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Material do Líder - Semana 1/7

De repente, o caos
Passagem
Jó 1.1-5

Grande ideia
Esteja preparado para o dia mal

Orientações
Líder, fique à vontade para adaptar este material às necessidades do seu grupo.
As perguntas do estudo são sugestões para você conduzir a conversa com o
grupo. Você pode reformulá-las para atender às necessidades específicas que as
pessoas estão apresentando.

Vamos começar
Diante de sofrimentos, dores e de problemas das mais variadas ordens que teimam
em não nos abandonar, e que por isso mesmo se tornam companheiros indesejados de
caminhada, invariavelmente nos perguntamos:
O que eu fiz para merecer isso? Ou ficamos
em crise com o que parece ser o maior dilema
da fé cristã: “Se Deus é totalmente poderoso e
bom porque tantas coisas ruins acontecem no
mundo?”

israelita daquele período. Apesar disso, pode
ser que a escrita do Livro tenha sido realizada
muito tempo depois.

1. Jó, o justo

Bem mais importante do que definir a origem de Jó e situar a época de composição do
livro é considerar a vida de Jó. Ele era um homem “piedoso” (Jó 1.1). Como Noé, era “justo
e íntegro” (Gn 6.9); à semelhança de Abraão,
“temia a Deus” (Gn 22.12); e seu temor era
demonstrado de modo prático ao “desviar-se
do mal” (Pv 16.6). Sua piedade pode ser consBreve panorama
tatada no cuidado com a família e não apenas
Um dos principais objetivos do livro de Jó é consigo mesmo. Ele oferecia holocaustos
pelos possíveis pecados de seus filhos (Jó
justificar a sabedoria e bondade de Deus em
1.5). O pecado que teme que os filhos possam
questões de sofrimento humano; e principalmente para mostrar que nem todo sofrimento cometer, amaldiçoando a Deus no seu coraé punição divina. Deus apresenta a integridade ção, é exatamente aquele que Satanás espera
que Jó cometa (Jó 1.11; 2.5) e para o qual sua
de Jó pra quebrar a relação de causa e efeito
esposa o tenta (Jó 2.9).
entre pecado e sofrimento.
Pode ser que Jó tenha vivido no período dos
patriarcas de Israel. Jó mesmo é apresentado
Importante
como um patriarca, visto que é um homem
O detalhe é que a frase “levantava-se de
idoso, lidera seu clã, formado pela família e
madrugada” é uma expressão idiomática
grande número de empregados, possui muitos
hebraica comum para a atividade zelosa,
bens, goza de alto prestígio entre aqueles que
não necessariamente ohorário do sacrifío cercam, e apresenta uma religiosidade famicio. Outro fator importantíssimo do texto
liar, sem qualquer traço da presença de sané a expressão: “Assim o fazia Jó continuatuários ou templos, característica da religião
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fiel. Dois textos falam isso diretamente, um no
AT e outro no NT: Salmo 1.1-3 e Tiago 1.25.
Nesses dois textos há promessa de prosperidade (o que nem sempre tem a ver com bens
materiais) e felicidade as quais florescem no
Deus tem prazer na vida de Jó e apresenta-o
campo da obediência a Deus. Jó se manteve
como modelo de retidão: “Perguntou ainda
fiel e recebeu muitas bençãos do Senhor.
o Senhor a Satanás: observaste o meu servo
Jó? Porque ninguém há na terra semelhante
Para refletir e praticar
a ele, homem íntegro e reto, temente a deus
Pergunta 3: Você consegue lembrar de
eque se desvia do mal” (v. 8).
algum episódio na sua vida ou de alguém
próximo a você em que foi possível ver
Para refletir e praticar
com clareza o favor de Deus por causa da
É interessante como a Palavra de Deus
fidelidade a Ele?
relaciona a integridade de uma pessoa
através dos relacionamentos que ela
Pergunta 4: Quais os cuidados que
constrói dentro de casa (Ef 5.18-6.4; 1 Pe
devemos ter ao afirmar que Deus ama
3.7; 1Tm 5.8).
abençoar pessoas que caminham com
integridade, justiça e retidão?
Pergunta 1: Quais sãos outros sinais de
que existe um compromisso sério com
Deus de nossa parte?
3. Jó, o preparado
mente”, literalmente “todos os seus dias.”
Ou seja, era um hábito diário Jó durante
toda a sua vida.

Pergunta 2: O que seria pra você “desviarse do mal” em nosso mundo contemporâneo?

É natural pressupor que a integridade de Jó
em meio ao caos é fruto de uma vida rendida
à vontade de Deus em meio à sua prosperidade. O livro de Jó relata que ele permaneceu
firme no sofrimento, apesar de suas dúvidas e
2. Jó, o abençoado
questionamentos. O relacionamento dele com
Deus antes da dor fez toda a diferença em
Jó tem tudo o que uma pessoa está me
meio à dor. Você se recorda do verso-chave
busca. Jó é um homem justo, riquíssimo, tem
que enfatizamos? “Assim o fazia Jó todos os
saúde, tem paz, tem uma família grande e
seus dias.”
maravilhosa, unida.
Fato é que nunca estamos totalmente
A presença dos filhos ao redor da mesa é
preparados para os golpes desferidos pelas
manifestação da bênção de Deus sobre a vida
situações adversas ou imunes ao sofrimento
de um homem (Sl 128.1-4). Uma imagem conque emerge delas. Mas certamente podemos
tracultural de felicidade, não é mesmo?
nos manter mais firmes se estivermos espiritualmente bem nutridos antes deles nos
Importante
acossarem.
Embora o propósito do livro seja mostrar
As provações podem vir quando menos
que essa relação hermeticamente fechada
esperamos. Eles geralmente vêm sem aviso
de causa e efeito entre pecado e sofrimenprévio e sem antecipação. As coisas vão ficar
to nem sempre é verdadeira, é verdade
bem num dia e terríveis no dia seguinte. Mas
que Deus se move pra julgar o mal e pra
viver a partir dos valores da Palavra de Deus
promover o bem (Dt 28.2-4). Jó é aprevai ajudar enormemente a resistir tempos de
sentado como alguém que ama a Deus e
instabilidade e incertezas.
usufrui das bênçãos divinas.
No NT, Paulo fala que a “armadura de Deus”
é essencial para ficar firme “contra as ciladas
Há muitas bençãos que são recebidas pelas do Diabo” e resistir no “dia mau” (Ef 6.11-18).
pessoas como parte do pacote da graça que
Deus que é aberto em resposta à fidelidade
do seu povo. Deus tem prazer em abençoar o
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Para refletir e praticar

Pergunta 5: O que pode ser o dia mau pra
você?
Pergunta 6: Você consegue compartilhar
uma experiência onde pode se sentir
nesse dia mau?
Pergunta 7: Como você tem se preparado
para dias de caos?
Pergunta 8: Quais ferramentas Deus
nos concedeu para resistirmos quando o
sofrimento chega sem aviso prévio?
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Material do Líder - Semana 2/7

No olho do furacão
Passagem
Jó 1.6-2.13

Grande ideia
Ame a Deus, não o que Ele dá.

