
 
 

O DEUS DOS MEUS VALES 
Viver na Bondade de Deus — Parte 6 

Rick Warren 
4-5 de março de 2017 

 
Hoje, continuamos em nossa série através do Salmo 23 sobre viver na bondade de Deus. Se você 
puxar suas notas de mensagem, há um velho provérbio árabe que diz o sol e não a chuva que faz 
o deserto.  A vida é uma mistura de bons momentos e maus momentos, altos e baixos, tristeza e 
alegria, montanhas e vales. Hoje, quero que olhemos para o tema do Deus dos meus vales. 
Mesmo nos nossos dias mais sombrios, Deus diz: “Estou lá e estou com você”. 
 
Estamos memorizando o Salmo 23 e estamos no versículo 4 agora. Vamos lê-lo juntos com 
grande entusiasmo. Você provavelmente memorizou muito agora. Se você diz ti ou você porque 
assim memorizou no King James, não tem nenhum problema. Vamos ler isso juntos.  
 
Salmo 23:1 -4: “O Senhor é o meu Pastor, tenho tudo o que preciso. Ele me faz deitar em pastos 
verdes; Ele me leva ao lado de águas tranquilas. Ele restaura minha alma. Ele me leva pelos 
caminhos certos por causa do nome dEle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não 
temerei mal algum, pois tu estás comigo!”  
 
Muito boa aula. Vocês todos ganham um A e todos ganham um biscoito. Agora, esta frase, 
“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte...” há na verdade um cânion em Israel 
chamado Vale da Sombra da Morte. Tenho certeza de que Davi já passou por lá muitas, muitas 
vezes. Alguns destes cânions eram muito estreitos na parte inferior e podiam ter 800 pés de 
altura. Quando você está olhando para cima de cada lado, a única vez que você vê o sol é na 
verdade ao meio-dia. Ao meio-dia, você poderia estar no fundo deste cânion e não ver o sol. 
Porque as paredes eram tão altas e então o cânion era tão estreito, o sol só brilha quando está 
bem acima. Estaria nas sombras a maior parte do dia. 
 
“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás 
comigo.” Essa palavra “vale” fez-me pensar esta semana sobre o Deus dos meus vales. Cerca de 
2900 anos atrás, havia um rei em Israel, seu nome era Acabe. O exército sírio decidiu que eles 
iriam depor Acabe, então o rei da Síria fez aliança com 32 nações para vir contra Israel. Eles 
atacaram Israel e Deus milagrosamente deu a Israel uma vitória e derrotou profundamente o rei 
da Síria e seus 32 aliados, os reis dos aliados. 
 
No ano seguinte, os sírios decidiram que iriam tentar novamente e eles iriam voltar e tentar 
assumir Israel. Mas ao rever a batalha anterior de um ano antes, todos os generais sírios criaram 
um plano diferente. Aqui na tela, aqui está o que diz. 1 Reis nos diz, capítulo 20:23, “Os 
conselheiros militares sírios foram ver seu rei e explicaram: 'Os deuses de Israel são os deuses 
das colinas, e da última vez que os combatemos, [há um ano, quando eles perderam], lutamos 
contra eles nas colinas, por isso nos derrotaram. [Esta era a razão deles.] Mas se lutarmos 
contra eles nos vales onde eles são fracos, nós os derrotaremos lá! '” 
 
Eles mudaram de planos, fizeram algumas outras coisas estratégicas que em vez de lutar contra 
os israelitas no país das colinas, vamos lutar contra eles em terreno plano onde podemos 
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facilmente superá-los. Os deuses deles os protegem nas colinas, mas nós os venceremos nos 
vales. Eles ajustam seu plano de batalha e trazem um enorme exército de volta a Israel. Na 
verdade, a Bíblia diz isso. 1 Reis 20:27, “As forças sírias cobriram todo o campo, mas os 
israelitas pareciam dois pequenos rebanhos de cabras.” Isto é muito desequilibrado... há talvez 
cem mil soldados atacando Israel. Israel tem no máximo 7.000. Vai ser um massacre. Vai ser um 
massacre. Mas esse não é o fim da história. 
 
Então a derrota parece inevitável, mas Deus tem algo a dizer sobre isso. em 1Reis 20:28, diz isto. 
Deus diz isto: “Porque os sírios pensam que eu sou apenas o Deus das colinas e não o Deus dos 
vales, eu vou dar-lhes a vitória sobre este enorme exército para que todos saibam que eu sou o 
Senhor!”  
 
Posso resumir tudo o que vamos ver hoje nesta frase: Deus é Deus, não apenas de suas 
experiências no topo da montanha, Ele é o Deus dos vales também. Deus diz: “Eu sou o Deus 
dos vales. Não sou apenas um Deus dos bons momentos da sua vida. Não sou apenas um Deus 
dos tempos felizes da sua vida. Não sou apenas um Deus quando tudo está indo bem. Eu também 
sou o Deus dos vales”. 
  
O vale nas Escrituras significa literalmente um vale. É também uma metáfora para tempos 
difíceis. A Bíblia fala sobre o vale dos problemas, é Achor. A Bíblia fala sobre o vale do choro. 
Há todos os tipos de metáforas. Na Bíblia, os vales são um símbolo de tempos difíceis em sua 
vida. Deus diz: “Eu não sou apenas o Deus das montanhas, as experiências difíceis em sua vida. 
Eu sou o Deus dos vales, nos tempos das trevas, dos tempos do desespero, dos tempos da 
derrota, dos tempos do desânimo. Porque a verdade é que a maior parte da sua vida e da minha 
vida não são vividas no topo das montanhas.  
 
Quando você está em uma experiência no topo da montanha, a vista é ótima. Eles lhe dão uma 
ótima vista, mas os picos das montanhas são muito e poucos. Na maioria das vezes, você vive 
sua vida nos vales. Eu comecei a pensar sobre isso hoje, passei a maior parte da minha vida 
geograficamente vivendo em vales. Nasci no Vale do Silício. Nasci em San Jose. Cresci no Vale 
do Silício. Então, meu pai mudou nossa família para o Vale Willamette no Oregon e nós 
moramos lá. Então nos mudamos do vale de Willamette de volta para o vale de Mill, onde 
morávamos, no norte da Califórnia, e de lá, nos mudamos para uma pequena aldeia nas Sequoias 
chamada vale de Redwood, 500 pessoas nesta pequena cidade. Cresci no vale de Redwood. 
Então, nos últimos 37 anos, estive no Vale de Saddleback. Estive no vale toda a minha vida 
quando penso nisso. Então, poucas vezes eu estive no topo das montanhas. 
 
