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Capítulo 4: Trinta Razões Porque o Povo de Deus Sofre 

Lição de Áudio do Velho Testamento n
o
. 49 

 

 

   Objetivo: Aprender as várias razões apresentadas na Bíblia porque podemos passar por   

   sofrimento. 

 

 

       “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e   

       Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que,   

       com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando 

       por tribulações.”. 

—2 Coríntios 1:3-4 

 

Por que o justo sofre? Essa é uma pergunta que é feita há milhares de anos. Não é apenas o Livro 

de Jó que trata dessa questão, mas muitas outras passagens da Bíblia.  Na verdade, a questão do 

sofrimento aparece em quase todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse.  

 

Muita gente crê e ensina que Deus não quer o Seu povo doente, pobre, em sofrimento ou dor. 

Mas isso não está na Bíblia ou não é a experiência de cristãos espalhados pela história e no 

mundo hoje. Na verdade, as tribulações pelas quais os personagens bíblicos passaram serviram 

para construir e fortalecer o caráter deles, e ensinar-lhes sobre fé. Existe um propósito na nossa 

dor. Apesar de o sofrimento jamais ser algo agradável, ele tem os seus benefícios para o povo de 

Deus.  

 
1. Verdadeiro ou Falso? O Livro de Jó é o único livro da Bíblia que trata da questão do 

sofrimento. 
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2. Verdadeiro ou Falso? Toda pessoa que vive em sofrimento não está de acordo com os 

princípios de Deus, porque Deus não deixa o seu povo sofrer. 

 

3. Verdadeiro ou Falso? Algumas cartas do Novo Testamento são dirigidas ao povo de Deus em 

sofrimento. 

 

4. Verdadeiro ou Falso? O sofrimento pode ter bons resultados na vida de um crente. 

 

Assinale a resposta correta 

 

5. Leia 1 Pedro 1:6-7. O que Pedro diz aos que 

sofriam, a respeito do propósito do sofrimento? 

 a. Que eles sofriam desnecessariamente. 

b. Que o sofrimento testava e provava a 

fé deles. 

 c. Que eles mereciam o sofrimento. 

 d. Que o povo santo sofre porque quer. 

 

6. Por que Tiago diz “considerem motivo de grande alegria” o passar por provações? 

 a. Porque o sofrimento é a única maneira de pagar nossos pecados. 

 b. Porque a dor, na verdade, é apenas uma ilusão. 

c. Porque a perseverança nas tribulações leva à maturidade e à “coroa da vida” que Deus 

prometeu. 

 d. Porque os crentes têm que ser felizes sempre, mesmo no sofrimento. 

 

7. Qual é a fonte do verdadeiro consolo? 

 a. Outros crentes 

 b. Família 

 c. Dinheiro 

 d. Deus 

 

8. Quando você precisa de um conselheiro, quem é melhor para aconselhar?  

 a. Alguém que não tem nenhum problema. 

b. Alguém que já passou pelo mesmo tipo de problema e foi consolado por Deus. 

 c. Alguém que tem o mesmo tipo de problema e não sabe como lidar com ele. 

 d. Não importa quem seja a pessoa, desde que seja crente. 

 

9. O que Deus ensina a Paulo a respeito da sua fraqueza? 

 a. Que os cristãos não têm fraquezas. 

 b. Que Deus responderia às suas orações, se ele orasse com mais fervor. 

 c. Paulo ainda não tinha conquistador uma resposta para seu problema. 

 d. A fraqueza ajudou Paulo a depender de Deus e mostrou a força de Deus. 

 

Nisso vocês exultam, ainda que agora, por 

um pouco de tempo, devam ser entristecidos 

por todo tipo de provação. Assim acontece 

para que fique comprovado que a fé que 

vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro 

que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é 

genuína e resultará em louvor, glória e 

honra, quando Jesus Cristo for revelado.  

