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Crises que nos fazem crescer 

 Finalmente chegamos ao final de mais um ano. Após este duro e espinhoso 

2020 estamos prestes a terminá-lo. Como todos sabem foi um ano atípico e 

tenebroso, mas vencido pela graça de Jesus.  
 

Dezembro encerra nosso tema anual “A Igreja Perseverante” quando 

norteados fomos pela atmosfera abençoadora do caminho proposto. Por derradeiro, 

trataremos neste mês sobre o tema “A Igreja que persevera no crescimento”. Para 

isto, destaco que as tribulações serviram como reflexão diante dos desafios vividos 

neste ano. Vivemos crises, perdas, frustrações, e alguns ajustes foram necessários 

para nossa adaptação aos novos tempos.  
 
 As crises são oportunidades que trazem crescimento. Fomos provados de 

várias maneiras e com intensidade. Algumas áreas sofreram mudanças e 

transformações advindas da pandemia que assolou o mundo e em especial nosso 

país. Destaco algumas áreas de crescimento durante este tempo. 

a) Família - Para muitos foi um tempo de aproximação e novas descobertas 

no âmbito familiar. Maior contato pessoal com filhos, esposa, esposo, pais e 

familiares. Contudo sabemos que nem sempre foi assim, mas importa destacar os 

bons momentos vividos entre família em virtude de um tempo maior dedicado aos 

membros da família. Refeições, jogos, conversas, atividades propostas, com certeza 

contribuíram para uma melhor qualidade nas relações familiares. 
 

b) Crescimento pessoal – Uma reportagem veiculada nos meios de 

comunicação nos informou sobre o aumento significativo na venda de livros. O hábito 

da leitura foi descoberto e retomado por muitos. Livros saíram da estante depois de 

estacionados por muito tempo. Reflexões pessoais, diários escritos, anotações e 

dicas, foram algumas das atitudes tomadas visando melhor aproveitamento das 

oportunidades de crescimento. 
 

c) Crescimento espiritual – Existe um cântico um tanto antigo que diz; “Cada 

vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais; 

rompendo em fé minha vida se revestirá do teu poder.” Assim crescemos na fé, no 

amor, na comunhão, no partir do pão e nas orações neste tempo de muita 

nebulosidade e incertezas. A Bíblia se tornou mais presente na experiência cristã, 

lida, conhecida e estudada com mais frequência. Os quartos mais frequentados para 

oração tornando-se verdadeiro altar de adoração e oração. 
 

d) Crescimento profissional – A vida profissional sofreu inúmeras 

transformações. Novas ferramentas, novos contatos, novos conhecimentos 

adquiridos formaram a base para uma nova plataforma profissional. O home office 

se tornou quase que a regra geral neste tempo. Tudo isto promovendo crescimento 

para uma nova proposta de trabalho. 
  
Glorificamos a Deus pela perseverança dos santos. Agradecemos ao Senhor 

por este tempo de crescimento e oportunidades que vivemos em 2020. Que assim 

continuemos a crescer e a prosperar. Que Deus nos abençoe. 

 
  


