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ROTEIRO – Base 01/08/2021 
	

FIRMES E INABALÁVEIS NA VISÃO 
# 2Coríntios 12:1-10 # 

 
“É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e 
revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há catorze anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no 
corpo ou fora do corpo, não sei; Deus o sabe. E sei que esse homem — se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas 
Deus o sabe — foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse 
homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me 
não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais 
do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-
me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o 
tirasse de mim. Mas ele me disse: ‘Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza’. 
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas 
angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte.” (NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO 

§ Como os ataques aos valores eternos têm buscado nos desviar da Visão e Missão 
que Deus confiou à Igreja? Comente! 

 
I. UMA VISÃO PODE SUSTENTAR A MISSÃO QUE ESTAMOS FAZENDO PARA DEUS 

§ O que é Visão? (aonde se quer chegar) 
§ O que vem a ser Missão? (propósito de existir) 

 
II. A VISÃO SUSTENTA A MISSÃO MESMO EM MEIO À LUTAS E SOFRIMENTO 

§ O que tem impedido de compreendermos a Visão e cumprirmos Missão que o 
Senhor nos confiou? 

 
III. A NOSSA MISSÃO, POR MAIS ESPINHOSA QUE SEJA, SERÁ CONCLUÍDA DESDE QUE 

TENHAMOS UMA GRANDE VISÃO DE DEUS 
§ Como um homem ou mulher de Deus pode sustentar o cumprimento da Missão 

mesmo em meio às adversidades?  
 
CONCLUSÃO 

§ Como cumprir a Missão de Deus através da minha Célula? 
 
  



	

 
Informar as Atividades da Igreja 2021 – 1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e 
Desenvolvimento de Líderes de Células (on-line e presencial, sempre obedecendo normas das 
autoridades sanitárias) | EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: Libertação às 20h | 
SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 18h30  

  
	

Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder para conhecer a realidade de sua Célula, então lembre que tem total 
liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas, desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	
	

Esboço do sermão: 
	

FIRMES E INABALÁVEIS NA VISÃO 
# 2 Coríntios 12:1-10 # 

 
“É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e 
revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há catorze anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no 
corpo ou fora do corpo, não sei; Deus o sabe. E sei que esse homem — se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas 
Deus o sabe — foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse 
homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me 
não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais 
do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-
me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o 
tirasse de mim. Mas ele me disse: ‘Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza’. 
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas 
angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte.” (2 Coríntios 12:1-10 – NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO: 

Estamos vivendo um tempo de crise em quase todas as instituições. 
• São pressões de todos os lados: trabalho, família, vida pessoal, espiritual... Todos os dias 

somos tentados a desistir de nossos sonhos e da visão daquilo que desejamos conquistar; 
• Diariamente Satanás nos tenta a desistir, ou ainda mudar a rota e os valores de nossa vida 

dizendo: “Você já lutou muito, já fez muita coisa. Agora chegou a hora de você usufruir, 
desfrutar sua vida. Está na hora de você descansar e viver com maior qualidade.” 
o Não abra mão de sua visão! 
o Não negocie com o Diabo! 

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor” (1 Coríntios 15:58 – ACF) 

 
 
I. UMA VISÃO PODE SUSTENTAR A MISSÃO QUE ESTAMOS FAZENDO PARA DEUS 

 
1. Temos um desafio de cumprir a missão que o Senhor nos confiou:  

“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: ‘Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e 
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-
os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos’.” (Mateus 
28:18-20) 

2. Somos escolhidos por Deus para esta missão. 
“Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o 
Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.” (João 15:16) 
• Ganhar almas e cuidar delas todos os dias. 
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3. Essa missão exige tomar a cruz todos os dias. 
“Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua 
cruz e siga-me.” (Mateus 16:24) 
“Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: ‘Eu te seguirei por onde quer que fores’. Jesus 
respondeu: ‘As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde 
repousar a cabeça’. A outro disse: ‘Siga-me’. Mas o homem respondeu: ‘Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar 
meu pai’. Jesus lhe disse: ‘Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos; você, porém, vá e proclame 
o Reino de Deus’. Ainda outro disse: ‘Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da 
minha família’. Jesus respondeu: ‘Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o Reino de 
Deus’.” (Lucas 9:57-62) 
• Cumprir a missão exige renúncia e sacrifício pessoal; 
• Cumprir a missão não é para quem olha para traz. 

 
 
II. A VISÃO SUSTENTA A MISSÃO MESMO EM MEIO À LUTAS E SOFRIMENTO 

“Mas ele me disse: ‘Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza’. Portanto, 
eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por 
isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas 
angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte.” (2 Coríntios 12:9-10) 

 
1. Um estudo de 300 personalidades de grande sucesso como Franklin Roosevelt, Hellen 

Keller, Winston Churchill, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi e Albert Einstein revelou 
que um quarto deles eram portadores de algum tipo de deficiência. Três quartos deles 
haviam nascido na pobreza ou vindo de lares destruídos. 
• Demóstenes, o maior orador do mundo antigo, gaguejava. A primeira vez que ele tentou 

fazer um discurso público, foi tão ridicularizado que deixou a tribuna. 
• Júlio Cezar era epilético; Beethoven e Thomaz Edson eram surdos. Charles Dickens e 

Handel eram aleijados; Homero era cego; Platão era corcunda. 
• Todos esses líderes foram pessoas de destaque, apesar de suas fraquezas. 

