
 

Este material é parte integrante da Igreja Batista da Comunidade Gênesis 

 
Tônico de Deus para atravessarmos vales 

Pr. Marcio Félix 
Líder do Agrupe – Pequenos Grupos Igreja Batista Central em Fortaleza 

 
O Texto para hoje Sl 23 
 
Introdução 
Este sermão foi construído quando em um período curto tive que passar por duras provas. 
 
1 – Minha mãe morreu de um aneurisma 
2 – Meu irmão agora convertido a Jesus manifestou HIV, seqüela da sua vida passada 
quando ainda não conhecia Jesus 
 

(1) Vale na Bíblia 
 
A bíblia quando fala de vale, vai muito mais além do que uma depressão geográfica. Ele é 
símbolo  e referência de tempos difíceis. 
 
A bíblia menciona vários tipos de vales, senão vejamos: 
 
1 – Vale da desgraça Js 7.26 
2 – Vale de lágrimas Sl 84.6 
3 – Vale da escuridão Sl 23.4 
 
Ditado Árabe: Somente se fizer sol vai se formar desertos.  Os vales são responsáveis 
pelos desertos existenciais que passamos. 
 
Eles, no entanto, produzem muito amadurecimento.  
Os vales são uma mescla de tempos bons e períodos ruins.  
 

(2) Do que devo lembrar quando passo por um vale 
 
1 – Que vales são inevitáveis  Jó 6.3 
A questão não é se vai acontecer, apenas quando vai acontecer. Todo mundo passa por 
vales. Deus não poupou nem a seu filho de passar por vales. 
 
2 – Vales são imprevisíveis Jr 4.20 
Não é possível agendá-lo, marcar hora para acontecer. Eles virão no dia e na hora que 
você menos espera. 
Chegam em momentos imprevisíveis. Não é ocasionado pelo pecado, Jó era homem reto, 
integro e justo que desviava-se do mal, testemunha a bíblia. Depois disto segue-se um 
tempo de profunda desgraça em sua vida. Um profundo vale. 
 
3 – Vales são imparciais  Mt 5.45 
Depressão, doença, desemprego, crises não são um sinal de que não tenho Deus, ou que 
ele está inoperante em sua vida. Eles são apenas um sinal de que você é homem e não 
Deus.  
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Você acha que deveria passar por aqui sem vivenciar vales? Certamente você adoeceria, 
se tornaria insensível e jamais teria um encontro com Deus. Você não é diferente de 
ninguém. Até os reis vivenciam vales. 
 
4 – Vales são temporais 
Por mais longa que seja a sua duração, eles são limitados. Tem tempo determinado por 
Deus para iniciar e acabar.  
No meio da situação, pensamos que não acabará nunca(1 Pe 1.6). Do jeito que vem 
passa.  Paulo nos lembra que por mais extensos que se tornem, nada pode se comparar 
com a eternidade que nos está reservada (Rm 8.18) 
 
Davi testemunhou: “Anda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal 
algum, porque tu estás comigo”(Sl 23.4). Existe de fato este vale em Israel. É uma 
depressão tão profunda que o só consegue penetrá-lo ao meio dia. Certamente Davi 
enquanto era pastor teve que atravessar com o rebanho de ovelhas de seu pai por este 
vale em busca de pasto. O cristão mesmo quando está no leito da morte, sente-se seguro 
porque o Senhor está com ele. 
 
 5 – Os vales são propositais 
Deus sempre tem um propósito para alcançar nos vales que nos conduz a atravessar.  
 
Quando o vale acaba, sempre nos terá levado para regiões mais altas, para conquistas 
elevadas.  
 
Se você passa vales existenciais, financeiros, de relacionamentos pessoais, de 
enfermidade, profissionais, salariais, emocionais lembre-se destas cinco verdades. A 
consciência delas te ajudará a atravessar os vales. 
 
Tudo no mundo para se tornar seguro passa por testes exaustivos.  
Remédios passam por testes em camundongos e só depois são liberados para o 
consumo humano. Eletrodomésticos, roupas, sapatos, carros (Crash Test).  Montadoras 
de veículos para tornar seus carros mais seguros lançam  seus modelos contra barreiras 
de concreto fazendo simulações de um acidente real. Milhões de dólares são gastos 
nestes testes. Quanto mais seguro mais valioso será o carro. 
 
Não é possível passar por baixo do vale, por cima do vale, ao redor do vale. Você terá 
que passar pelo meio do vale. 
 
Quando o cristão passa por vales o supremo pastor entra com ele. Foi assim com José, 
Daniel, Hananias, Misael e Azarias, foi assim com Moisés, Isaías, Jeremias, Jó e será 
assim também com você. 
 
Quando ele acabar, celebre ao Senhor!  
É ele quem nos fortalece no meio dos vales. 
 
Amém! 