Orientações
Líder, fique a vontade para adaptar este material às necessidades do seu grupo.
As perguntas do estudo são sugestões para você conduzir a conversa com o
grupo. Você pode reformulá-las para atender as necessidades específicas que as
pessoas estão apresentando.

Vamos começar
É interessante como tudo se altera rápida e
drasticamente na vida de Jó, assim como na
nossa. A cena muda da felicidade oriunda da
bênção de Deus, nos versos 1 a 5, para perdas
que Jó vai sucessivamente experimentando. O
fato de Deus não se manifestar claramente no
sofrimento, as dores que Ele mesmo permite
que tenhamos, são desafios que essa história
oferece.

A estrutura de Jó 1 e 2
1. Satanás pede permissão pra provar Jó
(1.6-12; 2.1-6);
2. Jó é provado por Satanás (1.13-19; 2.7);
3. Jó responde ao sofrimento com fidelidade a Deus (1.20-21; 2.8-10);
4. O narrador da cena descreve Jó como
um homem irrepreensível (1.22; 2.10b).

1. As ações de Satanás
A participação de Satanás no sofrimento
humano é rápida, porém evidente no livro de
Jó. A presença do Maligno no tribunal de Deus
pedindo-lhe permissão pra tocar no que Jó
possui ensina-nos que Satanás só vai aonde

Deus permitir. Como disse Lutero, Satanás é
um cachorro na coleira de Deus. A resposta de
Satanás ao Senhor é emblemática: “O Senhor
disse a Satanás: “De onde você veio?” Satanás
respondeu ao Senhor: “De perambular pela terra e andar por ela.” Sua prática de vaguear não
é sem alvo: “O diabo, vosso adversário, anda
em derredor, como leio que ruge pro curando
alguém para devorar” (1 Pe 5.8).
Satanás é mais malévolo, mais astuto, mais
petulante do que jamais pensamos. Por mais
difícil que seja pensar em uma criatura que
seja totalmente maligna, Satanás é uma delas.
Não há limites para seus esquemas perveros.
Seu objetivo é trazer o máximo de desonra a
Deus e àqueles que pertencem a Deus. Sua
malícia, fúria e crueldade inimagináveis contra
tudo o que é de Deus assume uma variedade
de formas. Não levá-lo a sério pode ser nossa
ruína. Ele nunca fica mais feliz do que quando
é ignorado. Uma arma que ele usa pra nos
destruir é distorcer nossa visão a respeito de
quem Deus é. Como o Apóstolo Paulo escreveu, “não podemos ignorar seus ardis” (cf. 2
Co 2.11-13; 11.14).

A grande tese: Jó é um interesseiro
A tese de Lúcifer a respeito de Jó é bem
expressa no texto: Jó se mantem fiel a Deus
porque tudo lhe sobeja. Jó é motivado por
interesse. Não é possível que ele tema a Deus
de boa vontade, voluntariamente (1.9). A
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palavra é traduzida nas versões mais antigas
“debalde” em Jó 1.9 significa literalmente “gratuitamente,” sem nenhum motivo de ganhos
pessoais. Na visão do Maligno, basta Deus privar Jó dos seus privilégios e Jó irá blasfemar
contra Deus (Jó 1.11). E assim acontece. Jó é
submetido à fornalha da aflição. Satanás quer
provar que gente temente a Deus é nutrida
simplesmente pelas bençãos que ele oferece.

2. No olho do furação
Satanás coloca em ação seu plano com
requintes de crueldade. Traz destruição e
morte àquilo e àqueles que cercam Jó (bois,
jumentas, servos, ovelhas, camelos, filhos e
filhas – 1.13- 19). Há progressão até o clímax: os filhos de Jó são destruídos no final.
O efeito é devastador. Posteriormente ele fica
terrivelmente adoentado (2.7). De um momento para o outro tudo se transforma. Em rápida
sucessão, quatro mensageiros chegam com
notícias de que seu mundo feliz está em ruínas. As notícias chegam, os fatos são incontestáveis.
Repentinamente não há mais nada, apenas
destruição e dor. A narrativa é descrita de
modo intenso e rápido. A própria esposa de
Jó rebela-se contra Deus e o induz a fazer o
mesmo. Ela até aconselha-o a tirar a própria
vida (2.9). A fé intensa de Jó, por sua vez, imediatamente vê a mão de Deus em cada evento
“natural.” Não há “acidentes” num universo regido pelo único Senhor soberano. Daí o problema de Jó. Como conciliar o governo de Deus
que permite a aflição com o amor dele?

Importante

Olhando para as angústias de Jó é coerente dizer que não há limite para a severidade de uma provação. Não há áreas da vida
das quais estejamos isentos por sermos
filhos de Deus. Não podemos dizer de
uma dor em particular: “Um cristão nunca
experimentaria isso!” Não estamos isentos
de nada simplesmente porque somos
discípulos de Jesus.

Para refletir e praticar

Pergunta 2: Você já sentiu lançado num
caldeirão de dúvidas a respeito da justiça e
do amor de Deus com você?
Pergunta 3: O que você poderia trazer para
o grupo como exemplo de perseverança
em meio ao caos?
Pergunta 4: Você consegue enxergar Deus
em meio ao seu caos? Por quê?

3. A impressionante
resposta de Jó
O que Jó vai falar? Como ele vai agir? Esse
é o grande desafio de Satanás. Será que ele
tem razão? Ao final da primeira cena, ele diz:
“Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei;
o Senhor o deu, e o Senhor o tomou; bendito
seja o nome do Senhor!” (1.21). Ao final da
segunda cena Jó declara: [...] “temos recebido
o bem de Deus, e não receberíamos também o
mal?” (2.10). Essas duas passagens, revelam
que Jó ama a Deus independentemente das
circunstâncias.
O narrador da história faz questão de reafirmar a piedade de Jó em ambas as cenas: “Em
tudo isso não pecou Jó” (1.22 e 2.10b).Deus
estava correto em sua avaliação sobre Jó e
Satanás errado.

Para refletir e praticar

Pergunta 5: Apesar da resposta de Jó,
você acha que há uma forte tendência
nossa de viver um relacionamento com
Deus orientado pela lógica da barganha?

Alguém maior que Jó
Jó é superado, tanto na inocência quanto
na aflição, por Jesus Cristo, que não pecou
de modo algum, mas que suportou a maior
agonia de qualquer homem. Na sua perfeição
de obediência e de sofrimento, ele reconcilia
homens e mulheres com Deus e prova que
o amor de Deus por nós não é medido pela
ausência de aflições em nossa vida, mas pela
presença de aflições na vida do Filho Unigênito dele.
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Para refletir e praticar

Pergunta 6: Nosso amor por Deus se esvai
quando perdemos o que amamos ou não
alcançamos o que sonhamos?
Pergunta 7: Como um sentimento de
decepção pode se manifestar? O que
podemos fazer pra não nos tornarmos um
filho(a) amargurado(a) com o Pai celestial?
Pergunta 8: As frustrações decorrentes
da pandemia, por exemplo, contribuíram
em algum nível para o esfriamento da sua
espiritualidade?

