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CRESCENDO COM O 

SOFRIMENTO



ANTES DE COMEÇARMOS

• Formem trios ou quartetos 



VIVER É SOFRER

• O sofrimento é inevitável e necessário

• Deus usa a dor para purificar nossa fé 

(1Pedro 1:7)

• Os problemas não são sinal de que Deus 

nos abandonou 



LIÇÕES QUE SÓ APRENDEMOS NO SOFRIMENTO

• Você quer conhecer melhor a si mesmo? 

• Você quer se tornar mais compassivo?

• Você quer aprender a depender de Deus 

de modo a desenvolver uma fé madura?

• Você quer se tornar mais sábio?



DEUS ESTÁ CONOSCO EM NOSSO SOFRIMENTO

• “Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o 

criou, aquele que o formou: Não tema, pois 

eu o resgatei; eu o chamei pelo nome; você é 

meu. Quando você atravessar as águas, eu 

estarei com você; quando você atravessar os 

rios, eles não o encobrirão. Quando você 

andar através do fogo, não se queimará” 

(Isaías 43:1,2) 



UMA HISTÓRIA QUE ILUSTRA ISAÍAS 43

• Daniel 3:1, 4-6

• Daniel 3:13-18 



LIÇÕES

• Nossa confiança deve estar em Deus e não 

nos planos que nós achamos que Deus tem 

para nós

• Deus poderia livrá-los mas eles criam que 

Deus é Deus e que Deus poderia fazer o que 

quisesse com a vida deles



OS PLANOS DE DEUS

• Os planos de Deus são “insondáveis” e 

“inescrutáveis” (Rm 11:33-36) e nenhum 

deles pode ser frustrado (Jó 42:2)

• O ser humano finito é incapaz de 

compreender os planos de um Deus infinito



UMA FÉ MADURA

• Versos 17 e 18 : 

• “Nós cremos que Deus pode nos livrar, 

mas mesmo que Ele não nos livre, não 

adoraremos a imagem de ouro”



PARA CONVERSAR

• Como você se sente quando seus 

planos pessoais se frustram? 

• Como você lida com o fato de que 

muitas vezes Deus não permite que 

teus planos se realizem?



O QUARTO HOMEM NA FORNALHA

• Daniel 3:24,25 

• “O anjo do Senhor”

• Quando este anjo especial fala, é como se 
Deus estivesse falando (Ex 3:2-6); os anjos 
se recusam a receber adoração, mas este 
anjo pode ser adorado (Js 5:15) e ver este 
anjo é como ver Deus (Jz 13:16-22)



JESUS, O “HOMEM DE DORES”

Foi desprezado e rejeitado pelos homens, 

um homem de dores e experimentado no 

sofrimento. Como alguém de quem os 

homens escondem o rosto, foi desprezado, 

e nós não o tínhamos em estima (Is 53:3)



PARA CONVERSAR

• Nossos sofrimentos podem nos 

aproximar ou nos afastar de Deus

• Quais atitudes podem nos afastar de 

Deus em nosso sofrimento?

• Quais atitudes podem nos aproximar 

de Deus em nosso sofrimento? 



LIÇÕES QUE SÓ APRENDEMOS NO SOFRIMENTO

• Você quer conhecer melhor a si mesmo? 

• Você quer se tornar mais compassivo?

• Você quer aprender a depender de Deus 

de modo a desenvolver uma fé madura?

• Você quer se tornar mais sábio?



PARA CONVERSAR

• Como os seus sofrimentos te ajudaram a:

• Conhecer melhor a si mesmo?

• Tornar-se mais compassivo?

• Depender mais de Deus de modo a 
desenvolver uma fé madura?

• Tornar-se mais sábio?


