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DAVE  ROBERSON 

Outubro – 2004 
 
Querido Amigo, 
 

Eu estudei e meditei na graça de Deus por muitos anos e fiquei maravilhado de como Sua graça pode tocar 
nossas vidas de muitos modos. O apóstolo Paulo entendeu e ensinou sobre esta graça com sua experiência – e que 
experiência ele teve! Se existiu outro homem se não Jesus Cristo que mereceu a atenção do diabo, foi o apóstolo Paulo. 

 
Escrevendo à igreja dos Coríntios, Paulo falou sobre as tentativas do diabo em derrotá-lo, em Segunda 

Coríntios 12:7: 
 E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na 

carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 
 
Este versículo resume e registra um dos maiores ataques furiosos como nunca antes foi lançado contra um 

homem. Paulo continuou dizendo: 
 Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 
 Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa 

vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.    (2 Co. 12:8,9)  
 
O diabo agrediu Paulo usando o pior que tinha para pará-lo, atirando contra o apóstolo todos os artifícios que 

ele pôde reunir, maquinar e conceber. Com respeito a este ataque, Paulo chamou isso de “espinho na carne”.  
 
Com efeito, Paulo disse, “Por causa de toda revelação que eu recebi, me foi dado um espinho na carne. Este 

espinho na carne veio para que eu não me exalte diante dos olhos de ninguém. Para todo lado que me viro, lá está ele. 
Eu clamei ao Senhor três vezes, pedindo-Lhe que tirasse aquele espinho, mas três vezes Ele me respondeu, ‘A Minha 
graça te basta.’”  

 
Paulo concluiu dizendo, “Pelo que me glorio nas minhas fraquezas – fraquezas como homem nas limitações 

impostas em mim, nesta carne. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Aliás, o Senhor me disse que a Sua força 
é aperfeiçoada em minhas fraquezas. Por isso, eu irei ter prazer nas fraquezas, sofrimentos e perplexidades!” (v.9,10). 

 
Que incrível declaração Deus fez em resposta ao clamor de Paulo: “A MINHA GRAÇA TE BASTA.” E 

Deus não disse isso apenas uma vez a Paulo – Ele repetiu três vezes! 
 
Foi isso que mais me fascinou nesta passagem da Bíblia. Paulo era um homem de grande revelação, 

entendimento e estatura espiritual. Contudo, Deus teve que enfatizar o poder que está em Sua graça, repetindo três 
vezes antes de Paulo finalmente entender o que Deus estava tentando transmitir a ele! Se Paulo teve que ouvir a mesma 
mensagem da graça três vezes antes de receber a revelação, eu suspeito que você e eu possamos estar perdendo algo 
muito importante da verdade sobre este assunto da graça. 

 
Deus levou o meu espírito para este assunto muitas vezes, por muitos anos. Ao meditar nestas palavras, “A 

MINHA GRAÇA TE BASTA,” eu percebi a diferença do homem em Marcos 4 e do homem que seguiu o caminho 
de Paulo. 

 
Em Marcos 4 está escrito que depois que o semeador semeou a Palavra, imediatamente Satanás foi capaz de vir 

e roubá-la. De maneira similar, Paulo disse em Segunda Coríntios 12, “Por causa da abundância de minhas revelações, 
este ataque veio.” Em outras palavras, Satanás veio imediatamente para roubar a Palavra.  

 
É disso que o diabo está atrás na vida de Paulo. Ele não só queria destruir a Palavra em Paulo, ele queria 

também destruir a influência de Paulo aos olhos de outras pessoas. É por isso que Paulo disse, “Estou perplexo com 
vocês, coríntios. Não acredito que vocês queiram provar que Cristo não está falando através de mim!” 

 
Então, o diabo estava atrás da mesma coisa em Paulo que existe em nós – A PALAVRA DE DEUS. É claro 

que Satanás queria parar Paulo com uma intensidade maior, pois Paulo era mais digno de ser parado do que nós neste 
ponto. No entanto, mesmo para um homem de sua estatura, Deus precisou falar três vezes para que Paulo entendesse: 
“A MINHA GRAÇA TE BASTA.” 



 

Ministério Ana Maria Dias www.minamd.org.br 11 4191 6425 

2
 
Quando a Palavra é semeada, o diabo vem por uma razão: ele quer a Palavra que foi plantada em seu coração. 

Satanás quer roubar desesperadamente a Palavra porque ele sabe que é ela a fonte que o levará a VITÓRIA.   
 
Porque o diabo quer a Palavra em nós, ele trará perseguição, aflição e os cuidados do mundo, esperando que 

fiquemos ofendidos, seguindo estes enganos. Se sucumbirmos às tentações de Satanás, ele então, será capaz de roubar a 
Palavra, impedindo-a de operar em nossas vidas. 

