
6. Sofrendo por Cristo (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 Pedro) 

 

Material bíblico: 1 Pedro 1:6, 3:13–22; 2 Timóteo 3:12; 1 Pedro 4:12–14; Apocalipse 

12:17, 1 Pedro 4:17–19; 1 Pedro 2:21. 

 

Citações 

• O caráter não pode ser desenvolvido em facilidade e tranqüilidade. Somente 

através das experiências de provação e sofrimento a alma pode ser fortalecida, 

visão limpa, ambição inspirada e sucesso alcançado. Helen Keller 

• Ganhamos força, coragem e confiança por cada experiência em que realmente 

paramos de olhar o medo na cara ... devemos fazer o que pensamos que não 

podemos. Eleanor Roosevelt 

• Boa madeira não cresce com facilidade. Quanto mais forte o vento, mais forte as 

árvores. Willard Marriott  

• Tente excluir a possibilidade de sofrimento que a ordem da natureza e a 

existência do livre-arbítrio envolvem, e você achará que excluiu a própria vida. 

C.S. Lewis 

• Deus teve um filho na terra sem pecado, mas não um sem sofrimento. Augustine 

• Qual de nós não sofreu, de uma forma ou de outra? Quero dizer, todos nós 

tivemos nossas crucificações, onde Deus parece estar ausente e a luz parece 

desaparecer e o mundo é escuro e aterrorizante ... Nós todos nos deparamos com 

épocas terríveis. Todos nos sentimos abandonados por Deus ou sentimos que 

não havia tal coisa como um Deus para nos abandonar, apenas o vazio, a loucura 

do mundo. Frederick Buechner 

 

Perguntas 

 O que é ganho com o sofrimento? Como isso afeta nosso relacionamento com 

Deus? Como lidar com a questão de que Deus pode prevenir o sofrimento? O 

sofrimento é algo que devemos procurar? De que maneira podemos entender errado a 

natureza do sofrimento e como nos relacionamos com o sofrimento a nós mesmos e 

com o sofrimento dos outros? 

 

Resumo bíblico 

 Pedro deixa claro que, como cristãos, iremos passar por provações. Como ele 

diz: "Pois mesmo se você sofre por fazer o que é certo, você ainda está melhor", e "É 

certamente melhor sofrer por fazer o bem, (se isso é o que Deus quer), do que sofrer por 

fazer o mal!" Veja 1 Pedro 1: 6, 3: 13-22. Se quisermos participar do sofrimento de 

Cristo, devemos ser felizes por causa da esperança que temos em Deus. (1 Pedro 4: 12-

14). O tempo do julgamento começa com a validação do povo de Deus, e como Pedro 

diz, se estamos sofrendo, devemos nos certificar de que estamos fazendo o bem (1 

Pedro 4: 17-19). Nosso exemplo no sofrimento é Jesus (1 Pedro 2:21). Paulo concorda 

com a análise de Pedro, observando que aqueles que se dedicam a Deus em Cristo Jesus 

experimentarão perseguição (2 Timóteo 3:12). Apocalipse 12:17 nos dá a imagem do 

dragão furioso atacando o povo de Deus. 

 

Comentário  
 "O fato de sofrer, sem dúvida, constitui o maior desafio para a fé cristã, e tem sido 

em cada geração. Sua distribuição e grau parecem ser inteiramente aleatórios e, portanto, 

injusto. Os espíritos sensíveis perguntam se pode ser reconciliado com a justiça e o amor 

de Deus" (John Stott). 



Por que há maldade e sofrimento? Porque o Diabo escolheu este caminho, que é 

o oposto de Deus. Como podemos dizer que Deus é indiferente, que ele voluntariamente 

permite o pecado e o sofrimento? Muitas vezes nós ou o Diabo causamos o mal, e então 

todos nós culpamos a Deus! 

Compramos o caminho do Diabo e experimentamos as consequências de tentar 

seguir nosso próprio caminho. Não sob a hostilidade punitiva de Deus, mas porque 

escolher errado em vez de direito tem seus próprios resultados naturais. Tragicamente, 

tal ponto de vista leva à morte, assim como Deus disse que seria. Não como uma 

punição imposta por um ditador divino, mas o resultado inevitável previsto por um 

Criador amoroso. 

Pense por um momento. Qual é a alternativa? Que Deus intervenha em cada 

situação? Para parar o carro batendo, para evitar o terremoto, para desarmar a bomba do 

terrorista? O resultado seria um mundo no qual o mal nunca é visto pelo que realmente 

é, pois nunca tem suas conseqüências diabólicas. Um mundo onde Deus, por seu poder 

interveniente, cuida de cada problema; Um mundo de mal eterno que não pode ter fim. 

 Somente quando o conflito for resolvido através do desmascaramento do rosto 

real do mal, somente quando Deus é demonstrado ser o ser amoroso e compassivo que 

ele diz ser, somente como toda sua criação concorda com ele que ele estava certo o 

tempo todo - só então Deus levará esta revolta a um fim. Aqueles que escolheram o 

caminho do Diabo terão a possibilidade de escolherem a não-existência final na 

destruição do tempo do fim. E então, e só então, Deus poderá criar um novo céu e uma 

nova terra, um lugar onde a justiça habita e a bondade de Deus reina suprema (ver 2 

Pedro 3:13). 

 

Comentários de Ellen White 

Podemos esperar sofrimentos; pois os co-participantes nos Seus sofrimentos é 

que serão co-participantes em Sua glória. Ele adquiriu perdão e imortalidade para as 

pessoas que perecem; mas a nossa parte é receber essas dádivas pela fé. Crendo nEle, 

temos essa esperança como âncora da vida, segura e firme… Contemplemos a gloriosa 

esperança que nos está proposta e apossemo-nos dela pela fé. ... {Ex 670, 671} 

A lei de Jeová estava sobrecarregada com exigências e tradições desnecessárias, 

e Deus era representado como severo, exigente, vingativo e arbitrário. Ele era retratado 

como alguém que podia ter prazer nos sofrimentos de suas criaturas. Os próprios 

atributos que pertenciam ao caráter de Satanás, o mal representado como pertencendo 

ao caráter de Deus. Jesus veio para ensinar os homens do Pai, para representá-lo 

corretamente diante dos filhos caídos da terra. Os anjos não podiam retratar 

completamente o caráter de Deus, mas Cristo, que era uma personificação viva de Deus, 

não poderia deixar de realizar a obra. A única maneira de pôr e manter os homens certos 

era tornar-se visível e familiar aos seus olhos. Para que os homens tenham salvação, ele 

veio diretamente ao homem e tornou-se participante de sua natureza. {ST, January 20, 

1890 – traduzido do original} 

 Quando entregarmos tudo o que temos e somos a Deus, e formos colocados em 

posições probantes e perigosas, entrando em contato com Satanás, devemos recordar 

que teremos a vitória ao enfrentar o inimigo em nome e pelo poder do Vencedor. Todos 

os anjos seriam comissionados a vir em nosso resgate, se dessa maneira dependêssemos 

de Cristo, em lugar de permitir-se que fôssemos vencidos. Mas não precisamos esperar 

obter a vitória sem sofrimento, pois Jesus sofreu ao vencer por nós. ... {CT 422, 423} 
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