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AULA - EBD - 29/11/2020
A fragilidade humana e a soberania divina
Tema: Por que Deus permite o sofrimento e o mal?
Texto base: Jó 3

Contexto
1. Durante diversos momentos de nossas vidas nos a
 legramos e com o passar do tempo nos
esquecemos que nos alegramos;
2. A alegria material geralmente é sufocada pela tribulação ocasional (que acontece por acaso,
infrequente, casual, eventual, acidental);

Tópicos
1. Vento forte (Jó 1:18-19):
a. Quantos ventos fortes nós enfrentamos também?
b. O vento não é programado, mas algo ocasional;
2. Amaldiçoa teu Deus e morre (Jó 2:9):
a. Vai continuar na sua posição de cristão?
b. Ainda conservas a tua integridade?
i.
Conservar é a palavra hebraica chazaq que significa: tornar-se forte, prevalecer, ser
firme, ficar firme, ser resoluto, ser persistente, suportar, resistir;
c. Deixe de lutar e aceite a morte;
3. Ferida ao invés de saúde (Jó 2:6-7):
a. Jó teve saúde antes de ficar doente;
b. Não podemos desprezar os dias em que Deus nos deu saúde;
4. Podemos resumir o passado bom e o momento ruim com a frase de Jó (Jó 2:10);
5. A ligação entre doença e pecado (Lucas 13:2-3):
a. Alguns galileus tinham morrido na queda da torre de Siloé;
b. Alguns judeus pensaram que aquela situação trágica era devido a algum pecado que
tinham cometido;
c. Jesus reiterou que todos estavam sujeitos à mesma morte súbita e trágica e a padecer se
não houvesse arrependimento:
i.
Reiterar = insistir, repetir, renovar, dizer novamente;
d. Não há uns mais justos que outros (Romanos 3:10);
e. Em João 9:1-2 ocorre o mesmo pensamento;
6. Por que eu nasci (Jó 3:1-3)?
a. A nossa vida aqui não gira em torno dos nossos propósitos, mas dos propósitos de
Deus;
b. A alegria de seus pais foi ignorada por Jó por conta da sua própria tristeza;
7. A tribulação tem o poder de nos fazer enxergar menos;
8. Em lugar da memória o esquecimento:
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a. Por que dizemos que Deus não faz nada em nossas vidas no momento de tribulação?
b. Com certeza Deus já fez tantas coisas boas e nós nos esquecemos delas;
c. Por que apagar os bons momentos eternos por conta de problemas passageiros?
9. Que em vez da ordem viesse o caos (Jó 3:4-8):
a. Não dá para mudar o passado, mas podemos decidir o presente e tentar melhorar o
futuro;
b. Nós não escolhemos nascer, mas escolhemos ser salvos;
10. Um natimorto (Jó 3:16):
a. A palavra hebraica para aborto e nephel que significa aborto espontâneo, um nacido morto
ou um natimorto;
11. A morte era símbolo de descanso e uma forma de fugir dos problemas (Jó 3:17-19):
a. Como o dia não pode ser mudado ou apagado, Jó desejou nascer morto;
b. A paz do sono da morte parece contrastar com as nossas tribulações;
c. Podemos observar que Jó não ousou tirar a sua própria vida;
12. Por que sofremos?
a. Precisamos lembrar que Jesus sofreu muito mais (2 Timóteo 2:11-12);
b. A nossa condição natural e anterior é a de um ímpio e incrédulo (Romanos 5:6-9);
c. Estamos sujeitos ao mundo m
 ergulhado no pecado (João 17:14-17);
d. Como pode um cristão sofrer? Da mesma forma que o mais santo de todos também
sofreu;
e. Alguém perguntou: Onde Deus estava quando minha filha estava sendo morta? E um
cristão respondeu: Ele estava no mesmo lugar quando o seu filho estava sendo morto na
cruz;
f. Se tudo aqui fosse bom, ninguém iria querer sair daqui para morar no céu (Romanos
8:17-23):
i.
Deus ele repete Deuteronômio 30:19 quase que nos empurrando para escolhermos
a vida;
g. A idéia de perguntar "por que?" é uma tentativa de saber o que aconteceu para que eu
passasse por determinado problema. Mas a Bíblia nos ensina a pensar no "para que?",
