
                                              

 

Igreja Batista Gênesis 

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500 – Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL 

 Fones: (82) 3342.2881  | Site: www.ibgenesis.com.br  |  E-mail: faleconosco@ibgenesis.com.br 

SUPER CRENTES 
pastorharry@ibgenesis.com.br 

 
 

A fé de Elias produziu resultados extraordinários. Não obstante, como nos lembra Tiago, ele o fez 
“apesar da sua humanidade.” E para que ninguém defenda a tese de que existem “super crentes”, o 
irmão de Jesus nos avisou que: Tg 5:17 – “Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou 
fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e 
meio.” O segredo não residia no fato de que ele “era um crente diferenciado”, que por isto alcançou 
resultados inatingíveis para um crente comum. Prova disto, inclusive, é que se ele realizou sete 
milagres, o seu sucessor Elizeu vivenciou quatorze durante seu ministério. Qual o seu maior segredo 
para fazer tanto? Oração.  
 
O medo é um sentimento comum a todos os homens, que nos iguala e desafia. Veja a confissão de 
Jó 3:25: “Porque aquilo que temia me sobreveio; e o que receava me aconteceu.” Sua fraqueza, 
além de desconstruir a imagem de que foi um super crente, prova que ele alcançou resultados 
extraordinários porque foi obediente e se sujeitava aos desígnios de Deus em todo tempo. Ao 
constatar que sentiu medo, concluímos que ele venceu apesar das suas falhas. Deus não transferiu 
sobre ele poderes sobrenaturais para suportar as provas pelas quais passou.  O medo revela que ele 
era um ser comum, que sofria dos males e as instabilidades que afeta qualquer homem de Deus. O 
que o tornou tão diferente? Sua estabilidade espiritual. Diferente de muitos que alternam 
momentos de muita comunhão com Deus, com outros de fé muito superficial. 
 
Olhar sempre para Deus e tirar a visão do problema é o ensino poderoso que José nos deixou. Ele 
tinha uma promessa poderosa de Deus, mas ela não impediu de ser “emboscado pelo ciúme dos 
seus irmãos.” Foi vendido como escravo, e por pouco não foi morto por eles. Na casa de Potifar sua 
beleza e habilidade provocou desejos pecaminosos na esposa de seu senhor, e por resistir ao 
pecado, foi caluniado e sofreu uma injusta sentença de prisão. Não foi por ser um “super crente” 
que alcançou as promessas, mas por ter tirado a visão das provas, crendo nos sonhos de Deus 
apesar das provas pelas quais passou. 
 
Para se tornar o estadista que foi produzindo inclusive as incríveis revelações que teve, revelações 
que extrapolavam sua geração, revelando o princípio e a queda dos reinos e impérios, Daniel teve 
seu segredo descoberto por seus inimigos. Na tentativa de quebrar sua inabalável comunhão com 
Deus, conseguiram fazer o monarca criar uma lei que impedia Daniel de se apresentar ao Senhor 
por um período longo de tempo. O que ele fez? Entendendo que as leis de Deus são superiores à dos 
homens, continuou buscando a face do Senhor três vezes por dia. Ele não era um super crente, o seu 
tríplice devocional diário foi o segredo dos resultados extraordinários que alcançou.  
 
Se você é um crente que justifica os resultados pífios produzidos na sua fé pelo simples fato de que 
não é um “super crente”, aqui você encontrou uma resposta que aniquila suas desculpas. A 
oportunidade de Deus que esteve no passado nas mãos destes grandes homens, agora está em suas 
mãos. Para que produza um impacto na sua geração, basta orar fervorosamente como Elias, 
desenvolver a obediência e a sujeição de Jó, tirar a visão dos problemas crendo em Deus como José 
e conservar um tríplice devocional com Deus como Daniel. E se ainda assim você sentir medo? Aí 
você toma proveito do ensino de Salomão, que disse: Pv 24:10 – “Se te mostrares fraco no dia da 
angústia, é que a tua força é pequena.”  
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Seja forte nas provações, que certamente obterá os mesmos resultados que estes grandes 
homens alcançaram. O segredo é este, e o erro é desejar alcançar resultados extraordinários 
fazendo diferente do que eles fizeram. 
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