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Vale do Cedrom: Quando os Fortes se Fragilizam
Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedrom e

todo o povo foi com ele em direção ao deserto. 2 Samuel 15.23

Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedrom. Do outro lado
havia um olival, onde entrou com eles. João 18.1

ESTUDO
Quando falamos de Davi pensamos na força, na garra e na coragem. Um homem

incansável, mas também alguém quebrantado que amava o Senhor mais do que

qualquer coisa. (1 Samuel 17.26;  1 Samuel 25.13).

Quando falamos de Jesus, pensamos no seu poder e majestade. Pensamos em um

homem forte e confiante. Mas também pensamos na cruz. (Marcos 10.27; Atos 10.38;

Mateus 4.23-24). (Pergunta 1).

No Antigo Testamento, o Vale do Cedrom era conhecido como o lugar onde lançavam os

lixos e detritos de Jerusalém. Como templo do Espírito Santo, precisamos lançar fora

aquilo que temos de ruim em nosso coração. (Pergunta 2).

Existe uma travessia mesmo para os fortes. Esses dois homens atravessaram o

solitário Vale de Cedrom, mas nenhum deles fez esse percurso murmurando e

reclamando com Deus. Os dois estavam firmes e seguros. (Pergunta 3).

O deserto pode te tratar ou te estragar. Abraão também passou por seu Cedrom crendo

em Deus. Nessa travessia Deus está providenciando tudo para nós. (Pergunta 4).

O que aprendemos no Vale do Cedrom:

● Só a graça de Jesus nos basta e a vontade dele é melhor. Existe paz nesse

lugar. Não precisa ser um lugar de tormenta, pode ser de reflexão e entrega. A

questão é como vamos atravessá-lo e somos nós que decidimos o que esse vale

vai fazer nas nossas vidas. (Pergunta 5).
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● Vulnerabilidade não significa fraqueza, mas significa dependência de Deus.

(Pergunta 6).

● Choro nem sempre é debilidade, ele também é sinônimo de entrega. (Pergunta

7).

● A fragilidade faz parte da nossa humanidade, humanidade que clama por

intervenção divina (Salmos 3.1-2). (Pergunta 8).

● É o lugar onde os guerreiros precisam descansar (Marcos 6.30-31). Pode ser o

lugar onde vamos parar e nos render em descanso e em oração. Ser forte todos os

dias é difícil. (Pergunta 9).

● O vale é um lugar de passagem, é caminho. Uma pessoa de oração não fica no

Vale do Cedrom. O poder de Deus se aperfeiçoa em lugares como esse. (Pergunta

10).

PERGUNTAS
1. O que Davi e Jesus nos ensinam a partir do modo como eles lidaram com seus

problemas e dificuldades?

2. De maneira prática, como lançar fora aquilo que nos contamina?

3. Por que é necessário passar pelo Vale do Cedrom?

4. O que é o mais importante para você hoje? Se Deus te pedisse o que é mais

importante pra você, você daria?

5. Como esse vale pode ser um lugar diferente?

6. Você se acha vulnerável? Como a vulnerabilidade influencia nossa dependência de

Deus?

7. Quando foi a última vez que você chorou?

8. De que maneira assumir nossa fragilidade pode impactar a busca por santidade?

9. Por que o vale também pode ser um lugar de descanso?

10.Por que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza?
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BETHEL NEWS
Face a Face Mulheres - pré-inscrição aberta para quem deseja servir, no link.
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.

FEVEREIRO
19/02 - Seminário Interno Alinhando a Visão
20 e 22/02 - Culto com Apóstolo Je�erson Neto (EUA)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf6AvoryiuXW6Oq4X_DBzaQ9I-5Yw6lfmwTt-Nthmz5TI1KA/viewform

