
O espinho que incomoda
e a graça que basta



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber melhor alguns conceitos explorados
por Paulo nesta parte da carta;

sentir satisfação na graça de Deus e confiança
em sua justiça;

agir com perseverança para suportar os
espinhos da vida e os ataques de
Satanás.



Introdução

Paulo relatou uma experiência
sobrenatural para reivindicar sua
autoridade. Depois se referiu ao “espinho
na carne” para evitar sua exaltação. Em
seguida expôs a resposta de Deus ao seu
pedido para afastar aquele sofrimento. O
pedido foi negado, mas a resposta foi um
alento. Com esse registro em sua carta,
Paulo tenta minar ideias triunfalistas.



I. A glória e o espinho (2Co 12.1-10)

1. Uma experiência sobrenatural (vs. 1-4)

a. Um homem cheio de experiências (At 16.9-
10; 18.9-11; 22.6-11; 26.12-20; Gl 1.12)

• Paulo não teve intenção de gloriar-se

b. A natureza da experiência (vs. 2-4)

• Não convém especular



I. A glória e o espinho (2Co 12.1-10)

2. Por que Deus usa o sofrimento? (vs. 5-10)

a. Para revelar a condição espiritual do
cristão (vs. 5-6)

• A fé é testada mediante provas (1Pe 4.12)

b. Para tornar o cristão humilde (v. 7)

c. Para o cristão disciplinar-se na oração (v. 8)



Aplicação para hoje

Você já pediu a Deus que retirasse
algum sofrimento da sua vida, e Ele
lhe concedeu as forças necessárias
para suportá-lo?



I. A glória e o espinho (2Co 12.1-10)

2. Por que Deus usa o sofrimento? (vs. 5-10)

d. Para dispensar graça ao cristão (v. 9)

• Ela capacitou Paulo a lidar com
dificuldades e continuar seu ministério

e. Para aperfeiçoar o poder de Deus no
cristão (vs. 9-10)

• A glória de Deus é mais importante do
que a ausência de dor ou perturbação



II. A defesa final (2Co 12.11-18)

1. A apresentação das credenciais (vs. 11-13)

• Os coríntios não defenderam Paulo

2. O interesse do pastor pela igreja (vs. 14-18)

a. O seu crescimento espiritual (v. 14)

b. A manifestação do amor (v. 15)

c. A consideração, apesar da incompreensão
(vs. 16-18)



Aplicação para hoje

Como você avalia os líderes da sua
igreja? Eles são dignos da sua
confiança? Você fala mal deles ou
os defende quando são difamados
injustamente?



Conclusão

Sofrimento também faz parte da vida cristã. Às
vezes, é por meio dele que...

1. Deus revela nossa condição espiritual;

2. Deus nos humilha até quebrar nosso orgulho;

3. Deus nos aproxima dele mesmo;

4. Deus dispensa sua graça a nosso favor;

5. Deus aperfeiçoa o seu poder em nossa vida.


