
AMPLIANDO A COLHEITA, HONRANDO A DEUS COM ATITUDES DE VENCEDOR! 
(2 Crônicas 20.1-22) 

 
Quem disse que o povo de Deus está imune às crises? Não raras vezes, homens e mulheres de Deus se encontram com as 

crises. Nesse texto bíblico vemos uma história dramática, na qual estavam Judá e seu rei, o rei Josafá, que andou no caminho do 
rei Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto diante do Senhor (2 Cr 20.32). Entretanto, mesmo esse rei, que 
tomou medidas efetivas quanto à justiça e à vida espiritual de Judá (2 Cr 19.4-11), colocando sua vida e a do povo na presença de 
Deus, teve momentos de dificuldade e aperto. Em certo momento de sua vida, uma crise entrou em seu histórico e o colocou 
diante de medo, insegurança e desespero, como nesse episódio, quando se vê à mercê dos exércitos dos moabitas e dos amonitas. 
 
CINCO ATITUDES DE VENCEDOR QUE ATRAEM A PROVIDÊNCIA DE DEUS: 

É bem provável, que neste exato momento, muitos cristãos zelosos e dedicados ao Senhor, também estejam vivendo 
situações de aperto. Justo no momento em que procuram acertar suas vidas com o Senhor, são visitados pela opressão, medo e 
insegurança. E aí, simplesmente entram em crise.  

Mas quero trazer uma boa notícia. Em chinês, a noção de crise está associada a duas coisas: perigo e oportunidade. Toda 
crise traz um sentimento de perigo (não podemos menosprezá-la!), porém, junto com o perigo, vem a oportunidade de sairmos 
dela como vencedores ou perdedores. O problema de muitos é que na hora da crise, movidos pelo sentimento de perigo (medo, 
insegurança etc), perdem a oportunidade de romper e vencer, pois murmuram contra Deus, outros abandonam a fé e a comunhão 
com Deus e a Igreja. Mas outros, no entanto, agem como Josafá, que apesar de reconhecer o perigo, não perdeu a oportunidade de 
romper e mostrou pelo menos cinco atitudes de vencedor. 
 
1. LIDAR CORRETAMENTE COM O MEDO (v.1-3). 

A crise é uma oportunidade para nos consagrarmos a Deus e vencermos o medo. Há momentos em que até rei tem medo! 
Até crente cheio do poder tem medo. Não confessar isso diante do Senhor pode ser sinal de espiritualidade falsa. No entanto, o 
medo não deve nos paralisar nem roubar a nossa fé e esperança. Só o Perfeito Amor lança fora todo o medo (1 Jo 4.18). Deus é 
amor! 

Vemos no texto que, diante da crise e do medo que ela trouxe, Josafá e o povo partiram para uma estratégia infalível: 
correram para o colo do Pai (entraram em oração, jejum, confissão e comunhão). Diante da crise e do medo devemos buscar 
mais o Senhor e não fugir dEle ou da batalha, como muitos fazem, abandonando o Senhor, a fé, a família, a Igreja, os amigos.  

Diante das crises, chega de murmurar, de reclamar da situação, adubando o medo e esterilizando a fé. Tome a decisão 
própria dos vencedores. Convoque a família, célula ou macrocélula para uma grande mobilização contra a crise e o medo que ela 
traz: em comunhão, entrem em oração, jejum e confissão diante do Senhor, porque a provisão certamente chegará, em nome de 
Jesus. Aleluia!  
 
2. CRER NA ALIANÇA E ESPERAR AS PROMESSAS DE DEUS (v.7-9).  

A crise é uma oportunidade de nos consolidarmos na aliança e nas promessas de Deus. Não porque Deus tenha se 
esquecido das Suas palavras, mas para que nós nos lembremos que Ele tem compromisso conosco e é fiel. Manter viva a 
lembrança das promessas e da aliança com Deus sempre nos fortalece. Quanto maior for a revelação da aliança e das promessas de 
Deus, maior será o efeito da comunhão, oração, jejum e confissão em nossas vidas, pois sem aquela revelação, tais ações se 
tornam simples expressões de religiosidade, vazias de poder e autoridade. Proclamar a aliança e as promessas de Deus nos 
consolida na aliança e nos livra da murmuração. Todo murmurador tem aliança com a sua própria alma e não com o Deus da 
Aliança! 
 
