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TRABALHANDO
JUNTOS PARA O BEM
Um editor pede que nos apeguemos à promessa de que,
especialmente em tempos de crise, Deus está trabalhando em nosso
favor.

Pavel Goia, D.Min. (ABD), é editor da revista Ministry.

Na Romênia, durante o comunismo e a perseguição, qualquer
evento poderia ser interpretado como uma revolta. Durante as
primeiras semanas da Revolução Romena de 1989, milhares
estavam nas ruas protestando; o regime comunista matou muitos.
Enfrentando as possíveis consequências, um coral de jovens
adventistas do sétimo dia cantou nas ruas e orou com as pessoas.

Ao ouvi-los cantar, a polícia veio prendê-los – e então parou. Depois
de ouvir, os policiais levaram todos eles para o telhado do edifício
mais alto do centro da cidade. Orando, os jovens adventistas
esperavam o pior: serem jogados do telhado, como outros antes.

Quando estavam todos no telhado, o comandante da polícia disse:
“O que vocês cantam e falam, todo mundo precisa ouvir neste
momento de crise”. Ele tinha um sistema de anúncio público
instalado ali e disse-lhes para cantar e orar do telhado. Os jovens
ficaram chocados. Durante o comunismo, ninguém tinha permissão
para falar ou ouvir nada que fosse cristão.

Quando os jovens adventistas começaram a cantar e orar do
telhado, as pessoas nas ruas pararam, se ajoelharam e louvaram a
Deus em cânticos e orações. Um evento absolutamente incomum na
Romênia comunista! Moradores e policiais se abraçaram e choraram.
Por meio de Seu povo, Deus transformou uma crise em bênção e
desamparo em esperança.
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SEM ESPERANÇA

No meio de uma pandemia global, o mundo está faminto de
esperança. O conselheiro de crise Drew Martel declarou: “Para
aqueles de nós com (e sem) histórico de lutas em saúde mental,
essa crise ‘sem precedentes’ tem apresentado desafios únicos ao
nosso bem-estar: incerteza, medo e uma sensação de desesperança.
[...] A perda diária de vidas, o ciclo de notícias de 24 horas com foco
constante na pandemia e uma enorme crise econômica. [...] É difícil
ouvir boas notícias”.1

Onde estão as boas notícias? Por que Deus permite que Seus filhos
passem por crises? As Escrituras simplesmente declaram: “Sabemos
que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito” (Rm 8:28).2
Todas as coisas – incluindo crises, desafios e ensaios? Como são
essas boas notícias?

A boa notícia é que Jesus está voltando em breve. Ao nos
aproximarmos do fim, sabemos que os eventos finais serão
marcados por uma crise sem precedentes. O livro de Daniel diz:
“haverá um tempo de angústia como nunca houve” (Dn 12:1). O livro
de Mateus nos diz que as provações aumentarão como as dores do
parto (Mt 24:8). O livro de Lucas nos informa que, durante esta crise
final, as pessoas desmaiarão de medo (Lc 21:26). Ellen White
comenta: “algo grande e decisivo está para acontecer — que o
mundo está no limiar de uma crise estupenda”.3 Quais são nossas
ordens de marcha?

NOVA DIREÇÃO

Se a pandemia de coronavírus é apenas uma amostra do que
acontecerá no futuro próximo, como devemos nos comportar?
Jeremias perguntou retoricamente: “Se você correu com homens
e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos?” (Jr 12:5). Se
frequentemente enfrentamos desafios comuns, como devemos
enfrentar o maior desafio da Terra?
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A Bíblia diz que há um tempo para tudo (Ec 3:1). Há tempo para
estudar e tempo para implementar o que estudamos; tempo para
reunir coisas e tempo para usar o que reunimos. Deus permite as
coisas com um propósito. Ele pode estar tentando chamar nossa
atenção para nos dizer que agora é a hora de seguir uma direção
diferente.

Estamos tão acostumados com a maneira como fazemos as coisas
que achamos difícil nos adaptar a novas formas. Muitas vezes
adoramos nossa adoração. Em breve, haverá um tempo em que a
adoração como a conhecemos não será permitida, nem seremos
capazes de comprar ou vender (ver Ap 13:15-17). Que medidas
podemos adotar durante esta crise que podem nos ajudar na
próxima?

