
AQUELE QUE É MAIOR QUE QUALQUER CRISE 
 
Parece que estamos a viver num caos, tudo o que está a acontecer no nosso país e ao 
redor do mundo é novo, é difícil de gerir toda esta situação. Dormimos e acordamos e 
somos a todo o momento bombardeados, quer com informação ou com o que vemos 
no quotidiano. As filas para adquirir alimentos, medicamentos ou outros bens são 
crescentes. O ar que respiramos parece pesado demais para os nossos pulmões. Por 
vezes dá-nos vontade de gritar para ver se tudo volta ao normal, mas é em vão... 
 
Todo este ambiente parece ser tirado de um filme de ficção científica, de algo que se 
está previsto acontecer numa outra altura. O que é que está por detrás de tudo isto? 
Será que alguém lucra com toda esta “pandemia”? 
 
Muitos obedecem cegamente a tudo o que se lhes diz, mas para os que não se 
conformam com esta “desordem ordenada”, está a deixar uma grande parte da 
população indignada, mas silenciada, não porque não tenhamos desejo de que as nossas 
vozes se façam ouvir, mas porque “esbarram” na indiferença de quem pensa que nas 
suas mãos é que está a solução para todo este desequilíbrio. Só espero que esta 
anormalidade não leve muitos à loucura! 
 
Outros viveram no passado outras grandes calamidades que se abateram na Terra como, 
pestes, fomes, guerras, terremotos. Se alguém viver a mesma situação mas não tiver 
confiança no Deus que tem todo o controlo, é-lhe muito mais difícil levar a carga. 
 
Para os que confiam em Deus, sempre vemos as coisas como estando debaixo da 
proteção de um Deus amoroso. Procuramos vê-las através dos olhos de Deus e 
confiamos nas Suas promessas e advertências feitas à Humanidade. Lembramos 
certamente as palavras de Jesus na conclusão do sermão do monte. 
 
“E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem 
insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e 
assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.” 
Mateus 7:26, 27 
 
É imprudente aquele que não faz caso das coisas de Deus. O que dá segurança ao 
homem é o seu apreço à Palavra de Deus e ao Deus da Palavra. Quando não fazemos 
caso, quando não damos qualquer importância aos avisos divinos quanto ao que pode 
ocorrer na nossa vida, quer sejamos prudentes ou imprudentes, o resultado vai 
aparecer.  
 
Quando descer a chuva, correrem os rios, e assoprarem ventos e combateram as suas 
“casas”, se estiverem em Cristo, sendo verdadeiramente Dele pelo poder do Espírito 
Santo, então serão edificados como Sua Casa, e as coisas são muito diferentes. Não se 
arruinarão. Mateus 7:25.   
 



Ora leia comigo o seguinte texto da Bíblia, numa conversa entre Jesus e Pedro: “Pois 
também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as 
portas do inferno não prevalecerão contra ela.” Mateus 16:18.   
 
Esta Pedra é o próprio Jesus. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas é a pricipal 
pedra de esquina.  
 
Esta Pedra é o fundamento da Igreja cuja Cabeça também é o Senhor Jesus Cristo. A 
Igreja que Jesus disse que edificaria é composta por todos aqueles que arrependidos de 
viverem longe de Deus, que se entregaram nas mãos de Jesus, confiados no sacrifício 
que Ele levou a cabo na cruz do Calvário em favor de toda a Humanidade.  
 
Os que creem em Jesus são PEDRAS VIVAS deste edifício espiritual, que é a Igreja. E Jesus 
afirmou peremptoriamente que as portas do Inferno não prevalecerão contra ela. 
 
Se estamos edificando a nossa vida em Cristo, sabemos que as tempestades virão, mas 
a sua vontade de deitar abaixo tudo o que lhe aparece pela frente, perde força e não 
prevalece. 
 
Quaisquer coisas, situações, pessoas, forças espirituais,… tudo o que intentar prevalecer 
contra os que são de Jesus, mais cedo ou mais tarde, acabarão por fracassar! Já estão 
de antemão sujeitas ao fracasso! 
 
Em jeito de conclusão permita que lhe faça uma pergunta: “Se estivesse a ser 
bombardeado e soubesse que havia um lugar de abrigo, cujo impacto das bombas não 
o afetariam, o que faria?” 
 
Então agora mesmo peça a Jesus que o esconda nos seus braços de Amor.  
Ele afirmou: “Tudo o que o Pai me dá, virá a Mim;  
E o que vem a Mim,  
De maneira nenhuma o lançarei fora.” João 6:37   
Deixe Jesus Cristo ser o Rei e o Senhor da Sua vida! 


