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Material do Participante - Semana 1/7

De repente, o caos
Orientações
Para aprofundar ainda mais a nossa reflexão, sugerimos a
leitura dos textos bíblicos ao lado durante a semana. Dessa
maneira, lendo um texto por dia, o grupo terá um tempo de
reflexão ainda mais proveitoso.
Se, por exemplo, o grupo se reúne na quarta-feira, o texto do
Dia 1 será lido na quinta-feira anterior. Assim, o texto do Dia 7
será lido quando o grupo se reunir para estudá-lo.

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?”

Breve panorama
Um dos principais objetivos do livro de Jó é
justificar a sabedoria e bondade de Deus em
questões de sofrimento humano; e principalmente para mostrar que nem todo sofrimento
é punição divina. Deus apresenta a integridade
de Jó pra quebrar a relação de causa e efeito
entre pecado e sofrimento.
Pode ser que Jó tenha vivido no período dos
patriarcas de Israel. Jó mesmo é apresentado
como um patriarca, visto que é um homem
idoso, lidera seu clã, formado pela família e
grande número de empregados, possui muitos
bens, goza de alto prestígio entre aqueles que
o cercam, e apresenta uma religiosidade familiar, sem qualquer traço da presença de santuários ou templos, característica da religião

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7

Sl 1
Tg 1
Dt 28
1 Tm 5.8
Ef 5.18-6.4
Ef 6.11-18
Jó 1.1-5

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

1. Jó, o justo
“Na terra de Uz vivia um homem chamado
Jó. Era homem íntegro e justo; temia a Deus
e evitava o mal. [...] Disse então o Senhor a
Satanás: ‘Reparou em meu servo Jó? Não há
ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal’.”
Jó 1.1 e 8

Para refletir e praticar

É interessante como a Palavra de Deus
relaciona a integridade de uma pessoa
através dos relacionamentos que ela
constrói dentro de casa (Ef 5.18-6.4; 1 Pe
3.7; 1Tm 5.8).
Pergunta 1: Quais sãos outros sinais de
que existe um compromisso sério com
Deus de nossa parte?
Pergunta 2: O que seria pra você “desviarse do mal” em nosso mundo contemporâneo?
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2. Jó, o abençoado
“Tinha ele sete filhos e três filhas,e possuía
sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas
parelhas de boi e quinhentos jumentos, e tinha
muita gente a seu serviço. Era o homem mais
rico do oriente.Seus filhos costumavam dar
banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem
com eles.” Jó 1.2-4

Para refletir e praticar

Pergunta 3: Você consegue lembrar de
algum episódio na sua vida ou de alguém
próximo a você em que foi possível ver
com clareza o favor de Deus por causa da
fidelidade a Ele?
Pergunta 4: Quais os cuidados que
devemos ter ao afirmar que Deus ama
abençoar pessoas que caminham com
integridade, justiça e retidão?

3. Jó, o preparado
“Terminado um período de banquetes, Jó
mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um
holocausto em favor de cada um deles, pois
pensava: ‘Talvez os meus filhos tenham lá no
íntimo pecado e amaldiçoado a Deus’. Essa era
a prática constante de Jó” Jó 1.5

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 Participante - Semana 2/7

No olho do furacão
Orientações
Para aprofundar ainda mais a nossa reflexão, sugerimos a
leitura dos textos bíblicos ao lado durante a semana. Dessa
maneira, lendo um texto por dia, o grupo terá um tempo de
reflexão ainda mais proveitoso.
Se, por exemplo, o grupo se reúne na quarta-feira, o texto do
Dia 1 será lido na quinta-feira anterior. Assim, o texto do Dia 7
será lido quando o grupo se reunir para estudá-lo.

