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LIÇÕES ESSENCIAIS DA VIDA QUE NOS 
ENSINAM A DOR,  A DOENÇA E A MORTE



MINHA ESPOSA DE MAIS DE 50 ANOS FALECEU
RECENTEMENTE

• A dor de perder alguem com quem você conviveu por mais de meio século é 
difícil... não, é impossível de explicar

• Sua morte deixa um ¨vazio profundo¨ no coração e alma

• Como explicar a perda de sua companheira, amiga, esposa, mãe de seus 
filhos, avó de seus netos, bisavó de seus bisnetos?

• ¨As cordas da morte me enredaram; as torrentes da destruição me 
surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram; os laços da morte me 
alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor; gritei por socorro ao meu 

Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz; meu grito chegou à sua presença, 
aos seus ouvidos¨. (Salmos 18:5,6) 



,

•Esta experiência da doença prolongada da minha 
esposa, tão dolorosa e difícil, me ensinou lições 

essenciais sobre a vida que quero compartilhar com 
você



LIÇÃO #1- NINGUEM ESCAPA A MÃO FRIA DA MORTE 
FÍSICA. TARDE OU TEMPRANO ELA VEM PARA TODOS.

• ¨…o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso
enfrentar o juizo…¨(Hebréus 9:27)

• ¨…Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um 
pouco de tempo e depois se dissipa.¨(Tiago 4:14)

• ¨...Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.¨(Tiago 4:15)

• ¨...todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro 
antes de qualquer deles existir.¨(Salmos 139:16)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Quais são os pontos salientes destes versículos? 

• A morte faz parte inevitável da vida de cada pessoa 

• As decisões que tomamos nesta vida tem importância, pois seremos julgados 
no dia final 

• A vida é inconstante, temporaria, imprevisível

• Deus é o soberano criador e determina se vivemos ou morremos 

• O tempo das nossas vidas foi determinado antes do nosso nascimento  

• Que diferença faz a maneira em que vivemos?

• Na maneira em que encaramos a vida?

• Na maneira em que tratamos nosso próximo?



LIÇÃO #2- DEUS ESTÁ PRESENTE EM TODAS AS 
CIRCUMSTÂNCIAS DA VIDA

• ¨Deus mesmo disse: ̀ Nunca o deixarei, nunca o abandonarei`. Podemos, pois, 
dizer com confiança: ̀ O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem

fazer os homens?`¨ (Hebreus 13:5)

• ¨Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua 
presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e 

morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me 
susterá.¨ (Salmos 139:7-10)

• ¨Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no 
chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês
estão todos contados. Portanto, não tenham medo; vocês valem mais do que 

muitos pardais.¨ (Mateu 10:29-31)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Que diferença faz saber que Deus sabe o que estamos passando, 
mesmo nos tempos difíceis? (nos mostra que não estamos sozinhos, que 

nosso Criador sabe o que passa na vida de cada um de nós)

• Que diferença faz saber que somos importantes para Deus. (traz 
grande conforto e paz de espírito. Nos traz a esperança de que Deus 

nos ajudará em nossos momentos de desespero)

• Que diferença faz saber que Deus nos guia em nossos momentos de 
precisão? (nos traz confiança, couragem e paz pois não temos que 

confrontar nossas dificuldades sozinhos) 



LIÇÃO #3- DEUS NÃO SÓ ESTÁ PRESENTE, ELE TAMBÉM 
AGE EM TODAS AS CIRCUMSTÂNCIAS DAS NOSSAS VIDAS

PARA O NOSSO BEM

• ¨Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, 
planos de fazé-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes
esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e 

eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem
de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o 

Senhor…¨ (Jeremias 29:11f)

• ¨Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o 
amam…¨ (Romanos 8:28)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Que diferença faz saber que os planos de Deus para nós são planos 
bons?