PASSOS VITAIS

Existem algumas atividades vitais que podemos abordar agora que
nos ajudarão nas crises presentes e futuras.

1. Oração intencional. Este tempo não é de lazer, mas de crescer
espiritualmente. Seja intencional e dedique-se à oração. Muitas
vezes estamos tão ocupados trabalhando para Deus que nos
encontramos servindo a Ele sem Sua presença e poder.

“À medida que aumenta a atividade, e os homens são bem-
sucedidos em realizar alguma obra para Deus, há risco de
confiar em planos e métodos humanos. Vem a tendência de
orar menos e ter menos fé. Como os discípulos, arriscamo-nos a
perder de vista nossa dependência de Deus, e fazer de nossa
atividade um salvador. Necessitamos olhar continuamente a
Jesus, compreendendo que é Seu poder que realiza a obra.
Conquanto devamos trabalhar ativamente pela salvação dos
perdidos, cumpre-nos também consagrar tempo à meditação, à
oração e ao estudo da Palavra de Deus. Unicamente o trabalho
realizado com muita oração e santificado pelos méritos de
Cristo, demonstrar-se-á afinal haver sido eficaz”.4
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Muitas vezes adoramos nossa adoração. Em breve, haverá um
tempo em que a adoração como a conhecemos não será
permitida, nem poderemos comprar ou vender. Ore pelo
derramamento do Espírito Santo por meio do reavivamento
(“um ressurgimento da morte espiritual”) e da reforma
(“reorganização, mudança de ideias e teorias”), essenciais para
terminar a obra.5

2. Estudo intenso. Reserve um tempo especial para estudar a
Palavra e o Espírito de Profecia mais do que o habitual. “Pessoa
alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as
verdades da Escritura, poderá resistir no último grande
conflito”.6

Em Mateus 24, Jesus enumera eventos que ocorrerão durante a
crise final. Ele fala sobre catástrofes, guerras, pestes e assim por
diante. Entre eles, Ele também menciona apostasia espiritual,
falsos ensinamentos, doutrinas falsas, milagres falsos e profetas
falsos (ver Mateus 24:24). “Os cristãos devem estar-se
preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como
terrível surpresa, e essa preparação deve ser feita mediante
diligente estudo da Palavra de Deus e pelo viver em
conformidade com os seus preceitos”.7

3. Pregação pertinente. Use esse tempo para reunir material para
mensagens contendo a verdade presente que preparará as
pessoas para os eventos finais. Você é o pastor delas. Seja o
melhor pastor que puder ser, imitando o Grande Pastor. Em
Suas ações e palavras aos discípulos, Jesus os preparava para o
que estava prestes a acontecer. “Dia a dia instrui Deus a Seus
filhos. Pelas circunstâncias da vida diária, prepara-os para a
parte que têm de desempenhar naquele mais vasto cenário que
Sua providência lhes designou. É o resultado de sua diária prova
que determina a vitória ou derrota deles na grande crise da
vida”.8

Suas ovelhas serão como as cinco virgens sábias ou as cinco
virgens tolas? Elas terão azeite suficiente para ver o Noivo
chegar?
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4. Relações renovadas. Muitas vezes, podemos estar tão ocupados
servindo a igreja que podemos negligenciar nossas famílias.
“Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como
poderá cuidar da igreja de Deus?” (1Tm 3:5). Tire um tempo para
estar com seu cônjuge e filhos. Não se sinta culpado por fazer
isso; sinta-se culpado quando não o fizer. Você é responsável
por eles. Eles precisam estar preparados para o tempo do fim,
como todos os outros membros da igreja.

