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R. C. Sproul, Surpreendido pelo Sofrimento (São Paulo: Cultura Cristã, 1998),
208 pp. Traduzido do original em inglês Surprised by Suffering (1988).
Este certamente não se trata de um livro acadêmico, faltando até mesmo uma
bibliografia e notas de rodapé. Também não possui qualquer índice. Os parágrafos são
curtos, muito concisos. Mesmo assim, trata-se de um excelente livro, escrito por um
grande estudioso que deverá ajudar a muitos em sua busca de respostas bíblicas. Em
termos gerais é um livro com sólido fundamento bíblico, com exposições claras e
coerentes nas muitas citações que faz das Escrituras.
O livro é repleto de ilustrações do dia-a-dia do próprio autor e de pessoas
relacionadas

ao

seu

ministério

contando

como

a

morte,

dor

e

sofrimento

compreendidas à luz das Escrituras não implicam em desespero daqueles que por
essas coisas são surpreendidos.
Na primeira parte do livro Sproul explora o tema do sofrimento e morte expondo
as verdades bíblicas básicas que um novo cristão precisa aprender e que os cristãos
mais antigos na fé não perdem por serem relembrados. A morte é um inimigo e
também uma vocação à qual somos chamados. Seguir a Cristo significa que podemos
ser chamados para o sofrimento, tal qual nosso mestre, mesmo que estejamos orando
para que isso não aconteça. O sofrimento nem sempre é o resultado do pecado ou
encontrado na proporção da presença ou ausência de pecados em nossas vidas. A
realidade do julgamento final nos vem tanto como advertência e encorajamento de que
a justiça final de Deus se cumprirá. O sofrimento pode servir como um teste que refina
a nossa fé.
Na segunda parte, “Vida Depois da Morte”, Sproul trata de dois temas de grande
importância: O céu existe? e Como é o céu? O apêndice A responde a 8 assuntos
práticos em forma de perguntas e respostas. Como você aconselharia cristãos que
estão sofrendo com doenças ou velhice e que prefeririam estar no céu do permanecer
aqui? O que dizer sobre o suicídio? O que acontecem àqueles que cometem suicídio?
Como explicar as experiências fora do corpo e do túnel que muitas pessoas têm
relatado depois de serem revividas da morte? Podemos considerar os sofrimentos em
geral, e não apenas a perseguição em nome de Cristo, como participação nos
sofrimentos de Cristo? Está errado evitar o sofrimento? e algumas outras questões
interessantes. No apêndice B, “Comunicando-se com os mortos” Sproul responde ao
espiritismo, ocultismo e outros elementos correlatos.
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Embora não seja um livro acadêmico é um livro que tanto estudiosos como
pastores deveriam conhecer. Um livro escrito por um estudioso que nos serve como
uma orientação equilibrada e bíblica para os assuntos que trata.
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