• ¨planos para fazé-los prosperar¨

• ¨ de não de lhes causar dano¨

• ¨planos de dar-lhes esperança e um futuro¨

• ¨virão orar a mim, e eu os ouvirei¨

• ¨vocês me procurarão e me acharão¨

• ¨quando me procurarem de todo coração¨

• Deus age ¨em todas as coisas para o bem de aqueles que O amam¨



LIÇÃO #4- NÃO HÁ NENHUMA EXPERIÊNCIA HUMANA
QUE NÃO PODEMOS AGUENTAR E VENCER COM A AJUDA

DO NOSSO DEUS

• ¨Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele 
seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo 

o sempre! Amem!¨ (Efésios 3:20,21)

• ¨As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu 
lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguem as poderá 

arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que 
todos; ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai.¨ (João 10:27-30)



LIÇÃO #4- NÃO HÁ NENHUMA EXPERIÊNCIA HUMANA
QUE NÃO PODEMOS AGUENTAR E VENCER COM A AJUDA

DO NOSSO DEUS

• ¨Tudo posso naquele que me fortalece¨ (Filipenses 4:13)

• ¨Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a 
armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do 

Diabo...Por isso,  vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir 
no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.¨(Efésios 

6:10-13)

• Romanos 8:31-38



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• O que quer dizer as palavras de Paulo: ¨Aquele que é capaz de fazer 
infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos¨?

• Quem é a fonte deste poder infinito? (¨Aquele que é capaz...seu poder 
que atua...¨, ¨Tudo posso naquele que me fortalece¨)

• Onde é que este poder infinito se expressa? (¨seu poder que atua em 
nós¨)

• Quem é ¨maior que todos¨? Que significa isso?

• Que significa “ninguem pode as arrancar da mão de meu Pai¨?



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Qual é o propósito do poder de Deus agindo em nós, de acordo com 
Efésios 6:10-17?

• ¨...para poderem ficar firmes contra as ciladas do Diabo¨

• ¨...para que possam resistir no dia mal¨

• para ¨permanecer inabaláveis¨

• ¨depois de terem feito tudo¨



LIÇÃO #5- QUANDO SENTIMOS OS MAIS DÉBILES É QUE  
APRENDEMOS A CONFIAR COMPLETAMENTE NAQUELE

QUE ̈ TUDO PODE¨

• ¨Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que 
sofremos na província da Asia, as quais foram muito além da nossa 
capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da 

própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para 
que não confíassemos em nós mesmos, mas em Deus, que 

ressuscita os mortos.¨ (II Coríntios 1:8,9)

• ¨Mas o publicano ficou a distância. Ele nem ousava olhar para o céu, 
mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou 

pecador. Eu lhes digo que este homem...foi para casa justificado 
diante de Deus.¨ (Lucas 18:13,14)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Quais são algumas das razões que poderiam ter levado Paulo a ¨confiar em 
si mesmo¨?

• Apóstolo de Cristo (I Coríntios 9:1)

• Tinha visto e conversado pessoalmente com Jesus (I Coríntios 15:3-9)

• Aprendeu pessoalmente o Evangelho de Cristo (Gálatas 1:11)

• Podia fazer milagres, até ressuscitar os mortos (Atos 20:9-12)

• Qual é o perigo que Paulo e todos os apóstolos corriam? (¨confiar em nós 
mesmos¨)

• Como foram as circumstâncias de Paulo em Ásia? (¨muito além da nossa 
capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria 

vida¨)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Qual foi o objetivo de Deus em permitir que Paulo e seus companheiros 
passassem por esta situação tão extrema?

• ¨ para que não confíassemos em nós mesmos, mas em Deus, que 
ressuscita os mortos.¨

• Conclusão: Deus as vezes permite que passemos por situações muito 
difíceis para que aprendamos a não confiar em nós mesmos, mas 

unicamente no Senhor. 

• Você tem passado por circumstâncias semelhantes em algum momento 
de sua vida?

• Quais as lições que aprendeu?



LIÇÃO #6- DEUS É FIEL- O QUE PROMETE, CUMPRE!

• ¨Se morremos com ele, com ele também viveremos; se perseveramos, 
com ele também reinaremos. Se o negamos ele também nos negará; se 

somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si 
mesmo.¨ (II Tm.2:11-13)

• ¨Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o 
espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis 
na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel, e 

fará isso.¨ (I Tessalonicenses 5:23,24)

• ¨Aquele que estava assentado no trono disse: ‘Estou fazendo novas 
todas as coisas.’ E acrescentou: ‘Escreva isto, pois estas palavras são 

verdadeiras e dignas de confiança¨ (Apocalipse 21:5)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• É absolutamente essencial que tenhamos plena confiança em nosso 
Senhor durante as grandes tribulações e momentos de sofrimento

• Eu pude ver e comprovar muitas vezes a absoluta confiabilidade do 
nosso Deus durante os últimos dois anos da vida da minha esposa

• Ele promete que ¨nunca nos abandonará¨ (Hebreus 13:5)…e cumpriu!

