
8. Sangue Inocente (4T 2016—O livro de Jó) 

 

Material bíblico: Jó 10, Isaías 53:6, Romanos 3:10–20, Jó 15:14–16, Jó 1:18–20, 

Mateus 6:34, Hebreus 11:1.  

 

Citações 

 É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um 

inocente. Voltaire 

 É mais importante que o inocente seja protegido do que o culpado seja punido, 

pois culpa e crimes são tão frequentes nesse mundo que não pode-se punir todos. 

John Adams 

 Nossa inocência vem de dentro de nós, e o nosso segredo obscuro é que não 

sabemos de nada, e o nosso terrível segredo interno é que não nos importamos 

com isso.  Dylan Thomas 

 Inocência é uma das coisas mais empolgantes nesse mundo. Eartha Kitt 

 Alguns podem lembrar, se tiverem boa memória, que havia um conceito no 

direito anglo-americano chamado de presunção da inocência, sendo inocente até 

que provado culpado no tribunal. Isso é tão antigo na história que não há razão 

para levantarmos essa questão, mas isso já existiu. Noam Chomsky 

 

Perguntas 

 De que maneiras podemos dizer que Jó realmente é inocente? Deus é culpado 

por derramar “sangue inocente”? Como pode alguém com uma natureza pecaminosa 

afirmar que é inocente? Como pode até Jó acreditar que sofre nas mãos de Deus? De 

que maneiras ele também tem uma imagem errada de Deus? 

 

Resumo bíblico 

  Em Jó 10, Jó se expressa usando palavras fortes com Deus. Ele declara 

inocência, mas diz que isso parece ser irrelevante para Deus: “Embora saibas que não 

sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos”. “Se eu fosse culpado, ai de 

mim! Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela 

vergonha e mergulhado na minha aflição”. Jó 10:7, 15 NVI. Elifaz replica isso dizendo, 

“Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se 

nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto 

menos o homem, que é impuro e corrupto, e que bebe iniqüidade como água.” Jó 15:14-

16 NVI. Em outras palavras, ele fala que Jó está longe de ser inocente. Mas claro que 

sabemos que Jó é considerado por Deus uma boa pessoa (vide introdução de Jó). Isaías 

53:6 diz que nós se perdemos assim como as ovelhas, já Romanos 3:10-20 deixa claro 

que ninguém é justo. Como então podemos entender Jó 1:22 NVI: “Em tudo isso Jó não 

pecou e não culpou a Deus de coisa alguma”? 

 

Comentário 

 Quando se trata de inocência, culpa, e a Queda, compreender o pecado como um 

relacionamento violado com Deus, desconfiar do Todo Poderoso, preferir o errado e o 

malígno – assim então se torna muito mais fácil de enxergar a gravidade das 

consequências. Mais que tudo, nós podemos ver o desafio que Deus tem ao tentar 

resolver esse problema em Seu universo, e as maneiras que Ele usa para atrair Seus 

filhos à Ele novamente. 

 A razão para haver tanta confusão e debate sobre como Deus faz para nos tornar 

melhores é que nós fracassamos em entender o que aconteceu de errado no começo. 



Ideias de pagamento e conciliação assumem que Deus impôs uma penalidade no 

pecado. Ideias de “infusão” de uma “substância” espiritual assumem que o pecado é um 

objeto real e que é possível lidar com ele, ou que o pecado é uma sujeira abstrata que 

deve ser mecânicamente lavada. 

 Todos esses conceitos estão errados porque eles enxergam o pecado de maneira 

errada. O pecado não é um objeto – nem sujeira, nem um patógeno, nem um vírus ou 

qualquer coisa do tipo. O pecado não pode ser pesado numa balança ou ser observado 

físicamente. Pecado é o relacionamento violado – esse é o ponto chave. Somente 

quando aceitarmos essa linha de raciocínio poderemos nos livrar dessas confusões, já 

que a resposta para uma relacionamento violado é um relacionamento restaurado. Nós 

podemos até pensar que é bom chamar o pecado de doença, mas assim estaremos nos 

enganando porque será necessário algum tipo de antídoto ou antivírus. Não – o pecado é 

apenas uma doença metafórica – você não pode enxergar o pecado com um 

microscópio! 

 Então a resposta é a restauração do relacionamento, trazendo de volta a nossa 

harmonia com Deus, criando uma expiação de confiança. Você não precisa de nenhum 

tipo de objeto, químico ou injeção – pois essas coisas não vão lidar com o que deu 

errado. A verdade simples é: “Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, 

não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da 

reconciliação” 2 Coríntios 5:19 NVI. 

 O que desejamos é o relacionamento puro e inocente com Deus que foi perdido 

através da nossa desconfiança com Ele. Jó, em sua experiência, nos mostra que nessa 

vida testes virão, mas é a maneira que lidamos com eles que mais importa. Nenhum de 

nós quer levantar as mãos e dizer “eu sou inocente”, mas também sabemos que 

sofremos a consequência de pecados milenares de outras pessoas. O essencial é não 

culpar Deus, mas acreditar nEle para nos restaurar e curar de nossa vida doente e 

corrompida.  

 

Comentários de Ellen White 

 Satanás procurou causar a impressão de que estava promovendo a liberdade do 

Universo. Mesmo quando Cristo Se achava sobre a cruz, o inimigo estava resolvido a 

tornar seus argumentos tão diversificados, tão enganosos, tão traiçoeiros, que todos se 

convencessem de que a lei de Deus era tirânica. Ele mesmo elaborou todo projeto, 

planejou todo mal, estimulou toda mente para causar aflição a Cristo. Ele mesmo 

provocou as falsas acusações contra Aquele que só pra- [8] ticara o bem. Ele mesmo 

inspirou as cruéis ações que aumentaram o sofrimento do Filho de Deus — o Puro, o 

Santo, o Inocente. {EDD 26} 

 Diz o apóstolo: “Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.” 2 

Coríntios 5:19. Unicamente ao contemplarmos o grande plano da redenção podemos 

apreciar devidamente o caráter de Deus. A obra da criação foi uma manifestação de Seu 

amor; mas somente o dom de Deus para salvar a culpada e perdida raça revela as 

infinitas profundezas da ternura e compaixão divinas. “Deus amou o mundo de tal 

maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna.” João 3:16. Ao passo que a lei de Deus é mantida, e sua justiça 

reivindicada, pode o pecador ser perdoado. O mais precioso dom que o Céu possuía 

para conceder foi outorgado para que Deus “seja justo e justificador daquele que tem fé 

em Jesus”. Romanos 3:26. Por esse dom são os homens erguidos da ruína e degradação 

do pecado para se tornarem filhos de Deus. Diz Paulo: “Recebestes o espírito de adoção 

de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai.” Romanos 8:15. {T5 702, 703} 
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