


JOHN BUNYAN 



• 1. Suas aflições.  
– (Atos 8:1) 

• 2. Ironia no fruto destas aflições. 
– Sara; Rebeca; Gideão; Davi;Maria; Cinco pães; Jesus. 

• 3. O Caminho de Deus.  

– 1 Cor 1:26-31; 1 Pedro 4:12; Tiago 1:2-4. 

• 4. Sofrimento filhos de Deus? 
– 4.1 Biografias – Jó 42:1-2; 1:20-21. 

– 4.2 A Bíblia: Efésios 1:11; Tiago 4:15; 

• 5. Porquê?  
– Is 46:10; Pv 16:9; 16:33; 19:21; 21:10; Mt 10:29; 

 



1. VOZES OPOSTAS. 
– Jr 23:10;  João 9:1-3 

2. MAS DEUS O TORNOU EM BEM. 
– Gn 50:20; 45:3-8. 

3. O que José diz? 
– 3.1 Gn 45:7; Mt 26:24 Salmo 105:16-19; Rm 8:28  
– “Deus intentou” 

 
4. JOHN BUNYAN: 

– “O Peregrino” “Cheiro de prisão” 
• “Assim, tendo sido entregue nas mãos do carcereiro, fui levado para a 

prisão e tenho estado aqui, por 12 anos completos, aguardando para 
ver o que Deus permitirá que estes homens façam comigo”. 

– Texto usado: 
•  “1 Pedro 4:19”. 

 



1. "O que será feito não é o que os inimigos desejam, nem o que 
decidiram, mas o que Deus deseja e o que Ele determina... E, como 
nenhum inimigo pode trazer sofrimento sobre uma pessoa, 
contrariamente à vontade de Deus, assim também ninguém pode 
se salvar das mãos do inimigos, quando Deus (DETERMINOU) 
entregá-lo para sua glória...Sofreremos ou deixaremos de sofrer 
conforme lhe agrada...Deus tem designado quem deve sofrer. O 
SOFRIMENTO NÃO SOBREVÉM POR ACASO NEM PELA VONTADE 
DO HOMEM, MAS PELA VONTADE E DETERMINAÇÃO DE DEUS". 

– Apocalipse 2:10  

2. O ANZOL NO NARIZ DELES: 
– Daniel 5:23; 2 Reis 19:20-28; Isaias 37:29. 

 

 
 



1. A prisão para Bunyan. 
– 2 Cor 1:9 

2. Maneira correta de ver as coisas. 
– 1) Sentença de morte sobre tudo:(família, saúde, contentamento, etc) 
– 2) Viver em Deus, que é invisível. 

• 2 Cor 4:18 

3. Viver em Deus , que é invisível. 
– Hebreus 12:1 
– Gálatas 6:14 
– 1 Cor. 9:27-33 

4. Sofrimento: normal e essencial: 
– Como Bunyan reagiu, o tornou e pode tornar-nos, 
– Perseguição frequente.  

• (Atos 14:22; João 15:20; 1 Pedro 4:12). 

Glória de Deus. 
– Fil. 3:8 

 

 



1. Nascimento. 
– 1.1 Contexto. 
– 1.2 Oliver Cromwell. 

2. Profissão. 
– 2.1 Sofrimento. 
– 2.2 Não crente. 
– 2.3 Casamento. 

3. Justiça no céu. 
– Um dia, quando passava pelo campo...esta sentença caiu sobre minha alma. Tua justiça está 

no céu. E pareceu-me, com isto, que eu via com os olhos da minha alma a Jesus Cristo à direita 
de Deus; ali, afirmo, estava minha justiça; assim, onde quer que estivesse e o que estivesse 
fazendo, Deus não podia dizer de mim, "FALTA-LHE MINHA JUSTIÇA", pois esta estava bem em 
frente dele. 

– Também vi, além disto, que não era a boa disposição do meu coração que tornou minha 
justiça melhor, e nem ainda a sua má disposição que a tornou pior, pois minha justiça era o 
próprio JESUS CRISTO, "JESUS CRISTO é o mesmo, ontem, hoje e para sempre" (Hebreus 13:8). 

