
 

QUE DOCE VOZ... 
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No dia 26 de julho de 2020 eu ouvi essa doce voz. Era um domingo, eu e meu esposo está-

vamos em casa nos recuperando da covid quando recebi a ligação do meu irmão Jônatas me 

informando que minha mãe estava morrendo. Quando ouvi essas palavras, me lancei ao chão 

e comecei a clamar mais intensamente do que já estava clamando. Foi ali, jogada  no chão da 

minha sala com meu marido que ouvi a doce voz, e ela disse claramente em meu coração:  ”- 

Filha, levante. Sua mãe já está comigo!”. Que doce voz tem o Senhor! Jesus gosta de falar co-

nosco, e Ele nos disse que, se somos suas ovelhas de verdade, conseguiremos reconhecer que 

é Ele quem está falando: As minhas ovelhas escutam a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu 

lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. (João 

10.27, 28). Às vezes a voz de Jesus tende a ficar obscurecida pelas demais vozes que deixamos 

ocupar nossas mentes e corações. Se deixarmos essas vozes adquirirem espaço e força em nos-

sas vidas, cada vez ficará mais difícil discernir a voz do Bom Pastor, por isso é imprescindível 

que sejamos servos adoradores comprometidos com as disciplinas espirituais que nos capaci-

tam a aguçar nossos ouvidos espirituais, em especial o estudo bíblico e a oração diários. 

Nossos “sentidos espirituais” precisam ser priorizados em nossa jornada cristã, caso contrá-

rio, seremos sempre a ovelhinha tola, trabalhosa, que quando ouve um comando do Pastor, 

interpreta erroneamente a ordem e acaba penalizando todo o rebanho. Sim, cada ovelha surda 

ou desobediente atrasa o percurso de todas as demais. Graças a Deus, que tem misericórdia 

de nós e nos busca onde estamos e nos coloca de volta ao aprisco. Ele é o Bom Pastor, e dá a 

sua vida pelas suas ovelhas (João 10.11).  Além de Jesus, o Espírito Santo também está falando, 

e cabe a cada um de nós ouvir e entender o que Ele diz: Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, 

então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. (Apocalipse 2.17). Quem tem ouvidos, ouça! 

Jesus e o Espírito continuam falando diuturnamente conosco e com sua igreja, e cabe a nós 

discernir suas vozes e dar ouvidos ao que estão dizendo. Suas palavras são vida para cada um 

e para o rebanho. Sem elas, adoecemos e nos perdemos. Se você conhecer, te convido a encerrar 

esse tempo cantando esse hino. Se você não o conhecer, medite em sua letra. Enquanto canta 

ou lê, fale com o Bom Pastor e peça que retire qualquer impedimento existente entre seus ou-

vidos e Sua voz: A VOZ DE JESUS (Composição: C. Austin Miles 1868-1946) 

Que doce voz tem meu Senhor. Voz de amor, tão terna e graciosa que enche o coração, dá 

consolação que só o crente goza.   

Qual maior prazer que Lhe ouvir dizer: “vem meu filho, vem escutar o que Eu fiz por ti, tudo 

o que sofri na cruz pra te resgatar?” 


