Atitudes para
enfrentarmos e
vencermos a crise
“Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amom, com alguns
dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então
vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar Morto, da
Síria. Eis que eles já estão em Hazazom – Tamar, que é Engedi.”
(2 Crônicas 20.1-4)
Lidando com as notícias ruins
Há momentos na vida em que nos vemos como Josafá na passagem acima, sem saída e sem saber
como lidar com uma situação tão adversa. Assim tem sido em nossa rotina, principalmente nos
últimos dois anos, com notícias tristes e trágicas sobre crises econômicas e sanitárias. No entanto
podemos aprender com esse piedoso rei três atitudes que devemos tomar diante dessas e outras
situações difíceis.

Buscar a presença do Senhor
“Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor: E proclamou um jejum em todo Judá. Judá
se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente
para buscar o Senhor. Ó nosso Deus, acaso não executará o teu juízo contra eles? Porque em nós
não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que
fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti.” Crônicas 20.3,4,12.
O nosso socorro vem do Senhor. Humanamente falando, nós não temos força para enfrentar
toda essa crise que assola nossas vidas em nossos dias. Não sabemos o que fazer, mas nossos
olhos devem estar no nosso Deus! O segredo do rei Josafá foi buscar a presença do Senhor, derramando o coração diante dele e assim devemos fazer: colocar nossa alma diante do senhor, expondo nossa angústia e aflição, porque é dele que virá a solução. Josafá fez uma oração adorando o
Senhor e reconhecendo a sua soberania.

Ele esperou a manifestação do Senhor
“Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias,
filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asafe.” 2 Crônicas 20.14.
Esse texto demonstra que Josafá teve uma resposta do Senhor sobre como deveria agir naquela
situação controversa. Da mesma forma não devemos agir sem termos uma palavra da parte de
Deus, principalmente quando não sabemos como agir e o que fazer diante de circunstâncias
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adversas. O Senhor sempre traz uma palavra de consolo e alento, libertando do medo. Além
disso, Deus sempre tem uma estratégia de vitória para que possamos vencer nossas batalhas,
dificuldades, lutas, problemas e aflições. Devemos crer que existe uma estratégia de Deus para
cada situação e abrir mão dos nossos próprios caminhos.

E tomou posse da palavra do Senhor
“Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem.
Amanhã, saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês.” 2 Crônicas 20.17
Creia no Senhor e nos seus caminhos, tomando posse das suas promessas! Tomar posse é crer
com a mente, com o coração e com todo o nosso ser. E isso nos leva a nos sentirmos completamente seguros em Deus. Quando cremos na promessa, ela nos traz segurança! “...escutem,
povo de Judá e moradores de Jerusalém! Creiam no Senhor e vocês serão bem sucedidos.” 2
Crônicas 20.20.

Pare, pense, ore e confie!
Pare, ore, busque a presença de Deus, confiando, crendo que Ele tem uma estratégia para a sua
vida, não importando em que circunstância ou situação você esteja vivendo. E se aproprie da
palavra, crendo que Deus tem promessas para a sua vida. Amém!

