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6. Longanimidade - Paciência no Sofrimento 
 

Conceito chave – Sofrimento e o Evangelho 
Leia e marque com “?” se você não entendeu algo, e com “!” se compreendeu bem. 

 

Quem compreende e não se esquece do evangelho sabe que: 

• é completamente indigno da bênção de Deus,  

• mas, mesmo assim, tem certeza de que está completamente perdoado e é aceito por 

Deus. 

 

Quem desconhece ou se esquece do evangelho acredita que: 

• de certa maneira, é merecedor, 

• mas, ainda assim, tem dúvidas se é aceito e amado. 

 

Que diferença prática isso faz quando estamos sofrendo? Com certeza, faz toda a diferença. 

• Quem ignora o evangelho sente-se culpado e irado. 

a) Pensa que está vivendo sem muitos pecados e realizando boas obras, mas 

quando o sofrimento bate à sua porta, certamente sentirá muita raiva, 

principalmente em relação a sua própria vida e a Deus. 

b) E quando sente que merece uma vida melhor, passará a viver em amargura. 

 

Por outro lado, quem pensa não estar vivendo uma vida “santa”, quando chegar o sofrimento se 

sentirá culpado e pensará que, provavelmente, é um fracassado e que Deus o rejeitou. 

 

E, uma vez que estamos tentando conquistar a salvação, sem o evangelho, nós sempre teremos 

dificuldades ao pensar em merecimento e insegurança quanto a nossa aceitabilidade; por isso 

sentimos tanta culpa ("eu me odeio") e raiva ("eu odeio a Deus"). Essas sensações nos fazem 

sofrer ainda mais. 

 

De outra maneira, o evangelho remove o efeito surpresa e a irritabilidade que surgem em tempos 

de sofrimento. 

• Sabendo que estamos expostos a ser eternamente condenados, mas que pela 

misericórdia de Deus não recebemos e nunca receberemos o que “merecemos”, nos 

livramos da auto piedade. 

 

E já que Jesus morreu para pagar nossos pecados, e aceitando-o não temos mais nenhuma dívida 

com Deus, nossos sofrimentos não podem ser um novo castigo, pois o Pai não exigiria 

pagamento duplicado.  

• Por isso, podemos crer que qualquer sofrimento que venhamos a enfrentar não será 

castigo divino, mas uma nova oportunidade para sermos instruídos.   
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Em Romanos 5:1, Paulo diz que somos “justificados... mediante a fé”, não por obras.  

• Em seguida, nos versos 3 a 5, o apóstolo diz que o sofrimento nos leva à 

"perseverança" (cujo significado implica em prioridades corretas e sinceridade); 

"caráter" (autoconfiança e equilíbrio); e "esperança" (que é a garantia de nossa 

relação de amor com Deus).  

• Depois disso, Paulo ainda acrescenta que a partir do caráter aceitável e esperança, 

experimentaremos o “amor derramado em nossos corações”. 

 

Aqui se encontra a surpreendente afirmação de Paulo. 

 

• Quando Paulo mostra que o sofrimento dá início a uma reação em cadeia que nos 

levará à esperança, a qual é um dos frutos da justificação, ele está dizendo que os 

benefícios da justificação por si mesmos se propagam. Esses benefícios não perdem a 

força quando passamos por tristezas e angústias, mas são ampliados pelo sofrimento. 

• Em outras palavras, se enfrentamos o sofrimento, compreendendo claramente a 

justificação pela graça, nossa alegria nessa mesma graça tornar-se-á mais profunda. E 

se enfrentamos o sofrimento com base na justificação pelas obras, esse sofrimento 

não nos edificará, muito pelo contrário, ele nos destruirá. 

 

 

 

ANOTAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qual o parágrafo que lhe impressionou mais, e por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Estudo Bíblico | Salmo 3:1-8 
 

Muitos salmos são chamados "lamentações". São orações e reflexões realistas e honestas sobre a 

dor e a miséria humana. Os salmistas perguntam diretamente a Deus por que Ele permite o 

sofrimento. Esses servos de Deus lutaram ferozmente contra a amargura, o medo e o desespero. 

