
 

 

 
Como é possível sofrer melhor?  

Parte da série “ULTIMATO 50 ANOS”, Para (Melhor) Enfrentar o Sofrimento é uma reedição da obra 
original, na qual o pastor Elben César apresenta um novo olhar sobre as virtudes e limitações de Jó 

 

Quando o assunto é sofrimento, uns querem tomar a cruz para si; outros querem um cristianismo 
sem cruz. Os primeiros encaram a dor – e até a morte –, como companheiras capazes de nos 
conduzir ao crescimento espiritual. Os triunfalistas, ao contrário, apegam-se à suficiência do 
sacrifício de Cristo e dizem não admitir que mal algum os acometa. 
 
Não há melhor resumo sobre o sofrimento humano do que o livro de Jó. Ele não esconde a 
estranha desgraça, as dores, as lutas e as perguntas de um homem em paz com Deus.  
 
Para (Melhor) Enfrentar o Sofrimento traz algo novo: identifica as qualidades na personalidade de 
Jó que o tornaram capaz de sobreviver em meio ao sofrimento. 

 

Série Ultimato 50 Anos 

A série “ULTIMATO 50 ANOS” celebra meio século de publicação ininterrupta da revista Ultimato, 
bem como a vida e o legado do seu fundador, o pastor Elben César, autor dos volumes da série. 

Além de Para (Melhor) Enfrentar o Sofrimento, a série agora conta também com os volumes A 
Pessoa Mais Importante do Mundo, Sou Eu, Calvino e Não Perca Jesus de Vista, que misturam 
sabedoria bíblica e orientação prática para a vida cristã. 
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Sobre o autor  

Elben César foi o fundador da Editora Ultimato e redator da revista Ultimato até a sua morte, em outubro 

de 2016. É autor de, entre outros, Por Que (Sempre) Faço o Que Não Quero?, Súplicas de Um 

Necessitado, Refeições Diárias com Jesus, Sou Eu, Calvino, Conversas com Lutero, De Hoje em 

Diante, História da Evangelização do Brasil, e Práticas Devocionais. Ex-presidente da Associação de Missões 

do Terceiro Mundo e fundador do Centro Evangélico de Missões, do qual era presidente de honra, era 

também jornalista e pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Viçosa. 

*** 
 
O que disseram 
 
O livro coloca-nos diante de um Jó muito humano e, portanto, muito próximo. Assim, é leitura 
para mim, para você, para todos; mesmo sabendo no íntimo, de antemão, que inocência e pureza 
certamente nos faltam. 
— Uriel Heckert 
 
O livro de Jó precisa ser redescoberto e lido por inteiro, pois não há melhor compêndio sobre o 
sofrimento humano. Não há outro livro que encoraje mais o sofredor a acreditar firmemente que 
“os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será 
revelada”. 
— Elben César 
 
*** 
 
O livro em frases 
 
A dor que atinge o outro é também minha de alguma forma. 
*** 
A santidade de Jó nunca foi interesseira, como supunha Satanás, nem circunstancial. 
*** 
O pecado que Jó mais temia era que seus filhos amaldiçoassem a Deus em seus corações. Era 
precisamente esse o pecado que Satanás mais desejava que Jó cometesse. 
*** 
A certeza da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos produz sobrevivência em meio aos 
infortúnios, à dor, à incompreensão alheia, à doença, à morte. 
*** 
A teimosia dos ímpios é uma loucura; a dos justos, uma glória. 
*** 
A grande tentação do homem me tempo de sofrimento é pensar que Deus está morto! 
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