
TEMPO DE CRISE  
É TEMPO DE ENCONTRAR-SE COM DEUS 

 
“Levantou-se, pois, comeu e bebeu e com a força daquela 

comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe, 
o monte de Deus”. 

(1 Reis 19.8) 
  
Em tempos de crise a saída para o crente é o jejum e a oração, 
alimentando-se da Palavra de Deus! 
 
Só assim temos conhecimento do que Deus está fazendo e então 
desejamos entrar na Sua vontade. 
 
Jejuar com o firme propósito de conhecer e realizar a vontade de 
Deus, nunca será algo fácil. (O exemplo de Nínive) 
 
Porém, aos que perseveram até o fim, Deus tem reservado o 
Espírito de poder e o fogo da santidade Mateus 3.11 - Eu, na 
verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento; 
mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, 
que nem sou digno de levar-lhe as alparcas; ele vos batizará 
no Espírito Santo, e em fogo. 
  
Somos crentes, filhos de Deus, portanto, precisamos nos espelhar 
nos exemplos que a Bíblia (nossa fonte) nos oferece.  
 
Elias, no Monte Horebe, teve uma das mais belas e empolgantes 
experiências que um crente pode ter com nosso Deus.  
 
Após jejuar por 40 dias, o Senhor se manifesta ao homem de Deus, 
a fim de enviá-lo a uma grande missão: Ungir dois reis e um profeta 
que lutariam contra a idolatria em Israel.  
 
No entanto, Elias estava cansado, fugia de Jezabel que queria 
matá-lo. Na verdade Elias estava desesperado mesmo, estava em 
tempo de crise (1 Reis 19.4 -  Ele, porém, entrou pelo deserto 
caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro; e 
pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor; toma 
agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.).  
  
Alí, no cume de Horebe, Deus manisfestou-se ao crente Elias 
através de um furacão, depois através de um terremoto, em 
seguida, através de uma tempestade de fogo, porém, o atribulado e 
desesperado Elias não conseguiu visualizar, nem ouvir o Senhor em 
nenhuma dessas ocasiões. 
  
Quantos de nós talvez estejamos assim?  



(1) Em meio à um furacão  que despedaça os penhascos, nosso 
orgulho é quebrado. Toda altivez é demolida. 
 
É somente num furacão que vira nossa vida de cabeça para baixo 
que prendemos o que é de fato a humildade. 
 
(2) Em meio à um terremoto que fende a terra e trás à tona 
nossas entranhas, nosso alicerce quebrado e deformado. 
 
Saiba que é em meio a terremotos que Deus planta a sua Palavra 
em nosso coração. Ele muda nosso alicerce deformado e frágil pela 
Rocha eterna (A casa sobre a rocha)  
 
(3) Passando pelo fogo de Deus  que nos limpa de todo pecado, 
de toda maldade humana.  
 
O fogo nos amolece para sermos moldados à imagem de Cristo, 
pelas próprias mãos do Oleiro.  
 
O fogo também, nos faz brilhar, polidos, espelhando a pureza de 
Deus, a face do Espírito 
 
 
 
Porém, é difícil ver e ouvir a Deus nessas circunstâncias, porque 
nos deixamos distrair pelo barulho e pela dor, pelo que está sendo 
jogado ao alto, se quebrando e se queimando. 
  
No entanto, quando Elias menos esperava, talvez já desistindo, o 
Senhor Deus o chama com “...uma voz mansa e suave...”  
  
Deus também quer que você o ouça, como Elias o ouviu.  
 
Na verdade, Deus também quer usar você como usou aquele 
homem de Deus. Quantas pessoas há nesta cidade precisando ser 
ungidas pelos homens e mulheres de Deus desta igreja? 
  
Horebe é logo alí...vamos em frente!  
 
Não sei quanto tempo vai durar essa crise, mas, lhe aconselho: 
aproveite esse tempo de crise e deixe Deus quebrar todo orgulho 
que ainda resta, remover todo falso alicerce, queimar toda palha e 
todas paixões e então, com seu rosto brilhando ouça a voz do 
Senhor do Exército, encontre aquele que não perde nenhuma 
batalha! 
 

1. CONVIDAR E ORAR POR SALVAÇÃO 
 



2. ORAR PELO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO E POR CURA 
DIVINA 

 