Afinal, por que sofremos?
•
•
•
•
•
•

Fazemos parte de um mundo quebrado, em desequilíbrio e em colapso
(Gn1 e Gn 3).
Nossas decisões equivocadas nos
fazem sofrer;
As atitudes de pessoas podem nos
atingir e nos machucar.
Sofremos quando Deus nos disciplina por causa do seu amor (Hb 12.6).
A dor pode ser parte das provações
de Deus que visam o nosso crescimento (Dt 8).
As ações do Diabo e de suas forças
Malignas (Jó 1.1-2).

Você quer saber mais sobre o problema
do sofrimento? Temos mensagens em
nosso arquivo de pregações que podem
contribuir grandemente com sua compreensão acerca do sofrimento humano.
Vamos sugerir duas:
•
•

Nos bastidores da dor” (mensagem:
“As motivações da nossa fé são confrontadas”).
O Cara e o Corona (mensagem: “O
sofrimento tem um propósito”).
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Material do Líder - Semana 3/7

Onde Deus Está?
Passagem
Jó 3.1-26

Grande ideia
O seu lamento é bem-vindo

Orientações
Líder, fique à vontade para adaptar este material às necessidades do seu grupo.
As perguntas do estudo são sugestões para você conduzir a conversa com o
grupo. Você pode reformulá-las para atender às necessidades específicas que as
pessoas estão apresentando.

Vamos começar
Temos caminhado na história de Jó. No
estudo anterior vimos que, mesmo diante de
tribulações e dificuldades, Jó permaneceu fiel
a Deus. Entretanto, no capítulo 3, percebemos
que Jó, atribulado e desesperado, se lamenta
por causa de sua condição diante de Deus.
Notamos aqui um Jó sincero, humano e dependente da ação e do cuidado de Deus.

Para refletir e praticar

Pergunta 1: O que significa lamentar para
você?

lamento é um tipo de discurso bem conhecido
na história bíblica. Podemos perceber os salmistas (Sl 5, Sl 38, Sl 56), profetas (Sf 3.14-20,
Lm 5) e até o próprio Jesus (Mt 26.36-46, Mt
27.45,46) recorrendo a esse tipo de recurso.
Lamentar é reconhecer que a nossa dor é real
e verdadeira, e que Deus é presente e ativo na
história, não nos abandonando jamais. O lamento é uma forma de percebermos que Deus
está conosco em nossa dor.

1. O lamento é uma
expressão de sinceridade

Podemos notar no capítulo 3 do livro de Jó
que a sua dor é evidente. Jó não busca esAo contrário da murmuração, que é uma ex- conder a dor que sente e nem a sua condição.
pressão de descontentamento e ingratidão, o Ele mostra, a partir do primeiro versículo, que
lamento é a expressão de uma espiritualidade desejava nem mesmo ter nascido. Mas mais
nua e crua, sem máscaras, e que nos conduz ainda, Jó está tentando converter (3.4-9) a
para perceber a ação de Deus em nossas
existência de todas as coisas, narrada nos prihistórias.
meiros capítulos de Gênesis, em nada. A dor
Mas o lamento nem sempre é um tema
de Jó é tão grande que ele prefere o caos.
bem-vindo em nosso meio. Por causa de uma
As expressões de Jó são fortes e intensas,
cultura hedonista, que busca prazer acima de mas elas revelam algo importante para a catudo, e uma espiritualidade triunfalista, que
minhada ao lado de Deus: a sinceridade. Viveacredita que todas as coisas precisam dar
mos em uma cultura que nos incentiva a todo
certo aos nossos próprios olhos, lamentar-se tempo esconder do outro o que nós somos.
e compreender a nossa existência à luz de
Publicamos e anunciamos apenas as coisas
nossas fragilidades e necessidades não é um boas e aparentemente virtuosas que fazemos,
exercício incentivado.
enquanto as dificuldades, dúvidas e anseios
Entretanto, ainda que não seja bem-vindo, o permanecem inacessíveis.
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Escondemo-nos (ou achamos que nos
escondemos) até de Deus. E por isso temos a
impressão que Deus não está perto. A nossa
falta de sinceridade revela que não é Deus
quem está distante de nós, mas sim nós
que estamos nos afastando dele. Por isso, o
lamento é uma expressão necessária para nos
aproximarmos de Deus de maneira sincera.

Para refletir e praticar

Pergunta 2: Compartilhe com o seu grupo
alguma situação que você já vivenciou que
o fez achar que Deus estava distante de
você.
Pergunta 3: Qual a sua opinião sobre essa
espiritualidade que rejeita a sinceridade?

2. O lamento é uma
expressão de humanidade
Também conseguimos observar, no discurso de lamento de Jó, que ele reconhece também a sua condição. Jó revela a finitude que
todos, enquanto humanos, experimentamos.
Ao comparar príncipes, reis e presos (3.19),
Jó lembra que, diante da morte, todos somos
iguais.
Reconhecer a nossa humanidade e condição é uma atitude que vai na contramão dos
discursos triunfalistas de nossos dias, que
oferecem esperanças vazias e promessas
inatingíveis de prosperidade. Reconhecer que
somos vulneráveis, limitados e finitos, é um
exercício importante para moldar uma espiritualidade verdadeira.
À medida em que conhecemos a nossa condição, também conhecemos e encontramos
o próprio Deus. João Calvino, um importante
teólogo, diz que “O reconhecimento de si não
apenas instiga qualquer um a buscar a Deus,
mas ainda como que o conduz pela mão para
reencontrá-lo”. Quando lamentamos reconhecendo a nossa condição, compreendemos a
nossa necessidade e assim podemos encontrar a Deus.

Para refletir e praticar

Pergunta 4: Quais têm sido as suas maiores dificuldades para reconhecer a sua
condição humana?

Pergunta 5: Como você faz para conhecer
mais a Deus?

3. O lamento é uma
expressão de dependência
Por fim, o lamento também é uma expressão de dependência. Por trás do discurso irado e decepcionado de Jó, existe uma ideia: ele
não consegue sozinho. Jó desmorona em seu
lamento porque sabe que não irá conseguir
lidar com tanto sofrimento por si mesmo.
O lamento é uma expressão de dependência, um grito de socorro. O que também não
parece muito bem-vindo em nossos dias.
Ainda sofremos os impactos de uma cultura
construída em cima do ideal do self-made-(wo)man, aquele ou aquela que consegue
lidar com todos os problemas sozinho(a) e
não precisa de ninguém que o ajude.
Entretanto, essa conta não fecha. Diante da
fragilidade, da finitude e dos problemas, percebemos que precisamos de ajuda e que não podemos contar com nós mesmos. Precisamos
da graça diária de Deus para enfrentar e lidar
com os sofrimentos. O lamento é uma forma
de reconhecermos essa dependência. Lamentamos não porque queremos reclamar, mas
sim porque não nos conformarmos mais com
as nossas próprias alternativas. Lamentamos
porque precisamos de Deus!

