TEMA: Por que sofre o justo?
Pr. Celso Martinez

Estudo Pequenos Grupos
Abril 2010 - 04
1. ADORAÇÃO (5 minutos)
Talvez você ou alguém do seu grupo esteja hoje mesmo passando por uma situação de muito sofrimento,
aproveitem este momento e louvem, intercedam uns pelos outros, peçam ao Senhor graça, misericórdia e equilíbrio
emocional para continuarem firmes nas promessas, aconteça o que acontecer.
Sugestão de Cântico: Te Louvarei (Perto quero estar, junto aos teus pés...)
2. COMUNHÃO (15 minutos)
Sugestão Dinâmica: Distribua um pedaço pequeno de papel para cada pessoa. Inicialmente escreva no seu papel
uma palavra qualquer (Ex. Vitória, amor, fé, união, conquista, abraço, trabalho, força, etc...) mostre somente para
pessoa ao seu lado (ninguém mais pode ver). Guarde seu papel. Ela vai ler (sem que o vizinho veja) e vai escrever
qualquer coisa que vier à sua mente relacionado à palavra que acabou de ler. E assim sucessivamente, vai
passando um por um, sem mostrar o papel para o vizinho, até chegar à última pessoa. Compare a palavra da última
pessoa com a sua palavra. Geralmente a última palavra vai ser completamente diferente da sua. É um tipo de
telefone sem fio. Peça que cada um, na ordem que foi escrita, fale o que escreveu. Vai ser divertido ver onde a
palavra foi distorcida. Explique que se não temos uma base fiel, as coisas ficam perdidas, sem sentido e direção,
por isso a Bíblia foi escrita para consultarmos a qualquer momento, pois ela é a nossa regra de fé e conduta.
Pergunta: Uma das questões mais intrigantes é aquela que diz respeito ao SOFRIMENTO. Quando o sofrimento é
resultado da maldade praticada por alguém, de algo de mau feito pelo qual se colhe o fruto, é razoavelmente fácil de
entender. Mas como entender o sofrimento na vida de alguém que busca estar em retidão diante de Deus? Como
entender o sofrimento resultante não do que fizemos de errado, mas sim de algo que outros fizeram e por conta de
algum vínculo, sofremos as conseqüências? Como entender o sofrimento na vida do justo? Por que sofre o justo?
Ou melhor: para que sofre o justo?
3. DISCIPULADO (35 minutos)
Texto Bíblico: II Coríntios 4:16-18
Ao lermos o texto acima descobrimos que o sofrimento na vida do cristão tem propósito didático. Deus quer
que aprendamos com o sofrimento. Visto que nenhum de nós está isento de passar por um momento de dor e
dificuldade, o melhor a fazer é aprender com o inevitável. Assim podemos dizer que o sofrimento nos permite
algumas realidades:
1. O sofrimento serve para construir uma visão mais clara de Deus.
“Mesmo que você nada ouça, Ele está falando. Mesmo que você nada veja, Ele está agindo. Com Deus não há
acidentes”. Max Lucado. Deus se torna mais claro para nós, quando em sofrimento, a única coisa a fazer é
depender Dele.
2. O sofrimento serve para evidenciar o que há dentro do nosso coração.
“E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes quarenta anos no
deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus
mandamentos’”. Deuteronômio 8:2. O sofrimento traz à tona toda a impureza do nosso coração, assim como o fogo
faz flutuar a impureza de um metal.
3. O sofrimento serve para aprofundar nossa fé.
Fé não é algo que vem pronto. Fé é exercitada, e só é possível crescer na fé em circunstâncias que exijam a fé.
Com certeza, não há circunstância mais adequada para a fé crescer do que o sofrimento. Ele é adubo para a fé.
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4. O sofrimento serve para aprofundar nossos valores.
“...a experiência, e a experiência a esperança”; Ler Romanos 5:4. O que cremos se torna verdadeiro quando
colocado em prática na situação de sofrimento. Não somente a fé, mas também os nossos valores se firmam com
mais profundidade no ambiente do sofrimento. O sofrimento revela o verdadeiro caráter do homem. Alguém disse
que ”a circunstância faz o ladrão”. A forma como enfrentamos o sofrimento evidencia o verdadeiro caráter do cristão.
É nesse contexto que o verdadeiro “eu” se manifesta.
5. O sofrimento serve para produzir paciência. Romanos 5:3 e I Pedro 2:20:

Æ “E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações; sabendo que a tribulação produz a

perseverança”. Rom 5:3

Æ “Pois, que glória é essa, se, quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas

se, quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus”. I Pedro 2:20.
Pense nisso.

Momento de Oração:

SUGESTÃO:

Uma sugestão para o seu momento de oração é
colocar o nome de cada participante presente no
verso do cartão de leitura bíblica e cada membro
se compromete a orar pela pessoa que está no
seu cartão durante toda a semana.
Isso gera comunhão e um sentimento agradável
de saber que durante toda semana alguém está
orando por você. Toda semana faz um novo
sorteio e revela‐se por quem cada um orou.
Deus o abençoe!
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