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Por que há sofrimento e morte no mundo?

Sofrimento humano, tristeza, mágoa, dor, miséria e morte são conseqüências do pecado. O pecado
faz com que as pessoas rejeitem a sabedoria e conselho de Deus para que se sejamos sábios, altruístas,
amorosos e misericordiosos. Como conseqüência desse fato, as pessoas ferem, traem e se matam. Permitem
que o egoísmo guie suas decisões e o seu próximo previsivelmente será atingido. A mentira e a fofoca são
formas de levar vantagem sobre nossos semelhantes. Líderes gananciosos e inescrupulosos se isentam de
suas responsabilidades através de leis injustas, feitas para controlar e roubar aqueles sobre os quais
governam. A fome e a pobreza em nosso mundo pródigo de alimentos e farto de materialismo são
conseqüências da preguiça, ganância, ódio e falta de caridade. Cada dor e tristeza que infligimos uns aos
outros é devido ao pecado. Além disso, desastres naturais como secas, furacões e doenças acontecem por
causa do pecado. Muitas pessoas não reconhecem o fato de que Deus retirou-se de nossa presença e recusase a proteger-nos por causa do pecado. Portanto, devido o pecado, perdemos nosso protetor e nos tornamos
vítimas vulneráveis a todos os perigos do mundo. Nós escolhemos o pecado ao invés de Deus, assim,
vivemos num mundo de dor e morte, ao invés de alegria contínua e vida permanente. Entretanto, as coisas
poderiam ser ainda pior. Felizmente Deus é misericordioso e provê alguma proteção, de maneira que
podemos aprender algo sobre o pecado sem ter que suportar seu horror total.

Quais são algumas conseqüências do pecado?
Salmo 66:18 _______________________________________________________________
Romanos 8:22 ______________________________________________________________
Salmo 32:10 _______________________________________________________________
Romanos 1:21 ______________________________________________________________
Gênesis 3:17 _______________________________________________________________
Romanos 6:23 ______________________________________________________________
Romanos 5:12 ______________________________________________________________
Isaías 13:11 ________________________________________________________________
Se Deus é amoroso e compassivo, como pode permitir que as pessoas sofram?

Deus nos honrou com a habilidade de tomarmos nossas próprias decisões. Ele nos concedeu
liberdade para escolhermos como viver e pensar. Por decreto soberano, Ele decidiu não forçar sua vontade
sobre nós. Entretanto, a liberdade para tomarmos nossas próprias decisões inclui a responsabilidade de
aceitarmos as conseqüências de nossas decisões. Deus é muito amoroso ao permitir que vivamos no mundo

de nossa própria escolha com todas as suas boas e más conseqüências. Isso nos permite descobrir e entender
o quanto o pecado é ruim. Se Deus nos protegesse das conseqüências do pecado, Ele nos negaria a
experiência e conhecimento de que a escolha pelo pecado é errada. Deus seria culpado por nos enganar.
Portanto, ao revelar-nos as conseqüências do pecado, o sofrimento humano é o triunfo da verdade sobre a
decepção e da justiça sobre a injustiça no tocante a Deus.
O sofrimento humano convence pessoas racionais que o pecado é à maneira errada de viver porque
ele causa miséria e morte. Por outro lado, escolher viver para Deus é a decisão correta devido à promessa de
paz e vida. A miséria e a morte que vêm com o pecado não valem os pequenos prazeres que ele oferece.

Leia os versículos a seguir e responda:

Quem tomou a decisão de aceitar ou rejeitar a Deus?
Josué 24:15 ________________________________________________________________
Provérbios 1:24-30 __________________________________________________________
Mateus 23:37 ______________________________________________________________
Deuteronômio 30:19 _________________________________________________________

Quem decidiu se deve aceitar ou rejeitar a Deus?
Nos versos seguintes, quem foi responsável pela decisão tomada?
João 19:4 __________________________________________________________________
Provérbios 9:12 _____________________________________________________________
Apocalipse 20: 13-15 _________________________________________________________

O mundo seria diferente sem o pecado?