5. Saúde integral. Quando servimos a Deus, frequentemente nos
vemos ignorando nossa saúde: dormindo menos, comendo
esporadicamente, ignorando exercícios e cometendo outros
atos de intemperança. “As compassivas palavras de Cristo
dirigem-se hoje aos obreiros, da mesma maneira que aos
discípulos outrora. ‘Vinde vós, aqui à parte [...] e repousai um
pouco’, diz aos que se acham fatigados e esgotados. Não é
sábio estar sempre sob a tensão do trabalho e da agitação,
mesmo em atender às necessidades espirituais dos homens;
pois por essa maneira é negligenciada a piedade pessoal, ao
mesmo tempo que se sobrecarregam as energias mentais,
espirituais e físicas. Exige-se abnegação dos discípulos de
Cristo, e são precisos sacrifícios; convém, todavia, cuidar para
que, mediante seu excesso de zelo, Satanás não se aproveite da
fragilidade humana e seja prejudicada a obra de Deus”.9

6. Jardinagem proveitosa. Mantenha uma horta, se possível. As
Escrituras nos dizem que chegará o tempo em que as pessoas
não poderão comprar ou vender (Ap 13:17). Poderá ser difícil
encontrar comida. Se possível, com oração e abertura ao tempo
e à liderança de Deus, tenha uma horta com frutas e legumes.
Minha esposa e eu tivemos a oportunidade de ministrar a
centenas por manter uma horta. Atender às necessidades físicas
de alguém abre as portas para poder ajudá-lo com suas
necessidades espirituais.
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Até reuniu nossa congregação quando, um ano, tivemos tantos
tomates que nossa igreja teve uma boa e velha guerra de
tomates. Todos se divertiram muito! “O Senhor deseja que Seu
povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na
terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos
poderão estar em contato direto com as obras de Deus na
Natureza”.10

7. Confiança inabalável. Deus não altera Suas ordens de marcha
por causa de uma crise. Enquanto continuamos a prestar
atenção a todos os detalhes relacionados à obra de Deus, nosso
chamado vital é o amor a Deus e à humanidade. Salomão disse:
“Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: Tema a Deus
e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial
para o homem” (Ec 12:13).

Os requisitos de Deus para nós são os mesmos de todas as gerações
da história da Terra: confie e obedeça. “Deus fará grandes coisas por
aqueles que nEle confiam. A razão pela qual Seu povo professo não
tem maior força, é que confiam tanto em sua própria sabedoria, e
não dão ao Senhor oportunidade para revelar Seu poder em favor
deles. Ele auxiliará os Seus filhos crentes em toda a emergência, se
nEle puserem toda a confiança, e fielmente Lhe obedecerem”.11
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DESTINADO PARA O BEM
Em tempos de crise, Deus trabalhou por meio de um humilde coral
de igreja. Ele já fez isso antes. Ele fará isso de novo. “Deus tem um
propósito em enviar a Seus filhos. Ele jamais os dirige de outra forma
que não aquela mesma que eles escolheriam se pudessem ver o fim
desde o princípio, e discernir a glória do propósito que estão
preenchendo. Tudo que Ele traz sobre eles em provação e infortúnio
vem para que sejam fortes a fim de agirem e sofrerem por Ele”.12

Se formos confrontados com morte ou traição, podemos declarar
como José: “Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou
em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos” (Gn
50:20).

+recursos
CL ICK AQUÍ

https://pastor.adventistas.org/pt/
https://pastor.adventistas.org/pt/


pastor.adventistas.org/pt@pastoradventista

1. Drew Martel, “Anxious Times and Anxious Behaviors”,
Meadowlark Psychiatric Services, acessado em 19 de maio de
2020 em https://meadowlarkpsych.com/resources-and-
articles/.

2. A versão bíblica utilizada é a Nova Versão Internacional.
3. Ellen G. White, Evangelismo, p. 194.
4. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, p. 252.
5. Ellen G. White, Serviço Cristão, p. 31.
6. Ellen G. White, O Grande Conflito, p. 593.
7. White, Serviço Cristão, p. 30.
8. White, O Desejado de Todas as Nações, p. 264.
9. White, O Desejado de Todas as Nações, p. 252.
10. Ellen G. White, Eventos Finais, p. 99.
11. Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, p. 359.
12. Ellen G. White, Profetas e Reis, p. 294.



pastor.adventistas.org/pt@pastoradventista
pastor.adventistas.org/pt


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10

