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O sofrimento é uma realidade 
presente na vida de todos nós, 

seja por estarmos passando 
por ele ou por estarmos 

convivendo com alguém que o 
tem enfrentado. 

Sofrimento – Realidade



“O bem era originário da 
prática da virtude. O corpo e a 

alma não deveriam sofrer 
para, desta forma, chegar-se 

ao prazer.”
Epicurismo

Algumas considerações



“Os fenômenos exteriores a 
vida devem ser deixados de 

lado, como a emoção, o prazer 
e o sofrimento. .”

Estoicismo

Algumas considerações



“O bem é tudo aquilo capaz de 
oferecer prazer imediato - o 
prazer é o supremo bem da 
vida humana. O mal é aquilo 

que gera sofrimento 
Hedonismo

Algumas considerações



“aquele que parece gostar de sofrer, 
seja para se satisfazer ou para se 

punir.
É uma tendência pela qual uma 

pessoa busca prazer ao sentir dor ou 
imaginar que a sente.”

Masoquista

Algumas considerações



O Sofrimento nas Escrituras

16 À mulher, ele declarou: “Multiplicarei 
grandemente o seu sofrimento na gravidez; com 
sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será

para o seu marido, e ele a dominará”. 17 E ao 
homem declarou: “Visto que você deu ouvidos à
sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual 
eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a 
terra por sua causa; com sofrimento você se 

alimentará dela todos os dias da sua vida. 

Gn 3



O Sofrimento nas Escrituras

1 Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera 
nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, 

chamada Hagar, 2 disse a Abrão: “Já que o 
SENHOR me impediu de ter filhos, possua a 
minha serva; talvez eu possa formar família 

por meio dela”. Abrão atendeu à proposta de 
Sarai. 3 Quando isso aconteceu, já fazia dez 

anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. 
Gn 16



O Sofrimento nas Escrituras

Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe 
entregou sua serva egípcia Hagar. 4 Ele 

possuiu Hagar, e ela engravidou. Quando se 
viu grávida, começou a olhar com desprezo 

para a sua senhora. 5 Então Sarai disse a 
Abrão: “Caia sobre você a afronta que venho 

sofrendo. Coloquei minha serva em seus 
braços e, agora que ela sabe que engravidou, 

despreza-me. 
Gn 16



O Sofrimento nas Escrituras

34 Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se 
de pano de saco e chorou muitos dias por 
seu filho. 35 Todos os seus filhos e filhas 
vieram consolá-lo, mas ele recusou ser 
consolado, dizendo: “Não! Chorando 

descerei à sepultura para junto de meu 
filho”. E continuou a chorar por ele. 

Gn 37



O Sofrimento nas Escrituras

3 Enquanto eu mantinha escondidos 
os meus pecados, o meu corpo 

definhava de tanto gemer. 4 Pois dia 
e noite a tua mão pesava sobre 
mim; minhas forças foram-se 

esgotando como em tempo de seca. 
Sl 32



O Sofrimento nas Escrituras

31 Quando notaram como ela se levantou 
depressa e saiu, os judeus, que estavam com 

ela na casa confortando-a, seguiram-na, 
supondo que ela ia ao sepulcro, para ali 

chorar. 
32 Chegando ao lugar onde Jesus estava e 
vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e 

disse: “Senhor, se estivesses aqui meu irmão 
não teria morrido”. 

Jo 11



O Sofrimento nas Escrituras

33 Ao ver chorando Maria e os judeus 
que a acompanhavam, Jesus agitou-se 

no espírito e perturbou-se. 
34 “Onde o colocaram?”, perguntou 

ele. “Vem e vê, Senhor”, responderam 
eles. 

