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1 Pedro 2:20-25

20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido 
o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é 
louvável diante de Deus.

21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de 
vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos.

22. "Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em 
sua boca".

23. Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas 
entregava-se àquele que julga com justiça.

24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim 
de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por 
suas feridas vocês foram curados.

25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram 
ao Pastor e Bispo de suas almas.



“No mundo tereis aflições” Jo 16.33

"É necessário que passemos por muitas 

tribulações para entrarmos no Reino 

de Deus". At 14:22

“Por isso mesmo, aqueles que sofrem 

de acordo com a vontade de Deus 

devem confiar suas vidas ao seu fiel 

Criador e praticar o bem.” 1 Pe 4:19

x



O sofrimento humano

 O sofrimento não é o real problema do homem

 A prioridade de Deus não é nos livrar do sofrimento, mas fazer de nós uma nova 
criação e restaurar a imagem de Deus em nós

Romanos 8:29

Pois aqueles que de antemão 
conheceu, também os predestinou 
para serem conformes à imagem 
de seu Filho, a fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos.

1 Coríntios 15:49

Assim como tivemos a imagem do 
homem terreno, teremos também a 
imagem do homem celestial.



O sofrimento humano
 A dor e o sofrimento são intrusos no universo

 O mal entrou no mundo por causa do pecado do homem

 Um dia a dor e o sofrimento serão abolidos definitivamente

Romanos 5:12-21

Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os
homens, porque todos pecaram;

pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei.

Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de 
Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir.

Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça 
de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos!

Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem: por um pecado veio o julgamento que trouxe
condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação.

Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da 
justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.

Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na 
justificação que traz vida a todos os homens.

Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um 
único homem muitos serão feitos justos.

A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça,

a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso 
Senhor.



O sofrimento humano

 O sofrimento pessoal pode ter diferentes causas

Outras 
pessoas

Eu 
mesmo

Adão

Satanás
Propósito 
de Deus



A solução oferecida na cruz

 Qual é a relação entre o sofrimento de Cristo e o nosso?

Perseverança 
paciente

•Reconhecimento

•Resistência

•Resiliência

Santidade madura

•Correção

•Refinamento

•Frutificação

O serviço sofredor

•Semente que 
morre para se 
tornar árvore

•Sentido 
missionário

Esperança e glória

•A esperança da 
glória nos 
fortalece no 
sofrimento

A fé e o livro de Jó

•Rendição à glória 
de Deus

•A salvação vai 
além do 
sofrimento

A dor de Deus

•Deus não está 
indiferente ao 
sofrimento

•Cristo sentiu 
nossas dores, 
vencendo-as na 
cruz



Em dias difíceis como os que estamos 

vivendo, perseveremos firmes na 

esperança de que o Senhor toma 

conta de tudo e de todos.

Em Deus está nossa vitória e nossa 

glória.

CONCLUSÃO



Aula para as crianças no YouTube

www.youtube.com/igrejaADBethel

Próxima aula – 12 de abril de 2020:

A influência da cruz (1)

QUE DEUS NOS ABENÇOE