—1 Pedro 1:6, 7 
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10. De que precisamos para que a obra de Deus seja feita através de nós? 

 a. De boa educação. 

 b. De talentos e capacidade excepcionais. 

 c. De bastante dinheiro. 

 d. Entender que não somos capazes. 

 

11. O que a Bíblia fala a respeito de lágrimas? 

 a. Que elas não levam a nada. 

 b. Que elas são como sementes que crescem e produzem uma colheita. 

 c. Elas são apenas para os não crente. 

 d. Elas são apenas para mulheres e crianças. 

 

12. Quando experimentamos os milagres e a compaixão de Deus? 

 a. Quando tudo vai bem em nossas vidas. 

 b. Quando nos tornamos santos e justos o suficiente. 

 c. Quando temos grandes necessidades e clamamos a Ele. 

 d. Quando menos esperamos. 

 

13. O que significa quando crentes sofrem por causa dos seus próprios erros? 

 a. Deus trata deles como Seus filhos. 

 b. Deus os abandona. 

 c. Eles perdem a salvação. 

 d. Satanás os castiga. 

 

Seguem listadas 30 razões porque o povo de Deus sofre. Esta lista não deve ser usada para acusar 

ninguém, como fizeram os amigos de Jó, mas para ajudar você a analisar e talvez entender 

porque Deus permite que o sofrimento o atinja ou atinja alguém próximo a você. 

1. Às vezes Deus quer que o Seu povo faça a grande descoberta de que Ele é a fonte de um 

consolo muito especial.  (2 Coríntios 1:3-4) 

2. Às vezes Deus usa o sofrimento para treinar e preparar ministros da consolação.  (2 Coríntios 

1:5-7) 

3. Às vezes Deus quer que o Seu povo aprenda que Ele é a fonte de um tipo especial de 

sabedoria para os momentos de crise e sofrimento e para viver neste mundo. (Tiago 1:2-8) 

4. Deus é fortemente comprometido com nosso aperfeiçoamento espiritual. (Mateus 5:48; 2 

Timóteo 3:17) 

5. Às vezes Deus quer que o Seu povo aprenda como acessar a graça que Ele disponibilizou.  (2 

Coríntios 9:8; Romanos 5:2-5) 

6. Às vezes Deus quer ver o crescimento do caráter espiritual daqueles que Ele chamou para 

ministérios difíceis, mas frutíferos.  (Romanos 5:2-5) 

7. Às vezes Deus quer que o Seu povo desenvolva a motivação que vem do sofrimento e de 

experiências difíceis na juventude. (Lamentações 3:27) 

8. Às vezes o sofrimento pode ser o “seminário de Deus”, no qual Ele treina e prepara ministros 

qualificados para o Evangelho. (2 Coríntios 6:3-13; 11:23-28) 

9. Às vezes Deus deseja dar a Seus filhos, milagres que sirvam de marco do período de 

sofrimento, que os encoraje e os inspire a crer no presente e nas experiências do futuro.  (Salmos 

23:1-6; 3:3-8) 
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10. Deus precisa de uma estrada na qual Ele viaje por este mundo mostrando a Sua salvação. 

Essa estrada pode ser o Seu povo e a maneira como ele passa pelo sofrimento e o testemunho que 

dá.  (Isaías 40:3-5, Lucas 3:4-6) 

11. Às vezes Deus usa o sofrimento para transformar a fraqueza do Seu povo em exemplo de 

demonstração do Seu pode e força.  (2 Coríntios 12:7-10; 3:5; Gálatas 4:13-15) 

12. Às vezes Deus revela a fraqueza do Seu povo como um pré-requisito, antes de mostrar a Sua 

força a ele e através dele. (2 Coríntios 12:7-10) 

13. Às vezes Deus quer que o Seu povo abandone o seu orgulho e aprenda a ser humilde. 