Vamos começar

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7

1Pd 5.8
2Co 2.11-13
Gn 3
Dt 8
Tg 1.2-8
Hb 12.6
Jó 1.6-2.13

andar por ela’.” Jó 2.1-2

A grande tese: Jó é um interesseiro

É interessante como tudo se altera rápida e
“‘Será que Jó não tem razões para temer a
drasticamente na vida de Jó, assim como na
nossa. A cena muda da felicidade oriunda da Deus?’, respondeu Satanás.” Jó 1.9
bênção de Deus, nos versos 1 a 5, para perdas
que Jó vai sucessivamente experimentando. O
Para refletir e praticar
fato de Deus não se manifestar claramente no
Pergunta 1: Qual você acha que tem sido
sofrimento, as dores que Ele mesmo permite
os pontos fortes e fracos em nossa luta
que tenhamos, são desafios que essa história
contra as forças do mal que militam conoferece.
tra nossa fé em Deus?

A estrutura de Jó 1 e 2
1. Satanás pede permissão pra provar Jó
(1.6-12; 2.1-6);

2. No olho do furação

Ver Jó 1:13-19.
“Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e
2. Jó é provado por Satanás (1.13-19; 2.7); afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés
ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco
3. Jó responde ao sofrimento com fidelida- de louça e com ele se raspava, sentado entre
as cinzas.” Jó 2.7-8
de 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
“Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com
eles para apresentar-se. O Senhor perguntou
a Satanás, ‘De onde você veio?’ Satanás respondeu ao Senhor: ‘De perambular pela terra e

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?
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Pergunta 4: Você consegue enxergar Deus
em meio ao seu caos? Por quê?

3. A impressionante
resposta de Jó
“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!” Jó 1.21.
Ao final da segunda cena Jó declara: [...]
“temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal?” Jó 2.10

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”).

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?
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).
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Material do Participante - Semana 3/7

Onde Deus Está?

Orientações
Para aprofundar ainda mais a nossa reflexão, sugerimos a
leitura dos textos bíblicos ao lado durante a semana. Dessa
maneira, lendo um texto por dia, o grupo terá um tempo de
reflexão ainda mais proveitoso.
Se, por exemplo, o grupo se reúne na quarta-feira, o texto do
Dia 1 será lido na quinta-feira anterior. Assim, o texto do Dia 7
será lido quando o grupo se reunir para estudá-lo.

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?
Ao contrário da murmuração, que é uma expressão de descontentamento e ingratidão, o
lamento é a expressão de uma espiritualidade
nua e crua, sem máscaras, e que nos conduz
para perceber a ação de Deus em nossas
histórias.
Mas o lamento nem sempre é um tema
bem-vindo em nosso meio. Por causa de uma
cultura hedonista, que busca prazer acima de
tudo, e uma espiritualidade triunfalista, que
acredita que todas as coisas precisam dar
certo aos nossos próprios olhos, lamentar-se
e compreender a nossa existência à luz de
nossas fragilidades e necessidades não é um
exercício incentivado.
Entretanto, ainda que não seja bem-vindo, o

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7

Lm 3
Mt 26.36-46
Sl 5
Sf 3.14-20
Sl 56
Lm 5
Sl 38

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
“Os sacrifícios que agradam a Deus são
um espírito quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás.”
Salmos 51.17

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?
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2. O lamento é uma
expressão de humanidade
“A vida do homem é semelhante à relva; ele
floresce como a flor do campo, que se vai
quando sopra o vento; tampouco se sabe mais
o lugar que ocupava.” Salmos 103.15-16

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?

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

3. O lamento é uma
expressão de dependência
“Ponha a sua esperança no Senhor , ó Israel,
pois no Senhor há amor leal e plena redenção.”
Salmos 130.7

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 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).
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Material do Participante - Semana 4/7

Deus me feriu
mas, eu confio nele
Orientações
Para aprofundar ainda mais a nossa reflexão, sugerimos a
leitura dos textos bíblicos ao lado durante a semana. Dessa
maneira, lendo um texto por dia, o grupo terá um tempo de
reflexão ainda mais proveitoso.
Se, por exemplo, o grupo se reúne na quarta-feira, o texto do
Dia 1 será lido na quinta-feira anterior. Assim, o texto do Dia 7
será lido quando o grupo se reunir para estudá-lo.

