
Uma outra perspectiva da Crise 



Como vemos a Crise? 

• Para o megainvestidor George Soros: “Crise do 
Capitalismo Global” 

 



Para o Ex-presidente Americano Jimmy 
Carter: “Crise Moral” 



Para o Sociólogo Zigmunt Baumann: 
“Crise do Estado” 



Para o Filósofo Mario Sérgio Cortela: 
“Crise de Credibilidade” 



Para o professor e escritor Moisés 
Naim: “Crise de Poder” 



Para o teólogo Warren W. Wiersbe: 
“Crise de Integridade” 



Que crise vivemos? 

• Para mim, é tudo isso e não é nada disso... 

• Explicando melhor, vivemos um momento 
crítico, mas devemos rever o conceito de 
Crise; 

• krisiV = CRISIS em sua etimologia tem um 
campo semântico vasto, mas sempre com um 
ponto comum: Fator Temporal. 

• Um momento ou uma etapa. 

 



Visão Confessional 

• Criação, queda e redenção, 

• Portanto, podemos dizer que é uma 
consequência ou uma condição humana. 

• Nas palestras amanhã, veremos como ou o 
que fazer frente à situação e cenário atual que 
chamamos de crise. 

• Aqui, falando como teólogo, a pergunta que 
pretendo introduzir é: Por que? 



Visão Confessional 

• Muitas causas apontadas: Políticas, 
Econômicas, Ambientais, etc... 

• Mas, como instituições confessionais nosso 
“por quê?”, começa antes.  

• Por que fomos colocados em uma situação 
como essa? 

• Creio que o livro do Exôdo, cap. 14 pode nos 
ajudar a compreender. 



 Disse o SENHOR a Moisés: 
  Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem 

defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal 
Zefom; em frente dele vos acampareis junto ao mar.  

 Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na 
terra, o deserto os encerrou.   

 Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei 
glorificado em Faraó e em todo o seu exército; e saberão os 
egípcios que eu sou o SENHOR. Eles assim o fizeram. 

 Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, 
mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o 
povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que 
Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e 
tomou consigo o seu povo; e tomou também seiscentos 
carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães 
sobre todos eles. 

  



 Porque o SENHOR endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, 
para que perseguisse os filhos de Israel; porém os filhos de 
Israel saíram afoitamente.  

 Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de 
Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército e os alcançaram 
acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de 
Baal-Zefom.  

 E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e 
eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito; 
então, os filhos de Israel clamaram ao SENHOR.  

 Disseram a Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, 
que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por 
que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito?  Não é isso 
o que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos os 
egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que 
morrermos no deserto.  

 Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais; aquietai-vos 
e vede o livramento do SENHOR que, hoje, vos fará; porque os 
egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O 
SENHOR pelejará por vós, e vós vos calareis. (1 a 14) 

 



Uma situação Crítica 



Uma situação Crítica 



Por que? 

1.Para que não houvesse caminho de volta. 

 Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não 
o guiou pela rota da terra dos filisteus, 
embora este fosse o caminho mais curto, pois 
disse: "Se eles se defrontarem com a guerra, 
talvez se arrependam e voltem para o Egito". 
Êxodo 13:17 - NVI 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/13/17
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/13/17


Por quê? 

2. Para a sua própria Glória  

 Endurecerei o coração de Faraó, para que os 
persiga, e serei glorificado em Faraó e em 
todo o seu exército; (14.4) 



Por quê? 

3. Para que eles saibam  

...e saberão os egípcios que eu sou o SENHOR. 
(14.4) 

 

 



Por quê? 

4. Para que nós saibamos 

  Moisés, porém, respondeu ao povo: Não 
temais; aquietai-vos e vede o livramento do 
SENHOR que, hoje, vos fará; porque os 
egípcios, que hoje vedes, nunca mais os 
tornareis a ver. (14.13,14) 



Por que o porquê é importante? 

1. Vivemos uma situação crítica; 

2. Necessitamos de medidas urgentes e 
eficazes; 

3. Entretanto, as tomaremos com confiança no 
Deus Soberano; 

 


