
TEMA: COMO ENTENDER O SOFRIMENTO 
    

TEXTO: “Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser 

comparados com a glória a ser revelada em nós.” Romanos 8.18 

RESUMO DA MENSAGEM: O sofrimento é umas das realidades da vida. É um dos momentos mais 

difíceis de explicar ou entender. Todos, por um curto ou longo período de tempo já enfrentaram ou 

estão enfrentando o tempo da dor. Fato é que Deus não está alheio ao sofrimento do homem, ele vê, 

conhece os nossos lamentos, se importa conosco e trabalha em nós exatamente no momento das 

aflições. Muitas vezes o sofrimento é um grande teste de Deus em nós (Ex. Jó). Olha o que Apostolo 

Pedro diz: 1 Pedro 5.10, “Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, 

depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e 

fundamentar.” Esse é o resultado do trabalhar de Deus em nós. Precisamos entender que o cristão ele 

é moldado, tratado e preparado por Deus, por meio das circunstâncias. A maturidade cristã é fruto de 

uma vida provada por Deus. Se você está passando pelo tempo da dor, isso significa que também está 

sendo aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado em Cristo. O sofrimento do cristão não é por 

acaso, de alguma forma você está sendo promovido e Deus está preparando um tempo de glória para 

você. Creia nisso, o tempo do sofrimento vai passar e você alcançará a vitória para a glória de Deus.  

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Na maioria das vezes, como você reage na hora da dor?  

• O que é mais fácil no tempo do sofrimento, acreditar no agir de Deus ou murmurar?  

• Como nós podemos manter a nossa confiança firme em Deus mesmo quando tudo está 

dando errado?  

 
ORAÇÃO: Ore crendo que o tempo do sofrimento irá passar e se transformará em tempo de vitória. 

OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 22 de Julho, às 9:15hs. Supervisores e Líderes não faltem as classes de treinamento! 

• CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 22 de Julho, às 9:15hs. Lição 04. Turma Fechada. 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 22 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs. 

• SEMINÁRIO TEOLÓGICO – Matriculas Abertas para uma nova turma! Informações: 2224-1659.  

H,JN O 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: PASSANDO O CHAPÉU. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Deus Está Perto de Nós (Diante do Trono) – Deus é Deus (Delino Marçal). 

 

O PASSARINHO E O VELHO CARVALHO. Certa vez um passarinho pousou num velho carvalho e, lá do alto, 
perguntou para a árvore: – Porque você é assim, tão retorcido? – Você me acha feio? perguntou o carvalho. – 
Bem, não posso negar que já pousei em árvores mais bonitas… O que foi que houve com você? – Sou assim 
todo retorcido por causa das inúmeras tempestades e catástrofes que já enfrentei na vida. Cada uma delas 
deixou uma marca em mim. – Pobrezinho, lastimou o passarinho. – Não, passarinho, não fique com pena de 
mim. Foi bom eu ter passado as provações que passei, pois, minhas raízes se aprofundaram e meu caule se 
fortaleceu. Hoje não é qualquer tempestade que me perturba. De repente, uma tempestade violenta se formou 
e bateu com ímpeto naquela região. Árvores foram arrancadas, galhos se despedaçaram, mas o velho carvalho 
aguentou tudo com a solidez do ferro. Depois da tempestade, o passarinho, que havia se protegido no carvalho, 
agradeceu: – Obrigado meu amigo, pela acolhida e pela proteção. Realmente, suas raízes são profundas e o seu 
caule é firme. Sorte minha e de muitos outros pequeninos como eu, que não teriam condições de vencer 
sozinhos uma tempestade como essa! 

 


