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Frutos da Cobertura Espiritual 
 

2 Timóteo 1:1-8 

Introdução: alguém certa vez disse que só sentimos falta de um guarda-chuva, exatamente 
quando começa a chover. Não damos a mínima importância para o guarda-chuva quando não 
está chovendo. Porém, quando o mau tempo vem, não podemos sair de casa sem ele, caso 
contrário, nos molharemos. Quando tudo vai bem em nossa vida, no sentimos confiantes e, 
muitas vezes, somos dominados por um pensamento de que não precisamos de ninguém. 
Entretanto, quando chegam “as tempestades da vida”, nos sentimos sozinhos. 

O estudo desta semana fala dos benefícios de termos uma cobertura espiritual. O que ela 
produz em nós, quais são os seus frutos e como a cobertura espiritual é importante para o 
nosso crescimento como filhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu filho na fé, 
Timóteo, mostra cinco frutos da cobertura. Vamos a eles: 

 
1. Proteção Espiritual –  no versículo 3, Paulo diz que sem cessar se lembrava de Timóteo nas 

suas  orações. Já parou para pensar que coisa maravilhosa ter uma pessoa que ora por você 
constantemente? O primeiro fruto da cobertura é a proteção espiritual que ela produz. 
Lamentavelmente, muitas pessoas vivem desprotegidas espiritualmente e, por isso, estão 
sujeitas a todo ataque espiritual da maldade. 

 
O mundo espiritual é invisível, mas os resultados dele nós podemos ver no mundo físico: 
famílias destruídas, separações, filhos desafeiçoados aos pais, enfermidades, miséria, ruína, e 
toda sorte de infelicidades. Quando estamos descobertos espiritualmente, ficamos a mercê 
destas “tempestades existenciais”. 

 
2. Proteção Emocional – no versículo 4, Paulo diz que se lembrava das lágrimas de Timóteo. No 

verso 2, ele chama o seu discípulo de filho. Nestes dois versículos, nós vemos o cuidado de 
Paulo com os sentimentos de Timóteo. As lutas que enfrentamos nessa vida produzem feridas 
em nossa alma, nos sentimos enfraquecidos emocionalmente, muitas vezes querendo fugir da 
realidade. 

 
Ainda que os nossos enfrentamentos sejam de origem espiritual, eles afetam terrivelmente as 
nossas emoções. A proteção emocional está ligada ao pastoreamento propriamente dito, isto 
é, termos alguém que nos ouça e que nos oriente. A saúde emocional é fundamental para que 
a vida no Espírito flua. Muitos são freados no seu crescimento espiritual. Por terem as suas 
emoções desprotegidas eles são dominados por sentimentos adoecidos que comprometem a 
qualidade da vida espiritual. 

 
3. Responsabilidade – o terceiro fruto da cobertura espiritual, nós encontramos no versículo 6. 

Assim diz Paulo para Timóteo: “Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, 
que há em ti pela imposição das minhas mãos”. Cobertura espiritual produz responsabilidade. 
Paulo estava lembrando Timóteo que Deus havia feito um grande depósito espiritual na sua 
vida e que ele não poderia ser negligente com o dom que recebera. 
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Quando não existe um relacionamento de cobertura entre nós, vivemos de qualquer jeito, pois 
não há ninguém para prestarmos contas da nossa vida. Podemos desperdiçar toda uma vida 
por não sermos responsáveis com aquilo que recebemos de Deus. 
 

4. Encorajamento – no versículo 7, encontramos o quarto fruto da cobertura espiritual. Neste 
verso, Paulo está encorajando Timóteo, liberando palavras de ânimo a fim de fazê-lo vencer o 
medo e a timidez. Ele diz para o seu discípulo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas 
espírito de poder. Claramente vemos que as palavras do apóstolo são de encorajamento.  

 
Quantas vezes nos sentimos sozinhos no meio de uma luta sem termos ninguém que nos 
anime. Tudo o que precisamos naquele momento é de alguém que nos dê uma palavra de 
vitória que dissipe a insegurança, o medo, a falta de coragem. As palavras são sementes e nós 
nos alimentamos delas, se forem palavras positivas, certamente produzirão um bom fruto em 
nossa alma. Quando há cobertura espiritual, sempre teremos alguém para nos encorajar 
diante da adversidade. 

 
5. Unidade Ministerial – outro fruto tremendo da cobertura espiritual é a unidade ministerial que 

ela produz. No versículo 8, Paulo diz: “Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso 
Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu; pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, 
a favor do evangelho, segundo o poder de Deus”.  

 
Aqueles que recebem a cobertura espiritual devem se engajar na missão daqueles que 
exercem a cobertura. Quando existe cobertura, também existe aliança, existe direção, existe 
projeto, existe unidade. Os objetivos são comuns, as metas são as mesmas, e os sofrimentos 
também serão os mesmos. Então fica o convite:   participa comigo dos sofrimentos, a favor do 
evangelho! 

 


