
ASSUNTO DA SEMANA : COMO LIDAR COM O SOFRIMENTO 

Curitiba, 09 de junho de 2019 

Objetivo do encontro: Os conselhos do apóstolo Pedro nos ensinam a lidar com o 
sofrimento e como colocar a nossa fé em ação nestes dias difíceis. 

Para o líder:  Líder as dificuldades fazer parte da vida, aprenda com eles! Para um homem ou 
mulher de Deus, o fracasso é momentâneo e a vitória é definitiva. Deus sempre estará ao seu lado 
para lhe levantar. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
TÍTULO: Verbo Proibido 

Como seria a nossa vida se nós não tivéssemos o verbo para nos expressar? Vamos fazer uma 
experiência. Peça para cada pessoa do grupo dizer seu nome, o que mais gosta e fazer uma pergunta 
para a pessoa do seu lado. Ele pode falar qualquer coisa, mas não pode usar nenhum verbo. Por 
exemplo: “Eu __ João; Você___ alegre hoje?”(As pessoas conseguirão se comunicar, mas terão 
muita dificuldade). Líder faça a relação como verbo da vida – Jesus. 
A palavra diz que Jesus é o verbo=palavra, e o dicionário nos ensina que o verbo é ação de uma 
frase, mas trazendo para nossas vidas, Jesus é a ação em todo aquele que crê e entrega os seus 
caminhos a Ele. Essa ação produz um movimento chamado vida, e vida em abundância, onde os que 
optam por Jesus e uma vida de santidade e amor não precisam mais dos pecados, das paixões 
mundanas, dos vícios para viver, porque precisa somente do verbo chamado Jesus Cristo. 
 

20 MINUTOS 

1. Leiam: 2Co: 4  

2. Música 1 Deus somente Deus; 2 Vencendo vem Jesus 

MENSAGEM: 1 Pe – txt múltiplos - Como lidar com o sofrimento - Pr Pascoal Piragine Jr. 

INTRODUÇÃO: Quando os discípulos viram as ondas inundando o barquinho em que estavam e 
Jesus dormindo, Pedro teve a ousadia de expressar o que todos pensavam: “Tu não se importas que  
pereçamos?” . Os discípulos criam que Jesus poderia intervir, a questão não era esta, mas porque 

Ele 
não intervinha? Por que Ele parecia não se incomodar com a angústia e o sofrimento deles? Mas 

Jesus  
mostrou-lhes que estes sentimentos não eram expressão de fé! Anos depois Pedro escrevendo aos  

crentes de Ponto, Galácia, Bitínia e Capadócia, aconselha como lidar com os tempos de sofrimento 

e como  colocar a fé em ação nestes dias tão doloridos. 
I- NÃO VEJAM AS LUTAS OU PROVAS COMO EXTRAORDINÁRIAS OU VERGONHOSAS 
1Pe 4:12,16 O primeiro grande conselho é que o sofrimento, a luta, a tribulação, as provações, 
fazem parte da vida neste corpo. A palavra de Deus tanto no Novo Testamento, quando no Velho 
Testamento nos promete que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, no entanto, 