 

A habilidade de “orar” a Deus, e não apenas contar a Deus, os nossos problemas e tristezas é, 

muitas vezes, ignorada como tal. Quando pensamos sobre as formas essenciais de oração, vêm à 

nossa mente a adoração (também ações de graças), arrependimento e petições. 

 

• “Orar” nosso sofrimento, e não apenas falar sobre o nosso sofrimento, não é uma forma 

diferente de oração que se assemelha a estas. Mas louvar, pedir, e se arrepender em meio 

ao sofrimento, é tão necessário para o crescimento (e sobrevivência) espiritual, que 

devem ser considerados como uma matéria em si mesma. 

• A maioria dos crentes para de orar quando estão sofrendo ou apenas oram 

ocasionalmente, utilizando curtos pedidos de socorro. 

• Mas os salmos de lamentações mostram que a coisa certa a fazer é ‘processar’ nosso 

sofrimento por meio da oração. 

 

O título e subtítulo do Salmo 3 são os primeiros a se relacionar com um incidente na vida de 

Davi. Em 2 Samuel, capítulos 15 a 18, encontramos a narrativa como Absalão, seu filho, liderou 

um grupo de homens para destituí-lo do trono e matá-lo. 

 
1. Quais as progressões que percebemos nas seções do Salmo 3 (vv.1-2; 3-4; 5-6; 7-8)? Como 

somos testados nessa última seção? Mesmo sofrendo, podemos ter certeza que sairemos 

vitoriosos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. Versos 1-2. Quais são as duas formas básicas com as quais os inimigos de Davi se opunham 

a ele? (Leia o relato sobre a rebelião de Absalão em 2 Samuel 15 a 18). Quais são as 

semelhanças entre os problemas que enfrentamos e os de Davi? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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3. Versos 3-4. Como Davi encontra segurança e confiança diante das perseguições? Será que 

devemos acreditar que Deus nunca permite que nada realmente ruim aconteça a um crente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.  Versos 3-4, 8. Como Davi encontra segurança e confiança diante das acusações? O que o faz 

pensar que Deus não irá definitivamente abandoná-lo? Como podemos ter certeza que Deus 

não irá nos abandonar? (Leia o verso 3 de maneira Cristocêntrica). 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.  Como um cristão pode orar contra os inimigos, como Davi o faz no verso 7? E quando não 

podemos orar contra nossos inimigos? (Leia Romanos 12:17 em diante). 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. O que você aprendeu neste Salmo que poderá ajudá-lo a falar melhor de suas dificuldades 

com Deus? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Leitura 

(Leia e marque com “?” se você não entendeu algo, e com “!” se compreendeu bem) 
 
“Por que Deus permite todo este mal?... Os cristãos devem reconhecer que não sabem... Mas a 

nossa compreensão da forma fundamental das coisas é, na melhor das hipóteses, limitada... e por 

isso não há razão para pensar que, qualquer que seja a razão de Deus em permitir o mal, nós 

seríamos os primeiros a saber... Mas, enquanto o cristão contempla o mal, Deus não permanece 

alheio, observando friamente o sofrimento de suas criaturas. Ele se envolve e compartilha do 

nosso padecer... Cristo foi enviado para enfrentar as agonias do inferno... Isto não responde a 

pergunta: ‘Por que [mesmo] Deus permite o mal’, mas ajuda o cristão a confiar em Deus como 

seu Pai amoroso... Seus objetivos e metas podem estar além do nosso alcance, mas ele mesmo 

está preparado para compartilhar um sofrimento muito maior do que os cristãos  na busca desses 

fins.” 

–     Alvin Plantinga 

 

“O cristão não é alguém que se tornou imune ao que está acontecendo a sua volta. Tristeza e 

aflição são coisas às quais o cristão está sujeito... a ausência de um sentimento de tristeza... é 

uma característica produzida mais pelo estoicismo (austeridade), ou um estado psicológico 

produzido por certas seitas, do que pelo cristianismo... [Ainda que as sinta, o cristão] tem algo 

em si que lhe permite elevar-se acima de todas essas coisas. E isto não é ausência de 

sentimentos.” 