35 Jesus chorou. 
Jo 11



Sofrimento - Realidade

Podemos disfarçar o 

sofrimento, mas não negar 

sua existência.
(autor desconhecido)



Limiar Absoluto

Limiar Absoluto de tato

• Ponta da língua: sensível a 2g de pressão
• Dedos da mão: sensíveis a 3g de pressão
• Dorso da mão: sensível a 12g de pressão
• Parte posterior do antebraço: sensível a 33g      
de pressão
• Sola do pé: sensível a 250 g de pressão



Limiar Absoluto

Limiar Absoluto de dor

•Córnea: 0,2g produzem sensações doloridas
•Antebraço: 20g produzem sensações doloridas
•Dorso da mão: 100g produzem sensações doloridas
•Sola do pé: 200g produzem sensações doloridas
•Ponta do dedo: 300g produzem sensações doloridas



Limiar Absoluto
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Limiar Absoluto
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Limiar Absoluto
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Tipos de sofrimento 

41 Então um homem chamado Jairo, 
dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se 

aos pés de Jesus, implorando-lhe que 
fosse à sua casa 

42 porque sua única filha, de cerca de 
doze anos, estava à morte. Estando Jesus 

a caminho, a multidão o comprimia. 

Lc 8



Tipos de sofrimento 

43 E estava ali certa mulher que 
havia doze anos vinha sofrendo 
de uma hemorragia e gastara 

tudo o que tinha com os 
médicos; mas ninguém pudera

curá-la. 
Lc 8



O Sofrimento - Realidade

Fatos constatados até aqui:

• O sofrimento existe
• Todos nós estamos sujeitos a sofrer
• Cada um tem o seu nível de 

sensibilidade
• Nem todo sofrimento é resultado de dor 

física



Perguntas que ficam!

Por que existe a dor?
Pra que existe a dor?



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

Consequência da Queda

16 À mulher, ele declarou: “Multiplicarei 
grandemente o seu sofrimento na gravidez; com 
sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será

para o seu marido, e ele a dominará”. 17 E ao 
homem declarou: “Visto que você deu ouvidos à

sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu 
lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra 

por sua causa; com sofrimento você se alimentará
dela todos os dias da sua vida. 

Gn 3



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

Consequência da Queda

22 Sabemos que toda a natureza criada 
geme até agora, como em dores de parto. 

23 E não só isso, mas nós mesmos, que 
temos os primeiros frutos do Espírito, 
gememos interiormente, esperando 

ansiosamente nossa adoção como filhos, a 
redenção do nosso corpo. 

Rm 8



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

Nossas próprias escolhas equivocadas

7 Não se deixem enganar: de Deus não 
se zomba. Pois o que alguém semear, 

isto também colherá. 
8 Quem semeia para a sua carne, da 
carne colherá destruição; mas quem 

semeia para o Espírito, do Espírito 
colherá vida eterna.

Gl 6



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

Nossas próprias escolhas equivocadas 

10 Então Judas Iscariotes, um dos Doze, 
dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a 

fim de lhes entregar Jesus. 
11 Eles ficaram muito contentes ao ouvir 

aquilo e prometeram-lhe dinheiro. 
Assim, ele procurava uma oportunidade 

para entregá-lo.
Mc 14



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

A ação de outros 

7 Eu os farei meu povo e serei o Deus de 
vocês. Então vocês saberão que eu sou o 

SENHOR, o seu Deus, que os livra do 
trabalho imposto pelos egípcios.

9 Moisés declarou isso aos israelitas, mas 
eles não lhe deram ouvidos, por causa da 

angústia e da cruel escravidão que sofriam. 
Ex 6



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

A ação de outros 

“Ele foi ferido pelas nossas 
transgressões e moído pelas 
nossas iniquidades; o castigo 

que nos traz a paz estava sobre 

ele, e pelas suas pisaduras 
fomos sarados.”

Is 53.5



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

A ação de outros 

“Quando as almas se tornam maldosas, elas 

certamente se aproveitam dessa possibilidade para 
machucar-se uma à outra... E foi o homem, não Deus, 
que inventou câmaras de tortura, chicotes, prisões, 

escravidão, armas, baionetas e bombas, e é pela 
avareza humana ou estupidez do homem, não só

pelas catástrofes da natureza, que temos a pobreza e 
o trabalho duro.”

