
 

 

AULA - EBD - 22/11/2020 
A fragilidade humana e a soberania divina 
 
Tema: Prova de fogo 
Texto base: Jó 38:1 

Contexto 
 

1. Jó era uma pessoa distinta em espiritualidade, que possuía bens materiais, tinha uma família 
sólida e mantinha comunhão profunda com Deus; 

2. O que você é internamente vai mostrar quem você é externamente; 
 

Tópicos 
 

1. Jó significa odiado: 
a. A palavra hebraica para o nome de Jó é ִאּיֹוב (Iyyov ou Iyowb); 
b. Pronúncia: iôvi 

2. Jó era íntegro (Jó 1:1): 
a. O termo hebraico tam (pron.: tâm) significa perfeito, completo, moralmente inocente; 
b. Integridade não é uma característica ética, mas moral; 
c. Jó era internamente íntegro; 
d. Havia uma preocupação interna em Jó em querer ser sincero e verdadeiro diante de Deus 

e diante dos homens; 
e. Não importa o que os outros são, mas o que você é; 
f. Não mude quem você é, porque os outros não são; 

3. Jó era reto (Jó 1:1): 
a. O termo hebraico yashar significa correto, justo, honesto; 
b. Em pleno século XXI uma das maiores faltas é a honestidade; 
c. Até mesmo dentro da igreja; 
d. Precisamos estar pronto para enfrentar o mundo e a própria igreja; 

4. Jó se desviava do mal (Jó 1:1): 
a. O termo hebraico suwr (pron.: súr) significa desviar-se, afastar-se; 
b. Expressa a idéia de alguém que toma a decisão de se separar do mal; 
c. Nós é quem temos que nos afastar daquilo que nos afasta de Deus; 
d. Antes de Salomão, Jó já havia entendido algumas coisas sobre Deus (Provérbios 3:7): 

i. O texto fala de sabedoria própria contra a sabedoria de Deus; 
ii. O texto fala de se desviar do mal e temer a Deus; 

5. Jó era pecador (Jó 1:5): 
a. De madrugada Jó oferecia sacrifícios pelos filhos; 
b. Jó era sacerdote de sua casa, assim como Abraão (Gênesis 15:9-10); 
c. Mesmo nesta condição ele era um pecador se preocupando em não pecar; 

6. Jó era sábio e próspero (grande) (Jó 1:3): 
a. Jó era maior em tudo com relação aos outros (Jó 1:3); 
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b. Muitos possuíam riquezas, mas não prosperidade; 
c. Muitos possuíam conhecimento, mas não entendimento; 
d. Foi neste aspecto que Deus o confrontou (Jó 38:1-4): 

i. As vezes pensamos que sabemos mais do que Deus (Romanos 11:34); 
7. Jó era conselheiro (Jó 29:21-25): 

a. As pessoas iam até Jó pedir conselhos; 
b. Suas palavras eram como um orvalho; 
c. Esperavam os seus conselhos como quem esperava a chuva; 
d. E dava direção para os problemas apresentados; 

8. Jó tinha uma família perfeita (Jó 1:2): 
a. Possuía sete filhos; 
b. Possuía três filhas; 
c. Números que falam de plenitude e trindade; 

9. Jó era bem-sucedido (Jó 1:3): 
a. Sete mil ovelhas; 
b. Três mil camelos; 
c. Quinhentas juntas de bois (mil bois): 

i. Junta de bois é o nome popular dado a uma dupla de bois utilizados para 
desenvolver trabalhos de tração em atividades rurais como puxar um carro de bois 
ou um arado. 

d. Vários funcionários; 
10. Jó era um grande exemplo de pai (Jó 1:4): 

a. Havia harmonia na família; 
b. Todos comiam juntos; 
c. Irmãos se davam bem; 
d. As mulheres e homens comiam juntos; 
e. Ele santificava os filhos com sacrifícios e orações de madrugada por eles; 

11. Jó tinha um segredo: 
a. Uma preocupação mais em "ser" do que em "ter"; 
b. O "ter" vem com o "ser"; 

12. Jó possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade (Jó 1:8); 
13. Jó vivia uma vida piedosa de sacrifícios a Deus (sacerdote e obra) (Jó 1:5); 
14. Nem Deus e nem o diabo estavam focando nas bênçãos de Jó, mas nos aspectos morais de Jó, 

como integridade e retidão (Jó 1:8); 
15. Será que somos cristãos apenas porque Deus nos abençoa de alguma forma? 

a. E será que vamos a igreja apenas porque Deus realizou alguns de nossos sonhos? 
16. Quando chega o inverno, caem as folhas e o que resta de nós? 

a. Esse inverno chegou para Jó, mesmo com um currículo como o apresentado acima. 
b. E se esse inverno chegar em nossas vidas? 

17. Pedigree de cristão; 
18. Qual será a nossa reação ao passarmos por nossa prova de fogo? 
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