Vamos começar

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 1
Dia 4
Dia 2
Dia 5
Dia 3
Dia 6
Dia 4
Dia 7
Dia 5
Dia 6
Dia 7

Pv 1.1-7
Sl 73
Jó 11
Jó 12.13-25
Jó 13.13-19
Jó 13:20-28
Jó 14

1. Zofar: conclusões certas,
mas premissa errada

Muitas vezes, em meio ao sofrimento, pen“Mas o tolo só será sábio quando a cria do
samos e falamos corretamente sobre alguns
jumento
selvagem nascer homem.” Jó 11.12
temas, mas nossas premissas não estão corretas. “Premissa” é o ponto do qual partimos
Para refletir e praticar
em direção às conclusões que construiremos.
É importante notarmos como a premissa é
Desta forma, a premissa sustentará nossas
importante. Podemos pensar e falar sobre
conclusões e, por isso, ela deve ser correta.
assuntos corretamente, mas se nossas
Caso contrário, embora nossas conclusões
premissas não forem corretas, falharemos
sejam corretas, elas não resistirão no “dia
ao final.
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.

Pergunta 1: Qual premissa fundamenta
sua relação com Deus?
Pergunta 2: Como você enfrenta tempos
difíceis? (Suas atitudes revelam suas
premissas).

2. As primeiras respostas
de Jó: ajustando a premissa
“Deus é que tem sabedoria e poder; a ele
pertencem o conselho e o entendimento.”
Jó 12.13
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Para refletir e praticar

Pergunta 3: Como você lida com a prosperidade dos maus?
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
“Embora ele me mate, ainda assim esperarei
nele; certo é que defenderei os meus caminhos
diante dele.” Jó 13.15

Para refletir e praticar

Pergunta 5: Qual a relação entre ressurreição, perdão e esperança?
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?
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Material do Participante - Semana 5/7

O meu redentor vive
Orientações
Para aprofundar ainda mais a nossa reflexão, sugerimos a
leitura dos textos bíblicos ao lado durante a semana. Dessa
maneira, lendo um texto por dia, o grupo terá um tempo de
reflexão ainda mais proveitoso.
Se, por exemplo, o grupo se reúne na quarta-feira, o texto do
Dia 1 será lido na quinta-feira anterior. Assim, o texto do Dia 7
será lido quando o grupo se reunir para estudá-lo.

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7

Hb 12.14-15
Gl 6.7-10
Rm 3.21-24
Hb 4.14-16
Hb 7.25-28
Hb 2.17-18
Jó 19.25-27

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
“Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as
soberana, quer dizer Deus está me fazendo
forças;
deste fim a toda a minha família.Tu me
sofrer? E mais, então quem assumirá a minha
deixaste deprimido, o que é uma testemunha
causa?
disso; a minha magreza se levanta e depõe
contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e
No limite do caos
faz-me em pedaços, e range os dentes contra
O sofrimento de Jó parece não ir embora e mim; meus inimigos fitam-me com olhar peneaí começa o maior problema. Porque o tempo trante.” Jó 16.7-9
passa e as provações não desaparecem, Jó
Para refletir e praticar
sente não só seu corpo, mas também a sua
Pergunta 1: Pense nas provações que
alma quebrada (17.1). Realmente, não só as
você passou no ano de 2020 ou tem
forças de Jó se esgotaram, mas a esperanpassado em 2021; como tem sido sua
ça de uma mudança de cenário parece estar
resposta diante disso? Ela tem gerado
cada vez mais submersa pela dor.
crescimento espiritual ou amargura?
Jó então sente que Deus se tornou seu
inimigo (16.9). Isso porque até os seus amigos que poderiam ser socorro de Deus em
sua vida, se tornaram acusadores. Bildade por

Vamos começar
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Pergunta 2: Como podemos agir diante
das provações para que elas gerem mais
crescimento espiritual do que amargura?