– Agora as minhas cadeias realmente caíram de minhas pernas. Fui liberto das minhas aflições 
correntes.....Agora pude, também, ir para casa, regozijando-me pela graça e o amor de Deus. 

4. A extensão de sua obra cresceu. 
– John Owen: Eu trocaria voluntariamente minha erudição pelo poder do 

funileiro de tocar os corações das pessoas. 
 
 



1. FAMÍLIA. 
2. RETRATAÇÃO. 

– Se nada vai adiantar, a não ser que eu faça da minha consciência um matadouro e 
abatedouro contínuos, e a menos que eu arranque meus próprios olhos - eu me entrego ao 
cego para que me guie, o que, não duvido, é o que alguns querem - EU ESTOU 
DETERMINADO, O TODO PODEROSO SENDO MINHA AJUDA E ESCUDO, A SOFRER AINDA 
MAIS, SE MINHA VIDA FRÁGIL PERDURAR POR TANTO TEMPO, MESMO ATÉ QUE O 
MUSGO CRESÇA EM MINHAS SOBRANCELHAS, DO QUE, ASSIM, A VIOLAR MINHA FÉ E 
PRINCÍPIOS. 
 

– A separação de minha esposa e de meus pobres filhos tem frequentemente sido para mim, 
aqui neste lugar, COMO O ARRANCAR DA CARNE DOS MEUS OSSOS; e isto, não sòmente 
porque estou, até certo ponto, afeiçoado demais a estas grandes benevolências, mas 
também porque fico trazendo à minha mente as muitas dificuldades, misérias e 
necessidades que minha pobre família encontraria, caso eu fosse tirado deles, 
ESPECIALMENTE MINHA FILHA CEGA, que está mais próxima do meu coração do que tudo 
mais que tenho; OH, PENSAR NAS DIFICULDADES QUE MINHA FILHA CEGA PODERIA 
ATRAVESSAR, QUEBRARIA MEU CORAÇÃO EM PEDAÇOS. 

3. LIBERTAÇÃO E PRISÃO. 
4. MORTE LONGE DE CASA. 
5. SOFRIMENTOS. 



1. Mensagem a Igreja perseguida. 
– Qual foi o fruto deste sofrimento? 
– O que produziu em sua própria vida e na vida de outros? 

2. Seus escritos. 
3. Porque era extraordinário? 
Graça de Deus. 
4. Sofrimentos de Bunyan. 
• George Whitefield disse, a respeito do "Peregrino": 

– "Tem cheiro de prisão. Foi escrito quando o autor estava 
confinado na cadeia de Bedford (sudeste Inglaterra). E os 
ministros nunca pregam ou escrevem tão bem como quando 
estão debaixo da cruz: O Espírito de Cristo e da glória repousa 
sobre eles." 

– O cheiro da aflição estava na maioria dos seus escritos. 
 
 

 



1. SEUS SOFRIMENTOS O CAPACITARAM PARA A TAREFA. 

• 1.1  AMOR PELO REBANHO: 
– Livro:“Comportamento cristão.” 

• Assim, tenho eu, em poucas palavras, escrito para vocês, antes de morrer, 
(uma palavra para provoca-los à fé e à santidade), pois desejo que vocês, após 
a minha morte, tenham a vida que está reservada para todos aqueles que 
creem no SENHOR JESUS, e amam uns aos outros. Apesar de que, então, 
descansarei de meus labores, e estarei no paraíso, como seguramente creio; 
NÃO É LÁ, MAS AQUI, QUE DEVO FAZER BEM A VOCÊS. Portanto, eu, sem 
saber a brevidade da minha vida, nem os obstáculos que daqui por diante 
possa ter em servir ao meu DEUS e vocês, tomei esta oportunidade para 
apresentar-lhes estas poucas linhas, para sua edificação. 