Sim, o mundo seria seguro, pacífico, ordeiro e estaria em perfeito equilíbrio. Sem a presença do
pecado. O propósito de Deus e o projeto da criação seriam cumpridos. Todas as coisas estariam em
conformidade com suas leis. Tudo no mundo seria perfeito em todos os sentidos. Não haveria morte, dor,
tristeza ou miséria de nenhuma espécie. No céu é assim porque não há pecado.
Como é a realidade de um mundo onde todos vivem para Deus (Apocalipse 21:1-4)?

O que é o pecado?

O pecado inclui qualquer comportamento, palavras ou pensamentos que são malignos ou contrários a
vontade de Deus. Escolher se ferir ou machucar a outros de forma maliciosa é pecado porque o desejo de
Deus é protegê-lo e guarda-lo em segurança. Furtar de outras pessoas é pecado porque a vontade de Deus é
dar e ajudar de maneira altruísta, trair, fraudar e ser desonesto constituem pecado, porque Deus é verdadeiro.

Imoralidade e embriaguez são pecados porque Deus é puro, sóbrio e justo. Não querer ter ou manter
relacionamento com Deus é pecado porque a vontade Dele é ser seu amigo. Rejeitar a Deus, blasfemar Dele
ou negá-lo é pecado porque Ele é o Senhor de toda a criação e merecedor de honra e respeito . Ser culpado
por não amar a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento é pecado porque Ele disse que fazer isso é
o primeiro e maior de todos os mandamentos. Certamente há outros pecados que poderiam ser listados, mas
o pecado é bem mais que apenas o que você faz ou deixa de fazer. É importante saber que o pecado também
inclui qualquer desejo ou inclinação contrária à vontade de Deus. O fato de que você é capaz de fazer coisas
erradas é a evidência de que você é pecador por natureza. Esse tipo de pecado faz parte da sua alma. Isso
significa que os pecados que você comete são apenas manifestações do que você é. Esse é um problema
sério. Mesmo que você deixe de fazer o que faz não há modo de mudar o que você é.
De acordo com os versículos seguintes, o que é o pecado?
I João 3:4 __________________________ I João 5:17 _____________________________
Provérbios 24:9 _____________________ Mateus 5:21-22 _________________________
Tiago 4:17 _________________________ Romanos 14:23 _________________________

Como o pecado causa a morte?

O pecado é a violação da vontade de Deus, e quando você peca está escolhendo rejeitá-lo. Como
Deus é o sustentador da vida e, de fato, é a fonte de vida, quando você peca, você morre. Essa é a morte
espiritual. Sem um relacionamento com Deus seu espírito está morto.
Quem é a vida (João 14: 6)?
O que você deve possuir a fim de viver espiritualmente (I João 5:12)?
Como Deus responde ao pecado (Isaías 59:2)?
O que acontece quando você peca (Provérbios 8:36 e 11:19)?
Por que você morre espiritualmente quando peca (I João 5:12)?

Em que a morte espiritual difere da morte física?

A morte física acontece quando seu corpo para de funcionar: ele fica sem respiração, atividade
cerebral, emoções, etc. Morte espiritual é a separação de Deus, mas sua alma continua a pensar, lembrar,
sentir e a ter consciência. Sua alma continuará a existir para sempre. Os espíritos vivos passarão a vida
eterna com Deus. Os espíritos mortos continuarão a existir separados de Deus, no inferno.
O que acontece com as almas depois da morte física (Daniel 12:2)?
O que um espírito vivo experimenta depois da morte física (Apocalipse 22:5)?
O que um espírito morto experimenta depois da morte física (Lucas 16:22-24)?

Como é o inferno?

