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N° 35 O SENHOR É O MEU PASTOR,
E NADA TEREI FALTA
SALMOS 23

QUEBRA GELO
3. O que você faz quando isso não
acontece?

1. Você sente falta de quê?
2. As suas necessidades estão sendo
supridas?

ENTENDENDO A PALAVRA
Possivelmente esse é o Salmo
mais decorado da Bíblia, no que diz
respeito ao Novo Testamento. Em várias
casas que visitamos a Palavra de Deus
está aberta nesse Salmo, em cima de
uma mesa na sala de estar. No entanto
é preciso uma análise um pouco mais
profunda no que significa dizer que “O
Senhor é o meu Pastor e nada terei
falta”. Isso porque vivemos hoje tão impregnados a uma sociedade de consumo
que poucas vezes paramos para refletir o
que realmente está nos fazendo falta? Ao
lermos de forma mais compenetrada observamos que tudo aquilo que o salmista

deseja é a companhia do Senhor, não as
coisas materiais que pode receber como
se fosse o resultado para toda a falta. O
escritor Dostoievski disse certa vez que
o ser humano tem um vazio do tamanho
de Deus. Parece que o Apóstolo Paulo,
muito antes dessa constatação também
aprendeu a lição em sua aula sobre o
contentamento (Filipenses 4:12,13), onde
diz: “Sei o que é passar necessidade e sei
o que é ter fartura. Aprendi o segredo de
viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito, ou passando necessidade.
Tudo posso naquele que me fortalece.”

APLICANDO A PALAVRA
1. Podemos fazer uma lista de prioridades
em nossas vidas.
2. Dentre elas, faça um exercício de reflexão dividindo-as em necessidades básicas

e de ordem pessoal.
3. Ao final, consegue descrever de que
forma Deus tem suprido às suas necessidades?

DESAFIO A VIVENCIAR
Abraham Maslow foi um psicólogo de
grande destaque por causa de seu estudo
relacionado às necessidades humanas.
Segundo ele, o homem é motivado segundo suas necessidades, e cada necessidade humana influencia na motivação
e na realização do indivíduo que o faz
prosseguir para outras necessidades que
marcam uma pirâmide hierárquica: As
necessidades fisiológicas que se encontram como base para a pirâmide, representam as necessidades relacionadas
ao organismo, como alimentação, sono,
abrigo, água e outros. As necessidades de
segurança aparecem após o suprimento
das necessidades fisiológicas. São representadas por necessidades de segurança
e estabilidade, como proteção contra a
violência, proteção para
saúde, recursos finan-

ceiros e outros. As necessidades de status
e estima ocorrem depois que as necessidades sociais são supridas. São necessidades de status e estima: autoconfiança,
reconhecimento, conquista, respeito dos
outros, confiança. As necessidades de
auto-realização que se encontram no
topo da pirâmide hierárquica são: moralidade, criatividade, espontaneidade, auto
desenvolvimento, prestígio. Quando as
necessidades humanas não são supridas
sobrevêm sentimentos de frustração,
agressividade, nervosismo, insônia,
desinteresse, passividade, baixa autoestima, pessimismo, resistência a novidades,
insegurança e outros. Você consegue
incluir em suas necessidades uma maior
intimidade com Deus, tornando Ele o seu
Pastor, para que todas elas sejam supridas, e em nada você sinta falta?
Equipe de Coordenação dos GPs

