
JEREMIAS E LAMENTAÇÕES DE JEREMIAS

Mensagem Onze

Pastores segundo o coração de Deus 

Leitura bíblica: Jr 2:8; 3:15; 10:21; 23:1-4; Is 40:11;
Ez 34:11-31; Jo 10:11; Hb 13:20-21; 1Pe 2:25; 5:2, 4; Ap 7:16-17

I. O SENHOR falou pelo profeta Jeremias sobre os pastores, os 
governantes – Jr 2:8; 10:21:
A. Os pastores, os governantes, transgrediram contra o SENHOR; eles 

não buscaram o SENHOR e o seu rebanho foi espalhado – Jr 2:8; 
10:21.

B. Os pastores destruíram e espalharam as ovelhas do pasto do 
SENHOR – Jr 23:12.

C. O SENHOR prometeu que reuniria o remanescente do Seu rebanho 
e os levaria de volta ao aprisco deles e que levantaria pastores 
sobre eles que os apascentariam e eles seriam fecundos e se mul-
tiplicariam – Jr 23:3-4.

D. O SENHOR prometeu dar a Israel pastores segundo o Seu próprio 
coração; esses pastores dariam ao povo de Deus conhecimento e 
inteligência adequados de Deus – Jr 3:15.

II. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento reve-
lam Cristo como o Pastor segundo o coração de Deus – Is 40:11;
Ez 34:11-31; Jo 10:11; Hb 13:20-21; 1Pe 2:25; 5:4; Ap 7:16-17:
A. Como o Poderoso, Aquele que governa e julga, Cristo vem para ser

um Pastor; Ele cuida do Seu rebanho guiando e corrigindo Seus 
cordeiros, e alimentando Seu rebanho, carregando-o nos Seus 
bra ços, levando-o ao Seu seio e guiando as que amamentam os 
novos – Is 40:10-11; Mt 2:6; 9:36.

B. Ezequiel 34:11-31 profetiza que o próprio Senhor virá como um 
Pastor para procurar suas ovelhas e buscá-las:
1. Como o Pastor, o Senhor recolherá o Seu povo, Suas ovelhas,

das nações e o levará de volta à terra de Canaã, que tipifica
o Cristo todo-inclusivo como a porção do povo de Deus, para
habitar nas montanhas altas, significando o Cristo ressurreto 
e ascendido – Ez 34:11, 14.

2. Quando o Senhor Jesus vem como o Pastor para cuidar de nós,
Ele também vem como o Rei para nos governar; o resultado
do Senhor cuidar de nós como nosso Pastor é que O obedece-
mos como nosso Rei e nos submetemos ao Seu reinado e ao
Seu trono em nós – Ez 34:23-24.

C. Cristo é o bom Pastor, o Grande Pastor, o Supremo Pastor e o 
Pastor da nossa alma – Jo 10:9-17; Hb 13:20-21; 1Pe 5:4; 2:25:
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1. Como o bom Pastor, o Senhor Jesus veio a fim de termos vida
e vida em abundância – Jo 10:10-11:
a. Ele deu a Sua vida da alma, Sua vida humana, para cum-

prir redenção por Suas ovelhas a fim de que elas compar-
tilhem Sua vida zoe, Sua vida divina – Jo 10:11, 15, 17.

b. Ele guia as Suas ovelhas para fora do aprisco e para Ele
mesmo como o pasto, o lugar onde as ovelhas se alimentam,
onde elas podem comer livremente e serem nutridas por
Ele – Jo 10:9.

c. O Senhor formou os crentes judeus e gentios em um só
rebanho (a igreja, o Corpo de Cristo) sob o Seu apascenta-
mento – Jo 10:16.

2. Deus “pelo sangue da eterna aliança trouxe dentre os mortos
nosso Senhor Jesus, o grande Pastor das ovelhas” – Hb 13:20:
a. A eterna aliança é a aliança do novo testamento para ga-

nhar um rebanho, que é a igreja resultando no Corpo de
Cristo e consumando-se na Nova Jerusalém.

b. Como o grande Pastor, o Senhor está tornando real para
nós o conteúdo da nova aliança e está nos guiando à expe-
riência e ao desfrute de todas as coisas positivas reveladas
no livro de Hebreus – Hb 8:8-13; 1:1-3; 2:9-18; 5:6-10, 14;
7:16, 22, 24-26; 13:1, 8, 12-15.

3. Como o Supremo Pastor, Cristo apascenta o Seu rebanho por
meio dos presbíteros das igrejas – 1Pe 5:4:
a. Sem o apascentamento dos presbíteros, a igreja não pode

ser edificada – 1Pe 5: 2.
b. O apascentamento dos presbíteros deve ser o apascenta-

mento de Cristo por meio deles.
4. Como o Pastor da nossa alma, o Cristo pneumático supervi-

siona nossa condição interior, cuidando da situação do nosso
interior – 1Pe 2:25:
a. Ele nos apascenta cuidando do bem-estar da nossa alma e

exercendo Sua supervisão sobre a nossa condição interior.
b. Porque a nossa alma é muito complicada, precisamos de

Cristo, que é o Espírito que dá vida no nosso espírito, para
nos apascentar em nossa alma, cuidar da nossa alma, emo-
ção, vontade e todos os nossos problemas, necessidades e
feridas.

