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Força da Fraqueza 
 

Hebreus 11:34 
 

Introdução: a Bíblia, em Hebreus 11:34, falando sobre os heróis da fé, faz uma colocação 
intrigante ao dizer que, pela fé, eles tiraram “força da fraqueza”. De um modo geral, ninguém 
gosta de se sentir fraco, pelo contrário, nos sentimos bem quando temos tudo sobre controle. 
Entretanto, esse texto nos leva a entender que os momentos de dificuldades podem ser 
utilizados para o nosso crescimento e fortalecimento. 

 
Os nossos pontos fracos podem ser convertidos em virtudes. As nossas fraquezas podem ser 
usadas por Deus para nos fortalecer e nos fazer vencedores. Os nossos temores podem ser 
trabalhados por Deus a fim de nos tornarmos fortes e maduros. No estudo dessa semana, 
veremos alguns exemplos bíblicos onde Deus trouxe algum elemento novo à vida de seus 
servos quando estes estavam quase prostrados diante das dificuldades. 

 
Vejamos, então, como esses momentos de fraquezas foram usados para eles se tornarem 
fortes: 

 
1. Graça – em 2 Co 12:8, Paulo faz uma oração ao Senhor pedindo que afastasse dele “um 

espinho que lhe fora colocado na carne para esbofeteá-lo”. Havia algo que humilhava Paulo e 
o incomodava terrivelmente. Paulo não queria aquilo na sua vida, por isso pediu que o Senhor 
retirasse aquilo dele. Porém, a resposta que ele recebeu do Senhor foi: “A minha graça te 
basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza”. 

 
Quando achamos que não temos mais força para continuar, quando pensamos que chegou o 
fim, é exatamente nesse ponto que a graça do Senhor vai se manifestar em nossa vida. Ainda 
que isso pareça contraditório e paradoxal, Paulo diz que ele aprendeu a ter prazer nas 
fraquezas para que repousasse sobre ele o poder de Cristo. No verso 10, referindo-se a graça 
que se manifesta em nossa vida nos momentos de fraqueza, ele afirma: “Porque quando sou 
fraco, então é que sou forte”.   

 
2. Ensino – no Salmo 119:71, a Bíblia diz: “Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que 

aprendesse os teus decretos”. Nessa declaração do salmista, vemos que os momentos de 
fraqueza também podem ser usados para aprendermos algo da parte de Deus. O salmista 
reconhece que toda pressão que ele teve de enfrentar foi a base usada por Deus para ensiná-
lo. A princípio, ninguém acha que passar por aflição seja bom, porém, o salmista viu o 
benefício do ensino no meio da aflição. 

 
Olhando por esse prisma, devemos entender que nada é fruto do acaso quando somos 
dirigidos pelo Espírito Santo. As aflições da vida podem até mesmo nos tirar a força, podemos 
até mesmo achar que essas circunstâncias sejam desnecessárias. Entretanto, nesses momentos 
Deus está acrescentando novos elementos à nossa vida. Em situações de dificuldade, Deus 
imprime no nosso caráter marcas que nos acompanharão para o resto da vida e, assim, 
podemos dizer que realmente aprendemos algo do Senhor. 

 
3. Revelação – Jó é um dos personagens mais admirados da Bíblia. Ele foi provado num nível 

muito elevado, chegando a ponto de pensar que a morte seria o melhor que poderia lhe 
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acontecer. Jó já não tinha mais forças para continuar, sua fraqueza é facilmente constada no 
relato bíblico. Porém, nesse contexto de dor, sem conseguir compreender qual a razão de 
Deus permitir que aquela desventura viesse sobre ele, Jó entrou num novo nível de revelação. 
A sua fraqueza, a forma como fora quebrantado por Deus, serviu de base para o conhecimento 
de um Deus que ele não conhecia. Isso fica claro em Jó 42:5, quando a sua alma curada declara 
de modo poético: “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos de veem”. 

 
4. Renovação – em Isaías 40:31, o profeta diz: “... 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”. Esse texto é um incentivo à esperança. Essa declaração nos leva a crer que, por mais 
fracos que estejamos, nossas forças serão renovadas pela esperança que temos em Deus. A 
vida esta aí diante de nós cheia de exigências. É vida profissional, é conta para pagar, é esposa 
necessitando de atenção, é filho com dificuldades precisando da gente, é ministério, é 
cobrança aqui, é exigência ali, é tanta coisa para tirar a nossa força e nos fazer parar. 
Entretanto, quando estamos perto de desistir, por pensarmos que não dá mais para suportar 
as demandas, eis que a nossa esperança no Senhor vem e renova as nossas forças e, assim, 
voamos como águias, voltamos a correr e caminhar sem sucumbir ao fracasso. 
 


