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Olá amigo estamos iniciando mais um programa da série “Através da Bíblia”. É 

com satisfação que me dirijo a você agradecendo a sua companhia e convidando-

o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a 

Palavra de Deus. em tempos em que o prazer imediato e a satisfação emocional 

se tornaram o grande alvo a ser alcançado, o estudo e a reflexão bíblica são 

fatores fundamentais para o desenvolvimento da nossa vida. É por isso que temos 

dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos 

produzido e transmitido sejam relevantes e se tornem veículos úteis nas mãos de 

Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação, em Jesus Cristo. Esses 

objetivos têm sido alcançados graças a Deus e sabemos isso através do retorno 

que vocês nos têm dado. As correspondências que vocês nos enviam 

testemunham do valor do programa, e somos gratos a Deus por isso e pela 

comunhão que podemos ter com você. Hoje, registro o e-mail que o Junior nos 

enviou fazendo suas perguntas: Foi esse o conteúdo da sua mensagem:1037“Olá 

amigos e Irmãos!Gostaria de estar fazendo umas perguntas para o Pr. Itamir. Ola 

Pr. Itamir, tenho algumas duvidas que são ate meio "Bizarras" mais gostaria de 

estar sabendo sua opinião. Primeiramente, na Era Pré Histórica, o senhor acredita 

que existiu "Dinossauros"? ou animais semelhantes? descobridores dizem e 

acham fosseis de que existiram. A Bíblia fala algo a respeito? Obrigado. Pr. Itamir 

que Deus abençoe você e sua família! e a Todos da  RTM!”  Junior Ferreira- 

email 

Querido irmão, querido amigo, agradecemos o seu e-mail e nos sentimos felizes 

quando percebemos irmãos que querem conhecer mais da Palavra de Deus e 
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procuram esclarecimento sobre os diversos pontos e dúvidas que surgem durante 

o estudo bíblico. Junior como já lhe respondi a Bíblia não nos informa sobre todos 

os acontecimentos iniciais da nossa vida aqui na terra. Apenas onze capítulos 

foram usados para se descrever um grande período de tempo que não sabemos 

dimensionar. O que a Bíblia faz é revelar-nos que não somos obra do acaso, que 

fomos criados por um Deus inteligente, sábio, poderoso e sobretudo amoroso. A 

Bíblia é um livro de revelação e ela revela o amor de Deus por nós, suas criaturas, 

que mesmo depois de nos afastarmos dele por causa do pecado podemos de 

novo ter comunhão com ele porque ele mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, seu 

Filho, o próprio Deus encarnado, veio e se deu por nós para nos perdoar e nos 

reaproximar do Pai. Quanto aos detalhes sobre tudo o que foi criado e como foi 

criado saberemos deles na eternidade. O que nos basta agora é crer, confessar e 

invocar esse amoroso Deus Criador para que nele tenhamos certeza da vida 

eterna. Mas, além da vida eterna, Deus nos concede também a possibilidade de 

desenvolvermos essa comunhão com ele e isso acontece quando oramos. Por 

isso mesmo te convido para nesse momento orarmos: “Pai querido, agradecemos 

pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o senhor nos ilumine através do teu 

Espírito para que possamos entender a tua Palavra. Pedimos também, que por ele 

mesmo sejamos capacitados para te obedecer. Tu sabes do desejo que temos de 

te glorificar. Abençoa-nos e recebe o nosso louvor, pois fazemos isso, em nome 

de Jesus, Amém”.   

Querido amigo hoje o nosso objetivo é concluirmos os nossos estudos no capítulo 

dois dessa primeira carta de Pedro. Vamos estudar 1Pe 2.18-25. Ao analisarmos 
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este texto verificamos que ele trata de um tema muito prático, que afeta a todos 

nós, pois de alguma maneira todos nós sofremos e enfrentamos dificuldades. 

Assim como nosso Senhor sofreu, nos que somos seus discípulos sofremos 

também justa ou injustamente, mas o sofrimento é uma realidade para todos nós. 

Demonstrar que o nosso relacionamento com Cristo faz diferença em nossas 

vidas deve ser o propósito de todos cristãos. Demonstrar que o relacionamento 

com Cristo atinge todas as áreas da nossa vida é o desafio para todos os cristãos. 

