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Faça com sua Família!      
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Não se apavore!  

 Sempre me lembro de uma conversa que tive com uma amiga, há muito tempo. 
Depois de uma longa fala de desabafo, ela terminou dizendo: “eu fico apavorada!” 
Imediatamente, após essa expressão misturada com cansaço, exaustão e desespero o 
Espirito Santo falou comigo: “Pergunte como está sua proximidade de Deus e, como ela tem 
agido, em Deus, para mudar essa situação?” Nunca me esqueci dessa lição! Me tocou 
profundamente a maneira como Deus nos confronta em amor, nos dá um choque de 
realidade e nos mostra que, normalmente, agimos de forma tola, na força do nosso braço. 
  Como nessa história, podemos passar muito tempo chorando, lamentando, 
reclamando, até sendo indiferentes, mas não agindo de forma efetiva e coerente diante de 
Deus! Não há nenhum problema em desabafar com uma pessoa que confiamos e pode nos 
ajudar de alguma forma, falar sobre o que estamos enfrentando, se aconselhar, aliás, 
devemos fazer isso, no entanto, não podemos ficar apenas na esfera de viver o problema, 
precisamos nos mover em Deus!        
 Podemos nos mover em Deus de várias formas: expressando amor, amando aqueles 
que nos ferem, amando nosso próximo: “Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos 
outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que 
vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros" (João 13:34-35); podemos 
nos mover em Deus respeitando o tempo e a realidade do outro, o seu desconhecimento da 
Verdade “Tenham compaixão daqueles que duvidam” (Judas 1:22). Mas, também podemos 
- e devemos - nos mover em Deus por meio da oração! Orando pela vida, pelo coração, pela 
sensibilidade, pelo abrir de olhos, pelo arrependimento nosso e do outro...   
 Às vezes fazemos tantas coisas na tentativa desesperada de haver mudanças, 
geramos tantas saídas humanas baseadas em nossos achismos ou conhecimento, mas não 
dedicamos tempo efetivo a apresentar a Deus a situação e buscar Nele, direção: direção 
para entender como orar corretamente pela situação e também direção em como lidar, 
agir, mediante a circunstância. Entenda: diante de qualquer situação ou decisão, se mova 
primeiro em oração! Ore por tudo, antes de tudo!     
 Seu primeiro “trabalho” deve ser buscar Sua face, colocar diante de Deus seus 
planos, seu coração, seus pensamentos, seus problemas, suas dificuldades para que o 
Espírito Santo gere qual deve ser o próximo passo! Lembre-se: O Espírito Santo nos ensina 
todas as coisas... Seja claro e sincero: “Deus, estou vivendo essa situação... mas, não sei como 
orar por ela, me ajude Espírito Santo a entender o que for preciso a esse respeito, saber como 
orar e agir, se for preciso que nesse momento eu faça algo”. Quando investimos nossa 
energia Nele, somos dotados de capacidade, estratégia, discernimento dos céus, para lidar 
com as situações que enfrentamos na terra! Não adianta se apavorar, se descabelar, ficar 
paralisado, inerte, nada disso mudará a realidade! Mas, crer que tudo vem Dele, que pela 
Sua graça qualquer cenário pode ser transformado, nos reanima e nos faz batalhar do jeito 

