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 Como podemos nos sentir fortes, justamente quando estamos atravessando 

dificuldades que nos enfraquecem? Na Bíblia, o Apóstolo Paulo usa a expressão “espinho 

da carne”, para se referir a uma dificuldade, um problema insolúvel vivido por ele. Nós 

também enfrentamos nossos espinhos diariamente como doenças crônicas, espirituais, 

dificuldades financeiras, um filho rebelde, a perda de alguém que a gente ama, enfim, 

tantas situações que nos machucam. 

 

 Em nossa jornada, nem sempre tudo é fácil. Há espinhos e queremos nos livrar deles. 

Tentamos resolver os problemas e dificuldades a todo custo, com nossas próprias forças. 

Nós que cremos em Deus, recorremos à oração, mas descobrimos que nem todas as vezes 

Deus responde “sim” às nossas petições. Às vezes Ele diz “...a minha Graça te basta...”. É 

como se Deus dissesse: “Veja, eu te fortaleço, prove da minha graça e nada te enfraquecerá, 

nem esse espinho”. Foi essa a resposta surpreendente de Deus à oração de Paulo. Deus 

queria demonstrar que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando deixamos o orgulho e 

a arrogância de lado.  

 

 Esse exemplo nos faz pensar ao menos em duas escolhas: ignorar a vontade de Deus 

ou humildemente reconhecer que podemos viver sob a Graça, crendo que isso será 

suficiente. “A Minha graça te basta”, significa que Deus nos sustentará enquanto 

atravessamos desertos e em Seu poder, suportaremos o que vier. Ele não perdeu o controle 

das situações, nada está atrasado, tudo está sob o comando e tempo de Deus. Ele poderá 

nos ajudar em qualquer dificuldade, situação e momento. Se Cristo passou pelo vale da 

sombra da morte e venceu não precisamos temer. Vamos confiar nossa vida a Ele, pois Ele é 

a Graça que nos basta. Assim, criaturas frágeis, como você e eu, poderemos nos sentir 

fortes por meio da Graça de Deus. Mas tem uma condição: devemos viver debaixo da 

vontade Dele.  

 

 Pela fé nós reconhecemos que dependemos do Senhor, sem olhar as circunstâncias. 

Pela graça, Deus nos faz sentir segurança, nos fortalece, mesmo nos períodos difíceis. A 

bíblia nos traz exemplos de pessoas como Abraão e Moisés que tiveram fé para acreditar 

que a graça de Deus bastaria. Abraão precisou crer que Deus iria prover o cordeiro no lugar 

de seu filho Isaque, e isso não foi fácil, mas ele permitiu que a Graça de Deus o fizesse forte 

no momento de sua maior angústia. Moisés, que orientou seu povo a pintar os umbrais das 

portas das casas com o sangue do cordeiro a fim de que o anjo da morte não entrasse, teve 

fé para crer que Deus de fato pouparia essas pessoas. 

 

 Só Deus pode nos dar a graça que nos basta, para atravessarmos qualquer situação, 

fortalecidos pelo seu poder. Apenas precisamos ter fé. Vamos pedir a Deus em oração que 

nos dê essa fé que nos levará a desfrutar da graça que nos basta em todos os momentos e 

circunstâncias. 


