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Em tempos de crise, como devo agir? 

 

Pr. Guilherme Guia 

 

Crise. Esta é a palavra do momento. Ela está presente nos noticiários econômicos, políticos, 

ambientais etc. Diante desta terrível palavra, a humanidade se enche de medo. E os cristãos reagem de formas 

diversas, mas que podem ser agrupadas e resumidas em três grupos de pensamentos: 

1) Tenho medo de passar por crise. 

2) Não passarei por crise pois Deus está comigo. 

3) Não sei quando passarei por crise, mas sei que Deus não me abandonará. 

 

Os cristãos do primeiro grupo de pensamento olham excessivamente para o que acontece em redor e 

temem que isso os alcance. Já os cristãos do segundo grupo, racionalizam que Deus dará um tratamento 

diferenciado a eles por causa de sua fé. Os cristãos do terceiro grupo sabem que é questão de tempo até que 

eles venham a passar por alguma crise, mas descansam em Deus, crendo que o Senhor estará com eles em 

meio à tempestade. 

Infelizmente, para desgosto de muitos, precisamos encarar o fato de que crises acontecem na vida de 

todos os seres humanos, independente de sua condição social ou de sua religião. Não é uma questão de “se 

alguma crise ocorrerá”, mas sim de “quando a crise ocorrerá” e de “como irei proceder diante da crise que 

virá”. 

A palavra “crise”, pode ter diversos significados o que geralmente atrapalha o seu diagnóstico. 

Etimologicamente, crise vem do grego Krisis (distinção, decisão, sentença, juízo, separação, momento difícil), 

passando pelo latim Crisis (momento de mudança súbita). Uma crise é uma mudança brusca ou uma alteração 

importante no desenvolvimento de um qualquer evento/acontecimento. Essas alterações podem ser físicas 

ou simbólicas. Crise também é uma situação complicada ou de escassez. 

A crise pode ser interna à pessoa ou externa. Pode afetar apenas um indivíduo ou a diversos conjuntos 

de pessoas. Pode ser passageira, ou pode ser permanente. Porém, independente de como ela seja, precisamos 

saber lidar com ela para que não sejamos meros espectadores do desenrolar desta história. Diferentes tipos 

de crise requerem diferentes atitudes, o que atrapalha o desenvolvimento de um roteiro de solução que sirva 

para todos os casos. Desta forma, buscaremos discorrer sobre as questões mais gerais, conscientes de que 

crises específicas também possuem considerações mais específicas para a nossa reação. Em tempos de crise, 

como devo agir? 
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Uma atitude espiritual correta 

Considerando que somos cristãos convertidos, nós dispomos do auxílio de um Pai amoroso que é o 

nosso Deus, o qual sempre está a velar por nós. Porém, muitos cristãos consideram que por se relacionarem 

com Deus, que Ele os livrará de entrar em crises. Esse tipo de pensamento triunfalista produz muitas 

frustrações entre cristãos e também gera uma grande quantidade de desviados da igreja, porque receberam 

promessas de pessoas que diziam que estas promessas eram de Deus. Aí quando a crise vem, tais cristãos se 

sentem traídos por Deus, como se Ele tivesse feito promessas mentirosas e se afastam. 

Deus nunca prometeu que não enfrentaríamos crises. Ele prometeu que nunca nos abandonaria. 

Reflita no Salmo 23. Não diz que não temerei porque não passarei por nenhum vale da sombra da morte. Diz 

que não temerei porque Ele estará comigo quando passar por esse vale. Em Hebreus 13.5-6, o escritor da 

epístola lembra a seus leitores que Deus prometeu que não nos deixaria e exorta os mesmos a, com confiança, 

declarar que não temeremos o que os povos nos façam pois o Senhor é o nosso ajudador. 

Desta forma, devemos descansar em Deus, não na falsa certeza que não passaremos por crises, mas 

no consolo revigorante de que não estaremos sozinhos quando formos enfrentar as crises. 

