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#conectou?

ADORANDO EM MEIO A CRISE

COMO VENCER AS CRISES

Dentre as várias definições para a palavra crise algumas
nos chamam a atenção e são bem atuais. Fase difícil e grave é
uma boa definição para esta palavra que tem sido usada tão
rotineiramente na vida das pessoas.
Temos inúmeros tipos de crises, porém trataremos de forma geral, três delas: Crise pessoal, crise social e econômica e
a crise espiritual.

Crise pessoal
-

Nunca as pessoas passaram por tantas dúvidas como
nos dias de hoje, vivem rodeadas de questionamentos e
de incertezas, nunca são felizes o bastante e nada do que
possuem é suficiente. As pessoas já não sabem nem mais
quem querem ser, começaram a pôr em dúvidas até mesmo a sua própria natureza, hoje são confrontadas com ideologias maléficas aos olhos de Deus, como identidade de
gênero e outros temas.

Crise social e econômica
-Desde 2009, talvez crise econômica tenha sido uma das

palavras mais faladas no jornais por todo o mundo, já que a
maioria das nações do mundo tem passado por momentos

difíceis em suas finanças, trazendo um prejuízo incalculável
para a sociedade atual. Temos visto dentro desta crise, o
crescimento da desigualdade, muitos tendo pouco e poucos
tendo muito. Pessoas perdendo seus empregos e não conseguindo proporcionar uma vida digna a seus familiares.

Crise espiritual
-

A crise espiritual é uma realidade, pois vemos uma mudança na forma em que as pessoas tem se comportado como
cristãos, seja na conduta, na adoração, na caridade e em
tantos outros aspectos. A inversão de valores e prioridades
também auxiliam para que essa crise se agrave e torne os
cristãos cada vez mais distante de Deus. Tratam o evangelho
como segundo plano, Cristo como se fosse uma financeira
que fornece carros e casas e o Espírito Santo como um escravo que é obrigado a aceitar as maldades do dia-a-dia.
Para vencermos as crises precisamos confiar na Palavra
de Deus que é poderosa para nos mostra quem somos, nos
abençoar para termos uma vida digna e nos tornar íntimos
do Todo-Poderoso.
“Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado”
(Jo 15.3).