O que quero que façamos este fim de semana são três coisas. Vejam o que a Bíblia diz sobre o 
que sabemos sobre os vales, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal 
algum, pois você está comigo. O que sabemos sobre vales? Então, quero que vejamos que tipo de 
vales esperar. Então, finalmente, quero que vejamos o que você precisa se lembrar. 
  
Não sei que tipo de vale você está passando agora. Pode ser um vale financeiro. Você está 
passando por uma situação muito difícil. Talvez você esteja em um vale relacional. Talvez você 
esteja passando por uma doença física em um vale de enfermidade ou doença. Seja qual for o 
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tipo de vale que você está passando, você vai precisar dessa mensagem. Você realmente vai 
precisar tomar notas esse fim de semana.  Vamos dar uma olhada nisso. 
 
Primeiro, vamos falar sobre o que sabemos sobre vales. A Bíblia nos diz muito e, claro, a 
experiência nos diz muito. Você pode querer escrever essas duas ou três coisas. Primeiro, 
sabemos que  
 

1. Os vales fazem parte da vida.  
 
Eles fazem parte da vida. Em outras palavras, são inevitáveis. Fazem parte da vida normal. Você 
não pode evitá-los. Eles vão acontecer. Pode contar com eles. Ou você acabou de sair de um vale 
ou está no meio de um agora ou está indo para outro, porque é disso que a vida se trata. 
 
Não fique chocado, não se surpreenda, você vai passar por vales em sua vida, você não está 
sempre no topo da montanha. A única questão não é se você vai passar por um vale, é só quando. 
Você vai sentir decepção na vida. Você vai experimentar a derrota. Você vai experimentar 
distrações, distúrbios, desespero e depressão. É uma parte normal da vida. Os vales fazem parte 
da vida. O plano de Deus para a tua vida, na verdade, contém colinas e vales. Eles fazem parte 
do plano. Olhe para estas Escrituras. Deuteronômio 11:11, “A Terra Prometida” Deus diz aos 
que estão prestes a obtê-la: “A Terra Prometida que vocês estão prestes a entrar é uma terra de 
colinas e vales”.  
 
O que isso significa? Metaforicamente, o que isso significa é que mesmo quando você está no 
centro da vontade de Deus, os vales são parte do plano. Você estará na Terra Prometida, mas 
nem tudo está no topo da montanha. Quando você passa pelos vales da vida, isso faz parte do 
plano de Deus para sua vida. A Terra Prometida inclui colinas e vales. 1Pedro 4:12 diz isto: 
“Não se surpreenda quando você é testado por problemas ou sofrimento doloroso, como se algo 
incomum estivesse acontecendo com você”. Não se surpreenda. Isso faz parte da vida. São 
inevitáveis. Ele diz que vai acontecer.  
 
Você não diz, “Por que eu?” Você diz: “Por que não eu? Estou vivo”. Você tem problemas em 
sua vida não porque você é um mau humano. Você tem problemas em sua vida porque você é 
um humano. Até a Terra Prometida tem colinas e vales. Não se surpreenda com problemas como 
se algo incomum estivesse acontecendo com você. 
 
A segunda coisa que sabemos é que  
 

2. Os vales acontecem com todo mundo.  
 
Os vales acontecem com todo mundo. Não tem como evitá-los. Eles fazem parte da vida. São 
inevitáveis. Mas não só são inevitáveis, como são imparciais. Coisas boas acontecem com 
pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas. Os vales são imparciais.  
 
Salmo 34:19 diz isto: “O homem bom não escapa a todos os problemas — ele também os tem. 
Mas o Senhor o ajuda em cada um”. Muitas pessoas dizem: “Tenho problemas na minha vida, 
Deus está me punindo”. Não, não. Deus não está me punindo, é apenas parte de ser parte da raça 
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humana. Você está em um mundo que está quebrado e caído, então temos problemas. Ninguém é 
imune, ninguém está isolado da dor, ninguém está isolado da tristeza. Todos passamos a vida 
com problemas. Ninguém navega pela vida sem problemas. Isso não é novidade para você. 
Coisas ruins acontecem na vida. Ser cristão, ser seguidor de Jesus não o isenta. Os vales fazem 
parte da vida e os vales acontecem a todos. Na verdade, Jesus disse em Mateus 5:45: “A chuva 
cai sobre os justos e os injustos”. Todos passam pelas mesmas coisas na vida.  
 
Não só os vales são inevitáveis e imparciais, número três,  
 

3. Os vales são imprevisíveis.  
 
Isso é parte do que os torna um problema, é que você não pode prever. Você não pode planejá-
los, não pode cronometrá-los. Normalmente, os problemas pegam você desprevenido. Eles vêm 
inesperadamente. Na verdade, seus vales e seus problemas vêm normalmente no pior momento, 
quando você não tem tempo, quando você está despreparado, quando é inconveniente.  
 
Não seria mais fácil se você pudesse agendar todos os seus vales na vida? Estou dormindo, com 
boa saúde, ninguém está me incomodando, ok, agora eu vou ter um problema, Senhor. Não é 
bem assim! São inevitáveis, imparciais e imprevisíveis.  
 
Você já notou como um dia bom pode se tornar um dia ruim num piscar de olhos? Um 
telefonema. Os desastres vêm rapidamente, a tragédia vem rapidamente, os acidentes vêm 
rapidamente. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer esta noite, muito menos amanhã ou no dia 
seguinte ou depois. Em um instante, tudo pode mudar. Você pode ter... alguém toma uma 
decisão com a qual você não teve nada a ver e, de repente, sua vida virou de cabeça para baixo, 
alguém na corporação tomou uma decisão. 
  
Provérbios 27:1 diz isto: “Nunca se vanglorie sobre amanhã, já que você não sabe o que o dia 
trará”.  
 
Certo, os problemas são inevitáveis. Os vales são imparciais e imprevisíveis. Eu quero ir um 
pouco mais fundo antes de olharmos para a solução e prepará-los, mesmo que sejam 
imprevisíveis, existem alguns vales que posso garantir que você vai superar na vida. Estão todas 
nas Escrituras. A Bíblia está cheia de vales significativos. Eu só escolho três ou quatro deles 
apenas para mostrar que se você estudar as Escrituras, você vai estar ciente e então você estará 
preparado para os vales inevitáveis que entram em sua vida. Sabe o que vai acontecer com você 
no próximo ano? Não. Você pode adivinhar o que provavelmente vai acontecer com você 
durante sua vida? Sim. Porque eles são previsíveis no sentido de que sabemos o que esperar. 
 
