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Relacionando-se 
com o Rei da Eclésia
Eu edificarei a minha igreja (eclésia), e as portas 

do inferno não  prevalecerão contra ela. - Mt 16:18



Jesus é o “Rei-Pastor"

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua 
vida pelas ovelhas. - João 10:10-11 

O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. - 
Salmo 23:1



Quem Ele é, e quem eu sou

ELE É O MEU PASTOR, tenho plena fé no 
poder e no caráter Dele! 

EU SOU UMA OVELHA, eu dependo 
totalmente e confio no meu pastor



–Jaime Silveira

FÉ NÃO É APENAS ACREDITAR 
NO PODER DE DEUS.  

FÉ É ACREDITAR NO CARÁTER 
DE DEUS



Ser cristão não é trabalhar para 
Deus. 

Ser cristão é ter um 
RELACIONAMENTO PESSOAL  

com Deus.



O Salmo do Rei Pastor
1 O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. 

2 Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas 
tranqüilas; 

3 restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por 
amor do seu nome. 

4 Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não 
temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu 
cajado me protegem. 

Salmo 23:1-4



• A fome e a sede que nunca se acaba! 

• A inquietação do coração que não tem 
descanso! 

• Os caminhos que sempre dão errado e 
prejudica a mim, minha família e os 
outros! 

• O medo que me consome quando passo 
um momento de grande dificuldade



ELE SATISFAZ PLENAMENTE 
AS SUAS OVELHAS

Em verdes pastagens me faz 
repousar 



Ele leva ao descanso, 
aquieta o nosso coração

… e me conduz a águas tranquilas; 
restaura-me o vigor. 

(renova minhas forças)



Ele nos guia da 
maneira correta!

e me guia pelos caminhos da justiça; 
assim, ele honra o seu nome.



Ele nos protege 
 Mesmo quando eu andar por um vale 
de trevas e morte, não temerei perigo 

algum, pois tu estás comigo; a tua 
vara e o teu cajado me protegem.



–Jaime Silveira

A fé cristã não é melhoria, é 
TRANSFORMAÇÃO! 

Cristo não veio reformar o 
homem, veio fazer dele UMA 

NOVA CRIAÇÃO!



Como é possível uma ovelha deitar 
num pasto verde?

• Porque sua NATUREZA foi transformada 

• Alguma coisa mudou no seu INTERIOR 

• O Rei-pastor nos transforma por dentro, a 
partir do coração.



A prova que Deus operou em sua 
vida é que houve TRANSFORMAÇÃO

• Regeneração 

• Novo nascimento 

• Mudança da natureza 

Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou 
nova criação. A velha vida acabou, e uma nova vida 
teve início! - 2 Co 5:17 (NVT)



Trata-se de quem você é  
e não do que você faz!

• Cristianismo não é uma lista de- pode e não pode 

• Cristianismo não é ser melhor pelo esforço próprio 

• Cristianismo é COM QUEM VOCÊ ESTÁ SE TORNANDO 
MAIS PARECIDO A CADA DIA. 

• NÓS NOS TORNAMOS PARECIDOS COM O DEUS QUE 
ADORAMOS!



A transformação traz descanso

• Quando ele muda seu coração, então tudo muda! 

• Eu descubro: 

• o que faz sentido 

• porque eu vivo 

• o propósito de minha vida



É ELE QUEM FAZ!

• Ele me faz deitar 

• Ele me conduz às águas tranquilas 

• Ele renova as minhas forças  

• Ele guia os meus passos continuamente 

• Eu apenas me rendo em suas mãos



Só há descanso no Senhor!

• Onde está o seu coração? 

• Você está descansando nele? 

• Você está se deixando guiar? 

• Você é a obra de Deus!  

• O interesse de Deus é você!



O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à 
graça que Deus derramou sobre mim, e que não 
foi inútil.  

Trabalhei com mais dedicação que qualquer 
outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas 
Deus que, em sua graça, operou por meu 
intermédio. - 1 Co 15:10



Em nosso relacionamento com o 
Rei Pastor, Ele é quem faz tudo 

• Não se trata de EU SERVIR a Deus, mas se Deus 
pode servir-se de mim. 

• Ele pode fazer em você e através de você? 

• Ele pode pedir a você o que Ele deseja?  

• Você confia Nele como seu pastor?