Para refletir e praticar

Pergunta 6: Quando foi a última vez que
você se lamentou? Você pode compartilhar um pouco sobre como foi essa experiência?

Conclusão
A caminhada de Jó é desenvolvida na dor e
no sofrimento mas também, acima de tudo,
na presença poderosa e ativa de Deus. O exercício do lamento em sinceridade nos ajuda a
lembrar que Deus nos conhece mais de nós
do que nós mesmos; e que ele não rejeita um
coração contrito (Sl 51.17). O lamento que reconhece a humanidade lembra que acima dessa condição humana finita e limitada repousa
a esperança de que a morte foi vencida
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pela vitória (1 Co 15.54,55), um dia toda
lágrima será enxugada e a morte já não mais
existirá (Ap 21.4). A partir do lamento também percebemos a nossa dependência e que
não estamos sozinhos, pois o nosso próprio
Senhor Jesus prometeu que estaria conosco
todos os dias (Mt 28.20).

Para complementar
a reflexão
•

Calvino, J. A Instituição da Religião
Cristã. Capítulo 1 e 2 (p. 37 a 42)
Disponível em: https://is.gd/qn7aff

•

Experimente Confiar - Em Tempos
de Adversidades (Pr. Ricardo Agreste) https://youtu.be/Dz7u0RFvlE0

•

Entre Desertos e Palácios - Atravessando desertos com o coração
irrigado (Pr. Ricardo Agreste) https://
youtu.be/RJdrelCYkS4
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Material do Líder - Semana 4/7

Deus me feriu,
mas eu confio nele
Passagem

Orientações
Passagem
Jó 11 – 14

Grande ideia

Grande ideia
Leia a história a partir da eternidade.

Orientações
Líder, fique à vontade para adaptar este material às necessidades do seu grupo.
As perguntas do estudo são sugestões para você conduzir a conversa com o
grupo. Você pode reformulá-las para atender às necessidades específicas que as
pessoas estão apresentando.

Vamos começar
Muitas vezes, em meio ao sofrimento, pensamos e falamos corretamente sobre alguns
temas, mas nossas premissas não estão corretas. “Premissa” é o ponto do qual partimos
em direção às conclusões que construiremos.
Desta forma, a premissa sustentará nossas
conclusões e, por isso, ela deve ser correta.
Caso contrário, embora nossas conclusões
sejam corretas, elas não resistirão no “dia
mal”.

Breve panorama
Entramos, hoje, na parte dos diálogos no Livro de Jó. Esses diálogos entre Jó e seus três
amigos (Elifaz, Bildade e Zofar), compõem
a maior parte do livro. Neles, Jó é acusado
por seus amigos e se defende. Neste estudo
vamos analisar o primeiro diálogo entre Jó e
Zofar, e aprender como é importante termos
as premissas corretas para enfrentarmos tempos difíceis.

1. Zofar: conclusões certas,
mas premissa errada
No capítulo 11 encontramos o primeiro
discurso de Zofar. Este primeiro discurso se
inicia com a reação de Zofar às palavras de
Jó até aqui (11.1-6). Ele se indignara com a
defesa de Jó, na certeza de que Jó estaria
sofrendo porque pecou. Na sequência, Zofar
fala da sabedoria de Deus (11.7-12) e exorta
Jó ao arrependimento (11.13-20), pois com
tal atitude, segundo Zofar, Jó teria sua sorte
restaurada. É interessante notar que Zofar
fala o que é correto sobre tais temas. Qual o
problema, então? O problema é a premissa
de Zofar. Ele acreditava que todo sofrimento
era consequência de pecados cometidos.
Baseado nesta premissa errada, embora fale
o que é correto sobre a sabedoria divina e a
necessidade de arrependimento, Zofar incorre
no mesmo erro que acusa Jó de cometer, pois
não percebe que Deus é sábio além de nossas
capacidades de análise e compreensão.

Importante
Zofar, ironicamente, afirma que “o tolo só
será sábio quando a cria do jumento selva-
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gem nascer homem” (v. 12). Biblicamente,
entretanto, é possível alcançar a sabedoria
através do “temor ao Senhor” (Pv 1.7).

Para refletir e praticar

É importante notarmos como a premissa é
importante. Podemos pensar e falar sobre
assuntos corretamente, mas se nossas
premissas não forem corretas, falharemos
ao final.

Pergunta 4: É possível relacionar as
perspectivas da sabedoria divina de Zofar
(11.7-12) e de Jó (12.7-25)? Se sim, como
isso o/a faria mais sábio/a?

3. A última resposta de Jó:
estabelecendo a premissa
correta

Na parte final do diálogo com Zofar, Jó estabelece
sua premissa na esperança, fundamenPergunta 1: Qual premissa fundamenta
tando-a em duas atitudes: resignação/consua relação com Deus?
fiança à vontade divina e oração. Em 13.13-19,
Jó testemunha sua submissão e confiança à
Pergunta 2: Como você enfrenta tempos
vontade de Deus, independentemente da situdifíceis? (Suas atitudes revelam suas
ação e dos resultados através da estrondosa
premissas).
afirmação: “Embora ele (i.e., Deus) me mate,
ainda assim esperarei nele” (v. 15; NVI).
A segunda atitude esperançosa de Jó é a
2. As primeiras respostas
oração (13.20 – 14.22). Nesta oração, Jó faz
de Jó: ajustando a premissa questionamentos sinceros ao Senhor (13.2027), reconhece a pequenez e limitação huJó, como faz em relação aos outros amigos, responde a Zofar, e sua primeira resposta manas (13.21 – 14.6) e, mesmo em meio as
pode ser dividida em quatro partes. Primeiro, dúvidas e incertezas, afirma sua esperança
em Deus (14.7-17).
Jó reconhece que Zofar falou corretamente
sobre a sabedoria divina e o arrependimento (12.1-3). Em segundo lugar, Jó reclama
Importante
sobre o aparente sofrimento do justo e a
Jó testemunha a confiança em Deus até
prosperidade dos maus (12.4-6). Terceiro, Jó
as últimas consequências (13.15). Só é
também fala sobre a sabedoria de Deus, mas
possível alcançarmos tal confiança atrade uma perspectiva diferente da perspectiva
vés da nossa relação pessoal com Deus,
de Zofar (12.7-25). Por último, Jó se opõe a
baseada na sabedoria (temor ao Senhor).
Zofar (13.1-12). Começamos a ajustar nossas
Embora Jó fale sobre a morte como o fim
premissas quando as questionamos honestadefinitivo do ser humano, a teologia bíblica,
mente e conseguimos enxergá-las a partir de
através da revelação progressiva (nas
novas perspectivas.
Escrituras há um processo de revelação),
aponta para a ressurreição final. Portanto,
Importante
é possível analisarmos as afirmações de
Jó em 14.7-12 à luz da ressurreição.
O tema do sofrimento do justo e a aparente prosperidade dos maus é um assunto
Para refletir e praticar
abordado na Bíblia. Asafe, por exemplo,
enfrentou este dilema e encontrou a resPergunta 5: Qual a relação entre ressurreiposta para ele (Salmo 73).
ção, perdão e esperança?

