
1. O Fim (4T 2016—O livro de Jó) 

 

Material bíblico: Jó 42:10-17; Gênesis 4:8; Mateus 14:10; 1 Coríntios 4:5; Daniel 

2:44; Jó 14:14, 15; João 11:25. 

 

Citações 

 Eu li o livro de Jó ontem à noite. Não acho que Deus tenha uma boa aparência 

nesse livro. Virginia Woolf 

 Amanhã, se toda a literatura fosse destruída e eu tivesse que escolher apenas um 

livro, eu salvaria o livro de Jó. Victor Hugo 

 ... o poema mais grandioso, da literatura antiga ou moderna. Tennyson 

 O Livro de Jó, um mero trabalho genial da literatura, é uma das produções mais 

maravilhosas de qualquer época ou linguagem. Daniel Webster 

 O livro de Jó mostra que o problema maligno deve se manter como um 

machucado aberto. Mark Larrimore 

 Eu chamo o livro de Jó, independente de todas as teorias sobre ele, uma das 

coisas mais grandiosas já escritas com a mão... É a nossa primeira, mais antiga 

declaração do problema inacabável, destino do homem e as ações de Deus com 

ele aqui nessa Terra. Thomas Carlyle 

 

Perguntas 

 Para você qual é o propósito do livro de Jó? Como você se identifica ao fato de 

que Jó retorna à prosperidade no fim? A vida é sempre assim? O que você acha que fez 

Jó ser o homem mais feliz no final? Que lições podemos aprender? O que nossas 

experiências de vida podem nos ensinar? Como Jesus é retratado no livro de Jó? 

 

Resumo bíblico 

  Em Jó 42:10-17 Jó ora pedindo pelos seus amigos enquanto Deus restaura as 

suas possessões e sua família e amigos contribuem também. É interessante que também 

é mencionado que Jó tem sete filhos, mas apenas fala-se o nome das três filhas e sobre a 

beleza delas! Jó eventualmente morre, mas não antes de ver seus bisnetos. 

Além disso, em Jó 14:14, 15 ele expressa sua esperança pelo futuro quando ele 

responde o chamado de Deus. Mesmo vivenciando benefícios materiais durante a vida, 

o que Jó mais espera é que seu relacionamento com Deus continue. 

A história sobre o primeiro assassinato é contada em Gênesis 4:8, e a morte de 

João Batista é mencionada em Mateus 14:10, mostrando a tragédia dessa vida que afeta 

todos nós. No entanto, o julgamento acontecerá (1 Coríntios 4:5) e o reino de Deus 

prevalecerá para sempre (Daniel 2:44).  

Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que 

morra, viverá” João 11:25 NVI. 

 

 

Comentário 

 O livro de Jó tem um final feliz? Mesmo havendo uma restituição do que Jó 

perdeu, a substituição dos filhos foi diferente – e com certeza Jó enlutou-se pelos seus 

primeiros dez filhos. (Também devemos pensar na esposa de Jó, que teve que passar por 

vinte partos!). 

  Ainda assim, houve algum tipo de felicidade no final, Jó ainda morre. Esse é o 

resultado inevitável, pois nessa vida ninguém vive feliz para sempre. Talvez até mais 

importante – teria sido a história de Jó diferente se não tivesse acontecido a restituição 



divina? Alguns até mesmo chamam isso de pretexto, já que a vida muitas vezes termina 

em tragédia e sem alívio. 

 Mesmo tendo algumas vantagens começar pelo fim para podermos analisar o 

resultado final, também devemos observar o começo da vida de Jó, porque assim se 

forma o cenário do livro todo – o diálogo entre Deus e Satanás que dá sentido ao que irá 

acontecer em seguida, mesmo Jó não sabendo disso. Assim o Grande Conflito é 

revelado nessa experiência de Jó. 

 É interessante que enquanto a maior parte do livro de Jó é escrito em forma de 

poesia, o prólogo e epílogo são narrativas. Assim vemos o significado de tudo que 

acontece, e também que isso não é uma “parábola da vida”, mas a atual e real 

experiência de uma figura histórica, Jó. (Ele é mencionado juntamente com Noé e 

Daniel em Ezequias 14:14, 20). Realmente foi assim que a história aconteceu! 

 Mesmo havendo benefícios eventuais – e isso se aplica a nós também ao 

pensarmos no nosso lar celestial – isso não é o que fez Jó continuar em frente. Foi a sua 

convicção profunda de quem Deus é, e seu relacionamento próximo com Ele. Na 

verdade, a dor mais profunda de Jó foi ter sua comunicação interrompida – ele diz, 

“como eu queria poder conversar com Deus! ”. Muito mais que a restituição no final, 

nós devemos enxergar o valor em se apegar à nossa confiança em Deus, independente 

do que aconteça. “Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele” (Jó 13:15 NVI). 

Essa é a real mensagem de Jó, não o fato de que ele foi “recompensado” no final. 

 O tema de Jó é ser dependente de Deus independente das circunstâncias dessa 

vida. Mesmo que o mal chegue à nós, Deus estará ao nosso lado. 

 Isso para nós é o pleno conforto, pois essa vida não é o que Deus tem preparado 

para os seus filhos. Dor, sofrimento e morte são a multa da humanidade. Mas com Deus 

sempre há esperança – nos confortando nessa vida e nos preparando para a vida que está 

por vir. Mesmo havendo perguntas à serem respondidas, Deus está trabalhando seus 

propósitos e no final tudo terá uma resolução. Nós podemos confiar sinceramente em 

um Deus confiável, assim como Jó confiou. 

 

Comentários de Ellen White 

Procuremos caminhar pela luz, pois Cristo está na luz. O Senhor livrou Jó de 

uma prisão quando ele orou, não apenas por ele, mas por aqueles que estavam contra 

ele. Quando ele sentiu um desejo sincero de ajudar aquelas almas que haviam 

prejudicado ele, ele mesmo recebeu a ajuda. Oremos, não apenas por nós, mas por 

aqueles que nos machucaram, e continuam a nos machucar. Ore, ore, principalmente em 

pensamento. Não de descanso ao Senhor; pois Seus ouvidos estão prontos para ouvir 

sinceras e importunáveis orações, quando a alma for humilde perante Ele (Carta 88, 

1906). {3SDABC 1141 – traduzido do original}. 

Os longos anos na solidão do deserto não foram em vão. Moisés não estava 

apenas preparando-se para o grandioso trabalho que estava por vir, mas durante esse 

tempo, através da inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis e 

também o livro de Jó, que seriam lidos pelo mais profundo interesse do povo de Deus 

até o fim dos tempos. {ST February 19, 1880 – traduzido do original} 
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