
5. Amaldiçoando o dia do nascimento (4T 2016—O livro de Jó) 

 

Material bíblico: Jó 3:1–10, João 11:11–14, Jó 6:1–3, 7:1–11, Tiago 4:14, Jó 7:17–21, 

Salmos 8:4–6; Apocalipse 4:11.  

 

Citações 

 Toda bênção que não é aceita transforma-se numa maldição. Paulo 

Coelho 

 Não existe maldição; apenas pessoas e suas decisões erradas. Yvonne 

Wood 

 Ninguém pode amaldiçoar e abençoar alguém ao mesmo tempo. Toba 

Beta 

 A ignorância é a maldição de Deus; o saber, a asa que nos ajuda a voar 

até o céu. William Shakespeare 

 O rumo da humanidade – insensatez e ignorância. William Shakespeare 

 

Perguntas 

 Jó estava certo ao amaldiçoar o dia em que ele nasceu? E isso não questiona o 

presente da vida que Deus nos deu? Jó também culpa Deus pela sua situação, acusando 

Deus de atirar flechas venenosas nele. Como podemos nos identificar com isso? De que 

maneiras as experiências de Jó revelam as questões do Grande Conflito, e quais são as 

soluções? 

 

Resumo bíblico 

  Em Jó 3:1-10 Jó amaldiçoa o dia em que nasceu ao desejar que isso nunca 

tivesse acontecido e até diz que Deus deveria se esquecer disso. Ele continua falando 

sobre isso em muitos capítulos. No capítulo 6 ele diz que os seus problemas são mais 

pesados que toda a areia do oceano, e que Deus atirou flechas venenosas nele. Ele vai 

tão longe a ponto de dizer que odeia a sua vida (Jó 7:16). Em Jó 7 ele compara a vida 

humana ao trabalho árduo, e que é como um suspiro, que passa mais depressa que a 

lançadeira do tecelão. Ele discute com Deus dizendo “Que é o homem, para que lhe dês 

importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? 

Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós, nem por um instante? Se 

pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? 

Acaso tornei-me um fardo para ti?” Jó 7:17-20 NVI. João 11:11-14 deixa claro que 

Jesus considera a morte um sono. Nossas vidas são como uma névoa que desaparece 

(Tiago 4:14). Então o que na humanidade que Deus se importa, sendo que fomos feitos 

um pouco abaixo dos anjos (Salmos 8:4-6). Todos nós fomos criados por Deus 

(Apocalipse 4:11). 

 

Comentário 

 Há muitas coisas no livro de Jó para refletirmos! Quando Jó reclama com Deus 

sobre o que está acontecendo, e deseja que nunca tivesse nascido, ele mostra uma 

experiência frequente do ser humano. Jó 1:22 diz “Em tudo isso Jó não pecou e não 

culpou a Deus de coisa alguma”. Mas com certeza parece que ele culpou Deus! Através 

do conhecimento da profundidade dos sentimentos de Jó, poderíamos dizer que ele 

estava certo ao dizer isso? 

 O fato de que Deus não condena Jó e suas reclamações deveria nos incentivar. 

Mesmo que nos expressemos através de linguagem emocional, Deus não se provoca. 

Ele ainda lida conosco através de Sua natureza verdadeira de amor e bondade. O fato de 



que Ele não respondeu Jó imediatamente também é importante – pois as acusações de 

Satanás deveriam ser respondidas. Nós também somos um “espetáculo para o universo”, 

então nós também devemos esperar por respostas e soluções para os desafios que nos 

deparamos. 

 A defesa que Jó faz de Deus, sem ter consciência da sua posição como portador 

da voz de Deus para a humanidade, demonstra a nossa experiência. Ele discute com 

Deus. Ele discute com os seus supostos amigos. Ele se arrepende do dia em que nasceu. 

Ele deixa os seus sentimentos falarem mais alto. Ele não pensa duas vezes ao questionar 

o que está acontecendo com ele, assim representando toda a humanidade. 

 A partir da experiência de Jó podemos concluir que Deus não considera que seja 

errado argumentarmos com Ele. Na verdade, Ele até incentiva isso. Ao final das 

experiências de Jó, Deus recorda ele que ele não sabe de tudo e que algumas de suas 

palavras não estavam de acordo com a sabedoria de Deus. Mas ao contrário dos outros, 

que querem ligar Deus a “punição”, Deus declara que “Jó falou de mim o que era reto”. 

 Mesmo parecendo que Jó coloca a culpa em Deus, ele não tem noção do que 

aconteceu no conselho divino e a confirmação de Deus – e a oposição de Satanás. Ele é 

um participante inconsciente nesse “experimento” para descobrir a base da confiança de 

Jó em Deus. Se Deus tivesse interferido a evidência teria sido negada. E quando a 

confiança de Jó em Deus é justificada baseada no que é verdadeiro e correto, Deus 

também é justificado. 

 A angústia de Jó é clara em seus discursos, e mesmo quando passa por dores 

físicas, ele acaba se preocupando mais com o silencio de Deus. Isso causa uma tristeza 

enorme em Jó, e isso se torna o fator principal para “amaldiçoar o dia em que nasceu” já 

que ele já não tem mais uma comunhão com o Senhor. 

 

Comentários de Ellen White 

 Muito cedo na história deste mundo, apresenta-se-nos o relato da vida de 

alguém, sobre o qual se desencadeou essa guerra de Satanás.  

A respeito de Jó, o patriarca de Uz, o testemunho dAquele que pesquisa os 

corações, foi: “Ninguém há na Terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a 

Deus e que se desvia do mal.” Jó 1:8.  

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?” ... O Senhor disse a Satanás: “Eis que tudo quanto ele tem está em teu 

poder.” Jó 1:12. “Eis que ele está em teu poder; mas poupa-lhe a vida.” Jó 2:6.  

Permitido isto, Satanás destruiu tudo quanto Jó possuía: manadas, rebanhos, 

servos e servas, filhos e filhas; e ele “feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do 

pé até ao alto da cabeça”. Jó 2:7.  

Ainda outro elemento de amargura lhe foi acrescentado na taça. Seus amigos, 

não vendo naquela adversidade senão a retribuição do pecado, oprimiam-lhe com 

acusações de delitos o espírito ferido e sobrecarregado. ... {FFD 186} 

Satanás está sempre tentando pressionar as almas a desconfiarem de Deus, e 

assim, nós devemos educar nossa mente para confiar nEle. Fale sobre fé e esperança 

quando Satanás disser, assim como disse a mulher de Jó, “Amaldiçoe a Deus, e morra”. 

Se você confiar em Deus, você verá mais razão para continuar confiando nEle. Ao falar 

sobre a bondade dEle, você poderá reparar mais sobre o amor dEle. Assim a mente pode 

ser treinada para viver na luz do Sol da justiça, e não nas sombras que Satanás lança 

para obstruir nosso caminho. Esperança em Deus, que é a saúde do nosso semblante, e o 

nosso Deus. {RH, September 1, 1891 – traduzido do original} 
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