pois assim entendemos que depois do sofrimento há algo a ser descoberto.
i.
Em João 9:1-3 os discípulos perguntaram a mesma coisa: quem pecou? por que
ele nasceu assim? quem é o culpado? quem errou para que nascesse cego?
ii.
Jesus respondeu focando no "para que?" futuro, expressando a ideia da condição
atual ter uma motivação divina lá na frente;
h. O que seria melhor para a vida do Apóstolo Paulo: ficar solto ou ficar preso (Filipenses
1:12-14)?
i.
Humanamente podemos afirmar que seria ficar solto;
ii.
Mas Deus achou melhor manter o Apóstolo Paulo preso para um aproveitamento
maior para o evangelho:
1. O Apóstolo Paulo afirma que as pessoas estão mais confiantes em Deus e
na palavra vendo ele preso;
iii.
O Apóstolo Paulo era prisioneiro de quem? Dos homens ou de Deus? (Efésios
4:1);
i. Outros homens e mulheres sofreram mais do que a maioria de nós hoje (Hebreus
11:16,33-40):
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No versículo 35 diz que eles não aceitaram o seu livramento;
No versículo 38 diz que o mundo não aceitou essas pessoas, pois não eram
bem-vindos;
j. Jesus se identificou conosco e com nosso sofrimento:
i.
Ele viu de perto os nossos problemas, como a morte, o efeito do pecado, as
enfermidades e a ação do inimigo contra nós;
ii.
Ele entendeu o nosso sofrimento de forma tão grande que doou a sua própria vida
para que o nosso sofrimento, independente de qual seja, não permaneça conosco
eternamente (João 10:18);
k. Jesus resolveu todos os problemas aqui na terra?
i.
Jesus não cura todos na igreja todos os dias;
ii.
Sempre estaremos sujeitos ao efeito do pecado na humanidade;
l. Jó teve a mesma quantidade de filhos (Jó 42:12-13)?
i.
A resposta correta vai do entendimento correto da Bíblia;
ii.
Deus tirou os filhos de Jó da convivência dele e levou para a sua própria
convivência;
iii.
Portanto Jó teve o dobro de filhos, pois não foram substituídos, mas outros foram
acrescentados;
iv.
Eles estavam vivos, mas não no mesmo ambiente;
m. Uma das provas que Deus existe e nos ama é o sofrimento (Hebreus 12:1-17):
i.
A carta aos Hebreus foi escrita para ajudar os judeus convertidos que estavam
sob pressão de outros judeus para abandonarem a fé em Cristo e voltar ao
judaísmo;
ii.
O autor de Hebreus afirma que essas t estemunhas de Hebreus 11 já seriam
suficientes para nos mostrar que todos sofrem, cristãos ou não, profetas ou
pessoas comuns;
iii.
Agora no capítulo 12 o autor cita o exemplo de Jesus, o Filho de Deus, que em
troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz (Hebreus 12:2);
iv.
Como filhos, em troca da nossa salvação (ressurreição e arrebatamento) também
precisamos suportar o sofrimento;
v.
Deus sempre vai permitir um problema, pois a proposta que ele nos fez não
pode ser alcançada enquanto estamos acomodados com a vida boa da terra
(Hebreus 12:1):
1. O texto diz que tenazmente (continuamente) o peso (grego: estorvar, carga,
peso, dificuldade) e o pecado nos assediam e nós precisamos correr;
2. Deus gera esse desejo de correr e de chegar por meio da dificuldade e do
desejo de algo melhor, não permitindo que nos acomodemos;
vi.
O problema e o sofrimento também corrigem o nosso caráter moral (Hebreus
12:7):
1. Como pai Deus nos d
 isciplina por meio do mal que nos assola;
2. Assim como Deus corrigiu o povo de Israel com o cativeiro babilônico e
nunca mais eles foram um povo idólatra (Habacuque 1:13):
a. Habacuque não entendia como Deus podia permitia um povo ímpio
(caldeus) assolar o povo que Deus escolheu;
vii.
O Apóstolo Pedro disse que a nossa fé é provada pelo fogo (1 Pedro 1:6-9):
i.
ii.
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viii.