• 1.2 Autobiografia: 
• "Frequentemente disse, diante do Senhor, que, se o ser enforcado sem demora 

diante de seus olhos, for o meio de despertar neles a verdade, e confirma-los 
nela, consentiria nisto com satisfação". 

 

 



1. As Palavras de Paulo ecoou em sua vida:  
– Gl 4:19 Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser  Cristo formado em vós. 

2. Ministro do evangelho: 
– "Meu coração tem sido tão envolto na glória desta obra excelente, que me considerei mais abençoado e 

honrando por Deus por isto, do que se Ele me tivesse feito o imperador do mundo cristão, ou o senhor de 
toda a glória da terra sem isto". 

3. A percepção do sofrimento em sua alma. Livro (A grandeza da alma) 
– Marcos 8:36 Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 
– 37 Que daria um homem em troca de sua alma? 

• Seu alvo é "despertar vocês, levantar vocês de suas camas de tranquilidade, segurança e 
prazer e fazer com que se ajoelhem diante dele, para suplicar-lhe graça para ficarem 
preocupados quanto "a salvação de suas almas". 

– Mc 13:13 ...aquele que perseverar até o fim será salvo. 
• Seguir-me não é como seguir...alguns outros mestres. O vento é sempre contrário, e a ira 

espumante do mar deste mundo e suas ondas, altas e orgulhosas, golpeiam 
continuamente os lados do barco ou do navio em que eu mesmo, minha causa e meus 
seguidores nos encontramos; portanto, que não ponha o pé nesta nau aquele que não 
deseja correr riscos, e que tem receio de se arriscar a morrer afogado. 

 

– João 15:2 Todo ramo...que dá fruto ele poda.. 
• "É a vontade de Deus que aqueles que vão para o céu, cheguem lá, de forma custosa ou 

com dificuldades. É com dificuldade que o justo se salva. Isto é, eles serão salvos, mas 
com grande dificuldade, para que possa ser o mais doce possível"  

– 1 Pedro 4:18 E, “se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador?” 
 



1. SOBERANIA DE DEUS SOBRE SOFRIMENTOS E TUDO MAIS: 
– Quem governa, quem manda, quem decide? 

• Isaias 40:12-20 – Quem é maior que Deus na terra? 
• Is. 40:21-26 – Quem é maior que Deus no céu? 

– O que será feito não é o que os inimigos desejam, nem o que decidiram, mas o que Deus deseja e determina... E como 
nenhum inimigo pode trazer sofrimento sobre uma pessoa, contrariamente a vontade de Deus, assim também ninguém pode 
se salvar das mãos dos inimigos, quando Deus ...[determinou] entrega-lo para sua glória....[como Jesus mostrou a Pedro "o 
tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus", João 21:19]. Sofreremos ou deixaremos de sofrer conforme lhe agrada. 

 

2. Quem irá vai sofrer? 
– 1 Ts 3:3  "... a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós 

mesmos sabeis que estamos designados para isto; 
– 4  pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o 

que, de fato, aconteceu e é do vosso conhecimento. 
3. Bunyan: Nada estranho para o crente! 

– 1 Pedro 4:12 Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a 
provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo; 

– 13  pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, 
para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. 

– 14  Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o 
Espírito da glória e de Deus. 

– 15  Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se 
intromete em negócios de outrem; 

– 16  mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso; antes, glorifique a Deus com esse 
nome. 
 

 

 
 
 



1. CONCLUSÃO DE BUNYAN: 

• 1.1 Meu futuro está em tuas mãos? 

–1.1.1 Paulo em Corinto – Atos 18:9 

–1.1.2 Jesus – João 7:30 

–1.1.3 Atos 5:41; 9:16; 1 Pedro 3:14; 4:16; Apc 
2:10. 

• 1.2 A soberania e controle de Deus! 

–  Davi disse: Sl 31:15 Nas tuas mãos, estão os 
meus dias. 



1. Santos sofredores: 

– 1.1 Moisés e Elias. (Lucas 9:30-31) 

– Porquê? 

– Espalhados para o mundo, onde, que lugar? 

