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A dramática do sofrimento humano
Uma releitura a partir do Mistério Pascal de Cristo
 Ementa: Este trabalho tem como objetivo o estudo do ser humano enquanto sofre, e

que no sofrimento se relaciona com Deus. A questão do sofrimento é uma grande
incógnita para a humanidade. Ela busca, por meio de diferentes instrumentos alcançar
respostas adequadas. Compreender a existência do mal e do sofrimento por ele provocado
tem se demostrado uma tarefa árdua. As ciências intentaram várias respostas e nenhuma
delas se revelou adequada. Teístas buscam em Deus um aporte para a questão do
sofrimento humano. No intuito de compreender a relação ser humano-Deus, no que toca
a dramática do sofrimento, faremos uma releitura de textos bíblicos no que tange ao
sofrimento de Jesus de Nazaré, tido como relato de Deus. Traçaremos também o relato
do sofrimento daqueles com os quais Ele conviveu e para os quais foi terapêutica e cura.
Por fim, chegamos à questão do sofrimento hodierno e a percepção, que os cristãos tem
da contínua ação salvífica de Jesus Cristo na vida das comunidades. Deus esteve
vinculado com a humanidade no passado. Para ela enviou seu Filho. Deus mantem este
vínculo e ainda é um caminho terapêutico. Ele o faz na história por meio de Cristo, do
Espírito Santo e da Graça, que transformam a história do sofrimento em real possibilidade
de libertação e cura.
Programa de curso:










Aula 1: Introdução ao curso.
Aula 2: Prelúdio – O anúncio do Reino de Deus como Boa Notícia de cura
terapêutica.
Aulas 3 a 6: Jesus que compadece
 Jesus que se compadece do sofrimento humano.
 Ser humano: sinal da ação salvífica de Deus.
 Jesus solidário com os que sofrem.
 A vida de Jesus marcada pela relação com o próximo.
Aulas 7 a 10: Jesus que padece
 Jesus que padece e o Deus que se compadece.
 A experiência humano-existencial de Jesus perante sua morte.
 A perspectiva da cruz.
 Jesus – a resposta de Deus para o sofrimento humano.
Aulas 11 a 14: Jesus que resplandece
 A fé em Jesus Cristo e na salvação por ele ofertada.
 Leitura das primeiras comunidades – o sofrimento do Justo em favor dos
demais.
 A história humana em direção à libertação.
 A Igreja como espaço de relação e terapêutica por meio da revelação
salvífica de Deus.
Aula 15: Conclusão – A memória de Jesus como “Cristoterapia” para superar o
sofrimento e suas causas.