Deixe-me mencionar alguns deles. Deixe-me mencionar quatro vales significativos diferentes 
nas Escrituras. Número um é  
 

• O Vale de Sidim.  
 
O Vale de Sidim está, na verdade, em Gênesis 14. Se você gosta de histórias de guerra, este é um 
capítulo tremendo, Gênesis 14. Quantos de vocês viram o filme ou leram o livro, Senhor dos 
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Anéis? Você sabe que a grande batalha climática é chamada de Batalha dos Cinco Exércitos. É 
uma grande batalha épica, a batalha dos cinco exércitos. A batalha em Gênesis 14 é muito maior 
do que isso porque esta é a batalha de nove exércitos, nove exércitos vindo um contra o outro. 
Aqui está a história.  
 
Há quatro nações inimigas fora da Palestina. Elas vão tentar vencer, isto é mesmo antes de Israel 
se tornar uma nação, quatro inimigos lá fora vão tentar tomar mais de cinco tribos dentro. Cinco 
exércitos lutando por sua vida e sua liberdade contra quatro exércitos vindo do lado de fora que 
por acaso são maiores. A história é assim. Olhe aqui na tela. 
 
“Então os quatro reis de Sinar”, a propósito, Shinar é agora chamada de Babilônia. Não era 
chamada assim naquele tempo. O rei de Babilônia, o rei de “Elsar, Elão e Goiim, esses quatro 
reis “foram à guerra contra os cinco reis de Sodoma, [você deve ter ouvido falar deste] 
Gomorra, [você deve ter ouvido falar deste] e três outras cidades. Os cinco reis uniram forças 
no Vale de Sidim...” Este é o primeiro vale que eu quero que você entenda. Você vai passar pelo 
vale de Sidim. “... o Vale de Sidim, que agora é o Mar Morto”. Foi dizimado. Lembra-se? Fogo 
e enxofre vieram, dizimaram Sodoma e Gomorra, agora se chama Mar Morto.  
 
Os cinco reis uniram forças lá no Vale de Siddim, que agora é o Mar Morto. Por doze anos, eles 
foram oprimidos por outros reinos, então, no décimo terceiro ano, eles se rebelaram.” Então 
diz: “Mas no décimo quarto ano, seu opressor recrutou seus aliados para se juntar e 
reconquistar a terra.” Eles, depois de serem oprimidos por 12 anos, disseram: “Não estamos 
pagando mais impostos, esqueçam disso”. Agora, os caras disseram, “Vocês vão pagar impostos, 
sim”. Estes quatro exércitos vêm contra cinco exércitos: “Então os nove exércitos lutaram no 
Vale de Sidim”. 
 
O que acontece aqui é por que é importante para você. O versículo 10 diz isto. “Agora este vale 
estava cheio de poços pegajosos de alcatrão. Quando os reis de Sodoma e Gomorra tentaram 
fugir da batalha, eles escorregaram e caíram e ficaram presos nas covas...” Dois reis dessas 
cidades estão presos nesses poços de alcatrão. “Então os invasores saquearam as cidades de 
Sodoma e Gomorra e levaram tudo o que tinham. Eles também capturaram o sobrinho de 
Abraão, Ló, que vivia em Sodoma.” 
  
Eu não vou entrar nessa parte da história, mas Abraão volta mais tarde, ele vai para a guerra 
contra esses caras, liberta seu sobrinho e devolve às cidades tudo que foi saqueado. O ponto que 
quero que entenda aqui é que diz que eles escorregaram e caíram nos poços de alcatrão. Do que 
eles estão falando aqui? Há um tipo de asfalto na área e eles ficaram presos.  
 
Como você acaba neste tipo de vale, o Vale de Sidim? Bem, você faz o que esses reis fizeram. 
Eles fugiram de alguma coisa. Enquanto eles estão fugindo, eles escorregaram. Quando 
escorregaram, caíram. Quando caíram, ficaram presos.  Esse processo já aconteceu com você na 
vida? Sim. Quando você foge de alguma coisa, talvez uma responsabilidade, e então você 
escorrega e então você cai e fica preso. Este vale é uma área viscosa, escura, poço de alcatrão 
onde você tropeça e cai. Quero que anote isso.  
 

• Sidim é o vale do fracasso: onde você escorrega, cai e fica preso. 
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Você vai passar por isso na sua vida. Vai ter fracassos na sua vida. Você vai ter falhas onde você 
foge da responsabilidade, onde você tenta fugir dela. Não sei o que é, você escorrega, cai e fica 
preso.  
 
Pergunta, qual é o seu Sidim hoje? Do que você está fugindo? Você sabe que precisa enfrentá-lo, 
aquele conflito, aquele confronto do qual você está fugindo. Qual é o seu poço escuro e viscoso 
de alcatrão? Para algumas pessoas, pode ser um bar. Para algumas pessoas, pode ser uma boate. 
Para algumas pessoas, pode ser um quarto de hotel quando viajam. Sodoma e Gomorra não eram 
exatamente cidades familiares. Eram conhecidas como cidades do pecado. Eu digo-lhe isto. Não 
importa onde você ficou preso ou como ficou preso, ou em que buraco você está, Jesus pode te 
tirar de lá Ele pode te tirar daquele poço. 
 
Você pode sentir como se eu estivesse preso, eu sou viciado, eu estou preso, eu não posso me 
livrar dessa relação. Não posso me libertar desse vício. Não posso me livrar desse hábito. Estou 
preso. Estava correndo, escorreguei, caí, e agora estou preso. Sidim é o lugar da sua vida que 
você gostaria de esquecer. É o seu fracasso público. Você pode imaginar como é embaraçoso ser 
um rei e você está fugindo secretamente da batalha? Enquanto você está fugindo secretamente da 
batalha, você fica preso e, publicamente, todos sabem que você está fugindo da batalha e agora 
está preso em um poço de alcatrão de onde não pode sair. Isso é embaraçoso. O Vale de Sidim é 
o seu lugar de maior fracasso. Qual é o seu Sidim? Seu Sidim, o Vale de Sidim é uma vergonha. 
É onde você parece tolo. Todo mundo vê você cair, rindo de você, todo mundo ridicularizando 
você.  Esse é um dos vales que você provavelmente passará na vida porque todos quebramos a 
cara em algum momento.  
 
