


Como lidamos com textos da Bíblia que 
falam da repreensão e disciplina
de Deus? Quais são as implicações dos 
sofrimentos do mundo e os castigos 
divinos?



“Deus teve apenas um filho sem 
pecado, mas não teve nenhum 

filho que não sofresse”
– Santo Agostinho



“O Senhor é longânimo e grande em 
misericórdia, que perdoa a iniquidade e a 
transgressão, ainda que não inocenta o 
culpado, e visita a iniquidade dos pais 

nos filhos até à terceira e quarta gerações” 
(Nm 14:18).

“O Senhor disciplina aquele a quem ele ama” 
(Hb 12:6).



Por que na corrida da vida tem obstáculos 
(sofrimento)?

1. Vivemos num mundo que não é seguro.

2. Vivemos num mundo de pessoas livres que 
podem fazer tanto o bem como o mal.

3. Vivemos as consequências dos nossos atos.

4. Existem poderes espirituais que querem nos 
destruir.



LIÇÕES QUE APRENDEMOS 
NA CORRIDA DA VIDA



1- Deus nos trata como filhos. (vs 7).

“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de 
Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o 

espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, 
atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, 

baseados, no qual clamamos: Aba, Pai. O próprio 
Espírito testifica com o nosso espírito que somos 

filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos 
também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros
com Cristo; se com ele sofremos, também com ele 

seremos glorificados” (Rm 8:14-17).



“Serei vosso Pai, e vós sereis para mim 
filhos e filhas, diz o Senhor Todo-

Poderoso” (II Co 6:18).

“Vede que grande amor nos tem 
concedido o Pai, a ponto de sermos 
chamados filhos de Deus; e, de fato, 

somos filhos de Deus” (I Jo 3:1).



2- Deus tem um caráter que é confiável. 
(vs 8-9).

“Quando as tuas palavras ilustrarem o teu 
comportamento e o teu comportamento ilustrar 

as tuas palavras, então você tem caráter”
– William Shakespeare



“Guardemos firmes a confissão da esperança, 
sem vacilar, pois quem fez a promessa é 

fiel” (Hb 10:23).

“Deus não é homem para mentir e nem filho 
do homem para se arrepender” (Nm 23:19).



3- Todas as ações de Deus visam o nosso 
bem. (vs 10).

“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso 
respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz e 

não de mal, para vos dar o fim que 
desejais” (Jr 29:11).

“Farei com eles aliança eterna, segundo a 
qual não deixarei de lhes fazer o bem; e porei 

o meu temor no seu coração, para que 
nunca se apartem de mim” (Jr 32:40).



4- Deus não lida conosco com imediatismo. 
(vs 11).

“Um homem paciente vale mais que um general 
que venceu muitas batalhas, porque é muito 
mais difícil controlar as próprias emoções do 

que conquistar uma cidade”
(Pv 16:32).



“Por isso, não desanimamos; pelo contrário, 
mesmo que o nosso homem exterior se 

corrompa, contudo, o nosso homem interior 
se renova de dia em dia. Porque a nossa leve 

e momentânea tribulação produz para nós 
eterno peso de glória, acima de toda 

comparação, não atentando nós nas coisas 
que se vêem, mas nas que se não vêem; 

porque as que se vêem são temporais, e as 
que se não vêem são eternas” (II Co 4:16-18).



“Eu sei em quem tenho crido, e estou certo 
de que é poderoso para guardar o meu 
depósito até àquele dia” (II Tm 1:12).

“Haverá um dia em que Ele enxugará dos 
nossos olhos toda a lágrima. E Deus limpará 
de seus olhos toda a lágrima; e não haverá 
mais morte, nem pranto, nem clamor, nem 

dor; porque já as primeiras coisas são 
passadas. E o que estava assentado sobre o 

trono disse: Eis que faço novas todas as 
coisas” (Ap 21:4-5).



Conclusão

Passaremos por lutas e dificuldades nesta 
vida, mas Deus quer que transformemos o 
nosso sofrimento num aprendizado. 
Podemos transformar a dificuldade em uma 
disciplina de vida.

Como você tem lidado com os obstáculos da 
vida? Você tem se revoltado? Tem pensado 
em recuar? Em desistir? Está desanimado?



Você deseja descobrir as lições de Deus 
em meio a esses obstáculos? Deseja 
crescer e amadurecer na corrida da vida?

Não desista! Deus tem uma promessa para 
aqueles que completarem a carreira. “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).