2. A morte de Pedro, como seria?  

– Escrito (João 21:19) 

– Escritos no Livro de Deus. (Salmo 139) 

– Paulo: Atos 9:16 pois eu lhe mostrarei quanto lhe 
importa sofrer pelo meu nome. 

3. Exemplos de José, Davi e outros. 

 

 



1. MAIS ALÉM: 

• “Por qual verdade, através de qual mão, por quanto tempo”! 

• Qual o propósito de Deus na exposição de Sua soberania no 
sofrimento? 

2. Bunyan nos diz: 
– "Eu tenho, em poucas palavras, lidado com isto... 

para mostrar que nossos sofrimentos são 

ordenados e preparados por ele, para que vocês 

possam sempre, quando tiverem problemas por 

causa do seu Nome, não cambalear ou ficar 

incertos, mas ficar controlados, calmos, quietos 

em sua mente e digam: "Seja feita a vontade do 

Senhor" (Atos 21:14) 

 

 



1. Sofrermos, mas não sermos torturados: 
• Aprenda a compadecer-se e a lastimar a condição do inimigo...Nunca 

nutra rancor contra eles por causa da sua presente vantagem. "Não se 
aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. (Pv 24:19). 
Não se aborreça, apesar de eles estragarem seu descanso. Foi Deus quem 
lhes ordenou que fizessem isto, para testa sua fé e sua paciência. Não lhes 
deseje mal algum pelo que estão tirando de você; é a paga do trabalho 
deles, e logo vai parecer a eles que muito bem mereceram a 
paga...Bendiga a Deus que você não será contado com eles...Quão 
amavelmente, portanto, Deus lida conosco, quando escolher nos afligir-
nos por um pouco de tempo, para que, com bondade eterna, tenha 
misericórdia de nós. 

• 2. 2 Sm 16:10-11 Simei amaldiçoando Davi;  
– Rm 12:17-21; 1 Pedro 2:21-23 ; 3:8;  

– Salmo 119:67,71,75. 



1. NÃO PRODUZ FRUTO, NÃO HÁ INVERNO. 
• “Viver em Deus, que é invisível” (Hb 11:24-27) 

– Existe coisas de Deus que podem ser observadas em um dia, e noutro, não. Seu poder em 
sustentar alguns, sua ira em abandonar outros, o fazer que arbustos fiquem firmes, enquanto 
permite que cedros caiam, o tornar em tolice o conselho dos homens e fazer com que o diabo 
passa a perna em si próprio; o conceder a sua presença ao povo e o abandonar seus inimigos em 
trevas; o revelar a retidão dos corações dos seus santificados, e a exposição da hipocrisia de 
outros; tudo isto são maravilhas espirituais operadas no dia de sua ira, do redemoinho e da 
tempestade...Temos a tendência de irmos longe demais nos dias calmos, e pensarmos que 
estamos bem avançados, e bem mais fortes do que realmente descobrimos estar, quando o dia 
da provação vem sobre nós...Não poderíamos viver sem tais mudanças da mão de Deus sobre 
nós. Nossa natureza carnal cresceria excessivamente, senão tivéssemos nossos invernos no 
tempo apropriado. Diz-se que em alguns países, as árvores crescem, mas não produzem 
frutos, pois não há inverno ali. 

2.  BUNYAN: 
– Assim, roga ao seu povo que se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus e que 

confie que tudo será feito para o seu bem. 
– "Permita-me rogar-te que não ficarás ofendido, quer com Deus, quer com os 

homens, se a cruz sobre ti for pesada. Com Deus, pois ele nada faz sem uma causa; 
com o homem , pois...são servos de Deus para o seu bem. Toma, portanto, 
agradecidamente, o que te vem da parte de Deus, através deles". 

3. FUGIR OU PERMANECER: 

• Moisés, Davi, Jeremias, Jesus, Paulo. 



