
©2019 YOUCAT Foundation. Todos os direitos reservados.www.youcat.orgGuia de Estudo

6

ORE

  

Romanos 8, 18-20 

Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm 
proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por 
isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. 
Pois a criação foi sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por 
vontade daquele que a sujeitou.

CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE

1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

66 Estava no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse?

Deus não quer que o ser humano sofra nem morra. A ideia original de Deus 
para o ser humano era o Paraíso: vida eterna e paz entre Deus, o ser humano 
e o seu ambiente, entre homem e mulher. [374-379, 384, 400]

Por vezes, sentimos o modo como a vida deveria ser, como nós deveríamos 
ser; mas, de fato, vivemos em guerra com nós próprios, somos determinados 
pela angústia e por paixões descontroladas, e perdemos a harmonia original 
com o mundo e, por fim, com Deus. Na Sagrada Escritura, a experiência dessa 
alienação é expressa na história da “queda original”. Porque o pecado se 
introduziu furtivamente, Adão e Eva tiveram de abandonar o Paraíso, no qual 
estavam em harmonia consigo e com Deus. A fadiga laboral, o sofrimento, a 
mortalidade e a inclinação para o pecado são indícios da perda do Paraíso.

Meu Senhor e meu Deus!
Recorro a ti com toda confiança. Meu coração está triste:
Por que tantas pessoas sofrem? Ajude-me a entender as 
coisas que vão além do meu horizonte. Ajude-me a 
confortar as pessoas que estão perdidas, e a animar as 
pessoas que perderam a esperança.
Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

DISCUTA 1. Por que podemos afirmar que Deus é bom, mesmo em meio aos 
    sofrimentos no mundo?

2. Há uma frase na Bíblia que diz: "o amor perfeito dissipa o medo" 
    (1 João 4, 18). Por que não precisamos ter medo do sofrimento e da
    morte?

3. Você já vivenciou uma situação em que um sofrimento em particular 
    teve um significado mais profundo para você ou para outros?

4. Você já passou por algum momento de fracasso, de dificuldades, em 
    que se sentiu sozinho e não soube o que fazer? Como você, como um 
    cristão, encarou isso?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

Tente se recordar em alguém ao seu redor que está triste. Pense no que 
você pode fazer por ela de concreto. Um sinal de conforto? Um sorriso? 
Uma ajuda? Um convite? Uma oração? Troquem suas experiências.

Você aceita esse desafio?

Qual o sentido do 
sofrimento?
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