Sendo raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo separado do mundo 

para Deus, acabe a nós a tarefa de mostrarmos ao mundo, mesmo diante dos 

sofrimentos injustos que enfrentamos que o nosso Deus e Pai tem virtudes, 

bênçãos e dons que nos fazem esquecer da vida vivida nas trevas para nos 

deliciarmos e usufruirmos da luz que ele nos concede. Quando percebemos que 

temos o privilégio de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas 

para a sua luz, nos encorajamos e mesmo diante das dificuldades inerentes à vida 

testemunhamos com alegria que vale a pena ser cristão. 

É verdade, entretanto que por vezes, diante da injustiça do mundo nos 

perguntamos: Por que acontecem coisas ruins com aqueles que tentam viver 

retamente, nos caminhos do Senhor? Se Deus é tão bom, bem como Todo-

poderoso, por que ele não evita o sofrimento dos seus filhos? Não temos nenhum 

privilégio por sermos filhos de Deus? Como devemos reagir quando acontecem 

coisas que não nos fazem sentido? Estes tópicos, que têm incomodado os 

homens durante séculos, não devem abalar nossa fé. A palavra de Deus fornece 

algumas respostas e sustenta poderosamente nossa fé mesmo quando algumas 
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perguntas permanecem sem reposta. No estudo desta carta, como temos visto até 

agora e como veremos ainda mais nos capítulos subseqüentes verificaremos que 

existem razões suficientes para Deus permitir que passemos pelas mais diversas 

circunstâncias, pois o seu propósito é nos fazer cada vez mais parecidos com 

Jesus Cristo.  

Sem dúvida é necessário reconhecermos que em parte o sofrimento é resultado 

dos nossos erros, dos pecados que cometemos. O sofrimento resulta do pecado 

humano, direta ou indiretamente. Por exemplo, a fornicação freqüentemente causa 

doenças transmitidas sexualmente e daí o sofrimento. Desde o Antigo Testamento 

essa verdade já era ensinada, tinha se tornado um provérbio aceito e transmitido 

às gerações: ... o caminho dos pérfidos é intransitável ... (conf. Provérbios 

13:15). A ira descontrolada faz com que outros sofram. Algum sofrimento é o 

resultado indireto do pecado, porque não vivemos mais no paraíso, mas num 

ambiente amaldiçoado por causa do pecado. 

Temos que reconhecer também que de alguma maneira as conseqüências 

sofridas pelos nossos erros são freqüentemente transformadas em bênçãos. A 

sensação de dor quando tocamos um objeto quente ensina-nos a não tocarmos 

num fogão quente. Se não fosse sentida a dor, se as consequências não 

existissem certamente sofreríamos maiores danos. 

Como nos relacionarmos com o sofrimento, então é o tema do nosso estudo, e o 

título para a nossa reflexão é: 

A vida cristã e o sofrimento 

1Pe 2.17-25 
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Introdução 

Quando tratamos sobre o sofrimento, como mencionamos a pouco, uma das 

perguntas que mais ouvimos é: Mas por que pessoas boas, inocentes, sofrem? 

Podemos ter três respostas a essa questão importantíssima. Algumas vezes 

pessoas boas erram e sofrem as conseqüências de seus pecados, dos seus erros. 

Outras vezes pessoas boas sofrem por causa de erros cometidos por outras. E às 

vezes, elas sofrem porque, afinal, todos nós, bons ou maus, vivemos num mundo 

que foi amaldiçoado em conseqüência do pecado da humanidade, do pecado dos 

nossos primeiros pais. Temos que cuidar para definir o que são “pessoas boas”. 

Muitas vezes nos achamos mais justos, melhores que outros. Mas temos que 

tomar cuidado com a hipocrisia, com o falso julgamento, com o senso de justiça 

própria e condenação dos outros. Diante de Deus todos nós somos nós somos 

culpados e qualquer justiça que possamos apresentar diante de Deus são 

recebidas como ... trapo de imundícia ... (conf. Is 64.6) e, você que me entende, 

sabe que essa palavra é muito forte. Nada que possamos fazer de bom nos 

justifica diante de Deus. Então, precisamos ficar atentos para não nos vermos 

melhores, do que outros. Todos são pecadores, todos estão sujeitos aos 

sofrimentos que atingem a todos sem distinção. 

