos!
É uma alegria poder compartilhar com vocês da Palavra de Deus, que é viva e eficaz, que
não só funcionou no passado, não só funcionou no tempo dos após-tolos, mas que
funciona hoje, funciona agora e vai continuar funcionando por toda eternidade.
Eu gostaria de dizer que não estou aqui como professor de ninguém, não sou o professor e
vocês os alunos, mas existe a presença de um professor aqui nesta noite e eu quero honrálo. Trata-se do Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, que nos guia à toda a
Verdade. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem vai nos
ensinar e também nos convencer nesta noite.
Vamos iniciar a reunião lendo este texto dito por Jesus, no evangelho de João 16: 7-13:
“Todavia, digo-vos a verdade: que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o
Consolador não virá a vós; mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei.
E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo: do pecado,
porque não crêem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e
do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier
aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.”
Ao longo destes anos buscando conhecer mais a Deus, procurando conhecer mais e mais
da sua Palavra, descobri algo maravilhoso, verdadeiro e que funciona. Descobri que o
Espírito Santo de Deus é uma fábrica de respostas para cada um de nós, os que cremos!
Esta fábrica está disponível e pronta sempre, esperando-nos. Esta fábrica tem uma chave
que abre a sua porta, que nos faz adentrar, dando-nos total acesso a ela, esta chave chamase: oração em línguas!
Quando uso esta chave e abro a porta desta fábrica, estou diante da oportunidade de fazer
dela, uma fábrica ativa de respostas para mim, quando eu não só pratico a oração em
línguas, mas persevero nesta prática, mantenho esta fonte inesgotável de entendimento
revelado da Palavra de Deus jorrando em meu espírito.
Por que mantê-la inativa (esta fábrica de respostas) se eu posso mantê-la ativa?
É fantástico saber que é pela minha decisão pessoal, quando decido praticar a oração em
línguas, que esta fábrica é acionada e entra em plena produção. Sou eu que decido acionar
na hora em que quiser, o tanto que quiser este dom tremendo do Espírito.
Quando nós oramos em línguas, a nossa fé é edificada, o nosso coração é guardado no
amor de Deus, conforme está escrito na Epístola de Judas nos versículos 20 e 21:
“Mas vós, porém amados, edificando-se na vossa fé santíssima orando no Espírito

Santo (orando em línguas), guardai-vos no amor de Deus, espe-rando a misericórdia de
nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.”
Quando nos entregamos a esta prática, estamos guardando o nosso coração dos enganos
de Satanás, estamos nos mantendo a salvo das suas artimanhas, estamos nos colocando
num lugar onde as suas ciladas não passarão desapercebidas, pois serão identificadas por
nós. A bíblia nos diz lá no livro de Provérbios 4: 23:
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as
saídas (fontes) da vida.”
É tremendo poder colaborar com o Espírito Santo em seu Ministério de nos guiar a toda
Verdade, permitindo, assim, que Ele nos revele o coração do nosso Pai.
É nossa responsabilidade batalhar diligentemente pela fé; quando oramos em línguas
colocamos a nossa fé em condição de progredir.
Segundo Romanos 8: 26,27:
“E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não
sabemos o que havemos de pedir (orar) como convém, mas o mesmo (próprio) Espírito
intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina (sonda) os
corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede pelos
santos (é segundo a vontade de Deus para nós que Ele faz intercessão).”
Quando nós oramos em línguas, estamos fazendo com que o Espírito Santo ore o melhor
por nós, pois não sabemos orar como convém. E como Ele é conhecedor profundo do
plano perfeito do Pai, Ele intercede em nosso favor, construindo em nosso coração valores
divinos tais como amor, sabedoria, discernimento e entendimento revelado da Palavra.
Não só quando oramos em português, mas também quando oramos em línguas, as nossas
orações são respondidas. A diferença entre elas é que a oração em línguas é o próprio Deus
orando por nós, para edificação de nossa fé! E é lá, no nosso espírito (coração), que ela
(esta linguagem sobrenatural) é criada pelo Espírito Santo sendo falada (expressada)
através da nossa boca, e é lá também, no nosso espírito que ela é respondida (é lá que
chega a resposta).
E como ela é respondida?
O nosso espírito vai recebendo entendi-mento revelado da Palavra de Deus, assim
acontecendo, nós estaremos sendo levados por Ele (o Espírito Santo, o único habilitado)
do lugar do simplesmente saber, para o infalível lugar do conhecer a Palavra de Deus.
