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AQUECIMENTO:

comece orando e cantando.

B

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGM.
ORE pelos irmãos que estão ou
possuem familiares com COVID-19.
ORE para que o Espírito Santo conceda
a você coragem e oportunidade de
compartilhar o Evangelho.
ORE pelo Samuel Carvalho que está na
UTI, entubado, com COVID-19.
ORE pelas famílias enlutadas da SIB.

E

Tempo de cantar
“Ajuntamento”
“É o teu povo”
“574 HCC - “Um só rebanho”
“Trabalhadores”
“Vivenciar comunhão”
“Teu povo”

Tempo da palavra

O DESFECHO DE JÓ
[Jó 42.7-9] 7Depois que o SENHOR terminou de
falar com Jó, disse a Elifaz, de Temã: “Estou muito
irado com você e com seus dois amigos, pois não
falaram o que é certo a meu respeito, como fez
meu servo Jó. 8Por isso, peguem sete novilhos e
sete carneiros, levem os animais a meu servo Jó e
ofereçam holocaustos em favor de si mesmos.
Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a
oração dele. Não tratarei vocês como merecem
por sua insensatez, pois não falaram o que é certo
a meu respeito, como fez meu servo Jó”. 9Então,
Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de
Naamá, ﬁzeram o que o SENHOR havia ordenado, e o SENHOR aceitou a oração de Jó.
.

Deus planejava, em primeiro lugar, levar Elifaz,
Bildade e Zofar ao mesmo que Jó havia provado
em seus sofrimento. É o que está registrado no
texto que lemos. Deus procurava quebrantar
esses três amigos de Jó de duas maneiras.
Primeiro, Deus diz que eles estavam teologicamente errados. Segundo, Deus os faz buscar
perdão por meio daquele que eles tanto humilharam. No versículo 7, Deus diz: “Estou muito
irado com você e com seus dois amigos, pois
não falaram o que é certo a meu respeito, como
fez meu servo Jó.”
É verdade que Deus havia acusou Jó de “questionador ignorante” – isto é, alguém que obscurecia a sabedoria de Deus com palavras sem
fundamentação (38.2; 42.3). Portanto, Deus não
estava dizendo que tudo o que Jó dissera estava
correto. O que Deus estava, de fato, destacando
era que em se tratando do debate direto entre
Jó e os três – Elifaz, Bildade e Zofar – , Jó estava
com a razão.
Elifaz, Bildade e Zofar disseram que os ímpios
sofrem e que os justos prosperam. Jó havia dito
que a visão realista do mundo não comprova tal
premissa: os ímpios frequentemente prosperam mais do que os justos e os justos frequentemente sofrem mais do que os ímpios. Jó estava
com a razão. Não só isso, os três amigos de Jó
viram a justiça já triunfando nesta vida. Mas Jó

Jó 42.7-17

acabou revelando a verdade: muito do que está
errado no mundo somente será corrigido na
vida após a morte (Jó 19.25-27). Jó estava com a
razão.
Então Deus humilhou ou quebrantou Elifaz,
Bildade e Zofar ao lhes aﬁrmar que aquele
mesmo homem que eles condenaram era, na
verdade, o melhor teólogo, mesmo que não
fosse perfeito. Mas a humilhação desses três
ainda não estava completa. Elifaz, Bildade e
Zofar não poderiam simplesmente ir cada um
para o seu quarto, fechar a porta e orar a seu Pai,
em segredo, pedindo perdão e pronto. Os três
deveriam ir a Jó com seus animais para o sacrifício e pedir a Jó que orasse por eles. Em outras
palavras: aquele mesmo sujeito que eles acusaram de estar longe de Deus deveria ser agora o
sacerdote que faria a ponte entre eles e Deus.
O que Deus estava fazendo? Deus estava
cuidando para que a única maneira de Elifaz,
Bildade e Zofar experimentarem a reconciliação
com Deus fosse experimentando a reconciliação
com Jó. Eles deveriam se humilhar diante de Jó,
não simplesmente diante de Deus.
Pergunta:
O que é a humilhação do cristão diante de
Deus?
[Jó 42.10] 10Quando Jó orou por seus amigos, o
SENHOR o tornou próspero de novo. Na verdade, SENHOR lhe deu o dobro do que tinha antes.
Há uma segunda obra que Deus está
fazendo antes de restaurar a sorte de Jó: Deus
está comprovando o arrependimento de Jó.
Quando Elifaz, Bildade e Zofar vão a Jó em busca
da intercessão de Jó junto a Deus, não é apenas
a humildade desses três amigos que está em
teste! Jó também está sendo testado. Jó está
sendo solicitado a amar seus inimigos e a orar
por aqueles que o perseguiram. Jó está sendo
convidado a abençoar aqueles que o amaldiçoaram e a não retribuir mal com mal.