Deixe-me falar com você sobre outro tipo de vale. Chama-se Vale de Escol. Escol é um vale em 
Números 13. É a história de quando Moisés envia espiões para descobrir como será a Terra 
Prometida. Lembrem-se de que a nação de Israel foi mantida em cativeiro na escravidão durante 
400 anos no Egipto. Depois que Moisés é chamado por Deus para libertá-los e ter todos os 
milagres e eles são libertados, eles vão do Egito para Israel, e o que deveria ter levado cerca de 
três ou quatro semanas de viagem levou 40 anos. O que eles estavam fazendo durante 40 anos no 
deserto? Não leva muito tempo para ir de Israel para o Egito ou do Egito para Israel. Deus está a 
fazê-los passar por testes e eles continuam a falhar em cada teste. 
 
Finalmente, depois de um tempo, eles chegam até os limites da Terra Prometida e se preparam 
para entrar, e isso é um teste. Eles vão ter fé suficiente para confiar em Deus porque há inimigos 
nesta Terra Prometida, eles vão ter que lutar por esta terra. Moisés quer saber o que se passa na 
Terra Prometida. Ele escolhe 12 espias. Nós sabemos os nomes deles, eles estão na Bíblia. Um 
deles era Caleb, outro era Joshua. Esses 12 caras entram, espiaram, olharam a terra e disseram: 
“Sim, é uma grande terra, mas temos alguns problemas aqui. Temos medo das pessoas que já 
vivem aqui”. Sua ansiedade e sua tensão dão um relatório maioritário, 10 pessoas disseram: 
“Nem tentemos entrar. Não vamos entrar. Sim, estamos livres do Egito, então vamos voltar lá. 
Não queremos lutar contra essas pessoas. Só Joshua e Caleb disseram: “Podemos fazer isso. 
Podemos vencer esta batalha”.  
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Lemos esta história em que Moisés escolhe um espião, envia-o e em Números 13:23, olha aqui 
na tela. Diz isto: “Então os espiões vieram para o Vale de Escol. O fruto era tão abundante que 
cortaram um ramo de uva que tinha um aglomerado gigante de uvas, mas era tão grande e 
pesado que precisou de dois homens para carregá-lo de volta em um poste entre eles”. Você já 
viu um aglomerado de uvas que precisou de dois homens para carregar? Eu não. Eles estão 
olhando e dizendo: “Esta é realmente a terra do leite e do mel. Esta é a terra da grande 
recompensa, da grande oportunidade”. Mas diz, vamos ler o resto desse verso. Ele diz: “Era tão 
pesado que foi preciso de dois homens para carregá-lo de volta em um poste entre eles. Eles 
também trouxeram amostras de belas romãs e figos”. 
 
Eles voltam com um relatório confuso. Aqui está o relatório no Vale de Escol. Números 13:27 -
33 diz: “Este foi o relatório deles a Moisés: 'É realmente um país magnífico... 'Esta Terra 
Prometida, 'rica e fértil, e aqui estão algumas frutas como prova.' Isto é gigante, isto é coisa de 
crescimento milagroso. Mas as pessoas que vivem lá são poderosas. Observe “mas”, então é um 
grande “mas”. Mas é ótimo, é um ótimo país. Deus nos deu um grande país, mas as pessoas que 
vivem lá são poderosas e são mais fortes do que nós e parecem gigantes para nós. Observe isso, 
'aos nossos próprios olhos, nos sentimos pequenos como gafanhotos ao lado deles. '” 
 
Isso é o que você chama de complexo de inferioridade. Quando ele disse: “Não podemos 
enfrentar essas pessoas.  Lembrem-se que eles têm uma mentalidade escrava. Eles foram 
escravizados por 400 anos. Eles não sabem como sair das coisas que estão acontecendo em suas 
mentes. Agora, o Vale de Escol é diferente do Vale de Sidim. E qual é essa diferença? Este é o 
vale do medo, você pode escrever isso.  
 

• Escol é o vale do medo: Ou vou em frente ou desisto. 
 
Eles têm que tomar essa decisão. Vamos entrar e pegar o que é nosso por direito, Deus nos deu, 
ou recuamos com medo, recuamos na vergonha, recuamos na dúvida? 
 
No vale do medo, ou vou em frente ou desisto. O fato é que esses caras estacionaram no Sinai 
por mais de um ano. Viveram em auto-exílio no deserto. Deus não lhes disse que tinham de ficar 
no deserto durante 40 anos. Eles tinham apenas andado por aí e continuavam falhando no teste 
que Deus lhes deu. Aqui está a minha pergunta. Qual é o seu vale? Qual é o seu Vale de Escol? 
Qual é o lugar onde você tem medo de seguir em frente? 
 
Você vai passar por esse tipo de vale em sua vida. Você sabe há muito, muito tempo, que você 
deveria seguir em frente nesta área. Deus disse para você fazer, você quer fazer, é a coisa certa a 
fazer, e você simplesmente não fez isso. Você, meu amigo, está no Vale de Escol. O vale do 
medo onde você avança ou desiste. Você avança ou desiste. Você tem que enfrentar seus medos. 
Você tem que correr um risco ou você recua na derrota.  
 
Como você sabe se você está em um Escol, nesse tipo de vale? Diga-me como você vê o que 
você está olhando agora. Você vê isso como um obstáculo ou você vê como uma oportunidade? 
A grande coisa em sua vida agora, é um obstáculo ou uma oportunidade? Dois dos 12 espiões 
viram uma oportunidade. É a Terra Prometida, vamos nessa, podemos fazer isso. É óbvio. Deus 
está do nosso lado. Dez deles viram um obstáculo e falharam no teste. Como resultado, eles 
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passaram a vida morrendo no deserto. Nunca entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque 
falharam no teste de Escol.  
 
Deixa-me mencionar outro. Chama-se Vale de Elá, ELÁ. O Vale de Elá está em 1º Samuel 17. 
Você vai passar por este vale provavelmente muitas vezes em sua vida de uma maneira 
semelhante. Este é um vale bem conhecido porque foi aqui que um menino chamado Davi 
conheceu o gigante chamado Golias. Você conhece essa história. Isso aconteceu no Vale de Elá. 
Olhe aqui na tela. Filisteus e israelitas estavam no Vale de Elá e eles estavam prontos para a 
batalha e diz,  
 
1 Samuel 17:2 -4, 11, “Saulo e os israelitas acamparam no Vale de Elá e elaboraram um plano de 
batalha para combater os filisteus. Os filisteus e os israelitas permaneceram cada um, gritando e 
provocando uns aos outros de colinas opostas, com o Vale de Elá entre eles.”  
“... Agora, o exército filisteu tinha um lutador campeão gigante”, é um multi-marcial, “lutador 
campeão gigante chamado Golias que tinha cerca de 9 metros de altura...” Esse cara realmente 
é grande. Ele é uma aberração. Ele é chamado Golias, ele tem cerca de 9 metros de altura, e 
“quando Saulo e os israelitas viram isso, eles ficaram aterrorizados e profundamente 
abalados”.  
 
