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DIAMANTES – 17 ATRAVESSANDO O CORREDOR ESCURO 

Responda: JÁ PASSOU POR UM TEMPO DE "ESCURIDÃO"? COMPARTILHE 

COMO FOI O MEIO DO  CAMINHO. 
 
Eu já ouvi dizer que quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Isso é verdade, mas às vezes, quando 

estamos lá, no meio do corredor, só há escuridão. Algumas vezes, quando uma porta se fecha, outra 

porta não se abre instantaneamente. Você fica no meio do corredor escuro. Você se sente preso naquele 

lugar sem instrução ou direção.  

 

O problema com a maioria de nós é que ficamos impacientes demais quando esperamos no lugar do 

meio termo. Existe uma obra acontecendo em você exatamente onde você está agora. Você pode não se 

encontrar totalmente ciente disso, mas sem esses momentos você nunca estaria qualificado para lidar 

com o que Deus tem para você no futuro. 

 

Você já parou para pensar para que serve um corredor? Um Corredor tem a finalidade de dar acesso, te 

levar de um lugar a outro! E apenas uma passagem! Quem sabe hoje você está caminhando pelo 

corredor escuro do divórcio? Talvez você esteja atravessando o corredor escuro da dificuldade 

financeira. Ou o corredor escuro da depressão. O corredor escuro do fracasso. O corredor escuro de 

doenças e enfermidades… 

 

Filipenses 1:6 Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o 

dia de Cristo Jesus. Deus ainda não acabou a obra que começou em você.  

 

Quero mostrar como você pode andar pelo corredor e não desanimar. Parece impossível ver diamantes 

no corredor escuro? Aqui está o que você faz no lugar intermediário: 

·Lembre-se de que o Senhor é quem abrirá a porta que você precisa.  

·Agradeça a Deus por estar com você em todas as circunstâncias ( leia Mateus 28.20) 

· Faça da adoração uma prioridade.( leia Efésios 5.18-20) 

.Lembre-se de que o Senhor é o seu provedor. ( leia Mateus 6.31-34/ Salmos 23.1) 

 

A Escritura nos ensina que Deus está na porta. "Aquele que tem a chave de Davi, Aquele que abre e 

ninguém fecha, e fecha e ninguém abre: Eu conheço as tuas obras. Veja, coloquei diante de vocês 

uma porta aberta e ninguém pode fechá-la "(Apocalipse 3:7-8). Deus abre portas e fecha portas. 

Quando você está no caminho tentando chegar a outro lugar, existe uma coisa chamada porta. Uma 

porta separa uma sala da outra. Isso é importante porque significa que você não precisa ir muito longe 

para fazer a transição.  

 

Às vezes pensamos que ficaremos na escuridão de um corredor para sempre. Mas a verdade é que, 

mesmo enquanto está sendo ministrado por este estudo, Deus pode abrir uma porta em sua vida e você 

pode passar pelo fogo do corredor e entrar em outro lugar. 

 

Você pode estar em um lugar de tristeza nesse momento, e Deus pode fazer você passar por uma porta 

para te levar a um lugar de alegria. Você pode estar em um lugar de quebrantamento por um momento, e 

Deus pode fazer a sua travessia por uma porta para um lugar de integridade. Só é preciso uma porta. E 

ao acessá-la tudo muda. O Senhor sempre guarda a porta.  

 

Nunca se esqueça disso. ELE NÃO PERDEU O CONTROLE, CONFIE NAQUELE QUE TE 

GUARDA, SEU DEUS É FIÉL PARA CUMPRIR TODA PROMESSA QUE PROMETEU A VOCÊ! 

 