Vamos explicar esse assunto melhor um pouco mais a frente.
A oração em línguas para a edificação pessoal é o único dos nove dons do Espírito que é
acionada por nós, quando assim o desejamos e somos nós exclusivamente quem
decidimos o momento de acioná-la e de “desacioná-la”. Os outros oito dons para serem
colocados em funcionamento dependem de um mover do Espírito de Deus, para que eles
venham a acontecer.
A diferença entre o dom da oração em línguas, para edificação pessoal, e os outros oito

dons do Espírito é a seguinte: No caso dos oito dons, eles são uma manifestação do poder
sobrenatural de Deus, que funciona, isto é, opera, através de quem possui o dom, para
benefício dos outros.
Já, o dom de falar em outras línguas para a edificação pessoal, também é uma
manifestação do poder sobrenatural de Deus, porém ele funciona em nosso próprio
benefício, favorecendo única e exclusivamente a nós e não a terceiros. Não posso orar em
línguas para edificar a fé da minha esposa, nem dos meus filhos ou de qualquer outra
pessoa, pois somente posso orar para edificar a minha fé, sendo assim uma decisão
pessoal, que cada um de nós pode e deve tomar.
Sejamos diligentes em manter esta fábrica de respostas ativa em nossos corações!
Eu quero ler com vocês o Salmo 23.
“O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranqüilas.
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 todo sempre.”
Este salmo foi escrito por Davi, que foi pastor e depois se tornou rei de Israel, talvez um
dos mais belos salmos já escritos, porém, para Deus, não é importante se os homens
acham este salmo lindíssimo, o importante para Deus são as Verdades que estão nele
contidas, que precisam ser compreendidas e conhecidas por todos nós.
Podemos identificar neste salmo as características e atributos do Sumo Pastor. Pastor é
aquele que provê, guia, orienta, sara, é também aquele que nos faz descansar em
segurança, que nos conduz em caminhos só de vitória, protegendo e honrando as suas
ovelhas, cuidando delas diariamente, a fim de levá-las a ter íntima comunhão com Ele
agora e por toda eternidade.
Eu via este versículo 1, do Salmo 23 que diz: “...o Senhor é o meu pastor; nada me
faltará...” escrito em adesivos colados em carros que andavam pelas ruas, via também
pessoas enchendo a boca para dizer “...o Senhor é o meu pastor e nada me faltará...”,
mas não via esta realidade na vida delas. Meditando nisso, descobri que não conhecia esta
Verdade, mas que apenas sabia esta Verdade.
Eu achava que conhecia, mas não conhecia, somente sabia...
Espera aí, irmão, então quer dizer que há diferença entre saber uma Verdade e conhecer
esta Verdade?

Tem sim! E é uma diferença imensa! A única pessoa habilitada para nos levar do lugar de
apenas saber, para o lugar de conhecer esta Palavra é o Espírito Santo de Deus (conhecer é
muito mais que apenas saber). No livro de Oséias 4: 6 está escrito:
“O meu povo perece porque não conhece a minha palavra.”
Quando sabemos a Palavra, temos apenas uma idéia mental da mesma, mas quando
porém passamos a conhecê-la, pelo Espírito Santo, temos neste momento o captar do
significado espiritual desta Palavra. Lá, em João 8: 32, lemos:
“... E conhecereis a verdade, e a verdade vós libertará...”. Não está escrito sabereis a
Verdade e a Verdade vos libertará.
Deixe-me explicar isto para vocês: todos vocês, por exemplo, sabem que eu me chamo Luiz
Henrique, que sou casado com a Fran, que tenho dois filhos meninos, que freqüento há
muito tempo as reuniões aqui; mas quem me conhece mesmo é minha esposa, que dorme
comigo, que faz as refeições comigo, pois é ela que está lá em casa, e vê como me comporto,
quando por exemplo o telefone toca trazendo uma notícia ruim.
Costumo dizer que, para se conhecer uma pessoa, é preciso comer alguns quilos de sal
junto com ela, um quilo de sal demora a acabar não é? Se fossem alguns quilos de arroz,
acabaria logo, não é, minha irmã? Mas já alguns quilos de sal... Do mesmo jeito é com
Deus, para conhecê-lo temos que passar tempo a sós com Ele, buscando desenvolver uma
comunhão diária.
O que foi que eu fiz, então?
Fui lá para o meu quarto, fechei a porta e fui passar tempo com esta Palavra. Fui orar em
línguas e meditar nesta Palavra. Eu lia, depois confessava esta Palavra e passava mais um
tempo orando em línguas e depois lia de novo (desta maneira, eu estava assimilando esta
Verdade) e confessava em voz alta novamente, ficando assim, meditando.