3. FIXAR OS OLHOS NO SENHOR (v.10-13).  

A crise é uma oportunidade de nos focarmos no Senhor! A regra básica da nossa vitória, em qualquer situação, é jamais 
desviarmos nossos olhos do Senhor. Geralmente a crise mexe com o foco das pessoas e faz com que ela desvie os olhos do 
Senhor, para fixá-los no adversário, nos problemas e na nossa incapacidade e impotência. É exatamente por não fixarem os olhos 
no Senhor nos momentos de crise, que muitos enfraquecem na fé e até perdem a esperança da vitória e do livramento. 
 
4. SENSIBILIDADE PARA OUVIR A VOZ DE DEUS (v.14-16).  

A crise é uma oportunidade para ouvirmos a voz de Deus. Infelizmente, nos momentos de crise, é comum muitas pessoas 
inclinarem os ouvidos para muitas vozes, exceto para a voz do Senhor, porque entendem que estão em crise justamente porque o 
Senhor os desamparou e não os ouve. Entretanto, o tempo da crise é também o tempo mais propício para que o Espírito Santo se 
mova em algum nível na vida e na história dos que crêem e esperam no Senhor. Por isso, diante da crise, devemos permanecer 
ligados ao Espírito Santo, porque Ele sempre tem a solução para nossos desafios. Chega de sermos conduzidos pelas vozes da 
nossa alma, do inimigo ou de quem não fale em nome do Senhor. 

Entenda que toda crise (material, emocional etc) está inserida num contexto espiritual, o que torna o momento da crise 
extremamente propício para a manifestação profética do Espírito de Deus. Diz o texto que quando o povo tomou posição no 
Senhor, apesar da grande crise, o manto profético se moveu e a palavra profética foi liberada, trazendo ao povo consolo, segurança 
e direção para a vitória. A palavra de ordem foi: não tenham medo, não se assustem porque essa batalha não é de vocês, mas de 
Deus! Como é bom saber que o Senhor cuida de nós e toma para si as nossas batalhas. Estando com o Senhor, as "nossas" batalhas 
não são nossas, são dEle. 
 
5. LOUVAR E ADORAR A DEUS PARA VENCER (v.17-22).  

A crise é uma oportunidade para louvarmos e adorarmos a Deus. Não basta saber Quem o Senhor é e nem o que Ele pode 
fazer. É preciso agir! Ter uma atitude de vencedor no Senhor! Uma vez que o Senhor tenha falado, só nos resta obedecer, pondo 



em prática Seus conselhos e assumir uma atitude de louvor e adoração, mostrando, assim, que estamos descansando nEle, em 
plena crise. 

O louvor e a adoração devem fazer parte da vida do cristão que quer vitória, seja na crise ou fora dela. Diz o texto que os 
levitas, vestidos de ornamentos sagrados, deveriam ir à frente do exército louvando a Deus com ações de graça e proclamando a 
Sua misericórdia e eternidade. Quando começaram a louvar e a adorar, o Senhor pôs emboscadas contra os adversários, que foram 
desbaratados. Louvor e adoração atraem o favor e as ações do Senhor a nosso favor, seja qual for o tipo de batalha que tenhamos 
que travar. 

Como está a sua vida atualmente? A crise cruzou seu caminho? Há lutas em favor da família, da célula? As hostes da 
maldade se levantaram contra você em algum nível? O medo está tentando se levantar contra você? É claro que o Senhor pode 
livrar você de passar pelas crises e adversidades; mas se Ele permitiu que essa situação lhe alcançasse, é porque Ele quer lhe dar 
mais experiência e maturidade, preparando você para conquistas maiores e mais profundas. Não desanime diante da crise, nem 
desista da batalha. Semeie as atitudes corretas e prepare-se para ampliar tremendamente a sua colheita.  
 
 No amor do Senhor da Colheita Ampliada. 
 
    Aps Aurelio Jesus Santos e Susana M. B. Santos 
 
 
PERGUNTAS PARA A REFLEXÃO CELULAR: 
 

1- Você está enfrentando algum tipo de crise? Em que área? 
2- Das cinco atitudes de vencedor que atraem a providência de Deus, em quais você precisa crescer? 
3- O que você efetivamente fará a partir de agora em relação a tais atitudes? 

 


