ENCONTRANDO FORÇAS NA FRAQUEZA
Encontro
Quebra-Gelo: Você já se sentiu fraco? Alguém já teve anemia ou alguma outra doença que enfraqueça
a pessoa?
Exaltação: Louvor e adoração
Ensino:

LÍDER: Não esqueça de fazer o relatório

A bíblia fala de um homem que enfrentou uma grande fraqueza e saiu fortalecido... seu nome é Paulo.
Texto: II Corintios 12:7-10.
1. Por que Deus permitiu um espinho na carne de Paulo? V. 7 __________ (impedir o orgulho)
2. Quantas vezes Paulo orou a Deus pedindo livramento? V. 8 __________ (3 vezes)
3. O que seria suficiente para Paulo lidar com o espinho? V. 9 __________ (graça de Deus)
Complete a frase: “QUANDO SOU FRACO É QUE SOU __________”. (FORTE)
Paulo, apóstolo separado por Jesus Cristo e fundador de várias igrejas enfrentou uma grande
fraqueza. Para não se orgulhar das revelações que Deus tinha dado a ele, Deus permite que ele
enfrente um grande espinho em sua vida que causava sofrimento.
Paulo ora, 3 vezes, para que Deus o liberte daquele espinho, mas Deus responde: NÃO!!!
O apóstolo então entende o NÃO DE DEUS como uma providência do próprio Deus. Apesar de Deus
não retirar o espinho, Deus se compromete em fortalecer o apóstolo diante dessa fraqueza.
Em outras palavras DEUS NÃO LIVRA PAULO DO PROBLEMA, DEUS FORTALECE PAULO
DIANTE DO PROBLEMA.
Nesse texto, Paulo nos dá grandes lições de como tirar forças da fraqueza.

I.

CONFIANDO NOS PROPÓSITOS DE DEUS PARA SUA VIDA

“E, para que não me ensoberbecesse...foi-me posto um espinho na carne”. V. 7
Não sabemos ao certo o que era o espinho. Paulo encontra o propósito do espinho: HUMILDADE.
Confiar nos propósitos de Deus é fundamental para se manter forte diante das fraquezas. Confiar nos
propósitos é entender pela fé que Deus tem uma finalidade para cada situação.
Na vida nada acontece por acaso, não existem acidentes de percurso, não há coincidências, existe um
propósito de Deus.
Encontramos forças na fraqueza quando aprendemos a confiar nos propósitos de Deus

II.

BUSCANDO FORTALECIMENTO ESPIRITUAL PARA SUA VIDA

“Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim”. V. 8
Diante da fraqueza, Paulo buscou forças espirituais em Deus por 3x em oração.
Deus não respondeu como Paulo queria, mas a oração abriu aos olhos de Paulo para compreender
que Deus tinha um plano melhor para ele.
Paulo não obteve o livramento que desejava, mas obteve a força necessária para vencer a fraqueza.
Encontramos forças na fraqueza quando nos fortalecemos espiritualmente.

III. CONSIDERANDO DA GRAÇA DE DEUS A SEU FAVOR
“Então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza”. V. 9
Essa resposta de Deus era um NÃO, ao mesmo tempo Deus estava dizendo: “Paulo, a minha graça
vai te fortalecer”.
Paulo era fortalecido em meio a fraqueza por causa da graça de Deus.
“Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus”. II Timóteo 2:1
“Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar
graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno”. Hebreus 4:16
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Encontramos forças na fraqueza quando nos lembramos da graça de Deus a nosso favor

IV. DEPENDENDO DO PODER DE CRISTO E NÃO DA SUA CAPACIDADE
“Assim, mais me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo”. V. 9
Ao invés de insistir numa oração Paulo passou a depender mais do poder de Cristo. O poder de Cristo
repousava sobre Paulo.
Quanto mais o tempo passa mais o ser humano inventa opções e ferramentas para solucionar os seus
problemas. Usar ferramentas humanas não é errado, o erro é colocar nossa confiança nelas e lembrar
do poder de Cristo só quando todas as outras opções falharam.
Encontramos forças na fraqueza quando dependemos de Cristo e não de nossa capacidade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edificação: Invista tempo em oração junto a sua célula. Pedidos de Oração:
 Orem pelas Células
Evangelismo: Ore por multiplicação, pela cadeira vazia, por salvação.
AGENDA:
 JUVENTUDE RENOVE: EJUBE 2018. Encontro das Juventudes Bíblicas, acontecerá na
Primeira Igreja Bíblica de Araçatuba a partir das 9h no período da manhã e às 19:30h no período
da noite.
 ACAMPA RENOVE: 27-29 de Julho. Investimento: $ 130,00. Inscrições na Secretaria da Igreja,
Pr. Tiago ou pelo site: www.ibboavista.com.br
 CLASSE DE BATISMO: Domingo às 9h.
O MELHOR ESTÁ POR VIR!!!
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