- E aí, irmão, o que foi que aconteceu?
A primeira coisa que descobri foi que este versículo tinha 2 partes: a primeira parte diz “O
Senhor é o meu pastor...” e a segunda parte diz “... nada me faltará...”. E, passando
tempo com esta Palavra através da prática da oração em línguas, da meditação e da
adoração pessoal, fui me envolvendo e me enchendo dela.
Adoro esta parte que diz: “... nada me faltará...”. Tenho certeza de que vocês adoram
também, não é? Então, continuei no meu quarto, entregando-me a Deus e escutei a voz do
Senhor lá no meu espírito dizendo:
“Filho, para a segunda parte deste versículo ser a realidade da sua vida, antes disso, a
primeira parte tem que ser a realidade da sua vida.”
Foi maravilhoso ouvir isto!
Mas eis a pergunta: Como fazer para que a primeira parte seja a realidade em minha vida?
É o que vocês estão se perguntando? Foi também o que perguntei ao Espírito Santo.

Sabia que a luz do entendimento havia chegado, mas também sabia que o ensino não
estava completo, logo, perseverei passando tempo a sós com Deus para aprender dEle,
que tudo sabe.
Bom, recapitulando, neste momento já havia descoberto que este versículo era composto
por duas partes e que, para a segunda parte ser a realidade da minha vida, antes disso, a
primeira parte tinha que ser realidade para mim.
O que foi que eu fiz?
Continuei passando tempo com Deus dia após dia, orando no Espírito Santo. Este
ensinamento aconteceu em alguns dias. E, ali no meu quarto, perseverando em passar
tempo com nosso Pai, ouvi o Senhor falar lá no meu espírito:
“Eu vou ler este texto com você.”
E Ele disse assim:
“Filho, se você deixar eu ser o seu Pastor nada te faltará.”
Glorifiquei a Deus naquele momento!
Você que está pensando: “Mas, meu irmão, eu acreditava que o Senhor era o meu pastor?!”
Quero-lhe dizer que você está acreditando corretamente, pois Deus já decidiu, isto é,
escolheu ser o nosso Pastor faz muitíssimo tempo, mas agora cabe a nós também, usando
bem do nosso livre arbítrio, decidirmos deixá-lo ser o nosso Pastor.
Por mais que pareça estranho dizer isto, a verdade é que Deus não tem sido Pastor de
todas as suas ovelhas, não por vontade dEle, mas por decisão das próprias ovelhas que se
‘auto-pastoreiam’.
A decisão de fazer de Deus o nosso pastor é sempre nossa, pois é uma decisão pessoal.
Você é que escolhe! Nós temos o livre arbítrio para segui-lO ou não; para obedecer a Ele ou
não.
Meus irmãos, nós deixamos Deus ser o nosso Pastor obedecendo a Ele (obediência é tudo
no evangelho), sujeitando-nos à sua Palavra, seguindo a direção que Ele propõe em nosso
coração. Em João 10: 27 está escrito:
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.”
Preste atenção no tempo dos verbos ouvir e seguir, pois está escrito ouvem e seguem, ou
seja, estão no tempo presente e isto demonstra atividade habitual. É desta maneira que as
coisas devem acontecer em nosso dia-a-dia. Temos que ouvir e seguir, ouvir e obedecer,
sem questionar e nem murmurar, apenas confiar!
A palavra mais importante do versículo 1, do Salmo 23, é a palavra meu, por que se eu tirar
a palavra meu, o Senhor é Pastor de alguém e nada faltará a alguém. Temos que deixá-lO
ser o nosso pastor pessoal, pois ovelha sadia é aquela que segue o Pastor, que se mantém
sob os cuidados dEle.

A ovelha que se rebela e não segue o seu Pastor, com este comportamento, ela não deixou
de ter um Pastor (Deus é imutável), mas parou de deixá-lO ser o seu Pastor, ou seja, ela
mesma está ‘se pastoreando’.
Se você está em rebeldia, tenho uma ótima notícia: O Senhor não deixou de amá-lo, nem
desistiu de você! Aleluia! Pelo contrário, Ele está de braços abertos esperando-o voltar-se
para Ele e, em vista desta ótima notícia, arrependa-se e Ele lhe perdoará, pois quer
pastorear a sua vida por completo, não só em algumas áreas, mas em todas.
