
Estou Fraco 
 

 

“Os quais pela fé (...), da fraqueza tiraram forças (...)” (Hb 11.33-34) 

 

Tem sido muito necessário escrever, nesses últimos tempos, ao homem, pois seu estado 

de estresse, saturação física, mental e espiritual estão no ápice, deixando-o em constante 

fraqueza.  

Com esse sentimento no coração quero escrever a você caro leitor. Você que está se 

sentindo fraco, desencorajado, desanimado, sem a menor condição de lutar. 

 

Somos homens que vivem debaixo da lei do pecado, por isso somos vulneráveis às 

oscilações da vida. Tornando-nos conscientes da verdade revelada no Evangelho, nossa 

vida deixa – e muito – de ser conforme os padrões das pessoas comuns, nossa 

caminhada diária passa ser uma batalha, uma verdadeira guerra! Lutamos contra os 

poderes das trevas, contra nossa velha natureza, lutamos contra o pecado, trabalhamos 

por santidade, crescimento espiritual e cuidadosamente tentamos ter o máximo de zelo 

em nosso chamado ministerial – isso torna-se nossa rotina. 

 

Em meio a todas essas “frentes de batalha”, ainda temos nossa vida social, estudos, 

trabalho, compromissos conjugais, sociais e familiares, nos quais somos chamados a 

desempenhar resultados melhores do que aqueles que estão a nossa volta. 

 

Isso é apenas um pouco do que consiste nossa trajetória nessa esfera terrena, e jamais 

pode ser resumido em simples linhas escritas – estamos falando de sua vida – e ela é 

vivida em momentos específicos, manifestados diariamente, que no passar de todos esses 

anos constroem a pessoa que você é hoje e, ninguém melhor que você, para saber o que 

você já passou e tem passado. 

 

Provavelmente, depois de todas essas lutas, de tamanhos desgastes sofridos e de 

situações internas e externas que a maioria desconhece, hoje, nesse exato momento, você 

está fraco, totalmente fraco, sem forças para lutar, prosseguir, continuar... Não que você 

vá desistir, mas você não vê qualquer possibilidade de ter o mesmo desempenho anterior: 



falta-lhe coragem, ânimo, disposição. Acabou-se a força física, mental, emocional, 

espiritual e todas essas estão minguando a cada dia, mesmo debaixo de tão poderosa fé 

que você professa em Jesus Cristo. 

 

O que estou falando é realidade na vida de muitos: não é baboseira filosófica! Alguns 

entre nós estão vivendo esse quadro e não têm força alguma para se erguer. Perderam 

a motivação, a garra, a vibração, estão fracos, sentindo fraqueza, profunda fraqueza! 

 

O que fazer diante de tamanho domínio exercido por esse tão forte inimigo? 

 

O texto de Hebreus nos ensina a não desistir e usar uma das maiores armas do cristão: a 

FÉ! 

 

“Da fraqueza tiraram forças”, esse texto foi extraído da galeria dos heróis da fé, homens 

e mulheres que não venceram só esse gigante, mas também tantos outros ainda maiores, 

todos eles usando o mesmo dom, a mesma arma: a FÉ! 

 

Como isso pode ser possível?! O texto diz que essas pessoas – nesse mesmo estado que 

você se encontra de profundo desencorajamento e fraqueza – em meio a essa terrível 

situação, elas tiram forças da fraqueza. 

 

Isso só pode ser feito por meio da fé: a convicção que o próprio Deus colocou em você, 

a certeza que tudo está sobre Seu controle, que cada passo nosso é dirigido por Sua 

soberania, e que todos os nossos esforços não são realmente aquilo que nos garante a 

vitória em nossa luta diária, mas sim o Seu poder que em nós opera! Veja o exemplo de 

fé do rei Ezequias: ele estava doente a ponto de morrer – fraqueza física era seu 

problema – contudo, em meio àquele terrível estado, conseguir tirar forças através da 

sua notável fé: orando a Deus, buscando-O e crendo que aquela situação poderia ser 

mudada. Não poderia um homem como aquele, no estado de doença que se encontrava, 

tendo uma palavra de morte dada por um dos maiores profetas de todos os tempos (Isaías), 

ter desistido? De onde esse homem tomou forças em meio a tantos obstáculos? Foi através 

da FÉ, da convicção, da esperança! 

  



E o que dizer de Sansão, quando teve os cabelos cortados, os olhos vasados, perdeu sua 

glória expressa em sua extraordinária força e foi preso e molestado pelos filisteus ao ponto 

de brincarem com ele como um palhaço? Esse homem experimentou todos os níveis de 

fraqueza: a física, a espiritual, a emocional, a moral, todas no seu extremo, quando o 

Espírito o deixou. Não me diga que você está mais fraco que Sansão esteve! 

 

O que as Escrituras nos dizem sobre isso? Que em meio àquela agudíssima fraqueza 

Sansão encontrou forças para clamar a Deus, pedindo que novamente lhe concedesse 

força e que ele fosse colocado entre as colunas do templo de Dagom e ali protagonizou 

uma das cenas mais poderosas da Bíblia: a morte de todos os seus inimigos! De onde 

Sansão conseguiu tais forças, estando ele vulnerável como estava? Foi através da FÉ! 

  

Meu querido leitor, não se dê por vencido, ainda não acabou, em meio a esse caos que 

você está vivendo, esse deserto seco, árido, sombrio, incerto, inerte, passivo, há uma 

esperança: a FÉ que Ele te deu, a fé para saber que Ele pode executar todos os 

desígnios do seu coração e que pode mudar o cenário a qualquer momento! 

 

Em meio a esse “coma espiritual”, que se compara àquele do exército relatado pelo 

profeta Ezequiel: tão fraco que chegou a ser “sequíssimo”, daí você pode tirar forças! 

Exerça sua FÉ em Cristo, na Sua pessoa e no Seu sacrifício, assim o poder do Espírito 

Santo te revestirá e uma força sobre-humana te alcançará. Força essa que não depende 

do seu estado natural, mas força dada a nós pela graça divina! 

 

No amor de Cristo, 

Paulo Junior 
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