
 
 

PARTE TRÊS: COMO UM DEUS BOM PODE PERMITIR O SOFRIMENTO? 

 
Você já se sentiu como se o mundo onde você vive fosse injusto, imprevisível ou mau? Já 
aconteceram coisas com você ou com pessoas próximas a você que você não consegue 
explicar? Se Deus é realmente bom, por que Ele permite tanto sofrimento no mundo? É possível 
conciliar a crença em um Deus todo-poderoso com a imprevisibilidade da vida? 

 

Leia João 11:1-44 e reflita: 

1. Após saber que seu amigo Lázaro estava doente, Jesus demorou para ir até ele. Por que 
você acha que Jesus demorou? 

2. De que formas é difícil esperar? Você se lembra de alguma ocasião em que teve que 
esperar, e isso trouxe sofrimento? Olhando para trás, você enxerga algum benefício que 
lhe sobreveio por causa da espera? 

3. Pense em alguma situação na qual esteja esperando por alguma resposta de Deus. O que 
ele pode estar querendo ensinar a você por meio da espera? 

4. Você conhece alguma disciplina ou hábito que o ajude a passar pela espera? Quais? Caso 
não conheça, que tal conversar com algum cristão que possa ajudar você? 

5. Marta queria a ajuda de Jesus para seu irmão. Se alguém a perguntasse qual era sua 
maior necessidade naquele momento, provavelmente responderia algo relacionado a 
seu irmão. Como você responderia à pergunta: “qual a maior necessidade na sua vida 
hoje?” 

6. Jesus, no entanto, tira o seu foco do irmão, e coloca-o em si mesmo, afirmando-lhe que 
ele era a ressurreição e a vida. Marta não precisava de nada além de Jesus. Você crê 
nisso?  

7. De que forma o sofrimento pode acrescentar valor a nossa vida? Você consegue pensar 
em algum momento onde passou por alguma situação dolorosa por causa de algum bem 
maior que adviria do sofrimento? 

8. Adão e Eva tinham intimidade com Deus no Jardim do Éden, mas os cristãos 
experimentam intimidade maior, que lhes é dada por meio do sofrimento. Deus pode ser 



conhecido pelos cristãos como salvador, marido, amigo e sofredor. Qual desses papeis 
mais o inspira a perseverar no sofrimento? 

9. É tão fácil ficar focalizado em nossa dor e esquecer que há outras pessoas sofrendo 
também. Você está fazendo alguma coisa para aliviar o sofrimento de outras pessoas? O 
quê? Caso não esteja fazendo nada, o que poderia começar a fazer? 


