
Sofrimento à Luz da Fé 
Igreja do Espírito Santo – 10 Outubro 2018 

I 

A pessoa humana foi criada para a felicidade 

 
Ninguém gosta de tristeza, sofrimento ou dor.  

 
Na realidade, o sofrimento está presente no mundo de muitas formas e manifestações,  

e não podemos fugir dele de maneira alguma.  
 

Sendo assim, resta-nos três caminhos: a revolta, a indiferença ou a aceitação.  
1. A revolta leva a pessoa ao desespero;  

2. A indiferença torna-nos frios e desconfiados;  
3. A aceitação dá-nos a paz e alegria profundas próprias do cristãos:  

     seguidores e imitadores de Jesus Cristo. 
 

A sensação de impotência que nos vem da dor que sentimos deixa-nos ainda mais angustiados.  
 O que fazer diante das pessoas que sofrem,  

   e como reagir perante o nosso próprio sofrimento?  
 Se Deus, sendo Amor, não quer que o homem sofra,  

                                                por que permite o sofrimento?  
 São perguntas que dificilmente terão uma resposta satisfatória. 

 
Todos passamos por sofrimentos que não entendemos.  

 
O sofrimento é o resultado do pecado no mundo.  

Contudo, nem todo o sofrimento é causado pelo nosso próprio pecado.  

 

A repugnância pelo sofrimento está inscrita no nosso coração  

e todos somos chamados a lutar contra ela.  

 
Deus promete nunca nos abandonar.  

Deus ajuda quem confia nele para superar o sofrimento. 
Deus tem esse poder. 

 
Deus até pode transformar o nosso sofrimento em bênção! 

Quem se mantém fiel a Deus e não desiste do sofrimento será recompensado na eternidade. 
 

Um dia, quando Jesus voltar, todo o sofrimento acabará. 

 

II 

Sofrimento na Bíblia 

O homem bíblico, desde o Génesis ao Apocalipse,  
pergunta-se porquê o sofrimento e como libertar-se dele.  

 
O grito que perpassa toda a Sagrada Escritura  

é o pedido a Deus que nos liberte da dor, ou que nos dê a força necessária para suportá-la.  
 

Antes da vinda de Jesus, o sofrimento aparece como um beco sem saída,  
resultado do pecado, e como castigo de Deus pelo bem não realizado.  



Os Salmos são o livro do homem sofredor. 

O homem, na sua breve existência, depara-se com todo o tipo de dor: física, moral, espiritual  -    

a solidão, o abandono dos amigos, a lepra que devasta, a perseguição dos inimigos…  
 

Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito.  

As angústias do meu coração se multiplicaram; liberta-me da minha aflição. 

Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados.  
                                                                                                                    Salmo 25,16-18 

Este é o meu consolo no meu sofrimento: A tua promessa dá-me vida.    
                                                                                                    Salmo 119,50 

O livro de Job, que podemos considerar como o grande tratado antropológico da dor,  

faz-nos ainda mais críticos diante do sofrimento. 

 

O Novo Testamento 

Estou convencido de que os sofrimentos do tempo presente  

não têm comparação com a glória que há-de revelar-se em nós. 
                                                                                                  Romanos 8,18 

Com efeito, os nossos sofrimentos leves e momentâneos  
estão a produzir para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.  

                                                                                                                2 Coríntios 4,17 

Pois é meritório suportar contrariedades em atenção a Deus, sofrendo injustamente. 

Cristo também padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. 

    Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se encontrou engano; 

    ao ser insultado, não respondia com insultos; 

    ao ser maltratado, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça; 

    subindo ao madeiro, Ele levou os nossos pecados no seu corpo, 

    para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça:pelas suas chagas fostes curados.     

                                                                                                  1 Pedro 2,19-24   (cfr. Is 53,4-9; 42,1-4) 

Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o facto de passardes por diversas provações, 

pois sabeis que a prova da fé produz perseverança. 
                                                                                            Tiago 1,2-3 

Vós fizestes-vos imitadores nossos e do Senhor,  

pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. 

                                                                                                                  1 Tessalonicenses 1,6 

Alegrai-vos na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo,  

para que também, quando a sua glória for revelada, exulteis com grande alegria. [...] 
Se sofreis como cristãos, não vos envergonheis, mas glorificai a Deus por meio desse nome.  

                                                                                                                               1 Pedro 4,13-16 

Só sei que, em todas as cidades,  

o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.  

Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,  

se tão somente puder terminar a corrida  

e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou,  

de ser testemunha do Evangelho da graça de Deus.  
                                                                                        Actos dos Apóstolos 20,23-24 

Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, 

também por meio de Cristo transborda a nossa consolação.  

Se somos atribulados, é para consolação e salvação vossa;  

se somos consolados, é para vossa consolação,  

a qual dá paciência para suportardes os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo.  
                                                                                                                              2 Coríntios 1,5-6 
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Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: 

Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.  

Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus.  

Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima.  

Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.  
                                                                                                                           Apocalipse 21,3-4 

III 

Jesus ensina-nos a amar a cruz 

 
 O encontro com Jesus de Nazaré, 

 o amor que tenho para com Ele,  
 a leitura do Evangelho  

 e o desejo de imitar a sua vida  
    têm-me feito compreender melhor o caminho da dor.  

 
A vida tende para Jesus e por Ele somos atraídos e seduzidos.  

Contemplando-o nos vários momentos da sua existência terrena descobrimos o caminho novo.  
 

A novidade trazida por Jesus: Encerra o tempo das promessas e abre o tempo da realidade: 
 Ele ensina-nos  

   como viver, amar, sofrer, morrer e ressuscitar. 

 

A grandeza de Jesus é que Ele, encarnando, 
assumiu a nossa natureza humana plena, total, com todas as limitações, menos o pecado.  

 
De facto, o pecado não faz parte da natureza humana,  

ele entrou no mundo pela desobediência.  

 

O projecto trazido por Jesus foi libertar o homem do pecado, e para que isso acontecesse,  
Ele iniciou a sua história entre nós através do caminho da cruz e do sofrimento. 

 

Ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus; 

no entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. 

Tornando-se semelhante aos homens e sendo, ao manifestar-se, identificado como homem, 

rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. 

Por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo  

e lhe concedeu o nome que está acima de todo o nome, 

para que, ao nome de Jesus, se dobrem todos os joelhos, 

os dos seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra; 

e toda a língua proclame: "Jesus Cristo é o Senhor!", para glória de Deus Pai. 
                                                                                                                      Filipenses 2,6-11 

O nascimento, a fuga para o Egipto, o trabalho em Nazaré,  
as incompreensões por parte do povo, dos seus seguidores e do poder constituído em Israel, 

formam a história de dor de Jesus, que culmina na morte de cruz.  
 

O caminho apresentado por Jesus aos seus seguidores é:  

 renúncia de si mesmo, 

 carregar a cruz  

 e seguí-lo no seu nomadismo,  

    onde não tem nem uma pedra para reclinar a cabeça…  
 

https://www.bibliaon.com/versiculo/apocalipse_21_3-4/


O amor à paixão de Jesus não é opcional na vida cristã,  

mas necessário para poder compreender o sentido da vida de Jesus. 

 
Através da leitura do Evangelho, 

 compreendemos que Jesus não queria sofrer  
 em momento algum provocou o sofrimento, seu ou dos outros,  

 fez o possível para aliviar a dor dos outros.  
 Ele mesmo gemeu e suplicou ao Pai que o libertasse  

       da cruz 
       do beber o cálice 

       e da morte.  
Mas, consciente de que era possível salvar a humanidade por este caminho,  

Ele assume a dor com a alegria interior 

 de quem realiza fielmente a vontade do Pai. 

IV 

Encontramos muitas pessoas esmagadas pela dor  
 e, ainda assim, interiormente felizes.  

 
Uma das frases que nos podem ajudar a compreender o sentido da dor é de Santa Teresinha:  

Cheguei a um ponto em que o sofrimento me dá alegria.  
A alegria de participar activamente da paixão de Jesus.  

 

É o amor que leva a dar toda a vida pelo outro.  

É o amor do Pai que envia o seu Filho Jesus.  

É o amor do Espírito Santo que consagra Jesus na sua missão.  

É o amor de Jesus que dá toda a sua vida para a nossa libertação e salvação.  

 
A força do amor é sempre maior do que qualquer sofrimento  

   e, no amor, o sofrimento se faz alegria e vida. 
 

O amor por Jesus gera os mártires da Igreja  
em todos os tempos e em todos os lugares do mundo.  

 
O sofrimento é possível entender na dimensão do amor: 

Não há maior amor do que dar a vida por aquele que se ama.  
 