C. S. Lewis, O Problema do Sofrimento



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

Satanás e as hostes do mau 

Sejam sóbrios e vigiem. O 
diabo, o inimigo de vocês, anda 
ao redor como leão que ruge, 

procurando a quem possa 
devorar.

1Pe 5.8



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

Satanás e as hostes do mau

6 O SENHOR disse a Satanás: “Pois 
bem, ele está nas suas mãos; apenas 

poupe a vida dele”. 7 Saiu, pois, 
Satanás da presença do SENHOR e 
afligiu Jó com feridas terríveis, da 

sola dos pés ao alto da cabeça.
Jó 1



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

Pecados pessoais 
11 E o SENHOR disse a Samuel: “Vou realizar em Israel 
algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem 

sabendo. 12 Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o 
que falei contra sua família, do começo ao fim. 13 Pois 
eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por 

causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha 
consciência; seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele 
não os puniu. 14 Por isso jurei à família de Eli: ‘Jamais 

se fará propiciação pela culpa da família de Eli
mediante sacrifício ou oferta’ 1Sm 3



O Problema do Sofrimento

POR QUE EXISTE?

Pecados pessoais 

14 Mais tarde Jesus o encontrou 
no templo e lhe disse: “Olhe, 
você está curado. Não volte a 

pecar, para que algo pior não lhe 
aconteça”.

Jo 5



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Dando atenção à Dor

Não ousamos cortar o 
sistema de alarme sem 

primeiramente escutar o 
aviso.



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Dando atenção à Dor

Bob Gross
• Carreira – NBA
• 1 Jogo
• Obstinação
• Alarme
• Desprezo
• Fim



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Dando atenção à Dor

A dor não é o grande erro 
de Deus. É uma dádiva, a 

dádiva que ninguém 
deseja



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Dando atenção à Dor
D. Paul Brand
Ortopedista e cirurgião renomado, filho de 
missionários, o dr. Paul Brand passou os 
primeiros anos de sua vida nas montanhas do 
sudoeste da Índia, de onde saiu para estudar na 
Inglaterra. Formado pela Universidade de Londres,
voltou à Ásia em 1946, já casado com Margaret,
para ensinar no Colégio e Hospital Cristão de Vellore. Neste retorno à Índia, 
o casal começou a trabalhar na assistência aos chamados “mendigos 
leprosos”, gente execrada por uma sociedade regida pelo sistema de castas. 
Foi assim que Brand desenvolveu um tratamento para as deformidades 
causadas pela doença, bem como uma nova forma de atendimento, mais

humanizada. 



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Dando atenção à Dor

Brand esforçou-se para testar sua 
teoria de que a lepra era uma causa 

secundária, não primária 

das lesões, que era diferente 
do que se acreditava por 
anos acerca da lepra.



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Dando atenção à Dor

• Machucados nos pés eram 
fáceis de explicar. 
• Como pedaços de dedos de 
mãos e de pés podiam 
desaparecer enquanto os 
pacientes dormiam? 



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Dando atenção à Dor

Mais do que qualquer 
coisa, a dor deve ser 

compreendida como uma 
estrutura de comunicação. 



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Sofrimento – O Megafone de Deus

C. S. Lewis introduziu a expressão “dor, 
o megafone de Deus”. Ele disse: “Deus 
sussurra quando sentimos prazer, fala 

em nossa consciência, mas grita 
quando sofremos. Ele usa esse 

megafone para acordar o mundo 
adormecido.”



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Algumas Considerações 

• a dor é desagradável o suficiente para forçar-
nos a retirar os dedos de um fogão quente. Mas 
é justamente essa característica que nos livra da 
destruição. Se não fosse um sinal de alerta que 
exigisse pronta reação, não prestaríamos a 
devida atenção. 
• A dor envia um sinal não só para o paciente, 
como também para a comunidade que o cerca.



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Algumas Considerações 

•A culpa é a mensagem de dor à consciência, 
informando-a de que algo está errado e precisa ser 
tratado .
• A cruz ressalta a inevitabilidade do sofrimento 
neste mundo. Jesus não evitou o sofrimento. Tão 
pouco o podemos nós. 
• Se a cruz nos lembra que o padecimento é
inevitável, a ressurreição nos assegura que o 
sofrimento nunca tem a última palavra. 



