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COM DEUS
Paz para enfrentar os momentos di0ceis
Aniversariantes
“Então, ele me disse: A minha graça te basta; porque o meu
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poder se aperfeiçoa na fraqueza…” (2Co 12.9)
Há momentos em que as circunstancias surra a nossa vida com
uma doença no nosso corpo, uma noJcia perturbadora, uma
surpresa desagradável e há um saque no depósito da nossa
alegria, da nossa paz. São horas em que muitos se desesperam;
outros, porém, desfrutam de uma paz que excede todo o
entendimento.
Mas será possível nesse momento cinzento experimentarmos a
verdadeira paz?
Nossa resposta é um sonoro SIM. Podemos observar duas
situações dramáJcas vividas pelo apóstolo Paulo, em sua vida
ministerial onde ele comparJlha seus senJmentos tanto diante
da enfermidade como na hora da morte.
O apóstolo Paulo em um momento cinza da sua vida precisou
de paz para enfrentar a enfermidade e Deus lhe disse: “Então, ele
me disse: A minha graça te basta; porque o meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza…” (2Co 12.9). O apóstolo Paulo ﬁcou
doente quando fazia sua primeira viagem missionária (Gl
4.13-15). Chamou essa doença de espinho na carne (2Co 12.7).
Essa enfermidade trouxe-lhe grande sofrimento. Ao mesmo
tempo em que Deus usou sua enfermidade para torná-lo
humilde, Satanás usou-a para lhe esbofetear. Paulo, então, rogou
a Deus três vezes para remover o espinho de sua carne, mas
Deus, em vez de curar sua enfermidade, deu-lhe graça para
suportá-la, dizendo-lhe que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
A enfermidade de Paulo tornou-o completamente dependente de
Deus. Impediu que ele se ensoberbecesse diante da grandeza das
revelações. Mesmo fusJgado por esses espinhos ponJagudos,
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manteve-se resoluto em seu ministério, levando a boa nova do evangelho aos mais longínquos rincões do império. O
mesmo Deus que cura é também aquele que consola. O mesmo Deus que permite a enfermidade é também aquele
que a instrumentaliza para o nosso bem. O mesmo Deus que coloca seu tesouro em um frágil vaso de barro é
também aquele que traz glória ao seu santo nome, pelo nosso sanJﬁcado sofrimento. A enfermidade enfraquece
nosso corpo, mas Deus dispõe dela para dobra nosso espírito, ela provoca sofrimento ksico, mas pode ser um
instrumento para golpear nosso orgulho. A medida em que o apostolo Paulo foi sendo sustentado por essa paz foi
aprendendo a viver com as faltas, com as dores, com as ameaças, com os perigos e até com a morte, isso porque ele
sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. São tempos dikceis em vários aspectos da vida, mas a palavra
de Deus em Cristo Jesus é de paz e em qualquer momento ou agora mesmo você pode apropriar-se dela em Cristo
Jesus. Ele é a nossa paz. Nele temos paz com Deus e a paz de Deus e por isso a graça dEle nos basta.
Pr Vilmar Lima da Silva
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