Pontos a refletir: 

Quando a crise chega, algumas pessoas se tornam amargas com Deus, enquanto outras se 

aproximam ainda mais dEle. O que faz a diferença? 

Você recorda alguma situação em que você entregou um peso ou uma dificuldade ao Senhor e que 

essa atitude aliviou o seu fardo? 

 

Uma atitude mental correta 

Considerando que somos cristãos convertidos, entendemos que precisamos guardar nossas mentes 

de todos os pensamentos que são contrários ao que Deus já tem tratado com cada um de nós. Ao longo da 

história de cada um de nós, existe todo um histórico individual de relacionamento com Deus. Deus tem tratado 

conosco sobre o que lhe agrada, sobre seus planos, suas promessas, seu poder, seu amor. Tudo isso fica 

guardado em nossa memória e precisa ser buscado em momentos de crise. 

Na crise, não podemos esquecer quem Deus é, não podemos esquecer o que Ele faz, não podemos 

esquecer o que Ele disse. Reflita em Lamentações de Jeremias 3.21-26. O profeta estava vivenciando a maior 

crise da história do seu povo até aquele momento. O Templo estava destruído e a cidade em ruínas. O povo 

estava sendo levado cativo. Mesmo em meio àquela desolação, o profeta assume a posição de trazer à sua 

memória aquilo que lhe dava esperança. 

Na época de Saul, Deus já havia dado muitos livramentos ao povo de Israel desde a saída da escravidão 

do Egito. No entanto, em dado momento, eles pararam de lembrar quem era o Seu Deus e o poder que Ele 

tinha e isso nublou a mente deles a ponto de ficarem paralisados diante de um único homem, Golias. E assim 

sofreram afrontas por vários dias. Mas veio um adolescente que mantinha viva em sua memória aquilo que 

ele já havia presenciado Deus fazer (1 Samuel 17.31-37). Reflita em Salmo 103.2 
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Pontos a refletir: 

Em meio às lutas da vida, quais livramentos o Senhor já operou em sua vida? 

Quais promessas de Deus ainda aguardam cumprimento em sua vida? 

Quem é o seu Deus? 

 

Uma atitude emocional correta 

Considerando que somos cristãos convertidos, sabemos que o coração humano é enganoso e que 

devemos proteger nossas emoções para que elas não se descontrolem. Nunca se viram tantos relatos sobre 

depressão e suicídio no mundo, como em nossos dias. E nunca se viu esses assuntos assombrarem tanto os 

cristãos, como estamos presenciando nestes dias. 

Nosso lado emocional é nosso lado mais frágil. E isso ocorre porque ele gera muitas respostas 

involuntárias sobre as quais não temos total domínio. Eu posso controlar se vou sorrir ou fazer uma expressão 

de estar com raiva, mas isso é apenas controle externo. Eu não tenho controle algum sobre se irei me alegrar 

ou se irei ficar com raiva. O surgimento dos sentimentos é algo totalmente involuntário. Eu só consigo 

controlar se estes sentimentos se expressarão em minha fisionomia ou não. Por isso precisamos estar 

continuamente ministrando a nós mesmos para que nossas emoções não se descontrolem. Reflita em Salmo 

42.5. Este Salmo nos apresenta um levita extremamente humanizado. Ele está em meio a uma crise e nos 

versículos 1-4 ele registra toda a sua tristeza. No versículo 5 ele ministra a si próprio. Mas no versículo seguinte 

ele volta para a luta com suas emoções. O salmista não nega o que está sentindo, ele não finge que está tudo 

bem. Ele leva a questão até Deus (42.6). Reprimir sentimentos nunca é a solução para a crise emocional, 

enterrá-los nunca irá curá-los. Precisamos levar o nosso emocional até Deus. E se estivermos tendo 

dificuldades para tratar nossos sentimentos, é salutar buscar ajuda. Provérbios 4.23 

Pontos a refletir: 

Quando você recorda das maiores crises que já enfrentou na vida, algum sentimento brota em seu 

coração? Qual? 

