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INTRODUÇÃO
SALMO 23:4
Estamos na rua e vemos um pastor levando o seu rebanho, tal como nos
outros dias ele guiará o seu rebanho e o levará para o campo. Mas,
neste dia será diferente, o pastor não voltará para casa à noite. Ele não
descansará em sua cama, e o rebanho não dormirá em seu curral. Hoje
é o dia do pastor levar as suas ovelhas para o campo alto. Hoje ele as
levará para as montanhas. O pastoreio da Primavera deixou os pastos
queimados, ele precisa procurar novos campos, e ficarão lá até ao
Outono. A caminhada é longa. O caminho é perigoso. Animais
selvagens podem atacar o rebanho. Plantas venenosas podem intoxicar
e matar as ovelhas. Existem trilhos estreitos e vales escuros. Mas o
pastor conhece o caminho sabe o que é melhor para o seu rebanho.
Tenhamos isto em nossas mentes: Toda a montanha tem seus vales.
Suas encostas são marcadas por profundas ravinas e sulcos. E o
melhor caminho para o topo é sempre através destes vales. Todo o
bom pastor sabe isto, ele guia o seu rebanho com amor e persistência,
pelo trilho que sobe sinuoso através dos vales sombrios.

HOMENS QUE PASSARAM PELO
VALE
•
•
•
•
•
•
•

1 – Adão – Amor (Génesis 3:1-15).
2 – Moisés – Usa-lo em Suas Mãos (Êxodo 2:115; 3:1-22).
3 – José – Usa-lo em Suas Mãos (Génesis 37;
39; 40; 41).
4 – Elias – Dar-lhe força (I Reis 19:1-8).
5 – Job – Provar a sua fé (Job 1;2;3; 42:10-17).
6 – David – Provar que Deus é sempre Deus
(Salmo 23 ; 51).
7 – Naamã – Humildade (II Reis 5:1-15).

HOMENS QUE PASSARAM PELO
VALE
• 8 – Jonas – Obediência (Jonas 1; 2).
• 9 – Pedro – Transformação (Mateus
26:69-75; Actos 2:1-41).
• 10 – Zaqueu – Transformação e salvação
(Lucas 19:1-10).
• 11 – Paulo – Transformação, salvação e
provar que Deus é sempre Deus. (Actos
9:1-9).

CONCLUSÃO
Você está passando por este mesmo vale, e por esta mesma sombra? Se
está, sabemos que o negro vale da tristeza, da dor, é difícil de
sustentar. É difícil passar por lá. Quando passamos pelo vale, isto
afecta-o, afecta os seus sonhos. Por vezes perguntamos por que é que
este vale nunca mais acaba? Porquê que esta dor se prolonga?
Estamos combatendo, não apenas a tristeza, está combatendo o
desapontamento, a raiva. Perguntamos: Porquê? Porquê eu? Porquê
agora? Nós sabemos que não conseguimos respondera essas
perguntas. Apenas Deus conhece as razões por trás de Seus actos. Mas
aqui está uma verdade sobre a qual todos nós podemos descansar: O
nosso Deus é um Bom Deus! Embora por vezes não entendamos Suas
acções, podemos confiar em Seu coração. Deus faz sempre o que é
Bom, e Ele sabe o que é melhor para nós. Todos estes homens
passaram pelo vale da sombra e da morte mas Deus esteve com eles, e
não duvidemos que também está connosco e que Ele nos conduzirá
pelo melhor caminho embora esse caminho para nós pareça o mais
difícil, Ele nos conduzirá a bom porto e nos dará a vitória, porque Ele
sabe sempre o que é melhor para cada um de nós. (Mateus 10:24-33).