A resposta de Davi, ele é apenas um pastor, mas ele não tem medo, ele confia em Deus. Ele 
confiou em Deus toda a sua vida. O Senhor é o meu pastor. Lembre-se, ele é o cara que escreveu 
isso. “O Senhor é o meu Pastor, tenho tudo o que preciso.” No versículo 32, Davi diz o 
seguinte: “'Não se preocupe com nada”, disse Davi a Saulo: 'Vou lutar contra este filisteus! '” 
 
Todos no exército estão morrendo de medo de enfrentar este gigante. O gigante desce todos os 
dias e ele insulta e grita: “Vocês são um bando de covardes. Vocês são fracos. Vocês não valem 
nada. Não vamos ter esta batalha. Que tal irmos homem a homem, um a um? Você manda seus 
melhores homens de Israel e eu sou o melhor cara dos filisteus, nós nos pegamos um ao outro. 
Quem ganhar, vence e a batalha acaba. Você é o conquistador”. Todo mundo está morrendo de 
medo. O que é o Vale de Elá? Escreva isso.  
 

• Elá é o Vale do Conflito. É quando você está enfrentando um desafio gigante  
 
Como um Golias, você está enfrentando um conflito gigante. Você está enfrentando um gigante, 
alguém está na sua cara. Você tem uma oposição. Você tem um oponente. Você tem um conflito. 
Você tem um desafio. Elá é o vale do conflito. Qual é o seu Elá agora? 
 
Alguns de vocês estão naquele vale. Você não está no vale da sombra da morte, mas você pode 
estar em um desses outros. Você pode estar em Sidim, e você pode estar em Escol, e você pode 
estar em Elá, o vale do conflito onde as pessoas estão lutando entre si. Olhe para aquele 1 
Samuel 17:3 novamente aqui na tela.  “Os filisteus ocuparam um monte e os israelitas outro, 
com o Vale de Elá entre eles.”  
 
Alguns de vocês que descrevem seu casamento. Você está de pé aqui e seu cônjuge está de pé 
ali, e você está bem ali no meio e há um impasse acontecendo. Você está no vale de Elá. 
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Mais um, mais um. Isso é chamado de Vale de Baca, BACA, o Vale de Baca. É mencionado no 
Salmo 84. Novamente, acabei de escolher quatro dos muitos vales significativos nas Escrituras. 
No Salmo 84, a palavra baca significa chorar. Vem da palavra raiz, palavra hebraica, “chorar”. 
Era para chorar, mas na verdade havia um Vale de Baca como havia esses outros e o Vale de 
Baca era um deserto. Era um terreno seco, seco, empoeirado, árido, deserto, e se você quisesse ir 
a Jerusalém como peregrino, você tinha que passar pelo Vale de Baca para chegar lá. 
 
Todos os peregrinos que queriam ir a Jerusalém tiveram que viajar pelo Vale de Baca, o que 
significa o vale do choro, mas na verdade é um lugar seco, estéril e empoeirado. Esta é uma 
metáfora novamente sobre quando você está passando por um momento seco em sua vida, 
quando sua alegria está toda seca. Talvez esteja de luto. Talvez seja você quem está chorando no 
vale do choro. Nada cresce lá. Nada é produtivo. Não há fruta, só lágrimas.  
 
No Salmo 85:5 -7, diz o seguinte: “Bem-aventurados aqueles cuja força vem do Senhor... 
quando passam pelo Vale de Baca”, que é o vale do choro, “eles fazem dele um lugar de 
nascentes.” O quê? De repente, a água está aparecendo. Ao passar por este seco e árido Vale de 
Baca chorando, “eles fazem dele um lugar de nascentes, e as chuvas de outono cobrem com 
piscinas. Eles vão de força em força, crescendo até que cada um apareça diante de Deus em 
Sião”. Esse verso está tão cheio que eu poderia dedicar todo o culto apenas a esse verso.  
 
Quero que perceba. Primeiro, quando você vai para o vale de Baca, está seco. Já não tenho mais 
sentimentos. Não me sinto perto de Deus. Não me sinto próxima do meu marido. Não me sinto 
próximo de ninguém. Estou seco. Não tenho nenhuma emoção. Estou apenas vendo o tempo 
passar. Estou fazendo movimentos colocando um pé na frente do outro. Não há alegria na minha 
vida, está seca. Não há energia na minha vida, que está seca. Estou deprimido. Você pode estar 
de luto, você pode estar chorando a si mesmo, você está sofrendo uma perda, você está 
atravessando o Vale de Baca. Mas o tipo de pessoas que Deus quer que você seja, quer que eu 
seja, quer que sejamos, é torná-lo um lugar de nascentes. A água vem quando aparecemos. Eles 
vão de força para força. Isso é o que Deus quer que você faça toda a sua vida, indo de um nível 
de maturidade para o próximo nível de maturidade, para o próximo nível de maturidade, e o 
próximo nível de maturidade para o próximo nível de maturidade. Eles se fortalecem cada vez 
mais, e vão crescendo até que cada um apareça diante de Deus em Sião.  
 
Um dia você vai ficar diante de Deus e Deus diz: “Eu não me importo com suas roupas, sua 
carreira, ou seu dinheiro, mas eu me importo com seu caráter. Você se fortaleceu cada vez mais 
quando estava na Terra?” Quando você estava passando por esses vales diferentes, você se 
deparou com o vale do conflito? Quando você estava atravessando o vale das decisões e o vale 
das perguntas, e o vale da confusão, quando você estava passando pelo vale da angústia, quando 
você estava passando pelo vale da sombra da morte, o que você aprendeu com tudo isso? Você 
se fortaleceu cada vez mais? Você continua crescendo até agora, você está aparecendo diante de 
mim, Deus, cara a cara? 
 
O que está acontecendo aqui? A fé transforma um lugar sem água em um lugar de nascentes 
onde você pode encontrar refresco, onde você pode encontrar o que Deus quer fazer em sua vida. 
Mesmo naqueles vales de tristeza, quando você está chorando, Deus quer usar essas lágrimas 
para regar um lugar seco e árido. 