O servo sofredor de Javé, o Cordeiro manso levado ao matadouro apresentado por Isaías  

se faz realidade na pessoa do Verbo encarnado que, por amor, não volta atrás,  
mas oferece o seu rosto para que lhe arranquem a barba.  

 
Quando o peso das nossas cruzinhas se fizer pesado aos nossos frágeis ombros,  

contemplemos o crucifixo e saibamos que Ele, o Cristo, por amor morreu por nós.  
É nesse momento que a dor se faz leve e fonte de uma alegria imensa e incompreensível.  

 
Santa Teresa de los Andes dizia: 

O sofrimento não me é desconhecido.  

Nele encontro a minha alegria, porque na cruz se encontra Jesus e Ele é amor.  

E que importa sofrer quando se ama?  
 

À luz de Jesus se entende a dor como  

 fruto de amor 



 e presente de Deus 
 
Todos os santos, os grandes místicos nascidos do encontro com Jesus,  

pedem a dor como participação no sofrimento dele.  
 

A purificação é consequência do amor.  

Deus nos purifica porque nos ama,  

e existe em nós o desejo de nos purificar para vermos desde já a Deus.  

 
O Concílio Vaticano II, na constituição Gaudium et Spes (10),                                                                  

coloca em destaque problemas existenciais, como o sofrimento: 

Na verdade, os desequilíbrios que atormentam o mundo moderno  

se vinculam com aquele desequilíbrio mais fundamental  

radicado no coração do homem.  

Enquanto por um lado, porque criatura, experimenta-se limitado de muitas maneiras,  

por outro lado, porém, sente-se ilimitado nos seus desejos  

e chamado a uma vida superior.  

... Enfermo e pecador, não raro faz o que não quer, não fazendo o que desejaria.  

Em suma, sofre a divisão em si mesmo,  

da qual se originam tantas e tamanhas discórdias na sociedade.  

... Perante a evolução actual do mundo,  

cada dia são mais numerosos os que formulam perguntas  fundamentais  

ou as percebem com nova acuidade.  

O que é o homem?  

Qual é o significado da dor, do mal, da morte  

que, apesar de tanto progresso conseguido, continuam a subsistir?  

Para quê aquelas vitórias adquiridas a tanto custo?  

O que pode o homem trazer para a sociedade e dela esperar? 

O que se seguirá depois desta vida terrestre? 
 

V 

4 chaves para entender o sofrimento humano unido à Paixão de Cristo 

 

O Cardeal Norberto Rivera, do México, na sua homilia de Domingo de Ramos de 2017, 
propôs 4 chaves 

para compreendermos a relação entre a Paixão de Nosso Senhor e o sofrimento humano. 
 

1.   Perante o sofrimento, Cristo guia-nos sempre pela mão 
 

A tragédia da Paixão de Cristo tem um sentido e uma importância suprema, 

 porque num momento ou outro da nossa vida, 

todos nos encontramos com a dor, o sofrimento e o desespero. 

Não necessitamos duma teoria ou dum conceito,  

mas de alguém que nos guie pela mão,  

para enfrentar essa situação de dor e sofrimento.  

Por isso, Cristo quer que o aceitemos como um companheiro,  
deseja que o recebamos na nossa vida. 

A Paixão é o núcleo mais importante do Evangelho, 

porque nos ajuda a descobrir o maior amor que já sentimos,  

que é o grande Amor que nos levará a enfrentar essas situações tão dolorosas  

por que todos passamos. 

 



 
2.   Cristo ajuda-nos a dar sentido à dor 

D. Norberto Rivera conheceu um jovem quando era encarregado de um grupo de jovens. 

Um dia deram um tiro no rapaz que o deixou paralítico. 
Mais tarde, ao visitá-lo, o rapaz declarou decididamente que era feliz: 

Não encontrava o sentido de minha vida, por isso ia a muitas festas,  

vivia em pecado e nada me satisfazia; agora encontrei o sentido da minha vida. 

Uma história como esta pareceria absurda, mas na verdade a conclusão  
é que Jesus pode ajudar qualquer pessoa a encontrar o sentido da dor. 

Cristo não só nos convida a contemplar o que aconteceu há 20 séculos,  

Mas quer tsmbém levar-nos a viver a sua paixão, essa paixão que não é um caso 

encerrado, não é um julgamento que terminou, nem um arquivo fechado. 
 