Para refletir e praticar

Pergunta 3: Como você lida com a prosperidade dos maus?

Pergunta 6: A oração de Jó se encerra
com palavras duras e com a afirmação de
que Deus “destrói a esperança das pessoas” (14.19). Como entender esta afirmação
à luz de 12.13 e 13.15?¹

¹Nota para o líder: pelo contexto, Deus destrói a falsa esperança. Portanto, Ele deve ser nossa única
fonte de esperança, pois contém toda a sabedoria.
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Material do Líder - Semana 5/7

O meu redentor vive
Passagem
Jó 16-19

Grande ideia
Deus julga a sua causa

Orientações
Líder, fique à vontade para adaptar este material às necessidades do seu grupo.
As perguntas do estudo são sugestões para você conduzir a conversa com o
grupo. Você pode reformulá-las para atender às necessidades específicas que as
pessoas estão apresentando.

exemplo, um dos amigos de Jó, diz que todo
o sofrimento de Jó estava sendo gerado por
Quantos de nós, diante dos sofrimentos da Deus como castigo por ele ser como um ímnossa vida ou dos que estão a nossa volta, já pio, alguém que em seus caminhos se distanciou de Deus (18.5).
dissemos frases como: “Deus sabe de todas
Jó se imagina preso em uma rede (19.6),
as coisas”; “Tudo está nas mãos de Deus”;
abandonado,
humilhado como um príncipe por
“Deus é soberano”; “Ele está controlando
algum Rei estrangeiro, sem esperança (19.10)
tudo.”
Mas esse trecho da história de Jó é intriganMas ao refletir profundamente sobre a sobete
e nos traz algumas reflexões:
rania de Deus, dois caminhos com certeza
surgirão: ou teremos um coração aliviado ou
1. O perigo das provações
cairemos numa crise de fé. Isso porque surge
algumas perguntas: se a vontade de Deus é
As provações de Jó se mostram perigosas
soberana, quer dizer Deus está me fazendo
sofrer? E mais, então quem assumirá a minha para sua própria espiritualidade. Ele acabou
falando coisas que não devia ter dito. Ele decausa?
sacreditou da justiça de Deus (40.8). Ele falou
palavras “sem conhecimento”(38.2).
No limite do caos
A questão é que as escrituras nos lembram
O sofrimento de Jó parece não ir embora e em Hebreus 12.15 que dependendo de como
aí começa o maior problema. Porque o tempo lidamos com as provações, por mais duras
que elas sejam, elas podem trazer uma amarpassa e as provações não desaparecem, Jó
gura profunda para o nosso coração.
sente não só seu corpo, mas também a sua
alma quebrada (17.1). Realmente, não só as
forças de Jó se esgotaram, mas a esperanImportante
ça de uma mudança de cenário parece estar
As provações não contém em si mesmas
cada vez mais submersa pela dor.
benefícios espirituais. É a nossa resposta
Jó então sente que Deus se tornou seu
a elas que apontará as provações como
inimigo (16.9). Isso porque até os seus amium crescimento espiritual ou como uma
gos que poderiam ser socorro de Deus em
profunda amargura.
sua vida, se tornaram acusadores. Bildade por

Vamos começar
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Para refletir e praticar

Pergunta 1: Pense nas provações que
você passou no ano de 2020 ou tem
passado em 2021; como tem sido sua
resposta diante disso? Ela tem gerado
crescimento espiritual ou amargura?
Pergunta 2: Como podemos agir diante
das provações para que elas gerem mais
crescimento espiritual do que amargura?

2. Amigos da meritocracia
Bildade coloca Jó em sua lista de ímpios
(18.5). Pior que isso, ele diz que Jó está preso
a esse sofrimento e não tem como escapar
(18.8-10). Bildade ainda diz que a casa de Jó
foi alcançada pelo fogo e destruição (18.15),
algo que Jó já sabia, ou seja, fica claro que é
num sentido de acusação, de forma pejorativa.
É verdade que diante das provações, precisamos refletir onde podemos estar errando,
porque as escrituras nos apontam que o que
plantamos nós colhemos (Gl 6.7). Mas o relacionamento com Deus não funciona baseado
em mérito, até porque o Apóstolo Paulo diz
em sua carta ao romanos que todos pecaram (Rm 3.23), ou seja, diante de Deus todos
merecemos o sofrimento. Mas olhando para
o contexto da vida de Jó que estudamos até
aqui, percebemos que seu amigo está baseando o relacionamento com Deus de forma
meritocrata e não de forma graciosa.

Para refletir e praticar

Pergunta 3: Você já observou alguém
passar por uma provação e pensou em
algo que fazia essa pessoa merecer o
sofrimento?

3. O parente que
assume a causa
Depois de refletirmos sobre nossa resposta
diante das provações e entender que o sofrimento não vem por mérito simplesmente,
podemos trazer à tona a pergunta que fizemos
no começo desse estudo: se a vontade de
Deus é soberana, meu sofrimento vem dele,
então quem assumirá a minha causa?
Já que Jó não pode defender sua própria
causa (pois parece que Deus não está o ouvindo), ele precisa de alguém que faça isso.

Importante
A palavra traduzida como “Redentor” é
“go’el” que significa parente-redentor,
ou seja, um parente que cumpre as obrigações legais que o indivíduo não pode
cumprir.
No versículo 25 essa figura do “redentor”
que parece nova, é explicada no versículo 26
como sendo o próprio Deus. Jó coloca sua
esperança no Deus que entraria em sua história para defende-lo. E mesmo que ele morra
humanamente falado, seu redentor triunfará
e ele verá isso acontecer, nem que seu corpo
esteja destruído, sua alma verá o redentor.
Podemos enxergar isso mais que Jó. Jesus
vive para interceder por nós (Hb 7.25). Ele
nos ajuda em nossas fraquezas (Hb 2.18).
Ele simpatiza com nossas dores (Hb 4.15).
Ele é o nosso advogado que promete enxugar
de nosso olhos toda lágrima e dar o fim que
desejamos, sem dor, sem sofrimento, sem
provações.

