
Felicidade no sofrimento 



INTRODUÇÃO 



Meus irmãos, 
considerem motivo de 

grande alegria o fato de 
passarem por diversas 

provações,  
Tg 1.2 



Feliz é o homem que 
persevera na provação, 

porque depois de aprovado 
receberá a coroa da vida que 

Deus prometeu aos que o 
amam.  

Tg 1.12 



1ª  
Razão O PAPEL DO SOFRIMENTO 



1ª  
Razão Tem o propósito da perfeição 



Respondeu Jesus: “Eu 
sou o caminho, a 
verdade e a vida. 

Ninguém vem ao Pai, a 
não ser por mim.   

Jo 14.6 



Sabemos que toda a 
natureza criada geme 
até agora, como em 

dores de parto.   
Rm 8.22 



Portanto, sejam 
perfeitos como 
perfeito é o Pai 

celestial de vocês”.  
Mt 5.48 



3 pois vocês sabem que a prova 
da sua fé produz perseverança. 4 

E a perseverança deve ter ação 
completa, a fim de que vocês 

sejam maduros e íntegros, sem 
lhes faltar coisa alguma.  

Tg 1.3-4 



1ª  
Razão 

Conhecer a contribuição do 
sofrimento 



O crisol é para a prata e 
o forno é para o ouro, 

mas o que prova o 
homem são os elogios 

que recebe. 
Pv 27.21 



1ª  
Razão Alegrar-se com a oportunidade 



Se vocês, apesar de serem 
maus, sabem dar boas coisas 
aos seus filhos, quanto mais o 

Pai de vocês, que está nos 
céus, dará coisas boas aos 

que lhe pedirem!   
Mt 7.11 



Os discípulos 
continuavam cheios 

de alegria e do 
Espírito Santo.   

At 13.52 



Sabemos que Deus age em 
todas as coisas para o bem 
daqueles que o amam, dos 

que foram chamados de 
acordo com o seu 

propósito.   Rm 8.28 



2ª  
Razão AS CONDIÇÕES DE GANHO 



2ª  
Razão Processo 



4 E a perseverança deve ter ação 
completa, a fim de que vocês sejam 

maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa 
alguma. 5 Se algum de vocês tem falta 

de sabedoria, peça-a a Deus, que a 
todos dá livremente, de boa vontade; e 

lhe será concedida. 

Tg 1.4-5 



Jesus ia crescendo 
em sabedoria, 

estatura e graça 
diante de Deus e dos 

homens.  Lc 2.52 



Chegando à sua cidade, 
começou a ensinar o povo na 

sinagoga. Todos ficaram 
admirados e perguntavam: 

“De onde lhe vêm esta 
sabedoria e estes poderes 

miraculosos?  Mt 13.54 



Quando todo o Israel ouviu o 
veredicto do rei, passou a 

respeitá-lo profundamente, 
pois viu que a sabedoria de 
Deus estava nele para fazer 

justiça. 
1Re 3.28 



Pois eu lhes darei palavras 
e sabedoria a que nenhum 
dos seus adversários será 

capaz de resistir ou 
contradizer.  

Lc 21.15 



2ª  
Razão Fornecedor 



‘O profundidade da riqueza 
da sabedoria e do 

conhecimento de Deus! Quão 
insondáveis são os seus 

juízos, e inescrutáveis os seus 
caminhos!  

Rm 11.33 



O temor do SENHOR é o 
princípio do 

conhecimento, mas os 
insensatos desprezam a 
sabedoria e a disciplina.  

Pv 1.7 



Aquele que não poupou a seu 
próprio Filho, mas o entregou 
por todos nós, como não nos 

dará, juntamente com ele, 
gratuitamente todas as 

coisas?  
Rm 8.32 



2ª  
Razão Exclusividade 



6 Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, 
pois aquele que duvida é semelhante à 

onda do mar, levada e agitada pelo 
vento. 7 Não pense tal homem que 

receberá coisa alguma do Senhor; 8 é 
alguém que tem mente dividida e é 

instável em tudo o que faz.   

Tg 1.6-8 



e de manhã: ‘Hoje haverá 
tempestade, porque o céu está 

vermelho e nublado’. Vocês 
sabem interpretar o aspecto 

do céu, mas não sabem 
interpretar os sinais dos 

tempos!   Mt 16.3 



Assim, quando Pedro 
subiu a Jerusalém, os 
que eram do partido 

dos circuncisos o 
criticavam, dizendo:   

At 11.2 



Mas aquele que tem 
dúvida é condenado se 

comer, porque não come 
com fé; e tudo que não 

provém de fé é pecado.   

Rm 14.23 



Respondeu Jesus: “ 
‘Amarás o Senhor teu Deus 
de todo o teu coração, de 
toda a tua alma e de todo 

o teu entendimento’.  
   

Mt 22.37 



“Ninguém pode servir a dois 
senhores; pois odiará a um e 

amará o outro, ou se dedicará 
a um e desprezará o outro. 
Vocês não podem servir a 

Deus e ao Dinheiro”.    

Mt 6.24 



CONCLUSÃO 



Feliz é o homem que 
persevera na provação, 

porque depois de aprovado 
receberá a coroa da vida que 

Deus prometeu aos que o 
amam.  

Tg 1.12 