E ao pensar em sua crise atual, ou na possibilidade de uma crise futura, quais sentimentos que 

surgem? 

 

Uma atitude ética correta 

Considerando que somos cristãos convertidos, sabemos que não podemos resolver as coisas com o 

jeitinho que o mundo usa. Muitas vezes o cristão enfrenta uma crise já com a certeza que não poderá resolver 

aquele problema como o mundo resolveria. Para o ímpio, muitas vezes não há problema de consciência se ele 

sugerir a uma filha adolescente que aborte. Para o ímpio, muitas vezes não há problema de consciência se ele 

topar pagar propina para evitar uma multa de trânsito. Para o ímpio, muitas vezes não há problema de 

consciência de sonegar impostos para aumentar seu lucro ou sua economia. Para o ímpio, muitas vezes não 

há problema de consciência de ser corrupto para alcançar os seus objetivos. Há uma máxima no mundo que 

é extremamente triste: “todo homem tem seu preço”. Porém com o Cristão não deve ser assim. 
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Por mais terrível que seja a crise, por mais angustiante que seja ver uma solução “fácil” passar diante 

de seus olhos e optar por não recursar disso, independente de tudo, o Cristão precisa agir como uma pessoa 

temente a Deus. No seu interior há uma noção do que agrada e do que desagrada a Deus que precisa ser 

respeitada pelo cristão como um limite para a sua atuação. E quanto mais próximo de Deus a pessoa for, mais 

essa noção é afinada. Essa é uma questão tão séria que há uma oração sobre isso registrada na Bíblia. Reflita 

em Provérbios 30.7-9. 

Diante de muitas crises, a única alternativa para o cristão é abrir mão das soluções oferecidas pelo 

mundo. Precisamos entender que prestamos contas a Deus de todas as ações que praticamos ou que nos 

omitimos. E precisamos entender que praticar a ética cristã e cultivar a honestidade em tudo é um ato de 

adoração. Reflita em Provérbios 21.3. E o alcance dessa atitude em nossa vida deve ser total, conforme 2 

Coríntios 8.21. 

Pontos a refletir: 

Quando você é tentado a abrir mão da ética cristã, você se recorda que há um Deus que vê tudo o 

que você faz e o que pensa, mesmo que não haja ninguém lhe olhando? 

Como essa recordação interfere nas suas tomadas de decisão? 

 

Uma atitude social correta 

Considerando que somos cristãos convertidos, devemos lembrar que somos parte de um corpo, a 

igreja. Muitas vezes nas crises temos uma tendência a nos isolarmos. Começamos a nos afastar dos nossos 

irmãos na fé, perdemos o convívio social. Quanto mais isolados ficamos, mais fácil é perdermos o controle de 

nossas emoções. Vivemos hoje em um mundo muito individualizado. Precisamos voltar a nos relacionar. É na 

união do corpo que encontramos encorajamento. Devemos cuidar uns dos outros. Reflita em Gálatas 6.2. 

Não devemos ceder ao desejo de nos isolarmos em meio às nossas crises. Devemos permanecer 

juntos, unidos, nos fortalecendo uns aos outros, cuidando uns dos outros. Tanto na guerra como na selva, 

conseguir isolar alguém é a estratégia mais eficaz e rápida para se matar. Isolar um soldado do batalhão, ou 

um animal de seu rebanho, facilita muito o seu abate. E é isso o que Satanás deseja quando tenta nos vender 

a ideia de isolamento em meio aos problemas. Sozinhos somos fracos. Unidos, nos fortalecemos uns aos 

outros e nos ajudamos mutuamente em meio às nossas fraquezas. 

Pontos a refletir: 

Quando vem o desejo de se isolar em meio às crises, você corta esse desejo enfaticamente ou você 

fica remoendo esse desejo como uma tentação? 

Você já passou pela experiência de ser fortalecido em meio às crises através da demonstração de 

amor dos irmãos na fé? 

 


