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A fraqueza que fortalece 

Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na 

carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 

Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". Portanto, 

eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.            

2 Coríntios 12.7-9 

ESTUDO 
O meu poder opera melhor na fraqueza. Por muitas vezes, somente em momentos de 

fraqueza e dor, nós nos posicionamos na vida.  Durante a história, Deus escolhe os improváveis, 

aqueles que estavam em fraqueza e debilidade. (Hebreus 11.32-34).  

Colocamos uma máscara de força para impressionar as pessoas e esquecemos de tirar na 

frente de Deus. É comum a sensação de força gerar orgulho e arrogância. Deus não tem 

problema com a nossa fraqueza, ele quer essa fraqueza para que o poder dele possa se aperfeiçoar 

nas nossas vidas. A fraqueza humana produz a intervenção divina. (Pergunta 1). 

Não tente medir força com Deus, não tente ser mais forte do que ele. (1 Coríntios 10.22). 

(Pergunta 2).  

Fraqueza é normal para o ser humano. Somos sustentados pela fé na força do Senhor. 

Nossa fraqueza e vulnerabilidade podem ser transformadas em força. (Isaías 40.29). Você não 

precisa ter força própria, você precisa de fé! (Pergunta 3). 

(Apocalipse 3.8). Deus não está preocupado se você tem força, ele está preocupado se 

você vai obedecer a sua palavra e não vai negar o seu nome. (2 Crônicas 20.12). (Pergunta 4, 5).  

O lugar de fraqueza aponta o quanto somos dependentes de Deus. Reconhecer a 

fraqueza é voltar ao padrão original da obediência e dependência. (Salmos 107.23-28). Se alegre 

nos momentos de fraqueza! Creia e declare que ele multiplica a força daquele que não tem vigor. 

(Romanos  8.26). Em momentos assim, a única saída é clamar a Deus. (Pergunta 6). 

PERGUNTAS 
1. Por que temos tanta dificuldade em lidar com as fraquezas? 

2. Você tem medido força com Deus? Como podemos perceber que estamos fazendo isso?  

3. De que maneira nossa identidade pode influenciar nosso posicionamento em momentos de 

fraqueza? 

4. Como você tem lidado com a sua fraqueza? 

5. Por que acreditamos que, por sermos crentes, devemos ter força o tempo todo? 

6. A negligência com as disciplinas espirituais tem a ver com nossa autossuficiência?  
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BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m  
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado).  
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h.  
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m.  
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
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