
4. Deus e o sofrimento humano (4T 2016—O livro de Jó) 

 

Material bíblico: Romanos 1:18-20; Jó 12:7-10; Apocalipse 4:11; Colossenses 1:16, 

17; Mateus 6:34; Jó 10:8-12; Romanos 3:1-4.  

 

Citações 

 Seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Portanto não é 

omnipotente. Seria ele capaz, mas sem desejo? Então é malévolo. Seria ele tanto 

capaz quanto desejoso? Então por que há o mal? David Hume 

 A ênfase na bondade de Jó pretende destacar o fato de que há algo chamado 

sofrimento inocente. Isso significa que nem todo sofrimento é diretamente 

relacionado à um pecado específico, mas sim que um pouco do sofrimento nesse 

mundo não é diretamente relacionado a qualquer pecado. Don Carson 

 Nós deveríamos amar Deus por quem Ele é, não pelas recompensas que Ele 

oferece. Como desenvolver um amor assim? Como você pode chegar lá – como 

deixar de amar Deus de uma maneira mercenária para amá-Lo por quem Ele é? 

Tenho receio de que a maneira principal seja tendo adversidades em sua vida. 

Sofrer primeiro te ajuda a avaliar você mesmo e detectar a natureza mercenária 

do seu amor por Deus. Tim Keller 

 O fato de sofrer sem questionar constitui o maior desafio da fé Cristã, e tem sido 

assim em todas as gerações. A sua dispersão e grau parecem ser completamente 

aleatórios e por isso, injustos. Espíritos sensíveis perguntam se é possível se 

reconciliar com a justiça e amor de Deus. John Stott 

 

Perguntas 

 Como responder a perguntas sobre sofrimento? O que teríamos dito a Jó sobre a 

sua experiência – será que teríamos sido um de seus “confortadores” ou teríamos feito 

algo completamente diferente? De que maneira Deus está envolvido com o nosso 

sofrimento, e que respostas Ele nos dá? Como podemos dar respostas boas e honestas e 

não respostas piedosas? 

 

Resumo bíblico 

  Jó identifica Deus como a fonte de toda a vida e sabedoria (Jó 12:7-10), o 

mesmo acontece em Apocalipse 4:11 e Colossenses 1:16, 17. Jó muitas vezes expressa a 

sua agonia, e de maneiras que demonstram a profundidade dos seus sentimentos. Por 

exemplo, “Minha vida só me dá desgosto; por isso darei vazão à minha queixa e de 

alma amargurada me expressarei. Direi a Deus: Não me condenes; revela-me que 

acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, 

enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne? Enxergas como os 

mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os 

do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora 

saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas 

mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de 

que me moldaste como o barro; e agora me farás voltar ao pó?” Jó 10:1-9 NVI. 

Romanos 1:18-20 fala da ira de Deus, na qual deve ser cuidadosamente compreendida. 

A ira de Deus é revelada em sua “desistência” pelo povo: Romanos 1:24, 26 e 28. Em 

Mateus 6:34 NVI Jesus nos diz: “Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o 

amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal”. 

 

 



Comentário 

 Por que há maldade e sofrimento? Porque o Diabo escolheu isso, que é o oposto 

de Deus. Como podemos dizer que Deus não é cuidadoso, que Ele propositalmente 

permite o pecado e o sofrimento? Muitas vezes nós ou o Diabo causamos o mal, e então 

culpamos Deus! 

 Nós acabamos preferindo seguir o caminho do Diabo, e experimentar as 

consequências de seguir o nosso próprio caminho. Não pela hostilidade punitiva de 

Deus, mas porque escolher o errado ao invés do certo tem os seus próprios resultados 

naturais. Tragicamente, esse ponto de vista leva a morte, assim como Deus disse que 

aconteceria. Não como uma penalidade imposta pelo ditador divino, mas como o 

resultado inevitável previsto pelo nosso Criador. 

 Reflita por um momento. Qual é a alternativa? Seria Deus intervir em todas as 

situações? Impedir o acidente de carro, prevenir o terremoto, desarmar a bomba do 

terrorista? O resultado seria um mundo onde o mal nunca seria enxergado pelo que ele 

realmente é, pois assim não haveria as consequências diabólicas. Um mundo onde Deus, 

com Seus poderes interventivos, toma conta de qualquer problema; um mundo com um 

mal eterno, que não há fim. 

 Apenas quando o conflito for resolvido desmascarando a real face do mal, 

apenas quando Deus for reconhecido como um Deus de amor e compaixão, apenas 

quando todas as Suas criaturas concordarem que Ele estava certo o tempo todo – só 

então Deus poderá acabar com essa rebelião. Aqueles que escolheram o caminho do mal 

terão a opção de serem exterminados na destruição do fim dos tempos. E então, e só 

então, Deus poderá criar um novo céu e uma nova terra, um lugar onde a justiça habita e 

a bondade de Deus reina supremamente (veja 2 Pedro 3:13). 

 A prova mais convincente da verdade é a demonstração. O que é verdade é visto 

mais claramente em ações – de um jeito que o que é bom e certo é revelado em cada 

situação diferente. 

Comentários de Ellen White 

 É muito natural para os seres humanos pensarem que grandes calamidades são 

um índice certo de grandes crimes e pecados enormes; mas os homens muitas vezes 

cometem o erro de medir o caráter. Nós não estamos vivendo nos tempos de julgamento 

retributivo. O bom e o mal estão misturados e as calamidades se sobressaem. As vezes 

os homens atravessam o limite do cuidado protetor de Deus, e então Satanás exerce seu 

poder sobre eles, e Deus não interfere. Jó estava gravemente aflito, e seus amigos 

tentaram fazer ele reconhecer que o sofrimento era resultado do pecado, e isso fez ele se 

sentir condenado. Eles representaram o seu caso como o de um grande pecador; Mas o 

Senhor repreendeu eles por julgarem o Seu servo fiel (Manuscript 56, 1894 – traduzido 

do original). 

 Há perversidade no nosso mundo, mas todo sofrimento não é resultado de um 

rumo perverso na vida. Jó é relatado a nós como um homem que o Senhor permitiu que 

Satanás afligisse. O inimigo despiu ele de todas as suas posses; os laços de sua família 

foram rompidos; seus filhos foram tomados dele. Por muito tempo seu corpo ficou 

coberto de feridas, e ele sofreu muito. Seus amigos vieram para conforta-lo, mas eles 

tentaram faze-lo enxergar que ele era o responsável, pelas suas atitudes pecaminosas, 

por suas aflições. Mas ele se defendeu e negou as acusações, declarando que eles eram 

confortadores miseráveis. Tentando fazer Jó parecer culpado perante Deus, e merecedor 

das punições, eles trouxeram um teste cruel para ele, e representaram Deus em falsa luz; 

mas Jó não se desviou de sua lealdade, e Deus recompensou o Seu servo fiel 

(Manuscript 22, 1898). {3SDABC 1140 – traduzido do original). 
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