Superando o vale sombra da morte
“ Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte” (Salmos 23.4)
Testemunho pessoal
O culto da manhã de domingo do dia 14/03/2021 marcou o retorno de nosso querido pastor Vitor às atividades
presenciais em nossa igreja e foi permeado com muita emoção. Em uma mensagem poderosa, foram destacadas
duas experiências fortes em sua vida: a vitória sobre o câncer em 2004 e sobre a COVID em 2020. Ambas as situações
foram descritas por ele como uma superação do vale da sombra da morte, vivenciado com fortes experiências com
Deus, principalmente a partir de orações e cuidado dos irmãos. A partir disso, algumas lições foram tiradas e vale a
pena relembrarmos:

Todos enfrentamos “vales” em nossa vida
Não há como não enfrentar vales em nossa vida, ela é feita de momentos bons e ruins. Quando aprendemos essa
lição crescemos como ser humano. Todos nós experimentaremos dias difíceis, por isso é importante estarmos
preparados, sabendo que a paz é por meio de Jesus, que nos dará coragem para enfrentar a aflição (João 16.33). É
importante saber também que a mente é um campo de batalha e que Satanás tentará nos convencer de que
estamos sozinhos, contudo, precisamos resistir e saber que outros irmãos estão sofrendo igualmente (I Pedro 5.89). Não podemos acreditar nas mentiras do Diabo, isso é uma das grandes tragédias do cristão.

O Senhor nunca nos deixa sozinho nos “vales”
No texto da grande comissão (Mateus 28.19-20) aprendemos que o Senhor nunca nos deixa sozinho e que estará
conosco todos os dias, até tudo terminar. Nem Jesus, quando estava precisando de ajuda, no seu momento mais
decisivo e mais sofrido, na cruz, estava sozinho, pois sabia que o Pai estava com ele (João 16.32). Nessa pandemia
há relatos de pessoas que ficaram e que ainda estão solitárias em casa, como muitos idosos e outras pessoas do
grupo de risco, mas a mensagem para eles é a de que o Pai está perto daqueles que o buscam. Isso nos ensina a
depender mais de Deus do que de pessoas.

“Vales” são oportunidades de amadurecimento e crescimento espiritual
As nossas crises e lutas são oportunidades para crescimento. Tudo o que vem de Deus é porque Ele nos ama, e
precisamos acreditar que tudo coopera para o nosso bem (Romanos 8.28-29). O apóstolo Paulo passou por um vale
terrível e relata a sua luta diante desse sofrimento, ele aprendeu que estava passando por aquilo para não se
orgulhar de suas experiências e por isso a graça de Deus bastou e foi suficiente para ele (2 Coríntios 12.7-10).
Muitas vezes podemos nos envaidecer por conta de nossas experiências espirituais, por esse motivo, devemos nos
perguntar para que e não por que, algo está acontecendo conosco, lembrando que quanto mais séria e dura é a
provação, maior será a glória de Deus em nossas vidas.

O Senhor sempre nos livra dos “vales”
Seja qual for o vale, as notícias e os prognósticos, podemos acreditar que o Senhor tem um livramento. Em uma
situação de dificuldade, o apóstolo Paulo diz que foi liberto da boca do leão, referindo-se ao imperador que tentava
acabar com a sua vida (2 Timóteo 4.17). Por isso, temos que caminhar com a certeza de que Deus tem um
livramento para nós, e que enquanto o Senhor não cumprir o seu propósito em nossa vida, não iremos morrer,
porque ainda haverá uma obra para realizarmos aqui (2 Timóteo 4.18). É necessário que vivamos em obediência,
realizando o ministério que Ele tem através de nós.

Pare, pense e confie que o livramento vai chegar
Que hoje haja libertação do medo, que você receba paz e tranquilidade a respeito da sua situação.Esse é um tempo,
em especial, muito desafiador devido ao vírus que nos atinge e muda os nossos planos e a nossa rotina e até mesmo
o nosso orçamento, de uma hora para outra, não permita que seu coração seja dominado pelas incertezas desse
tempo, o mundo continua debaixo do governo de Deus. Não se desespere com os períodos de falta e nem se
deslumbre com a fartura quando ela chegar. Entregue seu medo e seu coração a Deus, Ele é o Pastor da nossa alma.