Deixe unicamente Ele ser o seu bom Pastor!
Quando somos guiados pelo Pastor, somos guiados para a solução dos problemas. A
presença do Senhor como Pastor ativo em nossas vidas produz vitória em tudo para nós.
Notem que Davi fez uma afirmação quando disse na primeira parte do versículo 1: “O
Senhor é o meu pastor...” (ele declarou com todas as letras que estava deixando Deus ser o
Pastor de sua vida, e por causa disso, por estar fazendo de Deus o seu Pastor ele pôde
continuar afirmando e vivendo todo o restante do salmo).
Todas as promessas do Salmo 23 (da segunda parte do versículo 1 ao versículo 6) estão
condicionadas a Ele ser o meu Pastor. É esta expressão primeira do Salmo 23 (“O Senhor
é o meu pastor...”) que, quando obedecida, vai determinar o desfrutar, ou seja, vai nos
fazer ter como realidade em nossas vidas todas as promessas contidas neste Salmo.
Com certeza, viver este salmo é um desafio de fé, mas um desafio possível! Creiam nisso!
Entrem nisso!
Quando deixamos Deus verdadeiramente ser o nosso Pastor, não só desfruta-remos da
segunda parte do versículo 1, do Salmo 23 que diz:
“... nada nos faltará...” (nada menos que tudo é o que Ele tem preparado, pronto e
conquistado para nós).
Mas, também colheremos todo o restante do Salmo, que diz assim no versículo 2:
“... deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranqüilas...”
Ele nos faz repousar em verdes pastos, sempre nos guiando à águas tranqüilas. Ele
conhece o que é melhor para nós, e às vezes em nossos “achismos”, acreditamos que
sabemos o que é melhor, mas estamos enganados. Ele sim, que é sabedor profundo de
tudo, tem como vontade nos guiar para um lugar de total ausência de necessidade.
No versículo 3, Ele diz:
“... refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome...”
Refrigerar é restaurar, renovando nosso entendimento à luz da sua Palavra.
No versículo 4, Ele continua dizendo:
“... 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...”

A vara é a Palavra de Deus e o cajado é o Espírito Santo de Deus, que nos consolam, ou seja,
nos “desafligem” (consolar é desafligir, tirar da aflição).
É também galardoar, pois quando vocês confiam naquela Palavra que Deus está lhes
dando, que está vivificando em seus corações, não existe jeito de a vitória deixar de ser
contemplada, pois ela (a Palavra) não falha, nem volta vazia sem antes cumprir o que lhe
apraz.
Consolar também é proteger, pois quando a Palavra chega pelo Espírito Santo ao nosso
coração, Ela nos livra das astúcias do maligno, que vêm disfarçadas para ver se nos
enganam, funcionando assim como escudo.
No versículo 5, vemos mais uma promessa desta Palavra poderosa:
“... preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha
cabeça com óleo, o meu cálice transborda...”
Nós somos ungidos pelo Pai, temos a unção habitando em nós.
Deixem Deus ser o Pastor de vocês, e os seus cálices transbordarão, meus irmãos!
No versículo 6, Davi termina este salmo declarando o que foi a realidade da sua vida, e se
quisermos, poderá ser também da nossa, pois aquele que fez a promessa é poderoso para
cumpri-la:
“... Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da
minha vida; e habitarei na casa do Senhor por todo sempre...”
Davi deixou Deus ser o Pastor dele! E nós? Será que o temos deixado ser o nosso Pastor?
Aliás, vale lembrar que Davi não era mais especial para Deus do que nenhum de nós, pois
todos somos igualmente especiais para o Senhor, e saibam que Ele (DEUS) não faz
diferença entre as pessoas. Davi era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele mandou
matar um homem, mas se arrependeu, orou e foi perdoado por Deus.
E o que foi que Davi fez então para chegar a ser o rei de Israel e ser considerado um homem
segundo o coração de Deus? Ele simplesmente decidiu deixar Deus ser o seu Pastor.
O apóstolo Paulo, que foi um duro perseguidor dos cristãos, arrependeu-se, e foi
perdoado. O que foi que ele fez para ser um apóstolo de Cristo, levando o evangelho para os
gentios e escrever quase a metade das cartas do Novo Testamento?
Deixou Deus ser o seu Pastor, tornando-se desta maneira um tremendo servo de Deus.
O apóstolo Pedro, que negou Jesus por três vezes, também se arrependeu e foi perdoado.