O inferno é o pior dos pesadelos. Todos os que rejeitaram a Deus estão lá. Como Deus não está
presente no inferno, caos, dor, sofrimento e miséria são experiências inevitáveis naquele lugar horrível.
Rebelião e tortura são as únicas leis no inferno. Todos os que lá chegarem serão dominados por Satanás e
seus demônios. Em acréscimo, o inferno é descrito como o lago que arde em fogo e enxofre. Obviamente a
única razão pela qual o planeta terra não está nessas condições é porque Deus está oferecendo uma proteção
parcial. Os sofrimentos que experimentamos agora não são absolutamente nada se comparados aos suplícios
do inferno. Aqueles que entendem, percebem que é melhor sofrer um pouco agora, e aprender sobre a
necessidade que temos de Deus, do que sofrer para sempre no inferno.
Leia Apocalipse 21:8 e responda às seguintes perguntas:
1. Como é o inferno?
2. Quem estará no inferno?
3. Você já mentiu?
Leia Marcos 9:43-48 e responda às seguintes questões:
1. Como é o inferno?
2. Que advertência Jesus faz?

Por que a morte espiritual é para sempre?

Deus é santo e puro. Ele não tem nada a ver com o pecado. O senhor não pode fechar os olhos para a
transgressão. Deus não tolera o pecado e nem admite em sua presença. Portanto, quando você escolher o
pecado, Deus rejeitará qualquer tipo de relacionamento com você. Esta separação eterna é merecida e justa.
Deus é justo em tudo que faz e exige que tudo que é errado seja feito perfeito, sob penalidade equivalente ao
erro cometido. Qualquer coisa menor que isso seria injusto. Sabe por quê? Porque o pecado é rejeição a
Deus e uma violação a sua justiça. Quando o pecado ocorre Deus é profundamente ofendido. De fato, Ele é
ofendido num grau infinito por que O Senhor é um Deus Eterno que sente e responde em grau infinito. A
única forma de corrigir uma ofensa infinita é enfrentar uma punição infinita. Portanto, a morte espiritual é
para sempre.
Quais são as três qualidades que Jeremias 9:24 atribui a Deus?
Como Deus julga (Romanos 2:2)?
Leia Levítico 24:19-20 e responda às seguintes questões:
1. O que significa ser justo?
2. Que tipo de punição se equivale a um crime infinito?

Por que a morte espiritual é tão horrível?

Do ponto de vista humano, é difícil conceber que o pecado mereça uma punição tão severa. Porém, a
maioria das pessoas falha em compreender o quanto o pecado é ruim aos olhos de Deus. O pecado é uma
violação horrível contra Deus e sua criação. Ele destrói tudo o que é bom. É por isso que Deus não permite
que o pecado entre no céu. O pecado causa sofrimento e morte. Ele é a razão da existência do horror do
inferno.
O que você está fazendo ao rejeitar a Deus e deliberadamente pecar contra Ele?
Salmo 74:18
Isaías 65:7
Por que as pessoas acabam indo ao inferno?
Marcos 3:29
Apocalipse 21:8
Ezequiel 18:4
Alguns pensam assim: “Admito que não sou perfeito, mas não fiz nada realmente mau para ser
condenado”.
Não há pecado no céu. Deus não contempla o pecado muito menos a presença dele no céu. Apenas os
que são justos e sem pecado são permitidos no céu. Qualquer coisa inferior à perfeição é simplesmente
inaceitável lá. Essa é uma má notícia, pois, de acordo com esses padrões ninguém é bom o suficiente. Aos
seus próprios, olhos você deve achar que não é tão mau, especialmente quando se compara com outras
pessoas. Mas lembre-se, Deus é o seu juiz e não você ou outros.
Como é o céu (II Pedro 3:13 e Apocalipse 21:27)?
Por que não há pecado no céu (Habacuque 1:13)?
Quem é considerado justo e bom (Romanos 3:10-12)?
Há alguém que não seja culpado de pecado (Romanos 3:23)?
O que há no coração do homem (Mateus 15:19 e Marcos 7:21-23)?

Deus tem que punir o pecado?