este dia ainda não chegou. Conhecendo a astúcia de Satanás, Pedro adverte os crentes quanto as 
falsas ideias que podem ser semeadas em nossa mente: 
A - Sofrer é algo extraordinário na vida do cristão - Porque quando pensamos assim nos revoltamos 
com Deus por ter nos desamparado. Mas sofrimento não é sinal de desamparo de Deus. Faz parte da 
nossa condição humana, pelos nossos erros e pecados. A Bíblia nos ensina que enquanto este 
mundo for regido pelo pecado e por Satanás, sofrimento, mortes, doenças, sempre existirão. A 
conclusão é que o sofrimento é condição natural de um mundo corrompido, controlado por gente 
corrupta e que a nossa salvação, ainda que atue em nossas vidas aqui e agora com a presença de 
Jesus em nós, terá coisas que só serão restauradas quando Jesus voltar para julgar este mundo e 
levar os seus a participarem de sua Glória. 
B - Não devemos ficar envergonhados com os nossos sofrimentos - A segunda semente que Satanás 
pode lançar em nossas mentes é a vergonha, usando uma série de argumentos teológicos e do senso 
comum como forma de acusação. Exemplos: Se você está doente é porque não tem fé. Ou você está 
em pecado. Ou porque uma maldição hereditária está sobre você. Ou ... 
O que Pedro queria nos ensinar foi o que Jesus mesmo ensinou: “No mundo tereis aflições, mas  
tende bom ânimo, eu venci o mundo.”  O grande ensino não é se o crente sofre ou não, mas como 
ele pode lidar com as tribulações, como a sua fé pode ser usada para os enfrentamentos do inimigo. 
Importa que sua mente não seja contaminada pela amargura, desânimo ou até descrença no amor e 
no cuidado de Deus, estes são os verdadeiros perigos que corremos. É por isso que ele enfatiza 
algumas coisas tremendas sobre a natureza do nosso Senhor. Ele é o Deus de toda a graça. 1Pe 
5:10, - Ele nos chamou para a sua eterna glória em Cristo. 1Pe 5:10. Ele não nos abandona no 
sofrimento, ao contrário, Ele usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, firmar (coloca em pé),  fortificar 
– dá forças, fundamentar – raízes de fé e Ele cuida de nós, 1Pe 5:7. Ele nos abençoa 1Pe 3:14. Então 
olhe para o que ele está fazendo e creia no seu amor cuidadoso vai levá-lo além do sofrimento, vai 
leva-lo ao reino eterno.  
II - SEJAMOS SOBRIOS E VIGILANTES PARA PODERMOS ORAR 
1 Pedro 4:7 O segundo conselho nos adverte para a maneira como devemos orar em meio ao 
sofrimento. Pedro usa 2 palavras sinônimas que tentam expressar uma mente não intoxicada ou 
uma percepção não equivocada. Justamente porque nossa mente fica contaminada com ideias ou 
sentimentos inapropriados. Nossas orações tendem a ser menos eficazes. Precisamos clamar ao 
Senhor que pelo poder do Espírito Santo ele abra nossos olhos espirituais para que possamos ver 
como ele está vendo a realidade ao nosso redor. Em meio ao sofrimento devemos pedir que o 
Senhor abra nossos olhos para vermos a realidade na perspectiva dele e assim caminharmos por fé 
em oração. 
 

35 MINUTOS  

1–Porque a gente sofre?  O que o sofrimento pode nos ensinar?  (caráter geral)  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como a Bíblia nos ensina claramente que Deus não é responsável pelo nosso sofrimento? 

b)  A Bíblia fala que Deus se importa com o nosso sofrimento, como podemos obter conforto e 

confiança diante da Palavra de Deus, o que Ela nos diz? Como colocar a fé em ação nestes dias 

difíceis? 

c) Como a perspectiva da eternidade influencia sua vida? Quando perdemos esta perspectiva qual a 

tendência a nos tornarmos? 

d) Quando nosso entendimento fica incapaz de discernir a realidade, como devemos orar em meio 

as dificuldades? 

 

3– Checagem 

a)  As dificuldades da vida vão e vem todos os dias, como é a sua visão e entendimento nestes 

momentos?  Você busca na Palavra de Deus ajuda? 



 

15 MINUTOS  

Muitas oportunidades surgem em meio ao sofrimento para levar a palavra de Deus, aproveite estes 

momentos para falar do amor de Deus para aqueles que estão sofrendo com algum tipo de 

dificuldade. Lembre o que a Palavra nos diz: “Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete 

pecado”. Tiago 4:17  

 

10 MINUTOS 

Orar uns pelos outros por suas necessidades. Orar pela nossa igreja, pelos nossos pastores e líderes. 
Orar pelos nossos governantes que tenham sabedoria em governar. Orar pelo Projeto Casas de Paz. 
Orar pela nossa nação. 
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