• Ele promete que nos dará ¨a paz que excede todo entendimento¨
(Filipenses 4:7)….e cumpriu!

• Ele promete que ¨não permitirá que sejamos tentados além do que podem
suportar¨ (I Coríntios 10:13)…e cumpriu!

• Ele promete que é ¨Deus de toda consolação¨ (II Coríntios 1:3)..e cumpriu!



LIÇÃO #7- NOS MOMENTOS DE GRANDE ANSIEDADE, SOFRIMENTO
E MORTE COMPREENDEMOS QUE EXISTE UMA ¨PAZ QUE EXCEDE

TODO ENTENDIMENTO¨ QUE VEM DA PARTE DE DEUS

• Esta ¨paz¨ é exemplo perfeito do que diz lição #6

• ¨Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas 
em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, 

apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede 

todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês 
em Cristo Jesus.¨ (Filipenses 4:4-8)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Os momentos de grande sofrimento físico da parte de pessoas que 
amamos muitas vezes são acompanhados por momentos de grande 

aflição de quem está cuidando da pessoa querida

• Os que cuidam da pessoa enferma sentem de forma muito aguda esta  
aflição, porque são incapazes de aliviar o sofrimento

• São nestes momentos que nosso Deus está pronto a nos socorrer!

• São nestes momentos que o ¨Deus invisível¨ se manifesta a nós por meio 
duma paz perfeita, indizível, que vem diretamente do Seu trono! É só 

pedir!

• Ele nos dá a paz de espírito necessária para seguir adiante e não 
perder a esperança



LIÇÃO #8- DEUS SEMPRE NOS TRAZ PESSOAS NO 
MOMENTO EXATO PARA NOS AJUDAR A LEVAR A CARGA

• ¨Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de 
Cristo.¨ (Gálatas 6:2)

• ¨Quando (Saulo) chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos mas 

todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um 

discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no 

caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele 
havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com 
eles, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em 

nome do Senhor.¨ (Atos 9:26-28)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• As vezes a responsibilidade de cuidar para uma pessoa seriamente enferma
pode ser grande demais

• Na medida em que a pessoa enferma se torna mais dependente da ajuda e 
dos cuidados de outros, maior se torna o peso da responsibilidade para 

cuidá-la

• Este peso pode afetar de forma negativa a saúde física e emocional de 
quem cuida da pessoa enferma

• Cada vez que o peso da responsibilidade para cuidar da minha esposa
aumentava além da minha capacidade Deus nos enviou alguém para me 

ajudar (membros da família, amigos, irmãos em Cristo)

• Nosso Deus não nos ¨deixa na mão¨! Ele não nos abandona nunca!



LIÇÃO 9- DEUS NOS ENSINA ATRAVES DO NOSSO CUIDADO
DE OUTROS O QUE SIGNIFICA ¨LAVAR OS PÉS¨ DO NOSSO

PRÓXIMO

• ¨(Jesus) assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em 
volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar 

os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua 
cintura....Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa 

e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? 
Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’ , e com razão, pois eu o sou. Pois bem, 

se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também 
devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês 

façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior 
do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que 

aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as 
praticarem.¨ (João 13:4,5,12-17)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• O costume de ¨lavar os pés¨ não existe mais na maioria dos paises hoje

• No primeiro século na Palestina foi uma prática comum oferecido a visitantes 
como sinal de hospitalidade

• Os pés ficaram sujos, devido às estradas de terra e o uso de sandálias para 
se locomover de um lugar a outro

• Normalmente  quem lavavam os pés foram os servos duma casa

• Foi um ato humilde

• Jesus diz que NÓS, seus discípulos, devemos ¨lavar os pés¨ uns dos outros

• O ponto é que devemos nos comportar de forma humilde sempre



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Quando uma pessoa se enferma seriamente quasi sempre haverá a 
necessidade de ajudá-la com seu higiene pessoal 

• Talvez será a primeira vez, tanto para a pessoa enferma como para 
quem a cuida

