
Estamos desenvolvendo na Central a série de pregações Acesso Negado, com mensagens sobre a 
importância de confiarmos em Deus. 

Pergunta: Você tem participado desta série de mensagens? Como tem sido? O que foi ensinado que 
mais desafiou e que mais ajudou você? E para saber se você tem mesmo participado, responda: qual 
é a senha? Que palavra dá acesso ao plano de Deus pra sua vida?

Temos aprendido que, se quisermos viver uma vida abundante, com acesso a tudo aquilo que Deus 
planejou de melhor para nós, então teremos que decidir confiar Nele, mesmo diante de desafios e 
circunstâncias difíceis, e mesmo que nada faça sentido.  Hoje vamos ver o que o apóstolo Paulo, um 
dos maiores cristãos da história, falou sobre isso.

Leitura Bíblica: Filipenses 4:11-13

“Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e 
qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi 
o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com 
fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.”

O contexto em que o Apóstolo Paulo aplica o versículo acima se refere às dificuldades financeiras 
pelas quais ele está passando e de como aprendeu a viver bem em toda e qualquer circunstâncias. 
Todavia, a afirmação é muito ampla e pode ser usada em todo o contexto da obra de Deus e de 
nossa vida. Claro que também passamos por dificuldades e lutas em várias áreas da vida, por isso 
precisamos aprender com ele como viver na força daquele que tudo pode e que quer nos dar força 
para vencer.

Esta expressão de Paulo “tudo posso” nos fala a respeito de algumas verdades importantes: 

1. Todos enfrentam problemas e dificuldades que parecem insuperáveis. Muitas vezes, na caminhada 
com Deus e especialmente na obra de Deus, nos sentiremos como se fossemos um pequeno Davi 
diante de um gigante Golias. Paulo está ensinando que, como Davi, sabemos que não podemos 
vencer as adversidades na nossa própria força. Mas também está afirmando que podemos vencer 
através daquele que nos fortalece com Sua presença e Seu poder sobrenatural. Com Deus podemos 
vencer os desafios que vão além das nossas possibilidades, coisas que só Deus pode fazer, pois 
assim a glória será toda dele.  A glória de Deus não é alimentar uma multidão com milhões de reais, 
mas é fazer isso ainda que possuindo apenas cinco pães e dois peixinhos. “Tudo posso” nos fala que, 
aparentemente, podemos não ter muitos recursos (dinheiro, posição, influência, beleza, etc...), mas 
se temos a Deus, e se nos relacionamos com Ele com base na fé e confiança de que Ele pode todas 
as coisas, então também poderemos alcançar vitórias que seriam impossíveis se escolhêssemos 
enfrentar tudo sozinhos.

Mas precisamos nos lembrar que os grandes desafios e lutas da vida exigem sempre grandes atitudes. 
Não há vitória sem luta, sem oração, sem jejum, sem uma consagração radical a Deus e, principalmente, 
não há vitória sem confiança em Deus e em Suas promessas registradas na Bíblia. Lembre-se de 
Marta e Maria, do Rei Josafá, de Daniel e seus amigos – eles venceram porque confiaram em Deus.

Perguntas: Você tem enfrentado lutas e circunstâncias que lhe parecem impossíveis? (2) Como você 
reage ao saber que “tudo pode naquele que o fortalece”? Você tem confiado em Deus e em suas 
promessas diante das adversidades e desafios?

2. Deus é o Deus de toda a graça. Muitos não conhecem a Deus na prática e por isso ainda não 
descobriram o quanto Ele é bom. Paulo estava dizendo que, diante de sua necessidade financeira, 
ele não tinha o que fazer, mas Deus é tão bom, que faria por ele, independente de seu merecimento. 
Isso é graça; é favor imerecido.  Paulo andava com Deus e tinha profundas experiências com Ele, e já 
tinha ouvido diretamente de Deus: “você não pode mesmo, mas a minha graça é suficiente para você” 
(2 Coríntios 12.9,10).

Devemos entender que Deus não precisa de nossas habilidades, mas deseja desenvolver a fé e 
disposição em confiar. Só quem se reconhece incapaz e fraco diante dos problemas é que é capaz 
de dizer “tudo posso naquela que me fortalece”. Quanto maior for o seu desafio ou a sua tarefa, pode 
ter a certeza que, se você tem uma aliança com Deus, maior será a medida de graça de Deus, maior 
será a provisão. Se a tarefa está a seu alcance, você mesmo pode realizá-la sem a intervenção divina. 

