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PALAVRA 
 

“E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam                
e que são chamados de acordo com seu propósito” Rm 8.28 (NVT) 

 
Prestes a ser levado para a cruz, Jesus instrui seus discípulos e os previne dos acontecimentos                
que estavam por vir, das dificuldades e tribulações que enfrentariam no mundo (Jo 16.33). No               
período difícil que se aproximava, manter a paz em Jesus e ter bom ânimo era ainda mais crucial. A                   
Palavra de Deus nos diz que há, por detrás do sofrimento, uma dor gloriosa (Rm 8.18). O Senhor                  
nos estimula a nos alegrarmos em nossas aflições, por amor do Seu precioso Nome (Mt 5.11-12).                
Assim, reconhecemos que, ao sofremos por amor ao Senhor, devemos nos alegrar Nele, a fim de                
glorificá-lo para sempre (1Pe 3.14). 
A dor, o sofrimento, a decepção, a lástima, fazem parte de nossas vidas, mas como a dor poderia                  
cooperar para o nosso bem como o versículo em destaque diz? Devemos nos recordar, estamos               
debaixo do jugo do pecado em um mundo amaldiçoado. Ninguém está isento do sofrimento e da                
dor, tanto o justo como o injusto desfrutam do calor do sol e da umidade da chuva (Mt 7.24-27).                   
Deus não faz acepção de pessoas. A diferença está no fato do motivo do sofrimento (1 Pe 2.19-21),                  
com quem e por quem estamos sofrendo (2Tm 2.3), e para quê estamos sendo atribulados (Tg                
1.2-4). 
 

 
 

ANOTAÇÕES  
1- Segundo o versículo de hoje, quais os dois tipos de pessoas que recebem a promessa de que                  
todas as coisas cooperam para o seu bem? 
 
2 - Complete: 
“Deêm ______________ em todas as _____________ pois essa é a vontade de Deus  
para ____________em Cristo Jesus.” (1 Tessalonicesses __.18) 
 
3 - Qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? (Extraído do Livro)  
 
4 - Exerça sua criatividade e escreva algo bom a partir de algum ruim que aconteceu recentemente. 
 
5 - Desafie-se a escrever 10 motivos de gratidão a Deus, mesmo se estiver passando por um                 
momento difícil. 
 

 



 

6 - Leia 2Co 4.15-18 e responda: 
a) Como Deus qualifica os nossos sofrimentos? 
b) O que os nossos sofrimentos produzem em nós? 
c) Onde devemos fixar os olhos para entender o papel do sofrimento nas nossas vidas? 
d) Como estes versículos se relacionam com Ap 21.4?  
 

 

 
PRÁTICA 
[ ] Decido não reclamar pelas próximas 24 horas e veja ao menos 1 ponto positivo em cada                  
acontecimento que parecer negativo. 
[ ] Decido mudar.minha perspectiva sobre este problema _______________________, pois          
entendo que isto está produzindo um fruto eterno na minha vida. 
 

 
 
ORAÇÃO    
Ore para reagir aos problemas como Jesus reagiria, se concentrando nos planos de Deus para               
você e não na dificuldade. Seu enfoque determinará seus sentimentos, lembre-se que o sofrimento              
é temporário, mas a recompensa é eterna. 

 
 

 