Em outras palavras, é o arrependimento e a fé
que recebem o perdão de Deus. Mas a genuinidade do arrependimento, a autenticidade da fé,
a realidade de sua mudança de coração devem
dar prova, por exemplo, na sua disposição de
perdoar aqueles que pecam contra você. Se o
perdão de Deus que um pecador arrependido
aﬁrma ter recebido não ﬂui por meio dele para
os outros, a reivindicação é uma ilusão. Ele ainda
está em seus pecados.
Portanto, Deus estava colocando Jó em um
último teste. Jó largaria as armas da vingança,
aceitaria os termos do tratado de Deus e estenderia a anistia ou o perdão a Elifaz, Bildade e
Zofar da mesma maneira que Deus fez? SIM! Jó
passou no teste. Ele é, de fato, um homem quebrantado. Seus próprios pecados o levaram ao
pó e às cinzas. Como ele poderia se exaltar acima
de outro homem? Como ele poderia não dar o
perdão que lhe foi dado gratuitamente? Como
ele não perdoaria aqueles que Deus mesmo
estava disposto a perdoar? É deste modo que o
versículo 9 termina: “e o SENHOR aceitou a
oração de Jó”. E na sequência, Deus restituiu
saúde, prosperidade, ﬁlhos e honra a Jó (vs.
10-17).

.
Pergunta:
Pergunta: Porque a glória de Deus é vista em
receber e pedir o perdão ao próximo?

[Jó 42.11] 11Eodos os seus irmãos, suas irmãs e
seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o
SENHOR tinha enviado contra ele, e cada um lhe
trouxe um presente de prata e um anel de ouro. .
O livro de Jó termina com: o ﬁm do orgulho por
meio do sofrimento; a correção da má teologia de
Elifaz, Bildade e Zofar corrigida pelas falas de Eliú

e do próprio Deus; a tolice de Jó e dos três amigos
humilhada; a irmandade dos servos de Deus
restaurada e puriﬁcada; e a honra e a glória do
nome de Deus sobre todas as acusações de Satanás.

Pergunta:
Pergunta: Conhecimento de doutrinas, teologia
e até mesmo da Bíblia substituem a humilhação do cristão diante de Deus? Existe relacionamento com Deus sem um coração humilde?
Porque o orgulho e arrogância do ser humano
diminui a glória de Deus ?

[Conclusão] Você já provou da compaixão e da
misericórdia do Senhor? – Venha a Jesus. Cristo é o
único meio de você chegar a Deus. SIM, É humilhante vir a Jesus! À exemplo dos três amigos de Jó,
recorrer àquele que um dia tanto perseguimos ou
de quem falamos mal é humilhante – ah! quantas
vezes você deve ter blasfemado de Jesus! – mas
você tem que vir a ele se quiser provar de compaixão e misericórdia. Vir atrás de um substituto é
humilhante. Recorrer à justiça e ao favor de alguém
é humilhante. Mas Deus cuidou para que a única
maneira de você experimentar a reconciliação com
Deus seja experimentando a reconciliação com
Cristo. Venha a Cristo. Prove e veja e receba perdão
e salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Você
reparte compaixão e misericórdia? — É por meio
do arrependimento e da fé em Cristo que você
recebe o perdão de Deus. Mas a genuinidade do
seu arrependimento, a autenticidade da sua fé, a
realidade de sua mudança de coração devem dar
provas,
por
exemplo,
na
sua
disposição de perdoar aqueles que pecaram e
pecam contra você. Se o perdão de Deus que você
aﬁrma ter recebido não ﬂuir por meio de você para
os outros, a sua reivindicação de ter sido perdoado
por Deus é uma ilusão. Você ainda está em seus
pecados.
.
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