
Com Gemidos Inexprimíveis 
 

Romanos 8:24-27 

 
Introdução: a vida cristã é composta de desafios. Em muitas situações, devido aos 
enfrentamentos que fazem parte da caminhada, podemos nos sentir fracos e desabilitados a 
seguir em frente. Volta e meia, algum episódio novo surge para testar a nossa fé, e nessas 
horas necessitamos estar bem firmados na graça que está em Cristo Jesus, a fim de não 
desistirmos da carreira que nos foi proposta. 

 
Expondo o auxílio que Deus nos oferece por intermédio do Espírito Santo, Paulo, em Romanos 
8:26, diz que “o Espírito nos assiste em nossas fraquezas”. Essa é a grandiosa notícia: Deus não 
nos abandona frente às lutas, mas manifesta a sua graça pela assistência do Espírito Santo. 
Temos a promessa do seu socorro, a certeza de que não estaremos sozinhos na hora da 
batalha. 

 
Bem, as fraquezas as quais Paulo se refere podem se desmembrar em muitas, porém, pelo 
contexto, entendemos que o apóstolo faz referências a três limitações que podem causar 
prejuízos à nossa vida. Assim sendo, vejamos, nesse estudo, três fraquezas que o Espírito 
Santo nos ajuda a vencer. 

 
1. Não conseguir ver – a primeira limitação nós encontramos no versículo 24. Paulo diz que 

“na esperança somos salvos”. E depois pergunta: “Ora, esperança que se vê não é esperança, 
pois o que alguém vê, como espera?”. A vida com Deus se sustenta pela fé na Palavra que foi 
dita por Ele. Em muitas situações, quando não conseguimos ver, entramos em crise. Essa 
limitação é muito comum. Muitos, depois que caminham um tempo na fé, se cansam por não 
ver nada, e acabam desistindo.  
 
Quando Israel saiu do Egito, Deus lhes fez uma promessa de um novo território. Porém, as 
dificuldades do percurso aliadas à falta da visão da terra, fez com que murmurassem e 
abandonassem a promessa. A princípio, a alma motivada segue em frente, mas o tempo passa 
e a promessa é o único argumento que teremos para prosseguirmos, gerando em nós uma 
perspectiva de vitória. 
 

2. Não saber esperar – em seguida, no versículo 25, Paulo fala de outra limitação comum à 
nossa alma. Diz o texto: “Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos”. 
Certamente, saber esperar constitui-se num verdadeiro desafio para a maioria de nós. Mesmo 
com uma Palavra, muitos perdem o foco em virtude da impaciência. 
 
Não há como negar que, em muitas situações, o passar do tempo é angustiante. Do mesmo 
modo, temos que reconhecer que perdemos excelentes oportunidades por não sabermos 
esperar. Quando, aparentemente, as coisas permanecem iguais, quando não vemos 
mudanças, nem qualquer possibilidade de transformação da realidade na qual nos 
encontramos, somente a confiança na Palavra é que poderá nos sustentar.  
 
Paulo diz que a paciência é o que nos faz aguardar, e a paciência é resultado da esperança que 
foi gerada, não por aquilo que foi visto, mas, pela Palavra de Deus. Esperança é aguardar com 



confiança, é a arma que o Espírito nos concede a fim de vencermos a ansiedade que tantas 
vezes nos leva às precipitações.  
 

3. Não se sentir capaz – em último lugar, quando Paulo fala que o Espírito nos assiste em 
nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém (26), implicitamente na própria 
fraqueza está o sentimento de que não somos capazes. Existem demandas da vida cristã que 
fazem surgir na alma a impressão de que não dá mais. O sentimento de que o padrão é muito 
elevado e estamos aquém das exigências, pode fazer com que muitos desistam de caminhar. 
 
Mas é exatamente nessas horas que o Espírito Santo, que tem uma compreensão mais 
profunda daquilo que estamos enfrentando, assume a nossa causa e intercede por nós. 
Portanto, mesmo diante de sentimentos negativos, mesmo frente a obstáculos que parecem 
instransponíveis, ainda que não nos sintamos capazes, temos um ajudador poderoso que nos 
concederá a vitória. 

 

 

 


