O PODER DE DEUS REVELA-SE NA NOSSA FRAQUEZA
“… a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza…”
2 Corintios 12:9
O entendimento de Deus quanto a fraqueza é o que magnifica o poder
e o valor de Cristo na vida de uma pessoa. Isso é graça, porque a maior
alegria do crente é ver Jesus exaltado em sua vida.
Quando Paulo foi avisado pelo Senhor Jesus que o seu “espinho na
carne”não seria retirado, Jesus ajudou a fé de Paulo explicando-o
porque não faria segundo o seu pedido. Jesus disse a Paulo: “A minha
graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”. Deus
esta ensinando a Paulo que esta fraqueza era para que Cristo se
fortalecesse nele.
Se alguns de nós nos sentimos e olhamos alto-suficientes, nós
receberemos a glória e não Jesus. Então Cristo escolheu as coisas fracas
do mundo “para que nenhuma carne se glorie perante Ele” . ( 1 Corintios
1:29). Voce já notou que algumas vezes o Senhor faz algumas pessoas
que achamos fortes se tornarem fracas, para que o poder dÉle se torne
evidente?
Nós sabemos que o que Paulo experimentou foi graça porque isso trouxe
júbilo ao seu coração, baseado no que ele escreveu: “Por isso sinto
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou
forte. ( 2 Coríntios 12:10) .
Viver por fé, na graça de Deus, significa estar satisfeito com tudo o que
Deus faz por nós em Cristo. Entretanto, a graça não encolhe diante
daquilo que revela e exalta Cristo em nós, a nossa fraqueza.
Por isso eu repito a cada um de voces a palavra do nosso Senhor Jesus –
a graça dEle nos basta.
Forte abraço,

Pr. Aloísio

