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Leia II Corintios 12:7-10: - E, para que não me exaltasse pela excelência das 
revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás 
para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 8 - Acerca do qual três vezes orei ao 
Senhor para que se desviasse de mim. 9 - E disse-me: A minha graça te basta, 
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei 
nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 10 - Por isso sinto 
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas 
angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou forte. 

Pergunta: Ao ler o texto, você se identificou com algo? 
Introdução: Nossas qualidades são algumas vezes, o nosso maior impedimento para 

reconhecermos que precisamos e podemos ser melhor. Quando focamos somente 
nelas, temos a tendência de desconsiderar nossas imperfeições. Mas a verdade é que 
todos nós temos um “ponto fraco”. Todos nós possuímos uma área de nossa vida que 
gostaríamos que fosse diferente ou até que nem existisse. Porem existe uma 
vantagem na desvantagem que poucos conseguem entender.  E é exatamente isso 
que o Apostolo Paulo no ensina. Vejamos alguns destes princípios: 
 

1º Nossas fraquezas nos tornam mais humildes – O Apostolo disse: “para que 
não me exaltasse pela excelência das revelações”. Algumas vezes estamos tão 
focados em nossas qualidades que julgamos não ter imperfeições. Vivemos como se 
não as tivéssemos. E por isso nos sentimos até mesmo confortáveis em criticar as 
pessoas a nossa volta. A bíblia diz em Lucas 6:42 - Como podes dizer a teu irmão: 

Irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave 

que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem 

para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão.  

2º Nossas fraquezas nos fazem buscar a Deus – “Acerca do qual três vezes orei 
ao Senhor para que se desviasse de mim”. Paulo nos ensina que aquela fraqueza 
que ele carregava, o fez buscar a Deus. Deus não atendeu a Paulo como ele queria, 
mas ensinou a ele uma lição: a lição da dependência de Deus. A resposta de Deus 
para Paulo foi: A minha graça te basta! Veja bem, esse espinho na carne de Paulo, 
não era uma prática pecaminosa. Mas era algo, que o descredibilizava diante de 
alguma situação. Por exemplo: uma pessoa doente orar por cura de outra pessoa 
doente. A doença de quem ora pode ser um limitador da fé de quem está recebendo 
a oração. Existem pessoas que acreditam que não podem aconselhar em áreas onde 
não são fortes. Mas esse texto nos ensina que isso é possível, e que ensinando a 
outros eu posso estar ensinando a mim mesmo pelo Espírito.  

3º Nossas fraquezas podem servir para glória de Deus –  “porque o meu poder 
se aperfeiçoa na fraqueza”. Nessa pequena frase, há muita revelação. A palavra 
“poder” utilizada no texto no grego é “dunamis” que significa poder que vem de 
dentro o mesmo que acontece com uma turbina em uma hidroelétrica. A força da 
agua ao passar pela turbina faz com que ela gire, e ao girar ela produz energia 
elétrica. Quando o poder de Deus se manifesta em você então você começará a se 
manifestar com poder. E todos vão ver que não foi você mais “FOI DEUS! ”. 
Sl.118:23 Foi o SENHOR que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. 

Conclusão: O apostolo Paulo conclui sua fala sobre sua fraqueza dizendo: 
“De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite 

o poder de Cristo”. Que hoje você possa de boa vontade dizer: Senhor obrigado por usar as minhas fraquezas para me 
fortalecer. 

 

 

 

Quebra-gelo:  você pode falar 

uma qualidade sua? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

Participe das 

programações on-line 

de sua igreja. 

E do Culto presencial 

#Aigrejasomosnós! 
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