certo!           
 No livro de 2 Reis, capítulo 18, lemos que o rei da Assíria estava afrontando 
grandemente o rei Ezequias e, também zombando de Deus. Ouvindo tantas afrontas, 
Ezequias se sentiu intimidado diante do inimigo, triste, com medo. No entanto, apesar de 
estar diante da eminente possibilidade de destruição, sendo ofendido por um rei poderoso e 
abominável, decidiu pelejar do jeito certo: “Ezequias recebeu a carta das mãos dos 
mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E 
Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, 
só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, 
e vê; ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, 
que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os 
deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses; eram apenas madeira e pedra 
moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que 
todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus" (2 Reis 19:15-19).   
 Ainda no livro de 2 Reis, capítulo 19, vemos que Deus imediatamente enviou, por 
meio do profeta Isaías, conforto a Ezequias, garantindo a proteção e a fidelidade de Deus 
sobre Jerusalém, bem como garantiu a destruição do exército dos assírios. Ezequias não 
buscou nenhuma estratégia militar para a batalha, não confiou em nações amigas, não 
entrou em desespero...  Apesar de o inimigo tentar gerar medo e falta de direção, Ezequias 
entendendo sua limitação e impossibilidade, demonstrou dependência de Deus e, 
sabiamente, decidiu se mover Nele: batalhar primeiro em oração, confiando no zelo do 
Senhor: “Bendirei o Senhor, que me aconselha; na escura noite o meu coração me ensina!” 
(Salmos 16:7). Temos que dar resposta apropriada as situações que a vida nos apresenta! Ao 
invés de reclamar e viver o problema, devemos olhar primeiro para Deus, buscar estratégias 
Nele e não acreditar que somos bons e suficientes por nós mesmos!    
 Ezequias não se apegou ao poder humano, mas olhou espiritualmente para a 
situação, ele discerniu que aquela batalha deveria ser lutada primeiro nos céus, que somente 
assim haveria vitória na terra. Ele entendeu, “pois, embora vivamos como homens, não 
lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas; 
pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas” (2 Coríntios 10:3-4). 
Entendeu que nossa única saída é Deus! Grave isso no seu coração! Não importa o tamanho 
do exército que se acampe ao redor da sua vida, não se deixe dominar pelo medo, pela raiva, 
pela angústia, vá até Deus, Ele te dirá tudo que for preciso!  

 
- Não deixe escapar!       

 Muitas pessoas se questionam se pensamentos que surgem em sua mente são 
criados por elas mesmas ou são impressões geradas por Deus. Quero te dizer uma coisa: não 
perca a oportunidade! Se há dúvida no seu coração que o pensamento decorre de Deus, não 
importa onde você esteja ou que esteja fazendo, apresente-o imediatamente em oração ao 
Pai, não o ignore ou, esqueça-o, sem ter orado por ele. E, se tiver certeza que o pensamento 
vem de Deus, ore também, pedindo sabedoria para entender em Deus a direção. “Deus, me 
veio à mente tal pensamento... não tenho certeza se isso procede do Senhor, se é uma 
direção, um entendimento Seu para minha vida, por isso quero apresenta-lo a ti, pedir que o 
Senhor gere certeza, convicção, confirmação no meu coração que isso é Seu e não meu. Fala 
comigo claramente, Espírito Santo de Deus, remove qualquer dúvida e me faz entender o que 
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for preciso a esse respeito”. Na prudência, na dúvida, na distração ou, no medo, podemos 
deixar passar lampejos de luz que o céu nos oferece! Coloque-os a prova diante de Deus e 
entenda como agir, se deve agir ou, não! 
 
REDIRECIONANDO...   
 
Durante a leitura, o Espírito Santo trouxe algo a sua mente, pela qual você entende que 
pode estar batalhando da forma errada? Peça orientação a Ele a esse respeito.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

- Se mova primeiro em Deus: ore por tudo! 

 

ORAÇÃO 

- Agora é com você, seu tempo de oração! 

 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Fortalecimento 

“Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, 

para nos ajudar e para travar as nossas batalhas” (2 Crônicas 32:8) 

ORANDO: 

 ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA por algo 

que você nunca agradeceu!   

- Ore para Deus ampliar, intensificar, alinhar seu discernimento espiritual;  

- Ore para não agir de acordo com a sua carne, mas se mover sob a direção de Deus 

em oração e atitude;      

- Para você conseguir canalizar sua disposição e energia em Deus, não perder tempo 

lutando com a força do próprio braço;       

- Ore para que haja fortalecimento espiritual com o Pai, através do Espírito Santo; 

constância e permanência Nele; 

Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste período de 

quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore:  

-Para Deus permanecer sendo motivo de sua esperança e possamos Ele ser a nosso 

descanso; 

- Saúde emocional e espiritual da Igreja de Cristo; 

- Profissionais de saúde e demais profissionais que não estão em isolamento; 

provisão financeira; 

- Alinhamento da Igreja, resgate e salvação para humanidade; 

 

 

 

 

-  
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