2. Amigos da meritocracia
“A lâmpada do ímpio se apaga, e a chama
do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz
se escurece; a lâmpada de sua vida se apaga.
O vigor dos seus passos se enfraquece, e os
seus próprios planos lançam por terra. Por
seus próprios pés você se prende na rede, e se
perde na sua malha. A armadilha o pega pelo
calcanhar; o laço o prende firme. O nó corredio
está escondido na terra para pegá-lo, há uma
armadilha em seu caminho. Terrores de todos
os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome
para alcançá-la, e a desgraça está à espera de
sua queda. Ela consome partes da sua pele; o
primogênito da morte devora os membros do
seu corpo. Ele é arrancado da segurança de
sua tenda, e o levam à força ao rei dos terrores.
O fogo mora na tenda dele; espalham enxofre
ardente sobre a sua habitação.Suas raízes
secam-se embaixo, e seus ramos murcham
em cima. Sua lembrança desaparece da terra,
e nome não tem, em parte alguma. É lançado
da luz para as trevas; é banido do mundo. Não
tem filhos nem descendentes entre o seu povo,
nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do ocidente
assustam-se com a sua ruína, e os do oriente
enchem-se de pavor. É assim a habitação do
perverso; essa é a situação de quem não conhece a Deus”. Jó 18.5-21

3. O parente que
assume a causa
“Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim
se levantará sobre a terra. E depois que o meu
corpo estiver destruído e sem carne, verei a
Deus.” Jó 19.25-26

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?
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 Participante - Semana 6/7

Quando Deus se revela
em meio ao caos
Orientações
Para aprofundar ainda mais a nossa reflexão, sugerimos a
leitura dos textos bíblicos ao lado durante a semana. Dessa
maneira, lendo um texto por dia, o grupo terá um tempo de
reflexão ainda mais proveitoso.
Se, por exemplo, o grupo se reúne na quarta-feira, o texto do
Dia 1 será lido na quinta-feira anterior. Assim, o texto do Dia 7
será lido quando o grupo se reunir para estudá-lo.

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 1
Dia 4
Dia 2
Dia 5
Dia 3
Dia 6
Dia 4
Dia 7
Dia 5
Dia 6
Dia 7

Isaías 25
Isaías 26
Jó 38
Jó 39
Jó 40
Jó 41
Jó 42

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

“Então o Senhor respondeu a Jó do meio
da tempestade. Disse ele: ‘Quem é esse que
obscurece o meu conselho com palavras sem
Breve panorama
conhecimento? Prepare-se como simples
homem; vou fazer-lhe perguntas, e você me
Jó está sofrendo. Ele tem questionado a
responderá. Onde você estava quando lancei
Deus. E isso não o levou a lugar nenhum. Seus os alicerces da terra? Responda-me, se é que
amigos o condenaram. Talvez seja o silêncio
você sabe tanto.’” Jó 38.1-4
de Deus que mais o machuca. Por que Deus
não disse algo? Já se passaram trinta e sete
Para refletir e praticar
capítulos e Deus não disse nada! Sim, Deus
Pergunta 1: Você possui alguma história
falou com Satanás no prólogo do livro; mas Jó
onde Deus se revelou a você em meio
não sabia nada sobre isso. No que diz respeiao caos e de forma surpreendentemente
to a Jó, Deus não parece se importar com sua
poderosa?
situação.
Resposta de Jó

40.3-5

42.1-6
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2. Conhecendo a
grandeza de Deus
“O Senhor disse a Jó: ‘Aquele que contende
com o Todo-poderoso poderá repreendê-lo?
Que responda a Deus aquele que o acusa!’
Então Jó respondeu ao Senhor: ‘Sou indigno;
como posso responder-te? Ponho a mão sobre
a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho
resposta; sim, duas vezes, mas não direi mais
nada’.
Depois, o Senhor falou a Jó do meio da
tempestade: ‘Prepare-se como simples homem
que é; eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça?
Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é
como o de Deus, e sua voz pode trovejar como
a dele?’” Jó 40.1-9

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

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?