O que foi que ele fez? Deixou Deus ser o seu Pastor, tomando esta decisão, ele se colocou na
condição que precisava para poder cumprir seu chamado.
Poderíamos aqui citar inúmeros outros casos, mas quero lhes dizer que não importa o que
vocês fizeram de errado, não importa se vocês têm pastoreado esta área ou situação de

suas vidas, arrependam-se, orem e serão perdoados. Consertem-se diante de Deus e
sigam em frente, rumo ao alvo, fazendo daquele que tudo pode e tudo sabe o único Pastor
de suas vidas.
Lembrem-se sempre: Vocês é que deixam, diariamente, Deus ser o seu Pastor! Sejam
sábios e façam esta escolha!
Que esta Palavra fique implantada, carimbada em nossos corações nesta noite e que cada
um de nós pare de deixar para lá ou deixar para depois esta decisão e, ao contrário disto,
decidamos deixar Deus ser o nosso Pastor agora e para sempre.
E, para terminar, gostaria de compartilhar com vocês a experiência que eu tive quando
decidi adorar ao Senhor em meio a uma forte pressão de Satanás sobre as minhas
emoções, onde ele lançava medo e temores em meu coração. Entrei no meu quarto, ergui
as minhas mãos e comecei a declarar o meu amor, a minha adoração ao meu Deus, que é o
único digno de ser adorado. E enquanto eu adorava a Deus, Ele falou algo ao meu coração,
que eu recebi como se fosse um salmo, e passei a confessá-lo com grande alegria:
Oh, Pai! Eu sou livre do medo;
Eu sou livre do tormento;
Eu sou livre da pressão;
Eu sou livre da pressão que vem me atormentar, querendo impregnar medo em mim;
Eu sou livre do medo que produz tormento.
Pai, este medo que é lançado por Satanás quer que eu faça algo, quer que eu tome
providências para conseguir sobreviver, mas não é a minha força, nem a minha
inteligência, nem a minha criatividade ou capacidade que me fazem e me farão sobreviver,
mas é sim o sacrifício de Jesus na cruz que me mantém e me manterá vivo e provido em
tudo por toda eternidade.
Pai, eu erro quando faço algo de mim, baseado na minha cabeça, colocando a confiança em
mim para conseguir sobreviver; quando assim faço, muitas vezes o faço por medo. Medo
do amanhã, medo do futuro, medo das circunstâncias adversas e acabo ficando
atormentado com estas incertezas.
Agora Pai, quando coloco minha confiança naquele que fez tudo por mim, quando creio
naquele que só conquistou certezas de vitória para mim, eu encontro descanso e este
descanso vem acompanhado de paz.
Obrigado Pai! Obrigado porque eu não preciso fazer nada para sobreviver, eu só preciso
crer, afinal tu já fizeste tudo em Cristo por mim.
Eu não preciso sucumbir ao medo;
Eu não preciso aceitar o tormento;
Eu não preciso ceder a pressão;

Eu posso resisti-los com a tua Palavra!
Oh, Pai! Obrigado por tua Palavra.
Oh, Pai! O Senhor não me deu espírito de medo e sim espírito de poder.
Eu posso sim, andar em vitória!
Oh, Pai! Quando me permito ser movido pelo teu Santo Espírito e me deixo ser cheio das
certezas contidas em sua Palavra fico livre e vivo livre de toda espécie de mal.
Meu Deus, eu sou grato a Ti, pois pelo sangue de Jesus sempre terei vitória!
Aleluia! Louvado seja Deus! Enquanto adorava a Deus fui livre e passei a encontrar
descanso nesta palavra. A verdadeira paz, aquela que vem somente do nosso Pai, que
excede todo o entendimento humano, foi restabelecida em meu coração e minhas emoções
foram saradas. Meus irmãos, adorar a Deus funciona!
Vamos orar:
“Pai nós te adoramos, nós glorificamos o teu Nome, só tu és digno de toda adoração, de
toda glória, de toda exaltação. Pai, obrigado por tua Palavra, a tua Palavra é carregada de
força para decidirmos sempre por ti, força para decidirmos por seus caminhos e direções.
Obrigado, Pai, porque nós temos condição no espírito de nos mantermos como ovelhas do
teu aprisco, que esta Palavra faça morada em nossos corações, que ela venha a dar frutos
só para tua honra, só para tua glória. Nós somos muito felizes, porque somos teus filhos,
porque temos o Senhor como Deus e Pai, nós te amamos, muito obrigado pelo que o
Senhor fez aqui nesta noite, em Nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém!”
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