2. Temos construído uma visão equivocada a respeito do preparo das pessoas e seu 
desenvolvimento na obra de Deus. 

3. Nossas fraquezas nas mãos de Deus são transformadas em combustível para nos levar ao 
nosso ao alvo. 

4. De forma semelhante, o apóstolo Paulo tinha uma deficiência a qual ele chama de espinho 
na carne, que muito o incomodava. Calvino acreditava que esse espinho se tratava de 
perturbações espirituais na vida de Paulo. Lutero acreditava que eram perseguições 
terríveis que ele sofria. Muitos acreditam que o espinho de Paulo era uma doença nos 
olhos, que muito o incomodava. 
“Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na 
carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 
Mas ele me disse: ‘Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza’. Portanto, 
eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas 
angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte.” (2 Coríntios 12:7-10) 
• Diante de todas estas possibilidades, podemos entender que Paulo tinha um grande 

problema, que dificultava o seu trabalho. Algo que ele mesmo define como, um 
mensageiro de Satanás que o esbofeteava constantemente. 
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• No entanto, mesmo com tantos problemas ou impedimentos, Paulo foi um marco na 
história do cristianismo e na jornada da Igreja. 

• Durante toda a história, homens fracos e limitados ficaram marcados como grandes 
personagens, deixando um legado de honra e glória. 

• Em Corinto, Deus sustentou Paulo através de uma visão. 
“Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: ‘Não tenha medo, continue falando e não fique calado, 
pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade’.” 
(Atos 18:9-10) 

 
 

III.  A NOSSA MISSÃO, POR MAIS ESPINHOSA QUE SEJA, SERÁ CONCLUÍDA DESDE QUE 
TENHAMOS UMA GRANDE VISÃO DE DEUS 

“É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões 
e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há catorze anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se 
foi no corpo ou fora do corpo, não sei; Deus o sabe. E sei que esse homem — se no corpo ou fora do corpo, não 
sei, mas Deus o sabe — foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido 
falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu 
preferisse gloriar-me não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém 
pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve.” (II Coríntios 12:1-6) 

 
1. Paulo fez três grandes viagens missionárias, levando o evangelho a todos os lugares. 
• Quando Paulo passou por Corinto, ele sofreu muita resistência e perseguição, mas Deus, 

em visão, disse: “Não temas, mas fales e não te cales.... pois tenho muito povo nesta cidade” (Atos 18: 
9-10) 

• Foi tão somente a Visão de Deus que sustentou a Missão de Paulo em Corinto, onde 
plantou uma das maiores igrejas do Novo Testamento. 

• Quando Paulo foi arrebatado ao Paraíso, ao terceiro céu, ele viu coisas gloriosas as quais, 
aos homens não eram lícitas contar. 

• A visão do Paraíso onde Paulo viu coisas tão gloriosas, era trazida ao seu coração todas 
as vezes que ele passava por suas lutas e perseguições. 

• Era a visão do futuro, das promessas, da vitória certa, do próprio céu, que o mantinha 
vivo e forte no cumprimento da Missão recebida do Senhor. 
“Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão-somente 
puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do 
evangelho da graça de Deus.” (Atos 20:24) 

• Suportou toda sorte de lutas, provações e perseguições. 
“Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. 
Temo-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos 
por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo! Nós somos fracos, mas vocês são fortes! Vocês são 
respeitados, mas nós somos desprezados! Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de 
roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com 
nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos; quando perseguidos, suportamos; 
quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do 
mundo.” (1 Coríntios 4:9-13) 
“Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de 
Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas 
não desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos. Trazemos 
sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 
Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida 
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também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte; mas em vocês, a vida.” 
(2 Coríntios 4:7-12) 

2. Em sua viagem a Roma, Paulo teve mais uma gloriosa Visão que o sustentou na Missão. 
“Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida; apenas o navio será 
destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: 
‘Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César; Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas 
de todos os que estão navegando com você’. Assim, tenham ânimo, senhores! Creio em Deus que acontecerá 
do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha".” (Atos 27:22-26) 

 
 
CONCLUSÃO: 

UMA GRANDE VISÃO PARA UMA GRANDE MISSÃO 
• Visão: INSPIRAR PESSOAS a se tornarem discípulas de Jesus. 
• Missão: UMA IGREJA CHEIA DO ESPÍRITO SANTO que evidencia o caráter de Cristo e 

glorifique o Pai, amando e servindo ao próximo. 
 

 
 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