Mas, também é verdade, que para os filhos de Deus a maneira de enfrentar os 

sofrimentos é diferente. Aqueles que amam a Deus podem sempre encontrar 

benefício no sofrimento, porque: Sabemos que todas as cousas cooperam para 

o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o 
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seu propósito (Romanos 8:28). Essa é a esperança e a certeza que podemos 

ter.  Mas, como o sofrimento pode ajudar os cristãos fiéis na sua vida cristã? 

O princípio que o texto nos fornece, responde essa questão: 

Todo cristão deve encarar o sofrimento sabendo que Deus está no controle 

de sua vida. 

Nesses versos encontramos três maneiras de encarar o sofrimento sabendo 

que Deus está no controle de nossas vidas. 

A primeira maneira de encararmos o sofrimento é entendermos que é uma 

ordem divina, vs. 17-18  

2.17 Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 18 

Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso senhor, não somente 

se for bom e cordato, mas também ao perverso;  

1. Temos aqui cinco ordens: 

Tratar a todos com honra 

Amar os irmãos 

Temer a Deus 

Honrar ao rei 

Submeter-se aos senhores 

2. Temos aqui a maneira: 

Com todo o temor, não só na relação senhor – servo, mas em todas as relações o 

temor é fundamental 

3. Temos aqui a abrangência  

Não somente aos patrões e àqueles que são bons e cordatos 
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Mas também aos perversos, àqueles que por serem do mundo odeiam os cristãos, 

como Jesus disse que iria acontecer (Jo 17.14) 

A segunda maneira de encararmos o sofrimento é entendermos que existem 

razões para a ordem, vs. 19-21 

2.19 porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo 

injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. 20 Pois que 

glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com 

paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos 

e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. 21 Porquanto para isto 

mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, 

deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos,  

Temos aqui três razões para obedecermos: 

1. A primeira razão é porque é grato a Deus que suportemos tristezas, 

injustamente, por motivo de nossa consciência com Deus. 

2. A segunda razão é porque o sofrimento, o esbofeteamento não deve ser 

consequência do pecado 

3. A terceira razão é porque fomos chamados, pois Jesus sofreu em nosso lugar 

Porque para isso fomos chamados retoma o tema do chamado cristão que já 

vimos em 1.15 e 2.9.  

A terceira maneira de encararmos o sofrimento é entendermos que Jesus é o 

exemplo que devemos seguir, vs. 22-25 

22 o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; 23   

pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado, não 
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fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, 24 carregando 

ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que 

nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas, 

fostes sarados. 25 Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora, 

porém, vos convertestes ao Pastor e Bispo da vossa alma. 

Detalhamos em três essas motivações de seguirmos o exemplo de Jesus 

1. O exemplo de Jesus é fundamental para encararmos o sofrimento, vs. 22-23 

1.1. Jesus sofreu em nosso lugar, 

1.2. Jesus não cometeu pecado, 

1.3. Jesus não teve dolo em sua boca, 

1.4. Jesus não revidava, quando ultrajado, 

1.5. Jesus não fazia ameaças, quando maltratado, 

1.6. Jesus entregava-se a Deus, 

1.7. Jesus morreu por nós 

2. O sacrifício de Jesus foi fundamental para que nossos pecados fossem 

perdoados, vs. 24 

3. O sacrifício de Jesus foi fundamental para mudarmos o rumo de nossas vidas – 

nós nos convertemos ao Pastor (o bom pastor) e Bispo (o supervisor) de nossas 

almas. Ao invés de não tratarmos com amor o nosso próximo, ao invés de não 

vivermos em santidade, ao invés de ficarmos desesperados diante dos 

sofrimentos, convertidos ao Senhor, convertidos ao Pastor e Bispo de nossas 

almas descansamos no controle divino que sabe o que é melhor para nós! 

Conclusão 
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Somente quando entendemos que Deus está no controle de todas as nossas 
circunstâncias, podemos encarar o sofrimento de modo confiante. 

O que Deus espera de nós é que não soframos por causa de erros e pecados, se 

sofrermos injustamente Deus é glorificado nisso! 