• São nestes momentos que realmente entendemos o que significa 
¨humilhar-se¨ para cuidar das necessidades do nosso próximo

• As palavras de Jesus que ¨há maior felicidade em dar do que em 
receber¨ deixam de ser meras palavras e se tornam uma realidade 

poderosa (Atos 20:35)



LIÇÃO 10- DEUS NOS ENSINA O QUE SIGNIFICA ¨PENSAR
PRIMEIRO NOS INTERESSES DOS OUTROS¨

• ¨Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente 
considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos 
seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês 

a mesma de Cristo Jesus.¨ (Filipenses 2:3,4)

• ¨Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se 
fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se 

tornassem ricos.¨ (II Coríntios 8:9)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Quando alguém está seriamente enferma os seus cuidados pessoais são 
constantes, todos os dias, 24/7

• Os medicamentos tem que ser administrados na hora e na dose certas

• A pessoa enferma muitas vezes precisa duma dieta especial e horas 
estabelecidas para alimentar-se

• As vezes chega o momento quando a pessoa enferma não tem mais condições 
de alimentar-se sozinha

• Vestir-se, levantar-se da cama ou da poltrona se tornam um desafio muitas 
vezes

• Em todos estes momentos quem cuida deve por seus interesses e necessidades 
pessoais em segundo plano



LIÇÃO 11- APRENDEMOS ACEITAR A VERDADE QUE DEUS É 
SOBERANO SOBRE AS NOSSAS VIDAS E TODA SUA

CRIAÇÃO

• ¨O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que  espécie
de casa vocês me edificarão? ...Não foram as minhas mãos que fizeram 

todas essas coisas e por isso vieram a existir? pergunta o 
Senhor.¨(Isaias 66:1,2)

• ¨O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e 
da terra…Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse

de algo porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais
coisas.¨ (Acts 17:24-28)



LIÇÃO 11- APRENDEMOS ACEITAR A VERDADE QUE DEUS É 
SOBERANO SOBRE AS NOSSAS VIDAS E TODA SUA

CRIAÇÃO

• ¨Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão
insondáveis são os seus juizos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem

conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem 
primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele 

são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre! Amém.¨ (Romanos
11:33-36)

• ¨‘Eu sou o Alfa e o Ômega’ diz o Senhor Deus; ‘o que é, o que era e o que há
de vir, o Todo-poderoso’.¨ (Apocalipse 1:8)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• ¨O momento mais importante na vida duma pessoa é o momento quando ela 
determina, uma vez por todas, ¨eu não sou Deus!¨ (autor desconhecido)

• Desde o primeiro homem e mulher o ser humano tem travado esta batalha 
com seu Criador! (¨...seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão 

conhecedores do bem e do mal¨ (Gênesis 3:5)

• Queremos ser ¨donos (absolutos) do nosso nariz¨!

• A idéia duma ¨autoridade¨ maior, que tem direito de determinar os nossos 
valores e conduta, para muitos é repugnante e inaceitável

• São nos momentos de grande dor, sofrimento e até a morte que aprendemos 
aceitar ¨que Deus é Deus¨...Ele é Soberano absoluto de toda vida!



LIÇÃO 12- APRENDEMOS ACEITAR A LINHA DE TEMPO DE 
DEUS, E NÃO TENTAR IMPOR A NOSSA

• ¨Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os
seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os
céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais

altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que 
os seus pensamentos.¨ (Isaias 55:8,9)

• ¨Não se esqueçam disto, amados: para o Senhor um dia é como mil anos, 
e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua

promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao

arrependimento.¨ (II Pedro 3:8,9)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Nós queremos a resposta às nossas súplicas ¨já¨!

• ¨Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor; por tua grande 
misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face; 
responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-

me.¨ (Salmos 69:16-18)

• ¨Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, 
livra a minha vida preciosa desses leões.¨ (Salmos 35:17)

• Os momentos de dor e sofrimento nos ensinam as lições essenciais de 
paciência e perseverança, esperando para o Senhor determinar o 

momento certo de nos salvar



LIÇÃO 13- EXPERIMENTAMOS A BONDADE E CUIDADO
DIVINO NUM NÍVEL TODO ESPECIAL

• Nosso Pai celestial nos manda pessoas e recursos necessários no 
momento exato

• ¨...Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou 
beber; nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir...o Pai celestial 

sabe que vocês precisam delas. Busquem pois, em primeiro lugar o 
Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão 

acrescentadas.¨ (Mateus 6:25-33)