O DEUS DOS MEUS VALES 
Viver na Bondade de Deus — Parte 6 
 

6 - 10 

  
Li uma história semana passada sobre William Booth, que foi o fundador do Exército da 
Salvação. Ele enviou um homem para algum estado aqui nos Estados Unidos. O Exército da 
Salvação começou na Inglaterra. O cara estava tentando alcançar pessoas nesta comunidade para 
o Senhor e ele ficava dizendo: “Eu tentei de tudo. Eu tentei rezar, e tentei música, e tentei cultos, 
e tentei atrações especiais, e eles só... ninguém está interessado em ouvir as Boas Novas. William 
Booth escreveu duas palavras em um telegrama, “tente chorar”. Quando você se preocupa com 
algo o suficiente para chorar por isso, Deus entra em ação. Versículo 6, observe esse versículo 
novamente. “Bem-aventurados aqueles cuja força vem do Senhor... quando eles passaram”, 
você não fica no vale da secura, o vale do choro, “Ao passar pelo vale de Baca, eles fazem dele 
um lugar de nascentes.” O que é Baca?  
 

• O Vale de Baca é o vale da tristeza e da estridez.  
 
Só queria que visse antes de olharmos para a solução, o que Deus diz sobre vales. Que eles são 
inevitáveis, que eles são imparciais, que eles são imprevisíveis, mas você vai passar por eles na 
vida. Você passou por eles no passado e vai passar por eles novamente. Só um segundo, eu quero 
encerrar isso falando sobre o que você precisa lembrar quando você está em um desses vales, o 
vale do fracasso, o vale do medo, o vale do conflito, o vale da secura, o vale do luto, o vale da 
angústia. O que você faz? 
 
Tudo bem. Vamos resumir. Independentemente dos vales que eu atravesse, o que eu preciso 
lembrar? “Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque Tu 
estás comigo.”  
 
Três coisas que Deus quer que você se lembre em um vale. Número um,  
 

1. Lembre-se que não estou sozinho. Deus está comigo! 
 
Lembre-se que eu não estou sozinho, Deus está comigo, mesmo quando eu ando pelo vale da 
sombra da morte. A propósito, a origem do termo sombra da morte em hebraico é tsel maweth 
Tsel Maweth é o vale da sombra da morte. É um dos vales da vida. Adivinha o quê? Você vai 
passar por isso. Esse é um vale que todos aqui e todos na terra vão passar, o vale da sombra da 
morte. 
 
Ele diz: “Não temerei mal algum porque Tu estás comigo”. Olhe para esse verso no seu 
contorno. Eu quero que você circule a palavra “pelo” e circule a palavra “o Senhor”, porque 
essas são as duas palavras mais importantes do Salmo 23:4: “Mesmo quando eu andar pelo vale 
da sombra da morte, não temerei mal algum porque o Senhor está comigo”. Duas palavras-
chave, pelo e Tu. Atravessar o vale é temporário. Você não fica no vale, você anda por ele. Você 
não vai viver toda a sua vida no vale, você vai passar por ele. É temporário. Isso é uma coisa 
importante. É temporário. Ele diz, você, você não está sozinho. Você não vai passar por isso 
sozinho. Deus está com você no vale. 
 
Quero que circule a palavra “sombra”. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. 
Amigos, mais cedo ou mais tarde, esta sombra vai cruzar o seu caminho. Se já não aconteceu, 
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essa sombra da morte vai atravessar a sua vida. Perdi uma mãe e um pai, um irmão e um filho, e 
como pastor, perdi muitos amigos. Já estive ao lado deles nos seus momentos finais em tantas 
vezes que você jamais iria querer estar. Eu já vi o vale da sombra da morte provavelmente mais 
do que qualquer um nesta sala, a menos que você seja uma enfermeira. 
 
Vai cair na sua vida em algum momento. Essa sombra vai cair na sua vida. Sabe o que aprendi 
assistindo isso tantas vezes? Aprendi que as sombras são muitas vezes maiores do que a coisa 
real. Você já viu uma sombra de um caminhão que era maior que um caminhão? Sim. As 
sombras são muitas vezes maiores do que a coisa real. Outra coisa que aprendi é que sombras 
não podem te machucar. Você já foi atropelado por uma sombra de um caminhão? Como lidou 
com isso? Não é como um caminhão. Existe alguma diferença entre ser atropelado por um 
caminhão e ser atropelado por uma sombra de um caminhão? Sim.  
 
É o seu medo da morte porque você não está pronto para encontrar Deus, é o seu medo da 
sombra da morte que te assombra. O medo é sempre maior. É uma imagem sem substância. É 
isso que uma sombra é. Mas aqui está a coisa mais importante que aprendi sobre uma sombra. 
Não pode haver sombra sem luz. As sombras em sua vida são a evidência da presença de luz em 
sua vida. Se não houvesse sombra em sua vida, não haveria luz. Porque não há luz, não há 
sombra. Sombras implicam a presença de luz. Deus está comigo. Deus está comigo.  
 
A forma como você lida com as sombras da morte ou as sombras do desespero ou a sombra da 
depressão ou a sombra do medo de que está a perder a cabeça, ou a sombra que vai morrer 
sozinho, ou a sombra... você nomeia o seu medo, como você lida com a sombra? É assim que se 
faz. Você vira as costas para a sombra e olha para a luz, e de repente, você não vê mais a sombra. 
Toda vez que você tem medo, você precisa olhar para a luz. Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. 
Aquele que crê em mim não andará nas trevas. Aquele que crê em mim não tropeçará nas 
trevas. Eu sou a luz do mundo”. A primeira coisa que Deus disse quando criou o universo, “Que 
haja luz”.  
 
A Bíblia diz que Deus é luz e n'Ele não há trevas. Quando você está assustado com as sombras 
em sua vida, você só precisa se virar e olhar para a luz. Pare de se concentrar nas coisas que 
estão te assustando até a morte. Essas contas, esses medos, essas preocupações, essas coisas que 
circulam em sua mente, apenas tire seu foco do medo e concentre-se no Pai. Você olha para a luz 
e a sombra não pode te machucar. Na verdade, você nem vê. 
 
Quando você está passando por um túnel, como você faz isso através de um túnel? Mantenha os 
olhos na luz no final e continue. Lembre-se que Deus está comigo. As sombras podem te 
assustar, mas não podem te machucar. Olhe para este verso na tela. Há benefícios mesmo nas 
sombras. Jó 12:22: “Deus descobre coisas profundas das trevas... Deus descobre coisas 
profundas das trevas e traz à luz até a escuridão negra e a sombra da morte”. 
 