Pergunta 4: Você já se sentiu acusado
por alguém por estar passando por uma
provação?
Pergunta 5: Seja sincero, no relacionamento com Deus para com o ser humano, vem
a sua mente mais mérito ou mais graça?
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Material do Líder - Semana 6/7

Quando Deus se revela
em meio ao caos
Passagem

Grande ideia

Orientações
Passagem
Jó 38 – 42

Grande ideia
Redescubra quem Deus é e quem você é

Orientações
Líder, fique à vontade para adaptar este material às necessidades do seu grupo.
As perguntas do estudo são sugestões para você conduzir a conversa com o
grupo. Você pode reformulá-las para atender às necessidades específicas que as
pessoas estão apresentando.

O capítulo 38 nos leva, finalmente, ao que
parece ser a resposta que estávamos procurando. Deus está prestes a falar com Jó. O
Os capítulos 38 à 42 do livro de Jó apresentam duas cenas paralelas com a seguinte silêncio foi quebrado. A resolução das dúvidas
de Jó sobre a vida e a tragédia estão para ser
estrutura: duas introduções às palavras de
Deus (38.1; 40.6) seguidas por dois discursos explicadas. “Então o Senhor respondeu a Jó
...” (38.1). Deus não fez nenhum sentido para
divinos (38.2- 40.2; 50.7-41.34). Após cada
discurso temos a resposta de Jó (40.3-5; 42.1- Jó até agora, mas tudo isso está para mudar.
as luzes estão para se acender e as respostas
6).
serão dadas.

Vamos começar

Introdução à
palavra de Deus

38.1

Discurso de Deus

38.2-40.2 40.7-41.34

40.6

1. O Deus que se revela
em meio a caos

Mas espere! O que é isso? “Então o Senhor
respondeu a Jó da... tempestade!” Pode ser
que você esperasse que Deus se manifestasse de forma mais, digamos, calma, mansa,
Breve panorama
sussurrando palavras de amor e confiança ao
Jó está sofrendo. Ele tem questionado a
seu servo ferido e desgostoso com a vida e
Deus. E isso não o levou a lugar nenhum. Seus decepcionado com Ele. Talvez gostaríamos de
amigos o condenaram. Talvez seja o silêncio
ver Deus se aproximando de Jó como um pai
de Deus que mais o machuca. Por que Deus
que se aproxima rápida e ternamente de seu
não disse algo? Já se passaram trinta e sete
filho que acabara de cair e se machucar. Mas
capítulos e Deus não disse nada! Sim, Deus
essas expectativas são frustradas. Deus fala
falou com Satanás no prólogo do livro; mas Jó com Jó a partir de uma tempestade.
não sabia nada sobre isso. No que diz respeiDeus aparece assim no Monte Sinai (Ex
to a Jó, Deus não parece se importar com sua 19.18; Hb 12.18-21). Algo semelhante acontesituação.
Resposta de Jó

40.3-5

42.1-6
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ce no capítulo de abertura de Ezequiel, quando
Deus se manifesta em uma tempestade de
vento e em uma nuvem imensa com relâmpagos (Ez 1.4). O que isso significa? É a maneira
da Bíblia de dizer como Deus realmente é! Os
elementos da natureza que o cercam em convulsão enfatizam sua soberania e poder. Deus
é poderoso. Indomável. Soberano. Deus ama
seus filhos com um amor indescritivelmente
forte. Mas, Ele também é superlativamente
santo e poderoso. E, por enquanto, é isso que
Ele deseja que Jó entenda.

Importante
Com este estudo não estarmos afirmando que está é a única forma de Deus se
revelar a nós, lembre-se por exemplo da
história de Elias no monte Horebe (1 Reis
19.12-13).

Para refletir e praticar

Pergunta 1: Você possui alguma história
onde Deus se revelou a você em meio
ao caos e de forma surpreendentemente
poderosa?
No primeiro discurso de Deus a Jó (38.139.30), Deus parece estar dizendo duas coisas
de igual e inseparável importância. Uma tem a
ver com o próprio Deus; a outra diz respeito a
Jó.

2. Conhecendo a
grandeza de Deus
Deus é maior do que imaginamos. Nosso
Deus não é pequeno. Reduzir o tamanho de
Deus tem sido uma tendência da moda na
teologia ao longo dos séculos passado.
“Prepare-se”, diz Deus (38.3). A palavra
traduzida como “prepare-se” pode vir de uma
palavra hebraica para luta. O cenário está
armado: Deus fará as perguntas e Jó responderá (38.3). Já temos a impressão de que
não se trata de uma luta entre iguais. Qual é a
primeira pergunta? “Onde você estava quando
eu lancei os alicerces da terra?” (38.4). É uma
pergunta devastadora. Mas esse é apenas o
começo! Nestes dois capítulos (38 e 39), há
quase cinquenta perguntas feitas a Jó, nenhuma das quais ele pode responder! Somente
Deus pode responder. São perguntas sobre a

terra, o mar, as constelações, o clima, a luz e a
escuridão, os animais e os pássaros. O ponto? Para sublinhar o que as Escrituras testificam de Deus: que Deus é grande (Dt 7.21; Ne
4.14; Sl 48.1; 86.10; 95.3; 145.3; Dn 9.4) . Ele
é maior do que podemos compreender. Veja
o que Ele sabe em comparação com o que
sabemos. O que entendemos de Deus é porque Ele acomodou-se à nossa capacidade. Ele
usou a nossa linguagem para se tornar conhecido.
Agora, o que esses apelos à grandeza das
obras de Deus na natureza têm a ver com a
solução do problema do mal na vida de Jó?
Como eles contribuem para a explicação do
sofrimento de gente íntegra aos olhos de
Deus? O fato é que este discurso não se dirige
de forma alguma a resolver esse mistério.
Deus não está falando pra se justificar com
Jó. O ser humano não pode ser árbitro das
ações misteriosas de Deus na história.
Bem, Deus não vai responder às perguntas
de Jó! Jó deve reconhecer que Deus é tão
grande, tão além de seu alcance, que ele não
pode compreender a mente divina. Esperar o
contrário é reduzir Deus ao nosso tamanho. E
Deus não quer que façamos isso.

Para refletir e praticar

Pergunta 2: Conte como é para você,
diante de momentos de caos na vida, ouvir
Deus respondendo não de acordo com o
que você gostaria de escutar, mas sim, o
que precisa ouvir?
Pergunta 3: A consciência da grandeza e
do poder de Deus tem impactado como
você vive a sua vida diante do caos?
Como?

