
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

Nosso sofrimento comove Deus? 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.19 de Julho de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Salmo 10 
INTRODUÇÃO:  
Será que o nosso sofrimento comove Deus? Hoje por conta da pandemia tem muita gente sofrendo por muitas razões: (1) Pessoas 
que perderam ente queridos. (2) Pessoas que perderam seus negócios. (3) Pessoas que perderem seus empregos. Por conta disso 
existe muita insegurança e muito medo. Existe muito sofrimento acerca de como será o amanhã. Se bem que acho ser um grande 
equivoco acharmos que podemos ter controle do amanha. Por conta disto perguntamos: Será que Deus se comove com o 
sofrimento humano? Ou o fato de ver tanto sofrimento e coisas ruins Ele perde a sensibilidade? Mas a despeito de toda dor 
causada por tanto sofrimento creio pela fé que Deus se comove sim. Ele não endurece seu coração jamais e não fica indiferente ao 
sofrimento humano. “Eis que a mão do Senhor não esta encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não 
poder ouvir” (Isaías 59:1).  
 
As dificuldades e sofrimentos leva o homem ter um conceito errado sobre Deus.  Neste salmo vemos em primeiro lugar:  

 

1. O Salmista dizendo a Deus que Ele se ausentava quando Ele mais precisava (Salmo 10). 

 

“Por que, Senhor, te conservas longe? E te escondes na hora da tribulação?” (Salmo 10:1).  O Salmista acusava Deus de omissão e 

de estar junto dele apenas quando tudo na vida estava bem. Esta percepção errada do Salmista tinha gatilhos: (1) Ele passou a 

observar os ímpios. (2) Observar arrogância no tratamento com os pobres (v2). (3) Observar eles blasfemando contra Deus (v3). 

Incredulidade (v4). (4) Prosperidade em seus caminhos (v5). (5) Observar sua soberba (v6). Achou que Deus não agia contra eles. 

“Diz ele, no seu intimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso isto nunca” (v11).  O grande problema é de tirarmos os 

olhos de Deus e fixarmos nossa energia nos problemas, injustiças e dai por diante. Isso rouba nossa fé, rouba a capacidade de crer. 

Nos leva a duvidarmos De Deus. A alma vai ficando amarga.  

Mas o salmo nos mostra outro caminho e outra possibilidade: 

2. A possibilidade de mesmo em meio às lutas e dificuldade termos a lembrança de quem Deus realmente é. 

O erro do salmista era olhar para as injustiças, para a prosperidade daquele que mente, engana, rouba, trapaceia. Por conta disso 

passou a duvidar se Deus realmente atentava para o sofrimento do homem.  E isto tem um tom de pessimismo na visão do 

salmista e Ele passou enxergar Deus de modo destorcido. Mas em meio tudo isso ele recobra a capacidade pensar e enxergar Deus 

corretamente. (vs12-13). NVI – “Mas tu enxergas o sofrimento e a dor; observa-os para tomá-los em tuas mãos.  A vitima deles 

entrega-se a ti; tu és o protetor do órfão”. (v14). A verdade é que além de ver e se comover com o sofrimento, Deus esta vendo 

toda a maldade promovida no mundo. (v15). A partir do v16 fica claro o quanto mudou e alterou a percepção do Salmista de quem 

realmente é Deus.  Ele é Rei eterno (nada foge ao controle deste Rei).  NVI – “Ele ouve NVI - o desejo dos necessitados” (v17).  Ele 

fortalece o coração, ele socorre (v17). Faz justiça, em outras palavras defende o órfão e oprimido (v18). 

Conclusão  

As dificuldades nos fazem pensar que Deus nos esqueceu. Muitos conviveram com isso: “Quando João ouviu, no cárcere, falar das 

obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro” 

(Mateus 11:2-3).  Os textos do profeta Isaías (49:8-16) nos mostram o quanto Deus se compadecia e se sensibilizava com o seu 

povoe e seu sofrimento. Mas eles nos mostram a percepção errada que eles tinham de Deus por conta de seus sofrimentos. Mas os 

versos 15 e 16 nos revelam a verdade do quanto Deus se sensibiliza comigo e com você.  “Acaso, pode uma mulher esquecer-se 

do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer 

dele,   eu,  todavia,  não   me  esquecerei  de  ti”. Eis   que  nas   palmas   das minhas   mãos  te   gravei; os  teus  muros   estão    

continuamente perante mim (Isaías 49:15-16). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Como você responde esta pergunta: “Se Deus se comove com sofrimentos porque vemos tantos sofrendo”? 

b) A que você atribui a dificuldade de compreensão de que Deus se comove e se importa com a gente? 


