
3. Blasfemar ou confiar? (4T 2016—O livro de Jó) 

 

Material bíblico: Jó 1, Jó 2, 1; Coríntios 4:9; Gênesis 3:1-8; Filipenses 4:11-13; 

Mateus 4:1-11; Filipenses 2:5-8. 

 

Citações 

 Pouca atenção se presta ao lado obscuro dos incentivos. Eles são qualquer coisa 

além de uma bala mágica... quando você depende de incentivos, você 

compromete as virtudes. Então quando você descobre que você precisa de 

pessoas que querem fazer o certo, essas pessoas não existem porque com todos 

esses incentivos você destruiu o desejo delas de querer fazer o certo. Barry 

Schwartz 

 Economistas amam falar sobre incentivos, mas a verdade é que as pessoas 

detestam ser controladas ou manipuladas, até mesmo através de instituições 

voluntárias. Essa é uma das tensões mais importantes no capitalismo. Tyler 

Cowen 

 Religião é um meio de exploração empregada pelo mais forte contra o mais 

fraco; religião é uma capa de ambição, injustiça e perversão. Georges Bizet 

 Quase todas os nossos relacionamentos começam e a maioria continua sendo 

formas de exploração mútua, uma barganha física ou mental, à ser extinta 

quando um ou os dois perdem todos os bens. W. H. Auden 

 Se o amor não sabe como dar e receber sem restrições, então não é amor, mas 

uma transação que nunca deixa de considerar acima de tudo o lucro ou a perda 

que deve resultar da operação. Emma Goldman 

 

Perguntas 

 Será que as acusações de Satanás não eram parcialmente verdadeiras? Não teria 

Jó recebido benefícios? Foi justo Deus atrair a atenção de Satanás para Jó e então 

permitir que ele sofresse? E quanto a morte de seus filhos? E a mulher de Jó – o que 

você entende do conselho dela: “Amaldiçoe a Deus, e morra”? Que lições podemos 

aprender sobre o conflito cósmico aqui? 

 

Resumo bíblico 

  Os capítulos 1 e 2 são escritos em prosa, já o resto de Jó (exceto o epílogo) são 

escritos em verso. É importante notar isso no contexto do significado e estrutura do 

livro. Esses dois primeiros capítulos formam o início do cenário e as acusações de 

Satanás de que Jó só segue Deus por causa dos benefícios que ele recebe. A resposta de 

Jó é uma demonstração da verdade e justiça de Deus. Da mesma maneira, nós também 

somos um espetáculo para o universo: “Porque me parece que Deus nos colocou a nós, 

os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo 

para o mundo, tanto diante de anjos como de homens” 1 Coríntios 4:9 NVI. Gênesis 

3:1-8 relata novamente a Queda. Paulo declara que ele aprendeu a ficar contente em 

todas as circunstâncias (Filipenses 4:11-13). Mateus 4:1-11 é a história das tentações de 

Jesus. Filipenses 2:5-8 nos recorda que devemos pensar como Jesus! 

 

Comentário 

 O argumento básico de Satanás é que Jó segue a Deus pelos benefícios que ele 

recebe nessa relação. Jó não ama Deus, ele mantém essa relação pelos benefícios 

materiais – pela recompensa. É por isso que focar no final de Jó é contraproducente à 



mensagem de Jó, pelo fato de que ele tem suas possessões restauradas de uma maneira 

incidental – do contrário Satanás estaria correto! 

 Não: a dedicação e confiança de Jó em Deus não é baseada em benefícios 

materiais. Jó identifica-se com Deus e fica ao seu lado no Grande Conflito. Esse não é 

um “amor fingido”, como é dito na Inglaterra (é como dizer que ama a sua tia só porque 

você quer o bolo delicioso de chocolate que ela faz!). 

 Muito pelo contrário – Jó concorda com Deus que o certo é certo e o errado é 

errado. Independentemente da situação, ele quer fazer o que é correto. Até em tempos 

de desespero ele não desiste de sua fé – embora ele ainda continue reclamando! Acima 

de tudo ele rejeita a ideia promovida pelos seus amigos que se ele está sofrendo é 

porque está sendo punido pelos seus pecados. Esse conceito, ainda comum hoje em dia, 

coloca Deus numa terrível posição colocando a culpa nEle por todo o mal do mundo! A 

verdade é o contrário – ainda que tenhamos que passar pelas consequências naturais do 

mal, o sofrimento pode muitas vezes fazer parte do “efeito colateral” do pecado, onde o 

inocente sofre por causa das ações do culpado. 

 Como podemos aplicar essas lições em nossas vidas? Com certeza nós 

recebemos (e esperamos receber) bênçãos de Deus. Muitas vezes oramos pedindo por 

essas bênçãos! Será que Satanás também nos acusa por pedir benefícios a Deus? A real 

pergunta aqui é se caso não recebermos as bênçãos de Deus, nós devemos desistir dEle? 

Na vida nós passamos por altos e baixos, e temos que ter a certeza de nunca desistir de 

Deus durante os baixos! 

 Pois também somos parte da “exibição” ao universo como resposta de Deus no 

Grande Conflito. Aqueles que alegam conhecer Deus são suas testemunhas e exibições 

das evidências perante todo o universo. Após o Diabo desafiar a natureza de Deus, 

acusa-Lo de ser injusto e ditatorial, Deus deve defender o seu caso perante o tribunal do 

universo. Ele não pode apenas dizer que é um Deus de amor e cuidado, Ele deve 

demonstrar isso.  

 Nós fazemos parte dessa demonstração. Toda vez que um Cristão declarado age 

do lado do Diabo, a sua acusação contra Deus é amparada. Mas por outro lado, toda vez 

que demonstramos a verdade sobre o Deus que nos amou tanto que até morreu por nós, 

então mostramos que Deus realmente é quem Ele diz ser! Então vá em frente! Faça um 

espetáculo de si mesmo por Deus, pois você nunca sabe quem pode estar te assistindo. 

Apenas certifique-se que o espetáculo coloca Deus numa boa posição! 

 

Comentários de Ellen White 

 A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás 

odeia; ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito tem-se ele 

esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas, e da mesma 

maneira ele considera a todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os 

que adotam o Seu nome, tem por fim refutar esta pretensão de Satanás. ... Contra este 

homem Satanás apresentou uma insolente acusação: “Porventura Jó debalde teme a 

Deus? Acaso não o cercaste Tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem?” ... 

{FFD 186} 

 Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos 

anjos. ... Mas não somente a Seus filhos nascidos na Terra era feita essa revelação. 

Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do Universo. O maravilhoso desígnio de 

graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema para que “os anjos desejam 

bem atentar”, e será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e os 

não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Ver-se-á que a glória 

que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. À luz do Calvário 



se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a Terra e o Céu; que o 

amor que “não busca os seus interesses” (1 Coríntios 13:5) tem sua fonte no coração de 

Deus... {DTN 7} 
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