
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI MOLDADO PARA SERVIR A DEUS 
 
Dia 35 | O poder de Deus na fraqueza 
 
 

PALAVRA 
 

“Mas ele disse: “Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor               
na fraqueza”. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para             
que o poder de Deus opere por meu intermédio” 2 Co 12.9 (NVT) 

 
Pode parecer uma contradição a princípio, mas por trás desse pequeno versículo,            
grandes lições podem ser percebidas. Maior que o desafio de entender essas palavras é              
a tarefa de aplicar esse ensinamento quando enfrentamos os tempos difíceis da vida.             
Deus não é o criador das nossas angústias e sofrimentos, o Senhor não coloca              
tentações na nossa vida (Tiago 1:13). No entanto, o Pai tem a incrível capacidade de               
usar os nossos problemas para o nosso bem (Rm 8.28), e promete que estará conosco               
e nos sustentará para que aquele momento não seja tão difícil que não possa ser               
suportado (Hb 13.5-6). No versículo em destaque, o Apóstolo Paulo expressa seu            
entendimento, que foi aprendido após uma caminhada de experiências com Deus, sobre            
o motivo de seu “espinho na carne” não ter sido removido pelo Pai, mesmo após tempo                
de oração. A razão era justamente impedir que Paulo se exaltasse ou se enchesse de               
orgulho (2 Co 12.7-8).  
 
Anote o versículo com as suas palavras no celular e escolha três amigos para enviar por                
mensagem de texto. A cada amigo que for enviar escreva de formas diferentes, usando              
termos que considere mais apropriados e de fácil entendimento. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

ANOTAÇÕES  
Responda em seu caderno: 

1. Como você poderia apontar a glória de Deus atuando em uma fraqueza sua? 
2. Ao olhar para sua vida até aqui, que motivos podem fazer com que você seja               

humilde em vez de orgulhoso? Como Deus opera na sua fraqueza? 

 

 



 

3. Se você tem dificuldade em admitir seus pecados, exponha-se ao Espírito de Deus,             
pois é Ele quem convence o mundo do pecado, do que é certo e justo e também do                  
julgamento de Deus (Jo 16.8). Liste em oração pecados ainda não expostos. 

 

4. É possível que você esteja limitando o poder de Deus na sua vida por esconder               
minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que possa ajudar as             
pessoas? (Extraída do livro) 

 

 
PRÁTICA 
 
[ ] Decido permitir que Deus opere através das minhas fraquezas. Vou expor as minhas               
limitações a Deus confiando que a graça do Senhor é tudo o que eu preciso! 
 
[ ] Decido confiar na graça do Pai que opera nesta minha fraqueza _______________              
para enfraquecer meu orgulho, me ensinar a ser como Cristo e glorificar a Deus. 
 
[ ] Decido ser um instrumento nas mãos de Deus, para que o Senhor opere em mim e                  
através de mim, atuando nesta dificuldade da minha vida: _______________________ 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Agradeça a Deus pelas suas características pessoais que, embora sejam fraquezas, o            
tornam totalmente dependente de Deus. Ore para estar sempre atento e vigilante para             
ser um instrumento do agir de Deus e ter disciplina de agradecer por suas dificuldades,               
pois através delas o Senhor opera a graça e o poder dele na sua vida. 

 
 

 

 