ix.

x.

xi.

xii.
xiii.

1. Purificação do cristão;
2. O objetivo final é alcançar a salvação da nossa alma;
3. Sem ver a Jesus e suportando tudo, o amamos;
O sofrimento é parte do problema, pois Deus pode nos requerer provar a fé com o
sangue [com a nossa vida] (Hebreus 12:4):
1. A vida aqui na terra é uma prova de resistência para alcançar a salvação e
os ideais divinos;
2. Isso se tornou um problema, uma vez que muitos se doavam para o
martírio para chegar logo no céu, mas isso acabou sendo corrigido, pois o
martírio era uma permissão divina para que alguém fosse capturado e levado
a este extremo e não deveria ser um ato voluntário:
3. O autor da carta aos Hebreus está mostrando que Deus ainda não havia
pedido a vida deles como p
 rova de fé e estavam apenas passando por
tribulações e dificuldades, sempre olhando para Jesus na cruz como um
exemplo maior:
a. Jesus padeceu por pecados que Ele não cometeu, diferente de nós
(Lucas 23:40-41);
4. A nossa vida e o mundo podem ficar piores e nós já estamos reclamando;
Com o sofrimento nós esquecemos até da Palavra de Deus (Hebreus 12:5-6):
1. O autor está lembrando de um texto que eles já conheciam como judeus
(Provérbios 3:12):
a. Podemos dividir o texto em 3 partes;
b. O texto já tinha sido lido e até estudado nas sinagogas;
2. Nós esquecemos até do que p
 regamos, pois falamos e não vivemos
(colocar em prática);
3. Não precisamos de coisas novas na igreja, mas precisamos colocar em
prática o que nós já sabemos (santidade, fidelidade, amor ao próximo, o
desejo de ir para o céu, evangelismo, missões, obras sociais, ensino etc);
Em Romanos 1:24 Deus faz a pior coisa que poderíamos receber de sua parte
(seja feita a sua vontade):
1. Quando Deus nos permite fazer o que queremos sem nos corrigir;
Devemos entender o mal e o sofrimento como uma ação de Deus para nos
acordar e despertar para algo maior que está por vir:
1. Deus é um pai que corrige o filho a quem a
 ma (Hebreus 12:6);
Deus está olhando para o objetivo ou efeito por trás da disciplina que estamos
sofrendo;
Deus nos trata como filhos (Hebreus 12:7):
1. Os filhos legítimos são os filhos disciplinados e que passam por diversas
provas para herdar o reino do pai (essa é a idéia por trás do exemplo de
Hebreus);
2. Os filhos ilegítimos [bastardos] (com escravas ou concubinas) não recebiam
os mesmos tratamentos, treinamentos e disciplinas;
3. Isso é claro por exemplo na história de Alexandre, o Grande
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande), onde seu pai Filipe
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xiv.

xv.
xvi.
xvii.
xviii.

xix.
xx.

xxi.

xxii.

xxiii.
xxiv.