3. Conhecendo a nossa
própria pequenez
Se Deus é maior do que imaginamos, o ser
humano é menor do que o pensamos. Uma
das máximas da igreja medieval foi a frase
em latim “finitum non capax infiniti” ou seja, “o
finito não pode compreender o infinito.” Deus
pode ser conhecido, mas não compreendido
exaustiva e totalmente por nós. Este não é
tanto um problema de pecado, embora o pecado tenha afetado seriamente nossa habilidade
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de entender tudo o que é espiritual. O problema é de finitude: somos pequenos demais
para entender os caminhos de Deus.
O que as perguntas de Deus fazem aqui
é humilhar o orgulho de Jó. Lembrar-nos do
poder de Deus pode, por um lado, perfurar o
balão do orgulho; por outro lado, pode energizar uma fé em declínio. Basta lembrar do livro
de Isaías. Quando o profeta quis vitaminar a
fé vacilante dos israelitas frente à opressão
de nações pagãs, ele declarou a grandeza do
Deus de Israel (Is 40.22, 25-26). Podemos não
saber o porquê do caos; tudo o que podemos
saber é que Deus nos pediu para confiar nele.
Afinal, Ele é Deus, e além dele não há outro.
Com esse bombardeio de perguntas, Deus
não censura as afirmações de inocência de
Jó, mas reorienta-o para um caminho de
humildade. O que, de fato, acontece. Com o
término de seu discurso, Deus exige que Jó
o responda (40.1-2). Mas ele não tem o que
falar. Como sinal de seu silêncio, diz: “Ponho a mão na minha boca” (v. 4b). Ao ouvir
o segundo discurso proferido por Deus, Jó
compreende que, mesmo sem entender, o
Senhor continua exercendo sua justiça (40.714) e dominando todas as forças da natureza,
representadas no hipopótamo e no crocodilo,
assim como todas as forças do mal (40.1541.34).
Agora Jó está pronto para esta magnífica
declaração: “bem sei que tudo podes (inclusive estar presente na minha vida e libertar-me)
e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado (inclusive aqueles que eu desconheço)”
(42.2).
A partir desse ponto Jó passa a ter uma
visão correta de Deus, sintetizada na expressão: “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os
meus olhos te veem” (42.5). Antes ele possuía
apenas o conceito retributivo para interpretar a realidade e com ele tentou questionar
a Deus. Mas agora este sofredor tem uma
experiência com Deus. Jó redescobriu a si
mesmo junto a Deus. O sofrimento foi o caminho para isso. A frase: “Por isso, me abomino
e me arrependo no pó e na cinza” (42.6) manifesta o arrependimento de Jó visto que ele
enxerga Deus mais claramente nesse momento. A experiência de falar com Deus, de ouvi-lo
e vê-lo mudou a vida de Jó e reordenou suas
concepções.

Esta percepção do caráter ao mesmo tempo
justo e amoroso de Deus faz muita falta em
nosso meio. Ou tendemos a ver Deus como
alguém que ama, transigindo com o pecado,
ou como um justiceiro, com o único objetivo
de punir o ser humano diante do mais leve
desvio. Precisamos redescobrir a maravilha
da justiça e do amor divinos convivendo harmoniosamente.

Para refletir e praticar

Pergunta 4: Você tem alguma história
onde Deus feriu o seu orgulho e consequentemente você experimentou mais de
quem Deus é?
Pergunta 5: Como a consciência da justiça
e do amor de Deus que convivem harmoniosamente impactam a sua vida?

Para complementar
a reflexão
Visão geral de Jó - BibleProject
https://youtu.be/6rCWVsNyIqg

18

Material do Líder - Semana 7/7

Depois do caos
Passagem
Jó 42.7-17

Grande ideia
Deus é por você, não contra você

Orientações
Líder, fique à vontade para adaptar este material às necessidades do seu grupo.
As perguntas do estudo são sugestões para você conduzir a conversa com o
grupo. Você pode reformulá-las para atender às necessidades específicas que as
pessoas estão apresentando.

tos de ser infiel a Deus, razão pela qual ele
estava sofrendo. A esposa de Jó o aconselha
Satanás destruiu todas as posses de Jó. De a desistir de Deus e da vida. Quanto sofrimenuma hora para a outra, o próspero Jó decretou to. Que caos!
No entanto, todo deserto tem começo, meio
falência. Jó, o homem mais rico do Oriente,
e fim. Há tempestades e calmaria. A vida huamargou uma crise financeira grave e repentina. Essa é crise de muitas famílias hoje. É o mana oscila. Deus permite o sofrimento pelos
seus sábios propósitos, mas ele também
investimento que não deu certo. É o negócio
oferece descanso e refrigério.
que se frustrou. É a empresa que não reage.
É a competitividade desleal no mercado que
abalou sua estabilidade. É o jovem que sai da
Para refletir e praticar
Faculdade sem perspectiva de emprego. É o
Pergunta 1: O que mais marcou você na
pai de família que é mandado embora aos 50
história de Jó?
anos e não arranja mais emprego. É quando a
sua vida financeira fica de cabeça para baixo.
1. Jó é absolvido
Tudo que o que foi construído durante anos
foi por água para baixo.
Primeiro, Deus trata o coração de Jó. DeAlém disso, Satanás atacou os filhos de Jó.
pois,
o Senhor vai cuidar dos amigos de Jó, os
A exemplar conduta de Jó diante de Deus e
diante de sua família não o livrou de tragédias quais o acusaram de diversos delitos contra
familiares. Todos os filhos morreram num úni- Deus. Jó estava certo e seus amigos, errados
(43.7). Deus está irado porque eles “não disseco desastre. Jó vai para o cemitério sepultar
todos os seus 10 filhos de uma única vez. Sua ram de mim o que era reto” (42.7b). Esta frase
proferida por Deus foi utilizada como orientador é indescritível. Não há sofrimento maior
ção durante todo o livro para que entendêssepara um pai ou mãe do que ter que sepultar
mos que as palavras dos amigos a respeito da
um filho (a). Nenhum pai quer ver os filhos
vencidos pela morte, ou pelas drogas, ou pelo retribuição eram equivocadas. Os amigos de
desesperança, ou pelo pânico, ou pelas crises. Jó nos lembram o perigo de que “falando em
Nossa família é o nosso calcanhar de Aquiles. nome de Deus” possamos, na realidade, estar
falando “contra Deus”.
Se não bastasse isso, os amigos de Jó o
Nos seus discursos, nenhum amigo de Jó
acusaram com longos discursos e argumen-

Vamos começar
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deu o mínimo indício de que eles, e não Jó,
poderiam ser o objeto da ira de Deus, necessitados da Sua graça. A única forma desses
amigos se reconciliarem com Deus é por
intermédio de um sacrifício que será mediado
por Jó, aquele a quem eles haviam criticado
(42.7-9). Aqui está a ironia! Aquele que, segundo eles, estava longe de Deus é o que, na verdade, está próximo dele a ponto de oferecer
sacrifícios em favor dos amigos. Uma lição a
ser aprendida é que nossa forma geralmente
apressada de julgar o relacionamento de outras pessoas com Deus pode invariavelmente
estar equivocada.
Mas esses sacrifícios que Deus ordena
aos amigos de Jó apontam pro fato de que,
apesar de terem distorcido a sabedoria divina, Deus não trata esses homens de acordo
a tolice deles. Deus aceita a oração de Jó.
Aqueles homens estão perdoados. Deus usa a
intercessão de Jó para agir com misericórdia
para com os seus amigos. A oração eficaz
de um justo pode desviar dos ímpios a ira de
Deus (Gn 18). Além disso, Jó dá um exemplo
maravilho de que o melhor caminho é sempre
agir com compaixão.

