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O SENHOR É O MEU PASTOR 

 

Assim diz o senhor… 

 

Eu sou o SENHOR e Eu sou o seu pastor.  

 

Em Mim, não lhe faltará nada que é bom. Em Mim, Eu te deitarei              

gentilmente  em pastos verdejantes para descansar - onde a água é clara. 

Quando beberdes destas águas, a Minha alegria os acompanhará para          

sempre. 

Eu não sou um residente temporário. Eu sou uma presença          

permanente, pois Meu pai é seu pai. Do mesmo jeito que o dom do Espírito               

Santo foi dado para Mim nesta terra, assim esse dom permanecerá em você. 

Embora muitos não levem suas feridas a sério, Eu levo. Eu sei que             

muitos te decepcionaram, te traíram, te desonraram, mas Eu sou o Bom            

Pastor e Eu sempre procuro as Minhas ovelhas perdidas, Meus cordeiros           

perdidos que tem sido devorados por muitos lobos. 

Eu corro para lhe abraçar com Meu Pai, trazendo misericórdia, perdão,           

amor, cura, aceitação e graça. Eu venho lhe trazer a Minha Paz que             

transcende tudo. A Minha Paz protege seu coração ferido. A Minha Paz            

protege sua mente do influxo de mentiras e enganos. 

Sim, o SENHOR é o seu pastor, porque Eu não sou mercenário. Eu não              

fujo na hora de seus pedidos de ajuda. 

Tome cuidado, Meus filhos, com aqueles que professam usar o Meu           

Nome, mas interiormente eles realmente não se importam com as Minhas           

ovelhas. Amado, você é Meu. Eu conheço as Minhas ovelhas e as Minhas             

ovelhas Me conhecem. 

Venha a Mim, Meus filhos, mesmo nesta hora tardia. Você é precioso            

para Mim, porque Eu sou gentil e humilde de coração e Comigo, seu pastor,              

você encontrará descanso para as suas almas. Venha a Mim, Meus filhos,            

porque Eu os guiarei pelos caminhos certos. O ladrão vem apenas para            

matar, roubar e destruir. 
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A Minha voz é um suspiro. A minha voz é gentil. Eu lidero todas as               

Minhas ovelhas e cordeiros nos caminhos certos. Eu carrego Minhas ovelhas.           

Eu sustento os meus cordeiros como bebês recém-nascidos. Embora o vale           

esteja escuro, Meus filhos, são como plena luz do dia para Mim. 

Minha mão direita está te protegendo, protegendo você e nenhum mal           

cairá sobre você, pois Meus Anjos o guardam você o tempo todo. 

Ó Meus filhos, existem tantos lobos em pele de cordeiro, mas logo eles             

estarão correndo, correndo por suas vidas. Correndo na escuridão onde eles           

podem se esconder. Mas Eu estou vendo pois as trevas são como luz para              

mim. 

Não se preocupe, Meus pequeninos. Eu certamente estou com você,          

pois Eu sou o seu único Bom Pastor.  

Meus filhos encontre descanso somente em Mim; pois em Mim          

ganhareis forças para vencer. 

Neste exato momento, Eu estou preparando uma mesa na presença de           

seus inimigos e todos os olhos verão que Eu tenho lhe amado. Todos os              

olhos verão quando Eu colocar a Coroa da Vida em sua cabeça. Todos os que               

vos envergonharam, Eu vou humilhá-los na presença de Meu pai. 

Aproxime-se, Meus filhos, aproxime-se de Mim, porque Eu não sou          

como nenhum outro. Muitos falam o Meu Nome, mas eles não tem            

conhecimento de quem Eu sou. Eles falam com orgulho, doutrina falsa e            

autoconfiança nos quais logo caíram. 

Venha Meus filhos, abençoados pelo Meu Pai, venham a Mim. Eu vou            

ungi-lo com o óleo da alegria. Eu vou colocar uma coroa de alegria em volta               

do seu pescoço. Eu vou trazer conforto a todas as suas feridas, pois, Eu,              

Jesus, levo as suas feridas muito a sério. 

Sim, Eu sou Aquele que vai curar as suas feridas. Eu vou providenciar             

o melhor para você revestindo com Meu glorioso Manto de Paz. 

Não tenha medo, aqueles que falam o Meu Nome em todas as suas             

belas vestes, aqueles que procuram olhar para este mundo; eles são aqueles            

que não andam em sintonia com a verdade. Eles ignoram a verdade porque             

eles não querem sofrer por Minha causa. Estes são aqueles que praticam a             

iniqüidade e eles ganham o salário do pecado e da morte. 

Tenham cuidado, Meus filhos, pois há muitos falsos mestres que          

pretendem ser anjos da luz. O engano é grande, maior do que você pensa. 

Mas aqueles que vierem a Mim, não faltarão nenhuma coisa boa e            

nunca terás fome e nem sede.  

Verdadeiramente, o Meu cálice transbordará sob você as bênçãos do          

alto. A Minha bondade seguirá você todos os dias da sua vida. 

Oh! a maravilha do Reino de Deus! Oh! a alegria em participar do Meu              

Vinho na mesa da minha Festa! 
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Venha, Meus filhos, venha a Mim, pois Eu sei como vocês estão            

cansados. Venha e descanse em Mim. Sente-se ao Meu lado e descanse em             

Minha Presença. 

Eu sou o SENHOR! Eu sou o seu Bom Pastor! Eu sou o Seu Rei. 

Tudo será revelado. Todos os corações serão expostos pela espada da           

Minha Boca. Todos Me verão do jeito que Eu sou. 

Para os Meus próprios filhos, não temam porque Eu conheço aqueles           

que se humilham em verdade diante de mim. Pois Eu estou cheio de             

misericórdia e bondade. No entanto, para todos aqueles enganadores, o          

único cálice que transborda é aquele da Minha Ira. 

Portanto, não temas Meus filhos. Eu tenho coberto você com a Minha            

Mão. 

Eu te amo! 

JESUS 
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