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AULA - EBD - 08/11/2020
A fragilidade humana e a soberania divina
Tema: Paciência no sofrimento
Texto base: Tiago 5:7-11

Contexto
1.
2.
3.
4.

A paciência é uma demonstração de confiança em Deus [o lavrador aguarda] (v. 7);
O nosso maior exemplo neste texto será Jó;
Jó na terra de Uz que era ou no mesmo local ou próxima de Edom (Lamentações 4:21);
Chuva temporã e chuva seródia;

Tópicos
1. Por que precisamos de paciência?
a. Vinda do Senhor [a principal meta] (Tiago 5:7);
b. O fruto da terra após as últimas chuvas (Tiago 5:7);
c. Fortalecer o coração (Tiago 5:8);
d. Não julgar ou falar mal do irmão [nossas injustiças] (Tiago 5:9);
e. O juiz está às portas [injustiças alheias] (Tiago 5:9);
f. Profetas sofreram e foram pacientes [intimidade] (Tiago 5:10);
g. Falaram em nome do Senhor, mas sofreram [fazer a obra] (Tiago 5:10);
h. Nem todos perseveraram, mas alguns ficaram firmes (Tiago 5:11);
i. Os que foram pacientes no sofrimento foram lembrados pelo nome [Jó] (Tiago 5:11);
j. Há um fim para todos nós que é definido no momento do sofrimento [o fim que o Senhor
lhe deu] (Tiago 5:11);
k. Mesmo imperfeito e com q
 uestionamentos não respondidos, Jó foi alcançado pela
misericórdia e não por suas obras (Tiago 5:11);
2. A igreja de Éfeso foi elogiada pela paciência que tinha (Apocalipse 2:2-3);
3. Precisamos ser imitadores dos que tiveram paciência (Hebreus 6:12);
4. Promessas são alcançadas mediante a paciência (Hebreus 6:15);
5. O sofrimento é produtivo, pois produz coisas boas em nós [amadurecimento] (Romanos 5:3-5);
6. Os sinais do seu ministério aparecerão na paciência (2 Coríntios 12:10-12);
7. Se recuarmos, o Senhor não terá prazer em nós (Hebreus 10:36-39);
8. Iremos descansar das nossas obras, mas tenha paciência guardando os mandamentos e tendo fé
em Jesus (Apocalipse 14:12-13):
a. Quantos têm depositado a sua fé em homens e mulheres, além de utensílios e imagens;
9. Ser paciente para ser recomendado (2 Coríntios 6:4-10);
10. A palavra de Deus produz paciência (Romanos 15:4):
a. Não despreze o Antigo Testamento;
b. As promessas do Novo Testamento também estão no Antigo Testamento;
c. Os livros se completam;
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11. O elogio do Espírito Santo pela fé e paciência (2 Tessalonicenses 1:4):
a. Fé;
b. Paciência;
c. Aflições;
d. Perseguições;
e. Que suportais;
12. Deus também é paciente conosco (Romanos 9:22, Romanos 3:25);
13. As perguntas de Jó são as mesmas das nossas (Jó 6:11):
a. Qual é a minha força?
b. Qual é o meu fim?