Posso confiar naquele que me fortalece 
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Mas Deus sempre está buscando alguém que diga: “eu não dou conta”. Só depois de constatar isso 
em nós,  é que poderei dizer que “tudo posso naquele que me fortalece”. Sou o que sou pela graça. 
Eu sou o improvável, faço o que faço porque Deus me fortalece.

Perguntas: Normalmente você pede a ajuda de Deus diante dos desafios e tarefas que precisa 
enfrentar? Como você entende a expressão de Paulo “o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza” 
citada em 2 Coríntios 12.9?

3. Se tudo posso, não posso aceitar a mediocridade. Nosso padrão não é o colega ao nosso lado, 
a igreja ao lado ou o líder ao lado. Nosso padrão não é a média da nossa época. Nosso padrão 
não é como todo mundo vive.  O nosso padrão é Jesus. Nosso alvo são as ricas promessas de Deus, 
que existem para cumprir-se em nossa vida e não apenas para encher ou decorar as páginas da 
Bíblia. Não temos que olhar para o lado, mas para o padrão do Senhor. Se posso tudo através de um 
sério relacionamento com Deus, porque me contentar com tão pouco? Ao afirmar que nós também 
podemos tudo com Deus, Paulo nos desafia a vivermos toda a nossa vida debaixo de um tipo benéfico 
de insatisfação, debaixo de um tipo de pressão que nos faz almejar sempre mais e mais de Deus. 
Como vimos na semana passada, Deus se agradou e abençoou a vida de Jabez porque ele tinha 
uma grande ambição, não se acomodou e nem aceitou que suas dificuldades o limitassem. Temos 
que saber que se optarmos por viver uma vida pequena, não abriremos espaço para um Grande Deus 
em nossa história.

4. “Tudo posso” fala de uma obra que está além das nossas forças. Paulo está afirmando que se Deus 
é quem nos fortalece com a Sua força ilimitada, então podemos ir e fazer muito além do que damos 
conta por nós mesmos, e muito além das nossa própria força. Por isso, se andamos com Deus, então 
podemos e devemos tentar algo que nos force a ir para fora de nossa área de segurança. Alguns 
sempre dizem: “Ah, eu dou conta de fazer isto e isto, mas já aquilo ali está além das minhas forças”. Se 
Deus lhe mandar fazer algo, faça, mesmo que, à principio, você não acredite e duvide como Sarah fez 
ao ouvir sobre ser mãe na velhice. Mas saiba que se Deus mandou, Ele fará. A genuína obra de Deus 
é feita por Deus e na força que Ele dá. Não há necessidade de lágrimas e choro dentro das nossas 
forças, mas elas são necessárias se queremos ir além. Deus quer operar pela força dele. Paulo mesmo 
escreveu a Timóteo: 

Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. (2 Timóteo 2:1)

A forma como você ora já revela se está operando em sua própria força ou na força que Deus concede.

Conclusão: 

Se tudo que temos feito tem sido na medida das nossas próprias forças, ainda não entramos na 
dimensão da verdadeira vitória de Deus e muito menos da obra de Deus. Temos que aprender a 
confiar naquele que nos fortalece. Está na hora de buscarmos a unção de Deus para lugares novos em 
Deus, para lugares altos, sair do mediano, do comum, sair da oração normal, da célula normal e dos 
resultados previsíveis. Deus nos desafia a confiar Nele para, com a graça que ele oferece, edificarmos 
uma vida, uma família, uma profissão e um ministério que tenham a marca do poder de Deus, do selo 
de Deus. Só é obra de Deus quando você perde o controle para que Deus o assuma. Lembre-se, esta 
é uma palavra de Deus que sempre se cumprirá: “Tudo posso naquele que me fortalece”. Pode confiar 
nisso.

Avisos:

Dia da Visão 2020: Neste Sábado, dia 01 de fevereiro, de 9h00 às 13h00, na Central Luxemburgo. 
Especialmente preparado para toda a liderança ad Central. Será uma manhã maravilhosa, com 
certeza. Venha e seja inspirado, fortalecido e abençoado.

Matriculas no CCM: Está na hora de você promover e motivar sua célula toda a se matricular nos 
diversos cursos do CCM. 