 
Mas, Paulo não ia seguir este caminho. Ele disse no versículo 10, “Pelo que sinto prazer nas fraquezas...” 

Paulo também disse em Romanos 5:3, “... nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação 
produz perseverança.” Tiago confirmou que esta é a maneira do crente reagir aos ataques de Satanás: “Meus irmão, 
tende por motivo de toda alegria passardes por VÁRIAS provações” (Tiago 1:2). 

 
Mesmo que Paulo precisasse de três vezes para se assegurar divinamente, ele colocou seus pés na rocha e 

levantou sua voz ao Céu. No meio do inferno, à beira da morte, quando ele estava prestes a ser jogado aos leões ou a 
ser morto na caldeira, Paulo aprendeu uma chave espiritual crucial. Em meio às circunstâncias mais adversas, a força de 
Jesus seria aperfeiçoada em sua fraqueza à medida que ele levantava suas mãos diante de Deus, glorificava e louvava-O 
em voz alta e adorava-O, hora após hora. Essa foi a reação ao ataque do diabo que ativaria a graça em sua vida e 
trocaria sua condição de fraqueza pela condição de força de Deus. 

 
Essa é a mesma reação pela qual podemos trocar NOSSAS fraquezas pela graça de Deus também. Sua graça é 

algo que não podemos merecer ou conquistar em qualquer área de nossa redenção – isso inclui libertação de nossas 
circunstâncias presentes. 

 
Já lhe disse isso antes, mas quero falar novamente: O que não conseguiríamos de outra maneira, Deus nos deu 

livremente através de Jesus. Portanto, todas as nossas obra – tudo o que fazemos para Ele – precisa nascer de um 
relacionamento baseado no conhecimento de que primeiramente, Deus fez o impossível. Ele nos salvou. E, ao 
aprendermos a concentrar nossa atenção Nele, louvando e adorando, INDEPENDENTE do que está acontecendo 
em nossa volta, nossa alma eventualmente começará buscar Deus por sua GRAÇA  como a base para tudo o que 
fazemos e recebemos. 

 
Fomos ensinados a entender graça em um âmbito de “após a vida”, como resultado, acreditamos que a graça de 

Deus é suficiente para nos levar além da barreira da morte. Mas, Deus quer que entendamos que Sua graça é suficiente 
para aqui e agora! 

A morte ainda nos rodeia como uma realidade inescapável, pois ela será o último inimigo a ser posto debaixo 
dos pés de Jesus. A morte já está sob Ele, para aqueles que crêem. No entanto, a morte é evidente em todas as 
maneiras.  

 
Desde a queda do homem, o mundo teve que se reconciliar com a morte. Vemos isto todos os dias: As notícias 

estão cheias disso. Assim, nós como crentes fomos forçados a confiar na graça para levarmos além da barreira da morte 
física. Por causa da inevitabilidade da morte, fomos forçados a dizer, “A SUA GRAÇA NOS BASTA” ao olharmos 
para a hora em que nossa vida se acabe nesta terra. 

 
Mas, nós NÃO entendemos que a graça de Deus é suficiente em cada situação infernal DESTE lado da glória, 

no âmbito presente e falhamos em reconhecer o poder nesta fonte inesgotável sobre a qual conhecemos tão pouco – a 
saber, louvor e adoração em meio a circunstâncias adversas. A verdade é que o louvor e a adoração parecem ser a 
função primária em ativar a graça e em trocar a condição de força de Jesus pela condição de fraqueza. Quanto mais eu 
aprendo sobre as maravilhas da graça divina, mais eu quero gritar!  

 
Estamos examinando um homem que experimentou o pior que o inferno podia lhe enviar. Todos os ataques 

que os principados e potestades do inferno já puderam reunir, conceber, conjurar, maquinar e lançar para um homem 
foram lançados contra Paulo. No entanto, no meio disso tudo, Deus teve uma mensagem para Paulo, a qual Ele 
enfatizou três vezes: O QUE TE BASTA ESTÁ DEPOSITADO NA GRAÇA. 

 
 Em Segunda Coríntios 11:23-28, Paulo descreve alguns dos ataques que o diabo enviou contra ele:  
 São ministros de Cristo? (Falo como fora de mim.) Eu ainda mais: em trabalhos, muito mais: muito 

mais em prisões; em acoites, sem medida; em perigos de morte, muitas vezes. 
 Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de acoites menos um; 
 Fui três vezes fustigado com varas; uma vez, apedrejado; em naufrágio, três vezes uma noite e um dia 

passei na voragem do mar; em jornadas, muitas vezes; em perigos de rio, em perigos de salteadores, em 
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perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no 
mar, em perigos entre falsos irmãos; 

 Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes; em fome e sede, em jejuns, muitas vezes; em frio e 
nudez. 

 Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as 
igrejas. 

 
Pense nisso! No meio de todas estas adversidades, havia uma arma que Deus destacou e revelou a este 

apóstolo, a fim de capacitá-lo a ficar em pé e derrotar cada ataque: A GRAÇA DE DEUS. Através disto tudo, Deus 
manteve-se repetindo a mesma mensagem: “A MINHA GRAÇA TE BASTA.” 

 
Do mesmo jeito, você pode direcionar a graça de Deus como uma arma e usá-la contra o SEU problema. 

Como Deus disse a Paulo, Ele também diz a você: “O que você precisa está em Minha graça!” 
 
As instruções para ativarem esta graça são incríveis. Deus diz que no meio do pior que Satanás pode lançar 

contra você, é para você ficar em pé e glorificar a Deus por Sua graça. Em toda situação, Deus quer que você O 
glorifique e O louve em suas fraquezas e suas limitações como um ser humano. Na verdade, é para você ter prazer em 
suas fraquezas e perplexidades. Por que? Porque a força de Deus irá ser aperfeiçoada em você na presença de sua 
fraqueza! 

 
De algum modo, você ativa a graça de Deus quando no meio de um teste você louva e glorifica a Deus de todo 

o seu coração. Ao fazer isso, você se despoja de sua dependência na carne e coloca toda dependência na graça, que é o 
posicionamento de DEUS. No momento que isso acontece – o momento que você troca o SEU posicionamento pelo 
DELE – você começa a reinar acima de seu problema. É por isso que a Bíblia diz que quando você está fraco, você se 
torna forte! 

 
Este princípio espiritual também está revelado em outros lugares na Bíblia. Por exemplo, Salmo 8:2 diz, Da 

boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres 
emudecer o inimigo e o vingador. Mas em Mateus 21:16, Jesus cita este mesmo versículo um pouquinho diferente, 
dizendo: ...Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito LOUVOR.”  

 
Também, em Efésios 5:18,19 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-

vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e 
cânticos espirituais. Ser cheio do Espírito é ser cheio de força, poder, sabedoria e ousadia – com a resposta para 
TODO E QUALQUER tipo de problema que se esteja confrontando. 

 
O louvor e a adoração a Deus mudam o foco de nossa atenção. Quando nós verdadeiramente colocamos 

nossos olhos em Deus, vemos quão grande Ele é e quão pequeno nosso problema é comparado a Ele. Exatamente 
como aquela antiga canção diz: “Ponha os seus olhos em Jesus, olhe somente para a Sua face maravilhosa e as coisas da 
terra irão apagar surpreendentemente obscurecidas pela luz de Sua glória e graça.”  

 
Quando nossos olhos estão Nele, nós deixamos de ter preocupações e tormentos adquirindo o jeito de Deus. 

Em vez de ansiedade e medo, a paz e o amor dominam. Também, lembre-se de que quando o medo se faz presente, 
nossas mentes podem se tornar inquietas e a confusão pode reinar. Mas, quando pomos nossa atenção em Deus por 
um simples ato de nossa vontade, uma quietude e silêncio se estabelecem. Nós nos acalmamos e começamos a andar 
em confiança e propósito. Nosso caminho se torna direcionado por Deus e somos capacitados pela Sua força, como 
estas escrituras confirmam: 

  
 Mas os que esperam no SENHOR renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e 

não se cansam, caminham e não se fatigam.  (Isaías 40:31) 
 O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. (Sl.34:7) 
 Temei o SENHOR, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. (Sl.34:9) 
 Invoco o SENHOR, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. (Salmo 18:3) 
 Render-te-ei graças, SENHOR, de todo o meu coração,; na presença dos poderosos te cantarei 

louvores. 
 Prostar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua 

verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. 
 No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. 
(Salmo: 138:1-3) 
 Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?  
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 Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu. (Sl.42:5) 
  
Eu o encorajo a determinar em seu coração que você irá louvar e adorar a Deus até que seus olhos se tornem 

verdadeiramente fixos em Deus – até que você experimente uma mudança de sua fraqueza pela força Dele, sua 
enfermidade pela saúde Dele e sua pobreza pela riqueza Dele. Pegue um tempo todos os dias e fique sozinho adorando 
e louvando para que a abundante graça de Deus possa ser ativada em sua vida! 

 
Seu amigo e colaborador 

DAVE  ROBERSON  
 
 
 


