
                                                        ESPINHO NA CARNE 
                                    (Juizes 2:12-15, 15,21-23; 3:1,4; João 19:2 
                                                          II Coríntios 12:7-10) 
 
Espinho na carne existe por várias razões: para disciplina e correção, como foi o caso dos 
israelitas quando eles esqueceram seu Deus, e seguiram outros deuses das nações vizinhas  e se 
curvaram diante deles provocando a ira de Deus. 
 
Deus, por Sua vez entregou Israel ao poder dos seus inimigos e usou-os como espinhos na 
carne. Ele disse, Porque esse povo transgrediu o Meu pacto que fiz com os seus pais e não tem 
dado ouvidos à minha voz, não expelirei os inimigos de diante deles, antes eles serão espinhos 
na carne e os seus deuses serão por laço (Juizes 2). Este espinho existe em Israel até hoje. Seus 
atos idólatras foram a causa da sua rejeição do seu Messias, YAHSHUA. Mesmo nos seus gritos, 
Crucifica-O!  Crucifica-O! YAHSHUA continua chamando-os ao arrependimento e salvação com 
choros dizendo, Ah se tu conhecesses também ao menos neste teu dia, o que à tua paz 
pertence! Mas agora isto está encoberto aos teus olhos; Jerusalem, Jerusalem  que matas os 
profetas e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como 
a  galinha ajunta os  seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste (Mateus 23:37)! De  
caminho a Sua crucificação, YAHSHUA dirigiu-se às mulheres que lamentavam por Ele e disse, 
Filhas de Jerusalem, não choreis por mim; chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, 
porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não 
geraram e os peitos que não amamentaram! Então começarão a dizer aos montes: caí sobre 
nós e aos outeiros: cobrí-nos. Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se farão ao seco 
(Lucas 23:28-31)? Chegará o dia quando esse espinho penetrará ainda mais profundamente na 
pele de Israel, causando-a a clamar ao seu Messias com arrependimento; sua libertação vai 
chegar depois de um tempo de severa tribulação, como lemos em Zacarias, E olharão para 
Mim, a Quem traspassaram; e prantearão como quem pranteia por um unigênito; e chorarão 
amargamente por Ele, como se chora amargamente pelo primogênito (Zacarias 12:10).E 
acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão; 
mas a terceira parte restará nela; e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a provarei, 
como se prova o ouro. Ela invocará o Meu nome, e Eu a ouvirei; direi: é Meu povo; e ela dirá: O 
Senhor é meu Deus (13: 8,9). 
 
Para prevenir Paulo de cair na vanglória e orgulho concernente sua experiência celestial, um 
espinho na carne foi-lhe dado, um mensageiro de Satanás  para o esbofetear, afim dele não  se 
exaltar (II Coríntios 12: 4- 10). Com a benção da unção veio um espinho na carne de Paulo para  
posiciona-lo onde deveria estar depois da sua experiência, fora do corpo ou por visão. Paulo 
teve o entendimento do que  lhe estava acontecendo e aceitou o espinho como vindo de Deus 
depois de orar pedindo para que fosse retirado. A unção é um presente de Deus aos Seus 
servos para executar um ofício, mas  às vezes ela é dada com espinho na carne para manter-nos 
humildes diante de Deus e dos homens. O crente deve perceber isto e entender sua posição em 
Cristo. O espinho na carne pode ser permanente, como foi o caso com Paulo, mas também ele 
pode existir por um tempo de correção. Para entendermos quando doenças ou qualquer outra 
situação é um espinho na carne, devemos buscar a face do Senhor. Um espinho na carne é útil 



para o crente que facilmente se desvia dos caminhos do Senhor. YAHSHUA disse que seria 
melhor entrar no céu sem uma parte do corpo, do que ser deixado fora com todos os membros 
do corpo. O espinho na carne é ainda útil na vida do crente para a sua santificação e sua 
comunhão com o Pai. O salmista disse, antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu 
guardo a Tua Palavra; foi bom ter sido afligido para que eu aprenda os Teus estatutos; Bem sei 
Ó Senhor que os Teus julgamentos são justos e que em Tua fidelidade me afligiste 
 (Salmos 119:67,71, 75). 
 
Às vezes a dureza do coração permite o espinho penetrar profundamente na alma. A cabeça de 
YAHSHUA cravada com a coroa de espinhos mostra-nos o nosso sofrimento como resultado da 
dureza do nosso coração. Se tivéssemos a ideia do tamanho dos espinhos que furaram a Sua 
cabeça, teríamos melhor entendimento do seu sofrimento por nós. Quando Satanás infligiu o 
espinho do pecado na mente de Eva, o espinho da maldição penetrou toda a humanidade. Mas  
graças a Deus, houve cura e libertação para  aquele que aceitasse o sacrifício de YAHSHUA. 
 
Ele foi ferido pelas nossas transgressões; ele foi  esmagado pelas nossas iniquidades; o castigo 
que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados (Isaias 53:5). Minha 
graça te basta, foram as palavras dadas ao apostolo Paulo e serão suas também na sua 
submissão à vontade de Deus. Sua força só é forte quando ela provem da graça de Deus. 
Satanás não tem poder sobre a vida do crente que anda em obediencia; portanto no confessar 
os pecados a Deus seremos perdoados como a Palavra diz, Ele é fiel e justo para perdoar os 
seus pecados e nos purificar de toda injustiça (I João 1:9)!  
 
REFLITA NISTO ! 