1. CONFIANÇA NA PALAVRA DE DEUS NOS SOFRIMENTOS: 

• 1.1 Era a chave para Bunyan! 
– Cristãos, orem por mim ao nosso Deus, com muita seriedade, fervor e 

frequentemente, todas as vezes em que baterem na porta do nosso Pai; pois 
eu, de fato, preciso muito das vossas orações, pois meu trabalho é grande, 
meu coração é vil, o diabo fica vigiando e o mundo gostaria de dizer 
alegremente; Ah,ah, ah, é assim que queremos! (coração obstinado, quer 
porque quer). 

– Quanto a mim, preservar-me não posso, confiar em mim, não ouso; se Deus 
não me ajudar, estou certo de que não vai demorar muito para que meu 
coração me engane, e o mundo tome vantagem sobre mim. 

2. O que significou a prisão para Bunyan? 
– Martinho Lutero! 

– José: Gn 45:4-7; 50:20. 

 
 

 

 



1. A DESCOBERTA DE BUNYAN: 
• EU NUNCA TINHA EXPERIMENTADO, EM TODA A MINHA VIDA, TAL ABERTURA NA 

PALAVRA DE DEUS, COMO QUE AGORA EU TINHA NA PRISÃO. AQUELAS 
PASSAGENS DAS ESCRITURAS, NAS QUAIS ANTERIORMENTE NÃO VIA NADA, 
AGORA BRILHAVAM SOBRE MIM, NESTE LUGAR E NESTA SITUAÇÃO. 

• JESUS CRISTO, IGUALMENTE, NUNCA TINHA SIDO TÃO REAL E 
EVIDENTE COMO AGORA. AQUI EU O TENHO, DE FATO, VISTO E 
SENTIDO... 

• Aqui, neste lugar, eu tenho tido doces visões do perdão, dos meus 
pecados e de estar com Jesus, em outro mundo... 

• Eu tenho visto aqui o que, estou certo, jamais serei capaz de 
expressar, enquanto neste mundo... 

• Eu nunca havia compreendido o que significava Deus ficar ao meu 
lado, em todo o tempo, a cada oferta de Satanás, para me afligir, 
como tenho descoberto que Ele faz, desde que cheguei  aqui. 
 
 



1. EU TENHO UMA CHAVE: 

•  “O Peregrino”: 
– "Que tolo eu tenho sido, ficar assim numa masmorra 

fedorenta, quando posso sair andando livre. No bolso do meu 
peito eu tenho uma chave chamada "PROMESSA", a qual - 
disto estou plenamente convencido - abrirá qualquer 
fechadura do Castelo da Dúvida". 

– "Então", disse Esperança, "Isto é uma boa notícia. Meu bom 
irmão, tire-a do bolso do seu peito e tente". 

– Então, Cristão tomou a chave do bolso do seu peito e 
começou a abrir a fechadura da porta e masmorra; e quando 
ele virou a chave, o ferrolho soltou-se, e a porta abriu-se com 
facilidade, e Cristão e Esperança saíram imediatamente. 

2. Mt 4:4; Jó 23:12; Jr 15:16 



1. O SANGUE DELE É BIBLINO: 

•  Saturado, encharcado, ensopado! 

2. Charles Spurgeon! 

• Sua reverência, tremor diante da Palavra: 
– Isaias 66:2;  Sl 119:120 O meu corpo estremece diante 

de ti, as tuas ordenanças enchem-me de temor. 

– 161 Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é 
diante da tua Palavra que o meu coração treme.  

– Isaias 66:2 ...A este eu estimo: ao humilde e contrito de 
espírito, que treme diante da minha Palavra. 

• Porque, ele está entre nós? 

 

 



1. O QUE BUNYAN NOS MOSTRA? 

• O que ele disse para seu povo? 

– Deus espalhou flores do seu jardim no caminho todo, 
desde a porta do inferno, onde estávamos, até a 
porta do céu, aonde vamos. VEJAMOS COMO AS 
PROMESSAS, CONVITES, CHAMADAS E 
ENCORAJAMENTOS, como lírios, estão ao nosso 
redor? Cuidemos para mão pisá-las debaixo dos 
nossos pés. 

– Cl 2:6-7  