• ¨Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. 
Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá.¨ (Salmos 

37:4,5)



LIÇÃO 13- EXPERIMENTAMOS A BONDADE E CUIDADO
DIVINO NUM NÍVEL TODO ESPECIAL

• ¨Fui jovem e agora sou velho e nunca tenho visto o justo 
desamparado¨ (Salmos 37:25)

• ¨Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus 
temores. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o 

temem e os livra. Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz 
o homem que nele se refugia! ...Os olhos do Senhor voltam-se para os 

justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro.¨
(Salmos 34:4,7,8,15)



LIÇÃO 14- DEUS USA NOSSAS CIRCUMSTÂNCIAS DIFÍCEIS
PARA RECONCILIAR FAMILIA E AMIGOS

• Quando estamos passando por momentos de grande sofrimento 
estamos mais abertos à possibilidade de reconciliação

• A dor nos humilha

• A dor nos faz reconhecer a importância dos nossos relacionamentos de 
familia e amigos

• A vida é imprevisível, ninguem sabe o que acontecerá amanhã 

• ¨Ouçam agora, vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para esta ou 
aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos 
dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhâ! Que é sua 

vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e 
depois se dissipa.¨ (Tiago 4:13-14)



LIÇÃO 15- A DOR E SOFRIMENTO NOS AJUDAM A 
DISTINGUIR ENTRE O QUE É VERDADEIRAMENTE

IMPORTANTE E O QUE NÃO É

• Há muitas coisas que constantemente reclamam a nossa atenção

• Mas, nem tudo que reclama nossa atenção é importante

• Nem tudo que ¨brilha¨ é ouro!

• A dor e o sofrimento são usados por Deus para nos ajudar a 
distinguir



LIÇÃO 15- A DOR E SOFRIMENTO NOS AJUDAM A 
DISTINGUIR ENTRE O QUE É VERDADEIRAMENTE

IMPORTANTE E O QUE NÃO É

• ¨Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância; a vida de um 
homem não consiste na quantidade dos seus bens...Assim acontece com 
quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus.¨ (Lucas 

12:13-21)

• ¨...pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar...Os 
que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos 

desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na 
ruina e na destruição.¨ (I Timóteo 6:7-9)



LIÇÃO 16- DEUS NOS PERMITE VER CAMBIOS PROFUNDOS
NAS VIDAS DE NOSSOS QUERIDOS DURANTE TEMPOS DE 

SOFRIMENTO

• Meu próprio pai não queria saber de Cristo por mais de 30 anos...ATÉ 
a dor e o sofrimento do câncer pancreático o humilharam e abriram 

seus olhos.

• Tenho pensado e comentado várias vezes que a maior benção na vida 
de meu pai foi o câncer que o matou!

• Ele morreu fisicamente de câncer pancreático, mas esta mesma doença 
foi usada por Deus para levá-lo à vida eterna em Cristo Jesus



LIÇÃO 16- DEUS NOS PERMITE VER CAMBIOS PROFUNDOS
NAS VIDAS DE NOSSOS QUERIDOS DURANTE TEMPOS DE 

SOFRIMENTO

• Veja o exemplo do leproso em Mateus 8:1-4 (O que motivou o leproso 
a ir a Jesus? Não foi sua doença?)

• Veja o exemplo do centurião e seu servo doente em Mateus 8:5-13 (O 
que motivou o centurião a buscar a Jesus?)

• Veja o exemplo dos homens que levaram seu amigo, um paralítico, a 
Jesus em Mateus 9:1-8 (O que foi que motivou os amigos a buscarem a 

Jesus?)



PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

• Por que o ser humano muitas vezes resiste e até rejeita a vontade de 
Deus para sua vida?

• Orgulho

• Amigos 

• Dinheiro

• Que mais?

• Como é que a dor e o sofrimento nos ajudam a mudar de rumo em 
nossas vidas? (veja Salmos 118:5-7)



LIÇÃO 17- SOFRIMENTO E MORTE NOS ENSINAM A 
IMPORTÂNCIA DE FAZER AGORA O BOM AOS OUTROS. 

• Se você pode dizer ou fazer algo positivo para encorajar seu próximo, faça-o 
agora...talvez não terá outra oportunidade!