                – D.M. Lloyd-Jones 

  

“Todas as coisas cooperam para o bem; tudo o que [Deus] envia é necessário; nada que ele 

detém é indispensável... Você precisa ser paciente. Peça paciência ao Senhor e ele lhe dará. Mas 

nenhuma paz poderá ser estabelecida até que sua vontade, de alguma maneira, seja subjugada... 

lute contra todo pensamento que poderá ser considerado um desejo que permitirá a você mesmo 

fazer a escolha. Quando seu espírito for esmagado, [Deus] não deixará que você se afunde. E 

mantenha-se perto do trono da graça. Se você pensa não estar recebendo nada de bom ao tentar 

aproximar-se de Deus, esteja certo de que você não estará também recebendo nada mantendo-se 

afastado dele.” 

              - John Newton 

 

 “Cristo sofreu — não que não possamos sofrer, mas que em nosso sofrimento nos tornemos 

como ele. Podemos agrupar as razões de Deus para o sofrimento em quatro categorias. Primeiro, 

nós sofremos para o nosso próprio bem: para que possamos aprender quem é Deus (Sl 46:1; Dn 

4:24-37); para podermos aprender a confiar nele (2 Co 1:8-9) e para obedecê-lo (Sl 119:67-71). 

Também para que possamos dar frutos (Jo 15:2), sermos moldados à imagem de Cristo (Rm 

8:29), e alcançarmos maturidade de caráter (Rm 5:3-4; 2 Co 9:2; 12:9; Hb 12:1-13; Tg 1:4). Em 

segundo lugar, nós sofremos pelo bem do povo de Deus. Para que eles tenham coragem (Fp 1: 

14) e graça (2 Co 4:15). Para que, por causa da "morte" operando em nós, a vida possa operar 

neles (2 Co 4:12; Gl 4:13; 1 Jo 3:16). Em terceiro lugar, sofremos pelo bem do mundo: para que 

seja mostrado a eles o que significa amor e obediência (Mt 27:40-43; Jo 14:31). Para que a vida 

de Jesus possa ser visível na carne humana (2 Co 4:10). Em quarto lugar, sofremos pelo amor a 

Cristo: para que possamos nos identificar com ele (Gl 2:20). Para que possamos participar de 
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seus sofrimentos e glória (Rm 8:17-18; 2 Co 4:17; Fp 1:29, 2:17, 3:8,10; Hb 2:9-10; 1 Pe 4:12-

13).” 

      - Elisabeth Elliott 

 

 “Acredito como uma criança que o sofrimento não mais existirá e será recompensado, que todos 

os absurdos humilhantes das contradições humanas irão desaparecer como uma miragem, como a 

desprezível fabricação da infinitamente pequena e impotente mente euclidiana do homem; no fim 

de tudo, no momento da harmonia eterna, algo tão precioso acontecerá que será suficiente para 

todos os corações, para o conforto de todos os ressentimentos, para a expiação de todos os crimes 

da humanidade, de todo o sangue derramado, que tornará possível não apenas perdoar, mas 

justificar tudo o que aconteceu.”  

     – Fyodor Dostoevsky 

 

Perguntas para Aplicação 
 

1. O que você acha da declaração de Platinga quanto à efetividade de sua resposta àqueles que 

dizem não acreditar em Deus por causa de todo sofrimento que há no mundo? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Mesmo não sabendo a razão do sofrimento, a citação de Elliot nos mostra que há um número 

de razões “penúltimas” porque sofremos. Pense em Jó, Jonas, Davi e o cego de nascença de 

João 9. Como cada um desses exemplos mostra algumas dessas razões?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Faça uma lista daquilo que você aprendeu sobre como encarar o sofrimento e as tribulações. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4. Compartilhe um exemplo de dificuldade ou provação em sua própria vida, que ilustre um dos 

princípios que foram abordados neste estudo. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu com este estudo? Como você pode 

colocá-la em prática? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 