Já te disse muitas vezes desde que o Matheus morreu, aprendi coisas na morte dele que nunca 
teria aprendido de outra forma. Passar horas e horas sozinho com Deus por 122 dias depois que 
meu filho morreu. As coisas que aprendi no vale da sombra da morte não teria aprendido de 
outra forma. Deus descobre coisas profundas das trevas. 
 



O DEUS DOS MEUS VALES 
Viver na Bondade de Deus — Parte 6 
 

6 - 12 

Deus diz, lembre-se, você não vai passar por si mesmo. Você pode não ser capaz de me ver, mas 
eu estou lá. Se você vê uma sombra, adivinhe, sua presença mostra que há luz. Isaías 43: 2: 
Quando passares por águas profundas e grandes angústias, eu estarei convosco. Quando você 
passar por rios de dificuldade, você não vai se afogar! Quando caminhardes pelo fogo da 
opressão, não sereis queimados — as chamas não vos consumirão!”  
 
Não sei por que vale está passando, mas o antídoto é o Salmo 73:28: “Quanto a mim, a presença 
de Deus é tudo o que preciso! Fiz do Senhor Soberano meu abrigo”. Se Deus é o Senhor 
Soberano de sua vida, ele é seu abrigo. Não tenho mais nada; quanto a mim, a presença de Deus 
é tudo o que preciso. Lembre-se, eu não estou sozinho. 
 
Número dois, segunda coisa que você precisa lembrar quando você está em uma luta e em um 
vale.  
 

2. Lembre-se que Deus tem um bom propósito para o meu vale!  
 
Lembre-se que Deus tem um bom propósito para o meu vale. Lembre-se, todo este capítulo, todo 
este Salmo está sobre a bondade de Deus. Deus é um Deus bom. Deus não pode fazer o mal. É 
impossível para Deus fazer o mal. Deus só pode fazer o bem em sua vida. Deus tem bons planos 
para sua vida. Então eu me lembro que mesmo nos problemas que estou passando, nos vales que 
estou passando, no vale do conflito, ou tristeza, ou medo, ou fracasso, ou o que quer que seja, 
Deus tem um bom propósito para o meu vale. 
 
Romanos 5:3 -5, “Podemos até nos alegrar com nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento 
produz resistência, e a resistência produz caráter, e o caráter produz esperança, e esse tipo de 
esperança não nos decepciona”. Há muitos tipos de esperança no mundo, são falsas esperanças. 
“Este tipo de esperança não nos desaponta, porque Deus derramou o seu amor em nossos 
corações.” Deus está construindo caráter quando você está atravessando aquele vale. Esse 
personagem vai durar mais do que tudo o resto.  
 
Steven Curtis Chapman acabou de escrever um novo livro chamado “Entre o Céu e o Mundo 
Real”. Ele discute todos os vales que passou, incluindo a perda de uma criança. Estamos num 
clube do qual ninguém quer fazer parte. Ele diz isso em uma entrevista: “Jesus nos diz neste 
mundo que você terá problemas”. É fato. Mas, então, ele diz, “Aceite porque eu venci o mundo”. 
Ele está dizendo que há outra história sendo contada que nem sempre vemos. Francamente, 
Steven diz: “Se eu não acreditasse nisso, eu seria um homem extremamente amargo e irritado. A 
morte da minha garotinha sublinhou e solidificou o que eu sabia e acreditava, mas tornou-o mais 
real”. Quando não havia mais nada a que me agarrar, ouvi-me dizer, Deus, vou confiar em ti e 
adorar-te e não é porque há uma audiência que está vendo. Eu vou abençoar o seu nome, quer 
você dê ou tire.  
 
“Anteriormente, sua filha morreu de um acidente anormal. Anteriormente, eu tinha ido 50 pés 
abaixo do nível do mar. Pensei que estava escuro lá em baixo. Mas também aprendi que Deus 
estava comigo. Fui empurrado a 100 mil pés abaixo do nível do mar, onde estava mais escuro do 
que eu poderia imaginar. Descobri que a mesma coisa era verdade lá em baixo também. Lembro-
me que não estou sozinho e lembro que Deus tem um bom propósito para o meu vale.”  
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Oseias 2:15 diz isto: Adoro isto na Nova Tradução Viva. “Transformarei o Vale da Perturbação 
num Portal da Esperança!” Alguns de vocês precisam desse verso. O vale dos problemas na 
verdade é um vale. É o Vale de Achor. Eu não tive tempo para abordar isso. Foi abordado duas 
vezes, em Josué e em Oseias. Você também vai passar pelo Vale de Achor, o vale dos 
problemas. Deus diz: “Eu vou transformar o Vale da Perturbação em um Portal da Esperança!” 
uma porta para a esperança. Uma tradução diz que vou transformar o Vale do Problema em Vale 
Esperançoso. 
 
Colossenses 1:11 diz isto: “Deus vos fortalecerá com o seu grande poder, para que não desistais 
quando surgirem problemas, mas sereis pacientes”. Ele não vai apenas dar a sua presença. Ele 
vai te dar o poder dele.  
 
Eu me lembro. Lembro-me que não estou sozinho e lembro-me que Deus tem um propósito, um 
bom propósito para o vale em que estou.  
 
A terceira coisa que me lembro é que, 
 

3. Lembre-se que a recompensa durará para sempre! 
 
Este não é o fim da história, amigos. Você será recompensado por ser fiel a Cristo no vale do 
fracasso, no vale do medo, no vale do conflito, o vale do sofrimento, o vale do desgosto, o vale 
da angústia e todos os outros vales que estão nas Escrituras. 
 
2 Coríntios 4:17: “Porque os nossos problemas atuais são muito pequenos...” em relação à 
eternidade. “Nossos problemas atuais são muito pequenos e não durarão muito. No entanto, eles 
estão produzindo em nós uma glória eterna que durará para sempre e é maior do que qualquer 
coisa que possamos imaginar!”  
 
Você não vai estar no céu nem um minuto, e você vai, o que eu estava pensando? Por que eu 
reclamei tanto? Por que me queixei tanto? Por que eu me preocupei quando eu estava passando 
por esses diferentes vales da vida? Valeu a pena tudo.  
 