escolheu o filósofo Aristóteles para educar seu filho com o objetivo de ser o
regente ou herdeiro do reino;
Se não temos correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois
bastardos e não filhos (Hebreus 12:8):
1. Os problemas e sofrimentos quando não são resultados de nossos
erros, são a prova de que somos filhos;
2. Quando nos entregamos a Jesus os problemas aparecem ou ampliam
porque nos tornamos filhos;
3. Com isso entendemos que a prosperidade e o bem estar não são provas
de que fomos filhos de Deus, pois o inimigo também prospera o homem
(Lucas 4:6-7);
4. A prosperidade e o bem estar pode ser justamente um bastardo sem
correção de Deus que leva a vida como quer:
a. Você corrige e bate em um filho que não é seu?
O que desmotiva e parece ser o abandono de Deus é a maior prova de que Deus
nos ama como pai;
Nós nos colocamos debaixo da disciplina do pai e da mãe (Hebreus 12:9-11):
1. Qual é a nossa reação quando recebemos uma correção de Deus?
O problema e o sofrimento parecem ser algo triste no momento (óbvio), mas a
Bíblia mostra que o efeito será de alegria [um bom fruto] (Hebreus 12:11);
Embora não seja fácil, a i greja tem um papel fundamental ao carregar até o manco
ajustando o caminho para chegar onde precisa:
1. Eu conheço alguns desigrejados, e estes nunca vão experimentar esta
palavra e nunca viverão isso, porque não se envolvem com outros
fisicamente;
Se o processo é um ato e ensino de santificação, então sem nada disso que
falamos anteriormente, veremos o Senhor (Hebreus 12:14);
Infelizmente quando alguns entram neste processo a primeira atitude é sair da
presença e da graça de Deus (Hebreus 12:15):
1. O fato de Deus não fazer as coisas como queremos não é sinônimo de que
Deus não se preocupa com você;
2. Nós é que interpretamos incorretamente os problemas que nos alcançam;
A raíz de amargura citada no textos são aqueles que não entendem e ao mesmo
tempo reclamam o tempo todo e contaminam os outros (Hebreus 12:15):
1. Como o povo de Israel no deserto que só murmurava ou os dez espias que
desanimaram o povo quanto as promessas de Deus de herdar Canaã;
Com o passar do tempo pessoas que não entendem e que não se sujeitam a Deus
entram num processo irreversível e são rejeitadas, como aconteceu com Esaú
(Hebreus 12:16-17):
1. O pior momento na nossa história como cristão pode ser não conseguir
mais se arrepender e ser rejeitado (Isaías 55:6):
a. Entenda o "enquanto";
Mude a sua forma de ver os problemas e sofrimentos para que você não culpe o
pai por querer te disciplinar e te fazer alcançar a salvação;
Não desista por mais difícil que seja e ajude outros a chegarem no final;
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13. Por que Deus não responde às nossas questões em momentos difíceis?
a. Passar por momentos ruins não quer dizer que somos pessoas sem fé como diz a teologia
da prosperidade ou que Deus está ausente;
b. Jó: Como vimos em Jó Deus também não respondeu suas perguntas;
c. Jeremias: Em Jeremias a mesma pergunta é feita e também não tem a resposta, apenas a
solução (Jeremias 12:1);
d. Habacuque: Também analisamos o profeta Habacuque que perguntou a mesma coisa,
porém ele termina dizendo "ainda que" (Habacuque 3:17-19);
e. Abraão: Ele não entendia como podia o justo padecer como se fosse ímpio, e continuou
sem resposta, apenas com a solução final (Gênesis 18:25);
f. Moisés: Mesmo obedecendo a Deus o trabalho aumentou, tiveram que ir buscar palha e
Moisés questiona a Deus, que obviamente também ficou sem resposta acerca do livramento
(Êxodo 5:21-23);
g. A fé repousa nas perguntas e não nas respostas (Rabbi Jonathan Sacks):
i.
Perguntar é acreditar que em algum lugar existe uma resposta. O fato de que, ao
longo da história, as pessoas devotaram suas vidas a estender as fronteiras do
conhecimento é um testemunho convincente da inquietação do espírito humano e
seu desejo constante de ir mais longe, mais alto, mais fundo. Longe da fé excluir as
perguntas, pois as perguntas testificam a fé, ou seja, que a história não é aleatória,
que o universo não é imune ao nosso entendimento, que o que nos acontece não é
um acaso cego. Pedimos, não porque duvidamos, mas porque acreditamos;
ii.
Quando perguntamos é porque acreditamos em alguém que pode mudar
determinada situação;
iii.
O ateu ou a pessoa que não é cristã não vai perguntar, uma vez que ela não crê,
então para que perguntar? Tudo está determinado ou é obra do acaso;
iv.
Quem não tem fé, não tem a quem perguntar ou clamar;
h. Por que então Deus não respondeu a nenhum dos homens de Deus que mencionei
acima?
i.
Se Deus diz a cada um deles o motivo do sofrimento e do mal eles teriam que
aceitar o sofrimento, o m
 al ou a suposta injustiça;
ii.
Se temos uma resposta para o sofrimento, então ficamos em paz com o problema;
iii.
Deus não quer que você aceite o mal, mas lute pela justiça;
i. Judá tentou justificar o que ele estava sofrendo porque ele e seus irmãos tinham feito mal
a José (Gênesis 44:16):
i.
Na verdade todo aquele problema foi para salvar toda a família, pois nós já
conhecemos o final da história, mas ainda não conhecemos o final da nossa história
- lá na frente tudo vai se encaixar;
j. Por que Deus permitiu o holocausto (morte de 6 milhões de judeus pelos nazistas)?
i.
Se você souber a resposta, você também se tornará um, pois a resposta vai te
justificar como nazista;
ii.
A posição de todo nazista é se conformar com o holocausto, estando em paz com
isso;
k. Se Deus responder os nossos questionamentos então nunca buscaremos algum tipo de
mudança e ficaremos confortáveis com o mal e o sofrimento alheio, sendo obrigado a
aceitar a resposta de Deus:
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Você ainda quer uma resposta de Deus? Ou vai continuar b
 uscando mudanças
para o sofrimento e o mal?
Não tente buscar explicação para o problema do sofrimento e do mal, mas busque se
dedicar a mudar a situação que está ruim;
Jesus cita algo sobre a aflição para que haja paz antes de tudo (João 16:33);
Nós só damos valor ao que nos custa algo, o que temos de graça todo dia nós
ignoramos:
i.
A vida, saúde, família, culto ao Senhor etc;
Não justifique o mal, lute por uma m
 udança;
O povo não reclamava contra Deus, apenas registrava uma queixa:
i.
Ex: Senhor eu não entendi esse problema, mas vou continuar na caminhada de
qualquer forma;
O leproso não questionou a Deus porque ele foi alcançado pela doença (Mateus 8:2-3);
i.

l.
m.
n.

o.
p.

q.

