A PALAVRA DE DEUS NA CRISE
Texto base
Jeremias 37.17-21
Para nossa Reflexão
Vivemos dias de crise. Guerras e conflitos
se espalham por todo o mundo. As
instituições nacionais estão sem
credibilidade. Há injustiça, desemprego,
insegurança, violência e imoralidade em
todos os âmbitos da sociedade. As famílias
têm sido atacadas e muitos vem sofrendo
com conflitos e tensões.
Qual a palavra de Deus na crise?
O que Deus tem a nos falar nesses
momentos de perplexidade?
Infelizmente há pessoas que não querem
ouvir a voz de Deus na hora da crise. Por
estarem fragilizadas, angustiadas, tristes
ou estressadas, muitas querem ouvir uma
palavra de conforto que venha de encontro
às suas próprias expectativas e vontades, e
por isso ficam surdas à voz de Deus.
Cuidado! Na hora da crise seremos
tentados a fugir daquilo que Deus tem para
nos falar.
TRÊS SUGESTÕES de como você deve se
comportar em momentos de crise a fim de
ouvir a voz de Deus:
1. Escolha sempre ouvir o conselho de
Deus, ainda que isso seja o mais difícil a
fazer (João 6.66-69). Precisamos ouvir a
Deus, mas nem todos entendem e aceitam
o seu conselho “porque estreita é a porta,
e apertado o caminho que conduz para a
vida...” (Mateus 7.14)

3. Cuidado para você não transformar a
Bíblia em um livro de mágicas onde você
escolhe as palavras segundo seus próprios
desejos (Filipenses 4.10-13). “Tudo posso
naquele que me fortalece”, inclusive
podemos passar dificuldades, lutas,
adversidades ou privações. Mas tudo isso
será ensino para nós, a fim de
aprendermos a viver contentes em toda e
qualquer situação.
Uma boa notícia!
Nos momentos de crise, embora possamos
ouvir uma palavra difícil da parte de Deus,
também temos as suas mais ricas
promessas para nós (Jeremias 29.10-14).
Deus tem interesse em nosso bem. Todas
as coisas estão debaixo de seu governo.
Devemos crer que as crises vêm para
transformar a nossa vida segundo a sua
vontade. Assim, seremos pessoas melhores
depois das crises.
Aplicação pessoal:
1. Você tem enfrentado crises na sua vida?
Você quer ouvir a voz de Deus nessa
situação?
2. Você crê que as crises vêm para
madurecer você e te transformar em uma
pessoa melhor?
Que Deus nos ajude!

2. Fuja das palavras que te estimulam a
mudanças sem processo (Jeremias 29.4-7).
Cuidado com as propostas de mudanças
fáceis. As crises nos levam a um processo
de amadurecimento. Se pularmos essa
fase, não cresceremos.
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