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INTRODUÇÃO
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CONTEÚDO DA  
AULA  

  
✓ Definição de sofrimento.

✓Algumas fontes de sofrimento

✓ Algumas faces do sofrimento

✓ As diversas teorias.

✓Orientações  bíblicas

✓ Conclusão. 



SOFRIMENTO

Sofrimento é qualquer 
experiência aversiva 

com uma emoção 
negativa 

correspondente, 
associado com dor e 

infelicidade. 





SOFRIMENTO  
UM CONCEITO RELATIVO

SOFRIMENTO X FELICIDADE 
São conceitos relativos. 



✓ O “mundo”.  
✓ A ”carne” 
✓ Satanás e demônios. 
✓ Nosso corpo. 
✓ Mundo animal. 
✓ Vírus e bactérias. 
✓ Pessoas. 
✓ Natureza. 
✓ Acidentes 
✓ Nossos erros. 
 

ALGUMAS FONTES DE 
SOFRIMENTO



    

    A. Perdas materiais.  
 B. Falta de recursos. 
 C. Desemprego 
 D. Enfermidade. 
 E. Lesão física permanente 
 F. Separação conjugal. 
 G. Morte de cônjuge 
 H. Perda de filhos. 
 I. Quase tudo... junto 
  

ALGUMAS FACES DO SOFRIMENTO. 



 A. Negação do fato. 
 B.  Não aceitação 
 C. Desânimo com a vida. 
 D. Preocupação com o futuro. 
 E. Isolamento. 
 F. Sentimento de culpa.  
          G. Descuido pessoal. 
 H. Uma alma azeda. 
 J. Uma alma ”azeda” 
.

POSSÍVEIS 
REAÇÕES



 A. Viajar 
 B.  Drogas 
 C. Lazer desenfreado 
 D. Comer, e comer 
 E. Beber. 
 F

ALGUMAS 
FANTASIAS



AS DIVERSAS 
TEORIAS SOBRE O  
SOFRIMENTO



EPICURO

Epicuro 
340-270 a.C

✓ Buscar a felicidade com moderação.

✓ Contentar com o pouco.

✓ Suportar a dor com serenidade.

✓ Deus não se importa com os homens.

✓ Ataraxia – Ausência de inquietações

✓ Não temer os deuses e nem a morte. 



Não devemos temer a morte. 
A morte não é nada para nós, 
pois enquanto vivemos, ela 
não existe, e quando chega, 
não existimos mais. A morte 
não se refere a nós, nem 
quando estamos vivos, nem 
quando estamos mortos’’ 

Meu corpo fica saturado de 
prazer quando tenho pão e 
água. 

”
Epicuro 

340-270 a.C
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“Deus quer impedir os males e não pode,  
ou pode e não quer,  ou não quer nem pode,  

ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente:  
o que é impossível em Deus.  

Se pode e não quer, é invejoso:  
o que, do mesmo modo, é contrário a Deus.  

Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente: 
portanto, nem sequer é Deus.  

Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com 
Deus, donde provém então a existência dos males?  

Por que razão é que não os impede?”

O QUESTIONAMENTO DE EPICURO



 OS ESTÓICOS.

Zenão 
341-270 

a.C ?

▪  Deus é tudo.  Panteismo

▪  Tudo já está determinado.

▪  Aceitar o sofrimento.

▪  Renunciar os prazeres.

▪  Desenvolver a apateia.



OUTRAS TEORIAS

1. HINDUÍSMO

3. ISLAMISMO

EXISTE UMA CAUSA NO PASSADO

4. CONFORMISMO

TUDO É DA VONTADE DE DEUS

É UM BEM DISFARÇADO

5. RETRIBUICIONISMO

6. DUALISMO

ESTAMOS PAGANDO

HÁ DUAS FORÇAS SUPREMAS E OPOSTAS

7. ATEISMO SE EXISTISSE DEUS, ELE CESSARIA O MAL

2. BUDISMO AÇÕES x REAÇÕES – VIVER É SOFRER



8. FINITISMO

10. IMPOSSIBILITISMO

DEUS NÃO TEM PODER E NEM AMOR

11. NEOPENTECOSTALISMO

DEUS NÃO PODERIA PREVER O MAL

TUDO É CAUSADO PELO ”ENCOSTO”

9. NECESSITARIANISMO DEUS TINHA QUE CRIAR ASSIM

12. BÍBLIA

OUTRAS TEODICEIAS



ENSINO BÍBLICO ACERCA DO 
SOFRIMENTO  



O ENSINO DE GÊNESIS
GÊNESIS 1.31 - E Deus viu tudo o que havia feito, e 
tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a 
manhã; esse foi o sexto dia.

