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Enfrentando as Crises 
 

Hebreus 10: 32-39  

Introdução: alguém já disse que crises são oportunidades de crescimento. Ainda que isto seja 
uma verdade, todavia, enfrentar crises será sempre um período difícil de ser assimilado. As 
crises produzem desdobramentos, trazem com elas as dúvidas e incertezas que podem tirar o 
nosso sono. É um tempo de tensão, de conflito, uma fase que  nos dá a falsa impressão de que 
nunca terá fim. 

Entretanto, ainda que produzam essa sensação de que serão eternas, as crises são pontos de 
transição. São etapas de nossa vida que, por mais dolorosas que possam ser, são usadas por 
Deus para nos trazer ensino e crescimento. Jó enfrentou um tempo de grande destruição em 
sua vida, mas depois que tudo passou reconheceu que o seu nível de relacionamento e 
revelação de  Deus era superior ao anterior à sua crise (Jó 42:5). 

O estudo dessa semana tem por objetivo ensinar como devemos agir durante esses tempos de 
provação. Se conseguirmos nos manter firmes durante esses testes que a vida nos impõe, 
certamente colheremos os grandiosos frutos resultantes da nossa fidelidade. Com base em 
Hebreus 10, veremos três atitudes que formarão a base da nossa vitória sobre as dificuldades. 

 
1. Sustente – veja o que o versículo 32 diz: “Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, 

depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos;...”.  A Bíblia diz: “depois de 
iluminados”. Isto é, depois de conhecer a verdade, depois de receber a salvação em Cristo. 
Depois de conhecer a verdade eles tiveram que sustentar grande luta e sofrimento. A primeira 
atitude é sustentar, é estar disposto a suportar as dificuldades, é não desistir de lutar, é saber 
que tudo posso naquele que me fortalece, e Ele fará de mim um (a) filho (a) perseverante. 

 
Paulo, em 2 Coríntios 4:17, diz que “a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós 
eterno peso de glória, acima de toda comparação”. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta 
das dificuldades, ninguém gosta de tribulação, isso faz parte da nossa natureza humana. 
Porém, a Bíblia está afirmando, nas palavras de Paulo, que lutas e sofrimentos produzem 
bênção. Por isso, estar disposto a sustentar luta e sofrimento é requisito para enfrentarmos as 
crises e sairmos delas como vitoriosos.  

 
2. Não abandone a confiança – o versículo 35 também diz o que devemos fazer em tempos de 

crise. A forma como o escritor de Hebreus escreve é bastante interessante: “Não abandoneis, 
portanto, a vossa confiança;...”. Abandonar é o mesmo que: deixar, largar, desistir, renunciar, 
se afastar. O que ele está dizendo é que não devemos deixar de confiar, não podemos 
renunciar à nossa confiança, se afastar dela. Em tempos de crise, corremos o risco de sermos 
dominados pelo negativismo e perder a nossa confiança. Por estarmos fragilizados, a 
insegurança tenta liderar os nossos sentimentos. 

 
Outro aspecto importante que encontramos nesse versículo é quando ele afirma que a nossa 
confiança tem um grande galardão. Você sabe o que é um galardão? Galardão é uma 
recompensa. Que maravilha! A Bíblia está dizendo que a nossa confiança será recompensada, 
ela não ficará sem receber o seu pagamento. Quando enfrentamos as lutas sem abandonar a 
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nossa confiança, já temos um motivo para nos encher de alegria, pois, sabemos de antemão 
que seremos recompensados por confiarmos em Deus. 
 

3. Use a fé – no versículo 38, encontramos mais uma atitude que deve ser tomada em tempos de 
crise. Assim diz a Palavra de Deus: “todavia, o meu justo viverá pela fé, e: se retroceder, nele 
não se compraz a minha alma”. Em tempos de crise, obviamente, mais do que nunca, 
precisamos usar a nossa fé. Nossa fé é baseada em Deus e naquilo que Ele disse, pois a fé é 
tomar por verdadeiro aquilo que Ele falou. Quando em meio às lutas, continuamos crendo 
naquilo que Deus falou e prometeu, certamente tocaremos no seu coração.  

 
O sofrimento dos filhos de Deus não traz alegria alguma ao Pai, pelo contrário, Ele sofre 
conosco. Todavia, quando enfrentamos o sofrimento e permanecemos crendo na sua Palavra, 
o coração de Deus se enche de alegria ao constatar a nossa fé. O prazer do Pai está em ver os 
seus filhos indo adiante, sem retroceder. Portanto, não retroceda, continue crendo nas 
promessas de Deus, tome a verdade por verdade, use a sua fé e vença as crises, em nome de 
Jesus. 

 
Conclusão: Tiago 5:13 pergunta: “Está alguém entre vós sofrendo?” E no mesmo versículo, ele 
diz o que fazer: “Faça oração”. Você não está sozinho, você não está lutando isoladamente. 
Deus preparou essa célula para lhe ajudar, para lhe fortalecer no tempo da sua crise. E como 
diz Tiago, diante do sofrimento, fazemos orações. Esteja certo que Deus trará o refrigério sobre 
a sua vida e lhe dará forças para suportar a luta e o sofrimento e, assim, você alcançará a 
vitória. 
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