3. Conhecendo a nossa
própria pequenez
“Então Jó respondeu ao Senhor: ‘Sei que
podes fazer todas as coisas; nenhum dos teus
planos pode ser frustrado. Tu perguntaste:
‘Quem é esse que obscurece o meu conselho
sem conhecimento? ’ Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber.
‘Tu disseste: ‘Agora escute, e eu falarei; vou
fazer-lhe perguntas, e você me responderá’.
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito,
mas agora os meus olhos te viram. Por isso
menosprezo a mim mesmo e me arrependo no
pó e na cinza’.” Jó 42.1-6
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Material do Participante - Semana 7/7

Depois do caos

Orientações
Para aprofundar ainda mais a nossa reflexão, sugerimos a
leitura dos textos bíblicos ao lado durante a semana. Dessa
maneira, lendo um texto por dia, o grupo terá um tempo de
reflexão ainda mais proveitoso.
Se, por exemplo, o grupo se reúne na quarta-feira, o texto do
Dia 1 será lido na quinta-feira anterior. Assim, o texto do Dia 7
será lido quando o grupo se reunir para estudá-lo.

Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Dia 5
Dia 6
Dia 7

1 Cr 2.9
1 Cr 10.12-13
Hb 13.5
Rm 8
Rm 11.33-36
Sl 126
Jó 42

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.
“Depois que o Senhor disse essas palavras
Além disso, Satanás atacou os filhos de Jó.
a
Jó,
disse também ao Elifaz, de Temã: ‘EsA exemplar conduta de Jó diante de Deus e
diante de sua família não o livrou de tragédias tou indignado com você e com os seus dois
familiares. Todos os filhos morreram num úni- amigos, pois vocês não falaram o que é certo
a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão
co desastre. Jó vai para o cemitério sepultar
todos os seus 10 filhos de uma única vez. Sua agora até meu servo Jó, levem sete novilhos
e sete carneiros, e com eles apresentem hodor é indescritível. Não há sofrimento maior
locaustos em favor de vocês mesmos. Meu
para um pai ou mãe do que ter que sepultar
servo Jó orará por vocês; eu aceitarei a oração
um filho (a). Nenhum pai quer ver os filhos
vencidos pela morte, ou pelas drogas, ou pelo dele e não farei com vocês o que vocês meredesesperança, ou pelo pânico, ou pelas crises. cem pela loucura que cometeram. Vocês não
Nossa família é o nosso calcanhar de Aquiles. falaram o que é certo a meu respeito, como fez
meu servo Jó’.
Se não bastasse isso, os amigos de Jó o
Então Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zoacusaram com longos discursos e argumenfar, de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes

Vamos começar

15

ordenara; e o Senhor aceitou a oração de Jó.”
Jó 42.7-9

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 que Jó orou por seus amigos, o
Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu
em dobro tudo o que tinha antes. Todos os
seus irmãos e irmãs, e todos os que o haviam
conhecido anteriormente vieram comer com
ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor
tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma
peça de prata e um anel de ouro.
O Senhor abençoou o final da vida de Jó
mais do que o início. Ele teve catorze mil
ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e
mil jumentos. Também teve ainda sete filhos
e três filhas. À primeira filha deu o nome de
Jemima, à segunda o de Quézia e à terceira o
de Quéren-Hapuque. Em parte alguma daquela
terra havia mulheres tão bonitas como as filhas
de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os
seus irmãos.
Depois disso Jó viveu cento e quarenta anos;
viu seus filhos e os descendentes deles até a
quarta geração.E então morreu, em idade muito avançada.” Jó 42:10-17

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.

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

4. Final feliz?
“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?

3. Mais do que o início!
“O Senhor abençoou o final da vida de Jó
mais do que o início.” Jó 42.12a
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