
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           

 

VIVENDO EM MEIO A UMA CRISE MUNDIAL 

II Crônicas 15 

 

Estourou uma crise financeira nos EUA com consequências drásticas para todas as nações da terra, visto 

que hoje vivemos numa economia globalizada. Veio grande sofrimento, angústia, tristeza, desespero para os 

americanos. Aumentou o número de americanos desempregados, sem moradia, numa pobreza jamais vista. E pela 

graça e misericórdia de Deus, o Brasil continua com a sua economia firme e em crescimento, atravessando com 

segurança essa crise mundial! O povo de Deus, nos dias do Rei Asa (870 a C.), enfrentou uma crise generalizada, 

com o povo em grande sofrimento, angústia, perturbações, sem paz, nação contra nação e cidade contra cidade se 

despedaçando (2 Crônicas 15.4-6). Deus levantou o profeta Azarias que apontou o motivo de toda aquela crise e 

apresentou a solução. 

 

I - A CRISE VEIO PORQUE AS PESSOAS DEIXARAM DE BUSCAR O VERDADEIRO DEUS 

“Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus...” (2 Crônicas 15.3). O Profeta de Deus 

declarou ao Rei Asa que o Senhor só estaria com ele e o seu povo, enquanto ele o povo estivessem com o Senhor, 

se o buscassem, Ele se deixaria achar e se o deixassem, Ele os deixaria. Os EUA, a maior nação evangélica do 

mundo, pouco a pouco tem deixado de buscar o Verdadeiro Deus e por isso tem enfrentado uma crise 

generalizada. Você tem buscado ao Senhor na sua vida? Você tem servido e adorado ao Verdadeiro Deus? Não 

existe crise que não possa ser vencida por aquele que busca ao Senhor, que sirva ao Senhor e que confia nEle! Os 

que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala (Salmo 125). Entregue agora a sua vida ao 

Senhor Jesus, confie nEle e viva seguro! 

 

II - A CRISE VEIO PORQUE AS PESSOAS NÃO TINHAM SACERDOTES PARA ENSINÁ-LAS SOBRE O 

VERDADEIRO DEUS 

O Profeta Azarias revela a falta de Sacerdotes em Israel que ensinassem o povo a viver os princípios 

de Deus e a guardar os Seus ensinamentos. Aquele povo tinha abandonado os sacerdotes do Senhor e assim não 

ofereciam mais sacrifícios a Deus e consequentemente não recebiam o perdão dos seus pecados. Entraram num 

processo de maldição que os consumia e por isso viviam perturbados e infelizes, numa profunda crise em todas as 

áreas das suas vidas. Vemos no livro do Profeta Oseias Deus afirmar que o seu povo estava sendo destruído por 

lhes faltar conhecimento, pois os seus sacerdotes não estavam ensinando ao povo as revelações de Deus (Oseias 

4.6). Hoje, queremos ensinar que só Jesus Cristo salva. Receba-O e viva feliz! 

 

CONCLUSÃO:  

O Profeta Azarias também declara que o povo estava vivendo sem Lei, isto é, sem cumprir os Princípios 

de Deus. E viver fora dos Princípios do Senhor é viver por sua própria conta e risco, é se expor às crises mais 

diversas, é viver fora da bênção de Deus (Deuteronômio 28.1-2 e 15)! 

Convidamos você a buscar e a aprender sobre o verdadeiro Deus. Convidamos você a viver debaixo da 

bênção do Senhor e assim nenhuma crise poderá te alcançar ou te prejudicar. Convidamos você a entregar a sua 

vida a Jesus e assim vencer toda e qualquer crise! Declaramos, em nome de Jesus, que essa crise mundial não 

atingirá a sua vida, a sua família e a sua renda! Com Jesus somos mais que vencedores! 
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