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Introdução 

 
O filósofo estóico Sêneca observou o valor moral da adversidade. Ele disse: 1 

“Corpos mimados tornam-se lentos pela preguiça; não funcionam, mas o movimento e seu próprio peso os 

esgotam. A prosperidade sem ferimentos não pode suportar um único golpe, mas um homem que está em 

constante conflito com infortúnios adquire a pele calejada pelo sofrimento; ele não se rende ao mal e, mesmo 

que tropeça, continua a luta sobre o joelho.”  

“Os infortúnios são projetados para construir virtudes em nós, e entre as virtudes adquiridas pela dificuldade está 

a paciência.” 

▪ Através da rotina diária, a vida cristã amadurece, melhorando em virtude através de várias experiências 

que ela pode nem considerar moralmente relevantes, muito menos significativas. 

▪ A soberania de Deus, não deveria surpreender o salvo, pois Deus está sempre trabalhando nos 

detalhes, movendo-se sempre para nos aproximar da sua imagem (Rm 8.28-29). 

▪ O salvo pode retardar o processo de crescimento espiritual ao responder às dificuldades diárias de 

forma incorreta. De fato, um espírito amargo ou ressentido pode atrapalhar o amadurecimento.  

 

 

1- A longanimidade de Deus e a Paciência de Cristo  
 

a. A longanimidade de Deus  

Salmos 86:15  

 

Êxodo 34:6  

 

Jer 15:15  

 

Rm 2.4  

 

1Pe 3.18-20  

 

b. A paciência de Cristo  

 

Mt 27.12-14  

 

Mateus 27: 39-44  

 

1Tm 1.16  

 

 
1 Sêneca, De Brevitate Vitae, escrito em 49 d.C. 

4- Aprendendo a ter Paciência  
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2 Pedro 3:15  

 

 

2- Imitando a Paciência   
 

2 Co 6.4-6  

 

Efésios 4:1-3  

 

Col 1.9-11  

 

Hb 6.10-12  

 

1Pe 4.1-2  

 

1 Pedro 4:12-14  

 

3- Como a Paciência é Aprendida 
 

Tem sido dito que nada ensina como experiência. Até certo ponto, isso é verdade para as virtudes. Dor e sofrimento 

nos ensinam resistência e empatia.  

Rom 5:1-4  

Tg 1:2-4  

2 Pedro 1:3-11  

 

Conclusão 
 

O significado de paciência na Bíblia envolve os conceitos de resistência, perseverança, bondade e 

condescendência.  

 Portanto, ser paciente é suportar desconforto diversos, por razões diferentes, sem usar a reclamação ou 

irritabilidade como ferramenta de defesa, mas buscar imitar os passos de Cristo, considerando as provações 

que o salvo enfrentará neste mundo.  

 

 

 

 


