UMA OPORTUNIDADE DE ATUAÇÃO DA GRAÇA DE DEUS
Texto: 2 Coríntios 12.1-10
Amados, Paulo nos versículos 1 ao 4, vai mencionar sobre uma grande experiência que
ele teve com o Senhor, pois, o mesmo foi levado até o terceiro céu, o céu que
chamamos de morada de Deus e também é chamado pelo próprio Paulo de Paraíso,
logo, tal privilegio aos olhares humanos colocava Paulo como um homem que tinha um
lugar de prestigio diante de Deus, mais ele se preocupa em dizer que não convinha a
ele gloriar-se, muitos não sabem, mais Paulo só foi mencionar esse fato, quatorze anos
após a tal experiência.
Nos versículos 5 e 6 Paulo, em minhas palavras digo que, ele até poderia se gloriar,
mais não seria louco, pois, ele não queria que pensassem dele mais do que ele era e
menciona ele, que foi lhe dado um espinho na carne e este lhe foi como um
mensageiro de satanás para que ele não viesse exaltar-se, Paulo diz ainda que três
vezes pediu ao Senhor que afastasse dele tal espinho, mais Deus respondeu que a sua
graça lhe bastava e que o poder dEle, Deus, se aperfeiçoava na fraqueza humana.
Agora entende aqui uma coisa, muitas são nossas lutas, muitos são nossos pecados,
muitas são nossas fraquezas e muitas são as vezes que clamamos a Deus por ajuda e
parece que ele não responde, precisamos entender que os olhos de Deus alcançam
lugares que os nossos olhos não alcançam, a verdade é que eu e você não enxergamos
mais do que um palmo a nossa frente, só conseguimos ver aquilo que está diante de
nós, mais Deus enxerga além, Deus sabe de suas dificuldades, ele sabe de suas
necessidades, sabe das tuas fraquezas e não vai te dar aquilo que não será benção
para tua vida, mesmo que signifique assim que você tenha que conviver por toda vida
com seus espinho na carne, com sua dor, com sua enfermidade, com suas lutas e Paulo
entendeu isso, por isso, demorou quatorze anos para falar sobre tal experiência de ser
levado ao terceiro céu, Paulo sabia que mesmo ele sendo Paulo e tendo tal intimidade
com Deus ele poderia se exaltar, mais ele foi impossibilitado por este espinho que
todos os dias, como mensageiro de satanás, mostrava a ele o quanto ele era pecador,
o quanto ele era fraco e o quanto ele carecia da misericórdia de Deus, imagino eu que
Paulo quando trás na carta aos corintos tal experiência e menciona logo em seguida o
espinho na carne ele está querendo dizer que apesar de tal posição ele continua sendo
homem, falho, pecador e que conseguiu entender que o seu pecado É UMA
OPORTUNIDADE DE ATUAÇÃO DA GRAÇA DE DEUS, Paulo contrabalanceia a excelência
da revelação com a fraqueza do pecado e mostra para mim e para você que podemos
estar em uma posição elevada ministerialmente falando, podemos ter a intimidade
que for para com Deus e ainda assim teremos todos os dia o pecado dentro de nós,
por que o mal habita em nós (Romanos 7.20-21), mais ai é que está a força do fraco,
por que a manifestação involuntária de tal pecado é uma oportunidade de

manifestação da graça de Deus, logo, toda vez que eu peco(não por prazer, mas por
fraqueza) então eu me arrependo e a graça de Deus vem sobre mim.
Assim sendo, seus erros e suas falhas são uma grande oportunidade de alcançar o
favor de Deus, muitos por que pecaram se afastaram de Deus, precisamos entender
que Jesus Cristo morreu por pecadores, para que pudéssemos através do seu sangue
ser purificados, lembre-se: FILHINHOS NÃO PEQUEIS, MAIS SE PECAR TEMOS UM
ADVOGADO NO CÉU(1 João 2.1). Claro não devemos pecar, mais se aconteceu, peça
perdão, não se exalte, não se glorie, pois a gloria é dEle, o poder é dEle, a graça vem
dEle, seja humilde, clame, busque, chore, pois, tens agora uma grande oportunidade
de alcançar o favor de Deus, ore, confesse e seja liberto de sua culpa.
Paz e que Deus vos abençoe.
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