c. Como o Pastor da nossa alma, o Senhor restaura e dá des-
canso à nossa alma – Sl 23:3a; Mt 11:28-30.
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5. Na eternidade futura, Cristo será o nosso Pastor eterno,
guiando-nos para as fontes de águas da vida – Ap 7:16-17:
a. Como nosso Pastor eterno, Cristo nos guiará para Si mesmo

como as fontes de águas da vida a fim de desfrutarmos o
dispensar eterno do Deus Triúno – Ap 7:17a.

b. As águas da vida serão supridas e as águas de lágrimas
serão enxugadas – Ap 7:17b.

c. Sob o apascentamento de Cristo na eternidade, não haverá
lágrimas, fome, nem sede, somente desfrute – Ap 7:16-17.

III. Em Seu ministério celestial, o Senhor Jesus continua o apas-
centamento que Ele começou em Seu ministério terreno – Hb
13:20-21:
A. Em João 21:15-17, o Senhor comissionou Pedro a alimentar os

Seus cordeiros e apascentar as Suas ovelhas na Sua ausência, 
enquanto Ele está no céu; isso era para incorporar o ministério 
apostólico com o ministério celestial de Cristo de apascentar o 
rebanho de Deus:
1. O que Ele fazia no céu, os apóstolos faziam na terra para levar

a cabo o Seu ministério celestial – Hb 13:20-21; Jo 21:15-17.
2. Com relação ao apascentamento, o ministério apostólico coo-

pera com o ministério celestial de Cristo – Jo 21:15-17.
B. O apóstolo Paulo é um exemplo de apascentar os santos em 

coope ração com o apascentar de Cristo em Seu ministério celes-
tial – Hb 13:20-21; 7:25-26; 1Tm 1:16; 2Co 1:3-4; At 20:20 :
1. Paulo apascentava os santos como uma mãe que amamenta

e um pai que exorta – 1Ts 2:7-8, 11-12.
2. Paulo apascentava os santos em Éfeso ensinando-os “publica-

mente e de casa em casa” (At 20:20) e admoestando cada um
dos santos com lágrimas por três anos (vv. 31, 19), anunciando- 
lhes todo o desígnio de Deus (v. 27).

3. Paulo havia sido ampliado em seu coração a fim de ter cuidado
íntimo da vida ministradora – 2Co 7:2-3; 1Ts 2:8; Fp 2:19-20.

4. Paulo se rebaixou ao nível dos fracos a fim de ganhá-los –
2Co 11:28-29; 1Co 9:22; cf. Mt 12:20.

5. Como amante da igreja em união com o Cristo que ama
a igreja, Paulo estava disposto a gastar o que ele tinha, refe-
rindo-se às suas possessões, e a gastar o que ele era, referin-
do-se ao seu ser, por amor aos santos a fim de edificar o
Corpo de Cristo – Ef 5:25; 2Co 12:15; 11:28-29.
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IV. Os que apascentam o rebanho de Deus devem apascentar
segundo Deus – 1Pe 5:2:
A. Apascentar segundo Deus é apascentar segundo o que Deus é

em Seus atributos – Rm 9:15-16; 11:22, 33; Ef 2:7; 1Co 1:9; 2Co 
1:12.

B. Apascentar segundo Deus é apascentar segundo a natureza, 
desejo, caminho e glória de Deus, não segundo a nossa preferên-
cia, interesse, propósito e índole. 

C. A fim de apascentar segundo Deus, precisamos nos tornar Deus 
em vida, natureza, expressão e função – Jo 1:12-13; 3:15; 2Pe 1:4:
1. Precisamos ser a reprodução de Cristo, a expressão de Deus,

para que no nosso apascentar, expressemos Deus, não o ego
com a sua índole e peculiaridades – Jo 1:18; Hb 1:3; 2:10; Rm
8:29; Gl 4:19.

2. Precisamos nos tornar Deus em Sua função de apascentar o
rebanho de Deus segundo o que Ele é e segundo a Sua meta
em Sua economia – Ef 4:16; Ap 21:2.

3. Quando somos um com Deus, nos tornamos Deus em vida e
natureza e somos Deus ao apascentar os outros – 1Jo 5:11-12;
2Pe 1:4; 1Pe 5:2.

V. O apascentar que edifica o Corpo de Cristo é um apascentar 
mútuo – 1Co 12:23-26:
A. Apascentar é cuidar do rebanho de maneira todo-inclusiva e 

terna – Jo 21:15-17; At 20:28.
B. Todos os crentes, não importando seu estágio do crescimento 

espiritual, precisam de apascentamento.
C. Todos nós precisamos estar sob o apascentamento orgânico de 

Cristo e ser um com Ele para apascentar os outros – 1Pe 2:25; 
Jo 21:16.

D. Temos de apascentar o rebanho de Deus segundo o coração amo-
roso e perdoador do Pai e segundo o espírito do Filho que busca, 
encontra e apascenta – Lc 15:4-24, 32.

E. Somos ovelhas e também pastores, apascentando e sendo apas-
centados em mutualidade; por meio desse apascentamento, o 
Corpo edifica a si mesmo em amor – Ef 4:16.
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