3.   Cristo continua a sofrer a paixão em cada membro da Igreja 

Ele continua a completar a sua Paixão em tantos irmãos nossos  

que estão com fome, que sofrem perseguição por causa da justiça, 

que sofrem na prisão,  

ou que sofrem qualquer outra ‘dor’ ou contradição. 
 

4.   Cristo é crucificado pela indiferença do homem 

Contemplar a Paixão como alguém que vê de longe um espetáculo pode ser perigoso. 

Assim, podemos estar a fazer o papel daqueles  

que levaram Jesus ao sofrimento da cruz, ao tormento,  

com as nossas decisões, com as nossas atitudes,  

os nossos comportamentos diante dos outros irmãos,  

com decisões perversas. Podemos estar a levar Cristo novamente ao sofrimento, à cruz. 
 

Poderemos até terminar como aquele que lava as mãos,  

como alguém que simplesmente toma decisões pela fraqueza,  

e não perante um Jesus que passa na nossa frente, sofrendo, perseguido, crucificado. 
 

A paixão de Jesus deve nos levar a enfrentar a dor e o sofrimento,  

acompanhados por alguém que sofreu a dor mais profunda,  

que aceitou a situação mais terrível que o ser humano pode ter. 

 

VI 

15 conselhos do Padre Pio para os que estão sofrendo 

De tempos em tempos, Deus envia ao nosso mundo pessoas extraordinárias. 

No século XX deu-nos um homem especial: o Padre Pio de Pietrelcina, 
um capuchinho nascido naquele povoado do sul da Itália  

e morto em 1968 em San Giovanni Rotondo.  
São João Paulo II canonizou-o em 2002. 

Hoje podemos dizer que ele é o santo mais venerado da Itália. 
  

O Padre Pio recebeu dons especiais de Deus,  
como o discernimento das almas e a capacidade de ler as consciências;  

curas milagrosas; bilocação; dom das lágrimas; perfume de rosas;  
e sobretudo os estigmas nos pés, mãos e lado, que ele padeceu durante 50 anos. 

  
Ao longo da sua vida, ele escreveu milhares de cartas às pessoas que dirigia espiritualmente. 

https://www.acidigital.com/igreja/index.html


  
 

Apresentamos, a seguir, e a partir das suas cartas, 
quinze pensamentos do Padre Pio sobre o sofrimento. 

 
1. O sofrimento suportado de maneira cristã 

 é a condição que Deus estabeleceu para conceder-nos a glória. 
2. Quanto mais sofrimentos tivermos, mais amor receberemos. 

 3. Jesus quer preencher todo o nosso coração. 
 4. Deus quer que a nossa incapacidade seja a sede da sua omnipotência. 

 5. A fé é a tocha que guia os passos dos espíritos desolados. 
 6. Na agitação das paixões e das vicissitudes adversas,  

 que nos sustente a grata esperança da inesgotável misericórdia de Deus. 
 7. Coloquemos toda a nossa confiança em Deus. 

 8. O melhor consolo é aquele que vem da oração. 
 9. Não tenhamos medo de nada. Ao contrário, consideremo-nos muito afortunados 

 por termos sido considerados dignos e participantes das dores do Homem-Deus. 
 10. Deus deixa-nos nas trevas para a sua glória:  

 esta é a grande oportunidade do nosso progresso espiritual. 
 11. A felicidade só se encontra no céu. 

 12. Quanto mais crescem as tentações do demónio, mais perto a alma está de Deus. 
 13. Bendigamos o Senhor pelo sofrimento e aceitemos beber o cálice do Getsémani. 

 14. Suportemos os sofrimentos durante toda a sua vida  
    para podermos participar dos sofrimentos de Cristo. 

 15. A oração é a melhor arma que temos: é uma chave que abre o coração de Deus. 
 

 

Oração para entregar o nosso Sofrimento ao Senhor 

 
Pai, o meu coração está pesado. 

Sinto que tenho que carregar todo este peso sozinho. 
Palavras como oprimido, angustiado e esgotado,  

parecem descrever como estou me sinto neste momento. 
Não estou certo de como devo fazer para deixar de levar esta carga pesada. 

Por isso, por favor, mostra-me como consegui-lo. 
Carrega o meu peso.  

Deixa-me descansar e me refrescar, 
para que o meu coração não esteja tão pesado pela manhã. 

Peço-Te em nome de Jesus. 
Amen. 