O Problema do Sofrimento

PARA QUE EXISTE?

Algumas Considerações 

• É sempre salutar obedecer aos limites 
impostos pelo Criador. Uma vez que esse 
limites são ultrapassados, a luz indicadora 
acende e ela se reflete em dores físicas e, até
mentais .
• As pessoas têm o direito de enfrentar seu 
sofrimento abertamente. Precisam saber que 
Deus conhece e compreende sua provação. 



Sofrimento

Crescendo em Piedade

Reações humanas diante do sofrimento 

Há dois grandes erros que corremos o risco de 
cometer ao lidar com o sofrimento e buscarmos 
respostas para nossos questionamentos :
1 - Atribuir todo sofrimento a Deus, exergando-o 
como um castigo para os erros humanos; 
2 - Achar que a vida com Deus nunca trará
sofrimento 



Sofrimento

Crescendo em Piedade

Reações humanas diante do sofrimento 

Charles Stanley diz: “Nossos 
objetivos e nossa perspectiva da 
vida determinam nossa reação 

diante do sofrimento”
Livro - Como lidar com o Sofrimento



Sofrimento

Crescendo em Piedade

Reações humanas diante do sofrimento

Sofrimento Pessoal

• Medo
• Desânimo
• Desespero
• Culpa
• Responsabilizar 
• Esperança

Sofrimento de outros

• Indiferença
• Julgar
• Presença
• Compadecer
• Suportar
• Orar 



Sofrimento

Crescendo em Piedade

Reações humanas diante do sofrimento 

A grande diferença entre alguns que 
se aproximaram de Deus e outros 

que se afastaram diante do 
sofrimento é a atitude de cada um 

quanto a causa do sofrimento.



Crescendo em Piedade

Levar o crente de volta ao caminho

11 Meu filho, não despreze a 
disciplina do SENHOR nem se magoe 

com a sua repreensão, 12 pois o 
SENHOR disciplina a quem ama, 
assim como o pai faz ao filho de 

quem deseja o bem.
Pv 3.11-12



Crescendo em Piedade

Levar o crente de volta ao caminho

11 Nenhuma disciplina parece ser 
motivo de alegria no momento, mas 
sim de tristeza. Mais tarde, contudo, 
ela produz um fruto de justiça e paz 

para aqueles que por ela foram 
exercitados.

Hb 12



Crescendo em Piedade

Aperfeiçoar o caráter do cristão

3 Não só isso, mas também nos 
gloriamos nas tribulações, porque 
sabemos que a tribulação produz 

perseverança; 
4 a perseverança, um caráter aprovado; 

e o caráter aprovado, esperança. 
Rm 5



Crescendo em Piedade

Confirmar o valor da fé

6 Nisto vocês exultam, ainda que agora, 
por um pouco de tempo, tenham de ser 
entristecidos por todo tipo de provação, 
7 para que a muito preciosa prova da sua 
fé, mais do que o ouro refinado pelo fogo, 

seja discoberta para louvor e glória e 
honra na revelação de Jesus Cristo.

1Pe 1



Crescendo em Piedade

Manifestar a graça divina

29 pois a vocês foi dado o privilégio 
de não apenas crer em Cristo, mas 

também de sofrer por ele, 
30 já que estão passando pelo mesmo 

combate que me viram enfrentar e 
agora ouvem que ainda enfrento. 

Fp 1



Crescendo em Piedade

Crescer no Conhecimento de Deus

2 “Sei que podes fazer todas as 
coisas; nenhum dos teus planos 

pode ser frustrado. 
5 Meus ouvidos já tinham ouvido a 

teu respeito, mas agora os meus 
olhos te viram. 

Jó 42



Crescendo em Piedade

Manifestar a Glória de Deus

Ao ouvir isto, Jesus disse: “Essa 
doença não acabará em morte; 

é para a glória de Deus, para 
que o Filho de Deus seja 

glorificado por meio dela”. 
Jo 11.4