Para refletir e praticar

Pergunta 2: Você já foi julgado(a) injustamente, inclusive por amigos?
Pergunta 3: Você ainda precisa perdoar
alguém que fez isso? Lembre-se que Deus
é cheio de misericórdia com a gente.

2. Jó é restaurado
Depois do caos, Jó termina seus dias desfrutando da vida em toda a sua plenitude. Sua
restauração, porém, não é o resultado do seu
arrependimento no v. 6, mas, sim, da sua intercessão nos versículos 8 e 9. Jó não orou por
si mesmo ou pela restauração de sua riqueza;
ele “orou por seus amigos”. E foi depois que
Jó orou pelos seus amigos que o Senhor restaurou a sua sorte (Jó 42.10).
Que lição! Geralmente Deus muda nossa
vida quando, depois de lutarmos com as situações ou com ele mesmo, nos dispomos a orar,
abrimos nossos corações e permitimos que
ele nos fale à alma.

Seus parentes e todos os seus conhecidos
vieram a ele para consolá-lo (42.11). Vale a
pena ressaltar o fato de que, mesmo quando
tudo é reparado, Jó ainda sente a mágoa das
suas perdas, e precisa de consolo humano por
causa delas.

Importante
É significativo o fato dessas pessoas
estarem distantes até esse momento da
narrativa, talvez com medo de se envolver
e sem saber como agir. Por outro lado, o
fato delas virem até Jó revela que muitas
vezes a forma sobrenatural pela qual
Deus atende aos que sofrem e passam
por necessidades se dá pela mediação de
pessoas de carne e osso. Esse fato deve
despertar em nós o desejo de sermos os
instrumentos da ação de Deus em prol dos
necessitados.

Para refletir e praticar

Pergunta 4: Existe alguém para quem
Deus está enviando você para ser instrumento de consolo? Há muita gente sofrendo ao nosso redor.

3. Mais do que o início!
Além das posses concedidas em dobro¹
(comp. 1.3 e 42.12), Deus também dá a Jó
outros 7 filhos e 3 filhas (42.13-15).

Importante
Pode-se perguntar por que ele não teve
quatorze filhos e seis filhas para corresponder ao dobro, como no caso de seus
bens. A resposta pode ser que Jó não perdeu seus primeiros filhos. A gente só perde
o que não se sabe onde está. O narrador
de Jó parece pressupor que Jó iria se
reunir com seus filhos na ressurreição dos
justos (2 Sam 12.23; 1Ts 4.13-14; 1Co 15).
Interessante o fato de que as filhas aqui
indicadas são descritas como “não se achando em toda aquela terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó” (42.15), o que não
ocorre no capítulo 1. O sinal enviado por essa
declaração é que a vida pode mudar! O que
parece ser um inverno sem fim pode se trans-

¹Nota para o líder: A tradução Almeida Revista e Atualizada da Bíblia faz a opção pelo termo “o dobro” ao invés de “mais do que no início”:
Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos; e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra” (Jó 42.10).
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formar em primavera novamente. A esperança
volta. A vida está cheia de significado e propósito novamente. Os sons de cantos e risos são
ouvidos.
Em seguida, o narrador afirma que “Jó viveu
cento e quarenta anos; e viu a seus filhos e
aos filhos de seus filhos, até à quarta geração”
(42.16). E, ao final, “morreu Jó, velho e farto
em dias” (42.17). Se a alegria é, como sugere
C. S. Lewis, “um assunto sério do céu”, então
o que Jó recebe é uma pequena amostra do
céu aqui na terra.

Importante
Apesar de vermos a vida de Jó sendo
transformada após seu arrependimento e
ato de amor para com seus amigos, estas
dádivas no fim são gestos de graça, e não
recompensas pela virtudes de Jó.

Para refletir e praticar

Pergunta 5: Você conhece ou tem alguma
história de restauração na sua vida?
Pergunta 6: Como que Deus mostra
pedaços do céu pra você?
Pergunta 7: Existe uma área da sua vida
que você carece de restauração? Esse
grupo pode ajudar você nisso?
Pergunta 8: Você se lembra da tese inicial
de Satanás? “‘Será que Jó não tem razões
para temer a Deus?’ Mas estende a tua mão
e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele
te amaldiçoará na tua face.” Jó 1.9, 11
Bem, Jó terminou o livro exatamente onde
havia começado: temendo a Deus! Mas nos
quarenta capítulos intermediários ele passou
por uma provação que mudou sua perspectiva sobre a vida e Deus para sempre. Seria
um grande presente se pudéssemos estar na
posição de Jó no final do livro, sem passar
pelo que passou. Mas também conhecemos
a Deus através do sofrimento. Jó tem razão, é
preciso fogo para refinar o ouro (23.10).

4. Final feliz?
Podemos dizer que o livro de Jó termina
com um final feliz, muito embora as lembranças do seu sofrimento continuam em sua
memória. Entretanto, o epílogo do livro renova a certeza de que Deus pode nos conduzir
para além do caos. A vida pode mudar! O que
parece ser um inverno sem fim pode se transformar em primavera novamente.
É verdade que não há garantia, deste lado
da eternidade, que o padrão de Jó será o de
qualquer outra pessoa. Alguns vão carregar
suas tristezas para o túmulo (mas não além
do túmulo!). Mas, para muitos, a demanda é
menos árdua. Deus intervém e muda as coisas. A vida se torna suportável novamente. As
perspectivas mudam.
Jó entendeu melhor seu caos repentino
após tudo isso? Creio que sim. Ele compreendeu completamente o propósito de cada
perda que ele teve? Acredito que não. O final do livro de Jó reforça em nossa mente e
coração que Deus é ao mesmo tempo justo e
bom. E que a nossa incapacidade de entender
os caminhos de Deus ao invés de nos afastar
dele, coloca-nos de joelhos diante do Senhor
em sincera e humilde adoração.
“Ó profundidade da riqueza da sabedoria e
do conhecimento de Deus! Quão insondáveis
são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! ‘Quem conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro
lhe deu, para que ele o recompense?’ Pois dele,
por ele e para ele são todas as coisas. A ele
seja a glória para sempre!” Romanos 11.33-36

Para refletir e praticar

Pergunta 9: Qual epílogo você gostaria de
ver escrito em sua biografia?
Pergunta 10: Você sabia que o epílogo da
história já está escrito?
Pergunta 11: Jó aponta pra Jesus, o
grande sofredor, o qual, por meio de sua
intercessão, nos torna aceitáveis diante
de Deus. Você pode compartilhar como
a morte e ressurreição de Jesus ajudam
você a atravessar tempos de caos?
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