Todos gostariam de pensar, de uma forma ou de outra que o Deus amoroso e misericordioso
permitirá que o pecado passe sem purificação. Porém ignorar a punição pelo pecado faria com que Deus
fosse injusto. Ele não pode fazer isso. É contra sua natureza fazer coisas erradas.
Como Deus se sente com relação a ser injusto (Provérbios 29:27)?
O que Deus fará com certeza (Eclesiastes 11:9)?
Deus permitirá que algum pecado fique sem punição (Provérbios 11:21)?
Leia Sofonias 3:5 e I João 3:5 para responder as seguintes perguntas:
1. Deus pode ser injusto e não punir o pecado?
2. Por que Deus tem que punir o pecado?

É possível se esconder de Deus (Jó 34:22)?

O que posso fazer para evitar a morte espiritual e a condenação?

Não há nada que você possa fazer. Isso pode parecer chocante, mas, a verdade é que os pecados que
você já cometeu já selaram seu destino. Quantidade alguma de boas obras pode mudar o estrago que já foi
feito. A lei do pecado e da morte mencionada na Bíblia diz que se você pecar, morrerá. Não há nada que
você possa fazer por você mesmo. A essas alturas só um milagre poderá salvá-lo(a). Você está por conta da
misericórdia de Deus.
O que Deus acha dos seus esforços para fazer o que é correto (Isaías 64:6)?
O que acontece com aqueles que estão confiados em suas boas obras para agradar a Deus (Mateus
7:21-23)?
Como está o seu coração (Jeremias 17:9)?
Por que Deus não se impressiona com suas boas obras (I Samuel 16:7)?

Deus quer me condenar?

Deus não tem nenhum prazer em condenar alguém ao inferno. Ele não quer se separar da sua
comunhão. Porém, Ele não pode comprometer sua identidade e não fará concessões, e não perdoará pecado
de qualquer espécie. É por isso que Deus adverte a rejeitar o pecado e a recebê-lo. Ele te dá advertências
claras com relação às escolhas que você faz e aonde elas te levarão. Ele te permite ver as conseqüências do
pecado, e te avisa sobre a condenação, mas Ele não fará a escolha por você. Você tem a liberdade pra
escolher como viver: o pecado ou Cristo. A escolha é sua bem como a responsabilidade por ela.
Em que Deus não tem prazer (Ezequiel 33:11)?
O que Deus fez para alertá-lo quanto ao seu julgamento?
Lucas 19:10
I Coríntios 1: 23-24
João 14:6
II Crônicas 36:15
Romanos 2:15
Romanos 1:18-21

Você está dizendo que nada pode salvar-me da condenação?

Seu relacionamento com Deus é governado pela lei do pecado e da morte. Sob essa lei não há
esperança alguma de alguém alcançar o céu. Não há nada que você possa fazer para salvar a si próprio, essa
é a notícia ruim. Felizmente, Deus é tão misericordioso e amoroso quanto justo. Ele tem um plano para

salvá-lo. Como você não pode fazer nada para se salvar, Ele terá que fazer isso por você. Para descobrir o
plano de Deus para salvação e suas boas novas para a humanidade, continue estudando a série das Verdades
do Evangelho ao novo livreto intitulado “Deus é a resposta”.

Como você não se justificará aos olhos de Deus (Gálatas 2:16)?
__________________________________________________________________________
Como você pode ser libertado da lei do pecado e da morte (Romanos 8:2)?
__________________________________________________________________________
Por que Deus quer ajudá-lo (João 3:16)?
__________________________________________________________________________
Entre em contato com a I Igreja Batista de Eirunepé e peça mais material para estudos Bíblicos. Se
você aceitou a Cristo recentemente, peça os livretos Fatos Para Recém-convertidos e Lições a Seguir para o
Crescimento Espiritual. Você descobrirá que a vida com Jesus é a melhor coisa que poderia acontecer a
você.
Quer descobrir mais sobre a Mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Leia a Série completa das
Verdades do Evangelho.
A Série das Verdades do Evangelho
1.
2.
3.
4.
5.

Conhecer a Deus Pessoalmente
Projetado para Ser Espiritual
A Causa do Sofrimento e da Morte do Ser Humano
Deus é a Resposta
Você Pode Ser Salvo
6. A Experiência do Novo Nascimento

