


Introdução



Fraqueza humana
Deus aprecia:



Irmãos, reparai, pois, na 
vossa vocação; visto que 

não foram chamados 
muitos sábios segundo a 

carne, nem muitos 
poderosos, nem muitos de 

nobre nascimento; 
1Co 1.26



pelo contrário, Deus 
escolheu as coisas loucas 

do mundo para 
envergonhar os sábios e 
escolheu as coisas fracas 

do mundo para 
envergonhar as fortes;

1Co 1.27



e Deus escolheu as 
coisas humildes do 

mundo, e as 
desprezadas, e aquelas 

que não são, para reduzir 
a nada as que são; 

1Co 1.28



a fim de que 
ninguém se 
vanglorie na 

presença de Deus.  
1Co 1.29



Fraqueza humana
dos seus filhos.

Deus aprecia:



Por causa disto, 
três vezes pedi ao 

Senhor que o 
afastasse de mim.  

2Co 12.8



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.

2Co 12.9



Pelo que sinto prazer nas 
fraquezas, nas injúrias, nas 

necessidades, nas 
perseguições, nas angústias, 
por amor de Cristo. Porque, 
quando sou fraco, então, é 

que sou forte.
2Co 12.10



Fraqueza 
circunstancial - crise

Deus aprecia:



Agora, pois, eis que os filhos 
de Amom e de Moabe e os do 
monte Seir, cujas terras não 
permitiste a Israel invadir, 

quando vinham da terra do 
Egito, mas deles se desviaram 

e não os destruíram, 
2Cr 20.10



eis que nos dão o 
pago, vindo para 

lançar-nos fora da tua 
possessão, que nos 
deste em herança. 

2Cr 20.11



Então, veio o Espírito do 
SENHOR no meio da 

congregação, sobre Jaaziel, 
filho de Zacarias, filho de 
Benaia, filho de Jeiel, filho 

de Matanias, levita, dos 
filhos de Asafe,  

2Cr 20.14



e disse: Dai ouvidos, todo o 
Judá e vós, moradores de 

Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, 
ao que vos diz o SENHOR. 

Não temais, nem vos 
assusteis por causa desta 

grande multidão, pois a peleja 
não é vossa, mas de Deus.

2Cr 20.15



Aconselhou-se com o povo e 
ordenou cantores para o 

SENHOR, que, vestidos de 
ornamentos sagrados e 

marchando à frente do exército, 
louvassem a Deus, dizendo: 
Rendei graças ao SENHOR, 

porque a sua misericórdia dura 
para sempre. 

2Cr 20.21



Tendo eles começado a 
cantar e a dar louvores, pôs 

o SENHOR emboscadas 
contra os filhos de Amom e 

de Moabe e os do monte Seir 
que vieram contra Judá, e 

foram desbaratados. 
2Cr 20.22



Porque os filhos de Amom e 
de Moabe se levantaram 
contra os moradores do 

monte Seir, para os destruir e 
exterminar; e, tendo eles dado 
cabo dos moradores de Seir, 
ajudaram uns aos outros a 

destruir-se.
2Cr 20.23



Confissão da fraqueza

Deus aprecia:



Pois não te comprazes 
em sacrifícios; do 

contrário, eu tos daria; 
e não te agradas de 

holocaustos.   
Sl 51.16



Sacrifícios agradáveis a 
Deus são o espírito 

quebrantado; coração 
compungido e contrito, 

não o desprezarás, ó 
Deus.
Sl 51.17



A intimidade do 
SENHOR é para os que 
o temem, aos quais ele 
dará a conhecer a sua 

aliança.
Sl 25.14



Conclusão: 
Qual o valor disso?


