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• O “problema intelectual” do sofrimento 

 

• Como lidar com o seu sofrimento? 

 

• Como lidar com o sofrimento alheio? 

 

• Quais são as marcas do sofrimento? 

 

• Quais são os propósitos do sofrimento? 



13 Naquele mesmo dia [domingo da ressureição], dois 

deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 

onze quilômetros de Jerusalém. 14 No caminho, 

conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. 15 

Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se 

aproximou e começou a caminhar com eles;” 

Lucas 14 
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17 E lhes perguntou: “Sobre o que vocês estão discutindo 

enquanto caminham?” Eles pararam, com os rostos 

entristecidos. 18 Um deles, chamado Cleopas, perguntou-

lhe: “Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe 

das coisas que ali aconteceram nestes dias?” 19 “Que 

coisas?”, perguntou ele. 
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21 e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção 

a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso 

aconteceu.  
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25 Ele lhes disse: “Como vocês custam a entender e como 

demoram a crer em tudo o que os profetas falaram!” 

 

27 E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-

lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. 
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30 Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu 

graças, partiu-o e o deu a eles. 31 Então os olhos deles 

foram abertos e o reconheceram...  
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“Dos heróis da fé, às personagens quase desconhecidas da 

Bíblia, todos sofreram e a Palavra de Deus fala disso com 

certa naturalidade. Quer por terem sido perseguidos por 

amor a Cristo, quer por terem enfrentado perdas, 

doenças, frustrações, esgotamento, críticas, depressão, 

incompreensões, pecado, todos passaram por 

circunstâncias desafiadoras que envolveram algum tipo de 

sofrimento.   

Vivemos hoje circunstâncias muito parecidas, desafiadoras, 

pelos mesmos motivos básicos. Como enfrentá-las? 

Venha ouvir cristãos, do passado e do presente, 

responderem a esta pergunta com suas vidas e palavras. 

Venha compartilhar também a sua resposta!” 

Descrição do Curso 



O que não é Esclerose Múltipla? 



Qual é a sua causa? 



O que é Esclerose Múltipla? 



O que a Esclerose Múltipla causa? 



A minha história 
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Artigo: Esclerose Múltipla e Depressão (postado em 6 de janeiro de 2013) 

Fonte: http://escleroceito.blogspot.com.br/2013/01/esclerose-multipla-e-depressao.html  
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“Estejam sempre preparados para 

responder a qualquer pessoa que 

lhes pedir a razão da esperança que 

há em vocês.”  

 

1Pedro 3:15 



1974  

“Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e 

mesmo com o passar dos anos não se desviará deles.” Pv 22.6 

 

1983  

“ Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram; por pouco não 

escorreguei.”  Sl 73.2 

 

1989  

“ Assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a 

pena é comer, beber, e desfrutar o resultado de todo o esforço que se 

faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, 

pois essa é a sua recompensa.” Ec 5.18 

 

2002  

“Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a 

sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o 

pai faz ao filho de quem deseja o bem..” Pv 3.11-12 



“...  aceitar a sua sorte e a ser feliz 

em seu trabalho, isso é um presente 

de Deus. Raramente essa pessoa fica 

pensando na brevidade da sua vida, 

porque Deus o mantém ocupado 

com a alegria do coração.”  

 

Provérbios 5:19-20 
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