GÊNESIS  2.17  –  Não  coma  da  árvore  do 
conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que 
dela comer, certamente você morrerá”.

1. Ruptura entre o homem e o Criador.
2. Ruptura entre o homem e seu semelhante
3. Ruptura entre o homem e a natureza
4. Ruptura do homem consigo mesmo



    
     

       

TODOS NÓS 
ESTAMOS SUJEITOS 

A PASSAR POR 
SOFRIMENTOS.

Eclesiastes 11.8  

Ainda que o homem viva 
muitos anos, deve desfrutar 

sua vida toda; contudo, 
deve lembrar-se de que há 

dias de trevas, porque serão 
muitos. 



    
     

       

SOFRIMENTO NEM 
SEMPRE É 

CONSEQUÊNCIA DE 
PECADOS

Lucas 13. 4-5 

Vocês pensam que aqueles dezoito 
que morreram, quando caiu sobre 

eles a torre de Siloé, eram mais 
culpados do que todos os outros 

habitantes de Jerusalém? Eu lhes 
digo que não! Mas se não se 

arrependerem, todos vocês também 
perecerão”.



2 Coríntios 1.8  
Porque não queremos, irmãos, 
que  ignoreis  a  natureza  da 
tribulação  que  nos  sobreveio 
na Ásia,  porquanto foi acima 
das nossas forças, a ponto de 
desesperarmos  até  da 
própria vida.

FIDELIDADE  NÃO GARANTE IMUNIDADE



PEDIR SABEDORIA 
A DEUS

TIAGO 1.5  
Se, porém, algum de vós 
necessita de sabedoria, 

peça-a a Deus, que a todos 
dá liberalmente e nada 

lhes impropera; e ser-lhe-
á concedida.



DEUS ATUA NO 
SOFRIMENTO

ROMANOS 8.28-29 
Sabemos que Deus age 

em todas as coisas 
para o bem daqueles 

que o amam e são 
chamados de acordo 
com o seu propósito.



A IMPORTÂNCIA DE PESSOAS
NO PROCESSO

TIAGO  5.13-14    
 Está alguém entre vós 

sofrendo? Faça oração. Está 
alguém alegre? Cante 

louvores. Está alguém entre 
vós doente? Chame os 

presbíteros da igreja, e estes 
façam oração sobre ele, 
ungindo-o com óleo, em 

nome do Senhor. 



OLHE PARA O 
RESULTADO

Romanos 5.3-4 
 E não somente isto, mas 

também nos gloriamos nas 
próprias tribulações, 

sabendo que a tribulação 
produz perseverança; e a 

perseverança, experiência; e 
a experiência, esperança.



1. Amadurecimento

       2. Novos valores

                   3. Conhecimento de Deus

▪ Para a vida 
▪ Das capacidades
▪ Consciência das fraquezas 

▪ Bens materiais
▪ Pessoas
▪ Tempo
▪ Trabalho
▪ Dinheiro

Jó 42:5   
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora 
os meus olhos te vêem.



A RELAÇÃO DA FILOSOFIA  
COM O ENSINO BÍBLICO.

▪Apatia. 
▪Distanciamento do mundo. 
▪Fatalismo. 
▪Extremismo quanto à vida. 
▪Auto-suficiência. 
▪Ateismo.  

▪Perseverança 
▪Viver com sabedoria 
▪Soberania de Deus 
▪Moralidade equilibrada. 
▪Vida controlada pelo 
Espírito. 
▪ Fé em Deus. 

FILOSOFIAS EVANGELHO



CONCLUSÃO

12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é 
ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente 
em toda e qualquer situação, seja bem 
alimentado, seja com fome, tendo muito, ou 
passando necessidade.  

13 Tudo posso naquele que me fortalece.

FILIPENSES 4.10-13