• Palavras da minha esposa poucos dias antes de falecer: ¨Nunca tenho 
sentido tão amada¨ - palavras preciosas que demais serão esquecidas

• ¨Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.¨ (Romanos 
12:21)

• ¨...aproveitem ao máximo todas as oportunidades.¨ (Colossenses 4:5)

• ¨E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se 
não desanimarmos. Portanto enquanto temos oportunidade façamos o 

bem a todos, especialmente aos da família da fé.¨ (Gálatas 6:9,10)



LIÇÃO 18- ¨EU IREI ATÉ ELA, MAS ELA NÃO VOLTARÁ PARA 
MIM¨

(II SAMUEL 12:15-23)

• A morte é irreversível (ninguém escapa)(Hebreus 9:26)

• Quem morre não volta (não há remédio para a morte)(Eclesiastes 12:7)

• É uma experiência tão forte que muitas pessoas simplesmente não conseguem 
asimilá-la, demoram anos para aceitá-la, alguns nunca aceitam

• Mas a verdade é que a vida continua, mesmo depois da morte duma pessoa 
querida (não podemos simplesmente deixar de viver.)

• Para o Cristão, mesmo depois da morte, permanece a esperança de re-

encontrar-se com a pessoa que faleceu (I Tessalonicenses 4:13-18)



LIÇÃO 19- DEUS TAMBÉM ODEIA A MORTE!

• A morte física veio como resultado do pecado (Gênesis 3:3; Romanos 6:23)

• Jesus veio para destruir a morte e aquele que tem poder sobre a morte 
(Hebreus 3:14,15)

• A primeira coisa que nosso Senhor fará quando voltar será chamar os mortos 
a sairem dos túmulos (João 5:21-30)

• A morte pertence a esta criação, mas não existirá mais na nova criação de 
Deus (Apocalipse 21:1-5)

• Cf I João 5:11,12



LIÇÃO 20-A DOENÇA E MORTE NOS ENSINAM QUE TÃO
FRACOS E IMPOTENTES SOMOS! 

• O homem se gaba de muitas coisas

• Ele se imagina muito forte, dominador, conquistador, cheio de glória e honra, 
invencível

• Ele não considera que a morte pode chegar no próximo momento e destruir 
todos os seus sonhos e ilusões (veja Mateus 7:24-28)

• Somente um respiro nos separa da eternidade! 

• A dor e possibilidade da morte nos levam a ver a realidade como ela é

• Hebreus 9:26; Mateus 25:31-46; Romanos 2:5-11



LIÇÃO 21-A ESCOLHA É NOSSA: SOFRER E MORRER SEM 
ESPERANÇA OU COM ESPERANÇA

• A Bíblia fala de dois tipos de pessoas

• Pessoas ̈ sem esperança¨

• ¨Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, 
para que não se entristeçam como os outros que não tem esperança¨ (I 

Tessalonicenses 4:13)

• ¨...naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de 
Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e 

sem Deus no mundo.¨ (Efésios 2:12)

• ¨Antes vocês nem sequer eram povo... não haviam recebido misericórdia..¨(I 
Pedro 2:10)



• Pessoas ̈ com esperança¨

• ¨...naquela época vocês estavam sem Cristo...sem esperança e sem Deus no 
mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram 

aproximados mediante o sangue de Cristo.¨ (Efésios 2:13)

• ¨Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, 
mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram...e assim estaremos com 
o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras.¨ (I 

Tessalonicenses 4:14,17,18)

• ¨Este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu 
Filho. Quem tem o Filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem 

a vida.¨ (I João 5:11,12)

• A ESCOLHA É SUA! (veja Mateus 11:28-30)



CONCLUSÃO

• Algumas das lições mais importantes são aprendidas durante os momentos 
mais difíceis da vida

• Se nossas vidas só consistissem de ¨festa e alegria¨ é bem possível que nunca 
aprenderiamos estas lições tão essenciais

• As vezes, quando não aprendemos pelo amor, Deus nos permite passar pela 
dor, na esperança que ¨caiamos em si¨

• Lembra-se: ¨Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe 
com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo 
aquele a quem aceita como filho...Deus nos disciplina para nosso bem, para 

que participemos de Sua santidade.¨ (Hebreus 12:5,6,10)


