
6. Maldição sem causa (4T 2016—O livro de Jó) 

 

Material bíblico: Salmos 119:65–72; Jó 2:11–13; Jó 4:1–21; Romanos 3:19, 20; 1 

Coríntios 3:19; Hebreus 12:5; Mateus 7:1. 

 

Citações 

  Merece! Ouso dizer que sim. Muitos que vivem merecem a morte. 

E alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes vida? Então não seja 

tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Pois mesmo os muito sábios 

não conseguem ver os dois lados. J. R. R. Tolkien 

 Neste mundo, as pessoas nem sempre têm o que merecem. Lemony 

Snicket 

 Teria sido de grande ajuda se em algum momento um pastor batista, ao 

apoiar seus braços no púlpito, tivesse dito As pessoas não conseguem o que 

merecem, nem merecem o que conseguem. Os gentis e confiáveis sofrem. O 

homem rico geralmente força a barra, e assim haverá pouca ou nenhuma razão 

para colocar sua fé na Providência Divina. . . . Por outro lado, como poderia 

qualquer pastor, batista ou de outra denominação, dizer isso? William Maxwell 

 Eu mereço reconhecimento pelas coisas que não fiz. Dan Quayle 

 Não seria muito pior se a vida fosse justa e todas as coisas terríveis que 

acontecem conosco acontecessem porque realmente merecemos? Então agora eu 

me conforto na hostilidade geral e injustiça do universo. Marcus Cole 

 

Perguntas 

 Como podemos nos relacionar às ideias de “merecimento”? Como que o pecado 

se relaciona com o sofrimento? Como podemos responder às acusações de que Deus 

não é justo? E quanto ao argumento de Jó que ele não tem culpa? Não seria verdade que 

ninguém é correto perante Deus? Que lições podemos aprender aqui sobre as nossas 

suposições e a maneira como julgamos os outros? 

 

Resumo bíblico 

  Jó 2:11-13 conta novamente sobre a chegada dos três amigos de Jó e os pesares 

deles vendo a situação do seu amigo. Eles ficaram em silêncio durante uma semana, 

pois viram o quanto Jó estava sofrendo. De muitas maneiras esse foi o melhor que eles 

fizeram, já que quando começaram a falar eles pioraram o sofrimento de Jó! Elifaz fala 

em Jó 4:1-21. O ponto principal é o “espírito” que pergunta “Poderá algum mortal ser 

mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador?” Jó 4:17 

NVI. Elifaz diz que há uma razão para o sofrimento de Jó. Essa também é a constante 

mensagem dos amigos de Jó – que ele sofre por causa dos seus pecados. Salmos 

119:65-72 pede a benção de Deus para aqueles que obedecem e pregam a Lei. A lei faz 

esclarecimentos (Romanos 3:19, 20). A sabedoria desse mundo é tolice para Deus (1 

Coríntios 3:19). Nós devemos aceitar o disciplinamento de Deus (Hebreus 12:5). Jesus 

fala para não julgarmos, dessa maneira não seremos julgados (Mateus 7:1). 

 

Comentário 

 O argumento que os amigos de Jó usam constantemente é que a “maldição” dele 

é merecida – ele trouxe os sofrimentos a si mesmo. A convicção repetida de Jó de que a 

sua maldição não tem causa é negada pelos seus amigos, e eles tentam convencê-lo a 

confessar seus pecados. Eles caíram na velha mentira de que todos os sofrimentos são 

punições de Deus. 



 Mesmo que nenhum de nós possa dizer perante Deus que não é pecador, também 

não podemos dizer que sofrer é uma punição de Deus por algum pecado específico, isso 

com certeza não é verdade. O argumento falho dos amigos de Jó é que ele deveria 

confessar seus pecados porque eles enxergam o sofrimento dele como uma punição 

direta de Deus. Esse é o tema principal de Jó – que Deus não está impondo o sofrimento 

pelo pecado, mas deixando a situação de Jó tomar o próprio rumo por uma razão mais 

grandiosa. 

 Isso deveria nos tornar mais cuidadosos na maneira em que abordamos o 

sofrimento dos outros. É verdade que alguns podem ter consequências naturais de más 

escolhas, mas outros podem passar pela “maldição sem causa”. Nós vivemos em um 

mundo violado e pecaminoso que é repleto de danos colaterais causados pelas ações 

malignas dos outros. Assim como Davi, nós nos perguntamos o porquê os malvados 

prevalecem e não “pagam pelos seus pecados” nessa vida. Também nos perguntamos o 

porquê pessoas boas não recebem o que merecem. 

 O conceito todo de “merecimento” é carregado de problemas – o que realmente 

merecemos? Ainda assim, essa ideia fundamental, do que é justo e sobre o que 

recebemos em retorno, está em nós – que também deveria nos levar a reconhecer 

princípios éticos e morais como aspectos universais do caráter de Deus. No final haverá 

resolução: porém, essa resolução correta provavelmente não acontecerá nessa vida. O 

importante é reconhecer que, seja lá o que aconteça, Deus ainda estará ao nosso lado, e 

mesmo havendo muitas injustiças nessa vida, tudo será resolvido por Deus. 

 O importante também não é ser como os amigos de Jó, tentando arrancar uma 

confissão dos que estão sofrendo. Não é o nosso dever julgar, mas sim oferecer conforto 

àqueles que sofrem e não deixar algumas crenças teológicas colorirem nossas atitudes. 

Da mesma maneira que Jesus demonstrou bondade e compaixão a todos a Sua volta, 

devemos nos privar de atitudes críticas e condenadoras que podem machucar aqueles 

que sofrem. 

 Qual é a imagem que os amigos de Jó têm de Deus? Com certeza não é uma 

atraente ou até mesmo correta. Eles são criticados por Deus, porque eles não falaram 

dEle o que era reto. Isso é algo para todos nós guardarmos no coração. 

 

Comentários de Ellen White 

 A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade, e abundante de misericórdia, é 

obscurecida pela superstição e revestida de terror. Ao considerarmos em que cores 

falsas Satanás esboçou o caráter de Deus, surpreender-nos-emos de que nosso 

misericordioso Criador seja receado, temido e mesmo odiado? As opiniões 

aterrorizadoras acerca de Deus, que pelos ensinos do púlpito são espalhadas pelo 

mundo, têm feito milhares, e mesmo milhões de cépticos e incrédulos. {GC 468} 

 Os amigos de Jó não representaram Deus. Há perversidade em nosso mundo, 

mas todo o sofrimento não é resultado de um curso perverso da vida. Jó é claramente 

apresentado perante nós como um homem cujo o Senhor permitiu que fosse afligido por 

Satanás. O inimigo tirou dele tudo o que possuía; seus laços familiares foram partidos; 

seus filhos foram-lhe tirados. Por algum tempo seu corpo ficou coberto de feridas, e ele 

sofreu muito. Seus amigos vieram para conforta-lo, mas eles tentaram faze-lo enxergar 

que era responsável, devido ao seu caminho pecaminoso, pelas suas aflições. Mas ele se 

defendeu, e negou as acusações, declarando, vocês são confortadores miseráveis. 

Tentando faze-lo parecer culpado perante Deus, e merecedor da punição, eles trouxeram 

um doloroso teste a ele, e representaram Deus de uma forma falsa; mas Jó não se 

desviou de sua lealdade, e Deus recompensou o Seu servo  fiel (MS 22, 1898). {3BC 

1140 – traduzido do original} 
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