Eu não sei por que vale você está passando, mas o Salmo 107:8-15 diz isso, aqui na tela. “Alguns 
viviam em trevas e trevas, como prisioneiros sofrendo acorrentados, porque se rebelaram contra 
os mandamentos de Deus Todo-Poderoso...” Você não está fazendo o que Deus lhe disse para 
fazer, então você está em um vale. “E havia rejeitado suas instruções. Eles estavam cansados do 
trabalho duro... então, em sua angústia, chamaram ao Senhor, e ele os salvou de sua angústia. 
Ele os tirou de sua escuridão e suas trevas e quebrou suas correntes em pedaços. Eles agora 
devem agradecer ao Senhor por seu amor constante e pelas coisas maravilhosas que ele fez por 
eles”. 
 
Até chegarmos ao céu, enfrentaremos vales. Os crentes têm acidentes, decepções, problemas 
financeiros, problemas familiares, doenças mentais, doenças físicas, todos nós passamos por 
vales, mas aqui está a diferença entre um crente e não crente. 
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Para o cristão, para um seguidor de Cristo, atravessar os vales é diferente de um não-crente, não 
por causa da ausência da sombra, mas por causa da presença do Pastor. Eu estarei com você. O 
Senhor é meu pastor que me dá a sua promessa de poder e de propósito, proteção e paz, e sua 
presença.   
 
Não sei que tipo de vale você está passando. Alguns de vocês estão nas profundezas do vale mais 
escuro, não tenho dúvidas sobre isso. Independentemente do tipo de vale, não vai durar. Há uma 
saída e você tem um pastor. Mas você tem que decidir torná-lo seu pastor. O Senhor não é o 
vosso Pastor a não ser que lhe peçam para ser o vosso Pastor. A menos que tenha entregue sua 
vida a ele. A não ser que tenhas dito Deus, não consigo atravessar este vale sem ti. Quando você 
faz isso, agora o Senhor é meu Pastor, tenho tudo o que preciso. Ele faz todas essas coisas por 
mim.  
 
Você notou a mudança de tensão quando passamos do versículo três para o versículo quatro? O 
versículo um, dois e três é como Deus nos ajuda nos bons tempos. Ele me conduz, ele me guia, 
ele me ajuda, ele atende todas as minhas necessidades, ele me faz deitar e descansar. Ele fornece 
tudo o que preciso. É a terceira pessoa, Ele.  
 
Agora chegamos aos problemas e ele muda. Agora ele diz: Não temerei mal algum, pois Vos 
estais comigo. Ele não disse: “Ele está comigo”. Ele não está mais falando em terceira pessoa. 
Nada torna o íntimo mais rápido do que a dor. Agora, ele não está falando de Deus lá fora, ele 
está falando de Deus aqui dentro. Ele se tornou Você. Eu não vou temer por Você, Você está 
comigo. Você vai me proteger. Vamos ver isso na outra semana. 
 
Há um último vale que você precisa passar. É o vale em Joel 3:14, olhe aqui na tela. “Multidões, 
sim multidões estão no vale da decisão! Porque o dia do Senhor está próximo no vale da 
decisão.” Você está nele agora. Antes mesmo de nasceres, Deus sabia que estarias aqui a ouvir-
me falar para que eu pudesse te dizer isto. Este é o seu momento de decisão. Este é o seu vale de 
decisão. Você vai decidir por Mim ou contra Mim porque vai decidir tudo o resto na sua vida. 
Faça a escolha sábia.  
 
Vamos inclinar nossas cabeças. Vocês estão no vale da decisão, quer estejam ouvindo isso na 
internet ou no rádio ou em um campus ou em um pequeno estudo em grupo, estão no vale da 
decisão porque é o dia em que o Senhor está próximo. O que você vai decidir? Vais decidir 
dizer: “Deus, vou seguir-te, não é mais o meu plano. Vou ter você como gerente da minha vida, 
não eu mais. Vou ter-te como o Bom Pastor. Tomaria essa decisão agora? Reze esta oração.  
 
 Querido Deus, sei que os vales fazem parte da vida, que são inevitáveis. Já passei por muitos 
deles, colinas e vales, alegrias e tristezas, altos e baixos. Sei que não deveria me surpreender 
quando isso acontece. Sei que os vales acontecem com todos; sei que são imprevisíveis, que nem 
deveria me gabar de amanhã, já que não sei o que hoje vai trazer.  
 
 Senhor, ao olharmos para a sua Palavra hoje, vejo alguns desses vales em que estive e 
provavelmente voltarei a estar, o Vale de Sidim. Ou tentei fugir de algo, tentei evitar uma 
batalha, escorreguei, caí, fiquei preso e estou nos buracos e tive um fracasso público. Senhor, eu 
estive naquele Vale de Escol também, ou no Vale do Medo onde eu tenho que correr o risco e 
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seguir em frente ou recuar e recuar na derrota. Senhor, sim, estive no Vale de Elá onde tive o 
conflito e enfrentei um problema gigante e talvez você esteja enfrentando isso agora. 
 
 Alguns de vocês diriam, Senhor, estou no Vale de Baca, estou todo seco. Sou estéril, árido, 
não sinto nada, ou choro e estou de luto, estou no vale da dor e da estéril. Diga: Ajude-me a 
lembrar que não estou sozinho, que quando eu passar por isso, você vai comigo, você estará 
comigo. Estou dizendo que hoje, como declaração, a presença de Deus é tudo o que preciso. Fiz 
do Senhor Soberano meu abrigo.  
 
 Ajude-me a lembrar que você tem um bom propósito até mesmo para as coisas ruins que 
acontecem na minha vida. Vira-os e usa-os para sempre. Deus, estou pedindo que transforme o 
Vale dos Problemas em um portal de esperança. Quero ser um dispensador de esperança. Quero 
ser um agente de esperança no mundo.  
 
 Quando eu começar a ficar cansado e o túnel parecer longo e o vale parecer escuro, me 
ajude a lembrar que a recompensa vai durar para sempre e os problemas atuais são realmente 
muito pequenos e eles não vão durar muito tempo, mas eles estão produzindo uma glória eterna 
que vai durar para sempre e é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar.  
 
 Jesus Cristo, peço-te que sejas o meu Bom Pastor. Eu tiro as mãos do volante da minha vida 
e peço que você se sente no banco do motorista, seja o diretor e o gerente da minha vida de hoje 
em diante. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus que você não é apenas o Deus das 
montanhas, você é o Deus dos vales. Você é o Deus dos meus vales. Então eu honro você e 
quero te amar pelo resto da minha vida. Em seu nome, eu rezo, amém.  

 
 
 
 
 