(Provérbios 8:13; 2 Coríntios 12:7) 

14. Às vezes Deus quer usar as lágrimas do Seu povo, derramadas no meio da dor, como 

preciosas sementes que Ele semeia e dão frutos para o próprio povo e para Deus.(Salmos 126:5-

6) 

15. Às vezes Deus usa o sofrimento como uma “poda”, que nos faz dar mais frutos, mas que 

pode parecer como um corte permanente. (João 15:1-5) 

16. Deus quer que todo o mundo saiba que existe um Grande Tesouro dentro do Seu povo e que 

esse Grande Tesouro é responsável por toda obra maravilhosa operada através desse povo. (2 

Coríntios 4:4-10) 

17. Às vezes Deus quer que o Seu povo cresça interiormente, enquanto o seu homem exterior 

perece. (II Coríntios 4:4-10) 

18. Deus quer ensinar ao Seu povo a diferença entre tesouros terrenos e tesouros do céu.  

(Hebreus 12:26-29, 1 João 2:17) 

19. Deus está preparando o Seu povo para eternidade, queimando nele tudo o que é contrário à 

Sua natureza espiritual, santa e eterna.  (Hebreus 12:29; 1 João 3:3) 

20. Às vezes o povo de Deus semeia uma colheita de sementes corrompidas, que foram plantadas 

em suas vidas. (Gálatas 6:7-8) 

21. Às vezes Deus usa o sofrimento para disciplinar os Seus filhos que estão em desobediência e 

pecado. (Hebreus 12:5-13; João 1:12-13; Jeremias 29:11-14) 

22. Às vezes Deus usa o sofrimento como uma batida na porta do seu coração. É o Cristo vivo 

pacientemente batendo na porta, através dessa dificuldade e disciplina, buscando ter um 

relacionamento íntimo com aqueles que O chamam de Salvador.  (Apocalipse 3:19-20) 

23. Às vezes o povo de Deus sofre no meio do “chiqueiro”, preparado pelo seu Pai do Céu para 

trazê-los de volta ao bom senso, como filhos pródigos, que se arrependem e voltam para a casa 

de seu Pai.  (Lucas 15:11-20) 

24. Às vezes o povo de Deus sofre disciplina porque Deus quer que participemos um pouco da 

Sua santidade. (Hebreus 12:10; 2 Pedro 1:15; 4:1) 

25. Às vezes o povo de Deus sofre porque este mundo odeia Jesus Cristo e persegue aqueles que 

O representam e O proclamam.  (Mateus 5:10-12; Filipenses 1:29; 2 Timóteo 3:11-12; 

Apocalipse 2:10) 

26. Às vezes Deus quer purificar a fé do Seu povo.  (2 Pedro1:1-7) 

27. Os seguidores apaixonados de Jesus Cristo, às vezes sofrem porque foram chamados para 

seguir o exemplo do seu Salvador sofredor. (2 Pedro 2:21) 

28. Às vezes o povo de Deus sofre porque está entrando no Reino de Deus pela porta da 

tribulação. (Atos 14:22; João 3:3, 5)  

29. Às vezes Deus usa a doença e a morte para mostrar ao Seu povo que só Jesus Cristo pode 

resolver os dois únicos problemas insolúveis da vida. (João 11:1-45) 
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30. Às vezes Deus estabelece o Seu relacionamento com o Seu povo usando o cajado de pastor, 

que pode ser o sofrimento, para fazer o Seu povo deitar em pastos verdejantes, nesta vida e na 

vida que está por vir.  (Salmos 23) 

 

    Tribulações e sofrimentos têm ajudado você a crescer como cristão? De que maneira?   

    Depois dessa lição, sua reação ao sofrimento e tribulação será diferente da próxima   

    vez? 

 

 

 

 
 

    Agradeça a Deus pelas diferentes maneiras que as tribulações o ajudaram a se     

    aproximar dEle e serviram como uma oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. Peça 

    a Ele que o ajude a ficar firme e ser corajoso no meio do sofrimento. Peça a Ele que lhe 

mostre alguém que esteja sofrendo e para quem você possa oferecer encorajamento e ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 


