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TESOUROS DA PALAVRA DE DEUS | JÓ 1-5 

 
“JÓ CONTINUOU OBEDIENTE MESMO SENDO PRESSIONADO”: (10 MIN) 
 
Jó era um homem que vivia em Uz na mesma época em que os israelitas eram 
escravos no Egito. Ele não era israelita, mas adorava a Jeová. Ele era um homem 
importante, tinha uma família grande e era muito rico. As pessoas respeitavam sua 
opinião, e ele era um juiz justo. Também era muito generoso com os pobres e 
necessitados. Jó sempre obedecia a Jeová. 

Jó mostrou que Jeová era a pessoa mais importante para ele 
Jó 1:8-11, 22; 2:2-5 

 Satanás não negou que Jó era obediente. O que ele questionou foram os 
motivos de Jó ser obediente a Deus. 

 Satanás acusou Jó de obedecer a Deus por interesse. 

 Para responder a essa acusação, Jeová permitiu que Satanás atacasse o fiel 
Jó. Satanás arruinou tudo na vida de Jó. 

 Quando percebeu que Jó continuou obediente, Satanás questionou os 
motivos de a humanidade ser obediente a Deus. 

 Jó não pecou nem acusou a Deus de ter feito algo de errado. 
 
[Apresente o vídeo Introdução a Jó.] 
 
Jó 1:8-11 — Satanás questionou os motivos de Jó ser obediente a Deus (w11 
15/5 17 §§ 6-8; w09 15/4 3 §§ 3-4) 
 

Jó 1:8-11 Tradução do Novo Mundo 
8 E Jeová disse a Satanás: “Você observou o meu servo Jó? Não há 
ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a 
Deus e rejeita o que é mau.” 9 Então Satanás respondeu a Jeová: “Será que 
é por nada que Jó teme a Deus? 10 Não puseste uma cerca de proteção em 
volta dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Tu abençoaste o trabalho 
das suas mãos, e os rebanhos dele se espalham pela terra. 11 Mas agora, 
levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará 
na tua própria face.”  

Quem é a Pessoa mais importante na sua vida?  
6. Como Satanás questionou a integridade de Jó e, portanto, que 
oportunidade foi dada a Jó? 
6 
Séculos depois, o fiel Jó teve a oportunidade de mostrar quem era a Pessoa 

mais importante na sua vida. Quando Jeová falou a Satanás a respeito da 
integridade de Jó, Satanás contestou: “Acaso é por nada que Jó teme a 
Deus?” (Leia Jó 1:7-10.) Satanás não negou que Jó fosse obediente a Deus. 
Ele questionou as suas motivações. Maldosamente, ele acusou Jó de servir a 
Jeová por egoísmo, não por amor. Apenas Jó podia responder a essa 
acusação, e foi-lhe dada essa oportunidade. 
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7, 8. Que provações Jó teve de enfrentar, e o que ele mostrou por meio de 
sua perseverança fiel? 
7 
Jeová permitiu que Satanás causasse a Jó uma sucessão de tragédias. (Jó 

1:12-19) Como Jó reagiu a essa inversão de circunstâncias? Somos 
informados de que ele “não pecou, nem atribuiu a Deus algo impróprio”. (Jó 
1:22) Ainda assim, Satanás não se deu por vencido. Ele afirmou: “Pele por 
pele, e tudo o que o homem tem dará pela sua alma.” (Jó 2:4) Satanás 
alegou que, se Jó sofresse na própria carne, este sem dúvida decidiria que 
Jeová não era a Pessoa mais importante na sua vida. 
8 
Jó ficou desfigurado por uma doença repulsiva, e sua esposa o pressionou a 

amaldiçoar a Deus e morrer. Mais tarde, três falsos consoladores o acusaram 
de má conduta. (Jó 2:11-13; 8:2-6; 22:2, 3) Mas, durante todo esse 
sofrimento, Jó não violou a sua integridade. (Leia Jó 2:9, 10.) Por perseverar 
fielmente, ele mostrou que Jeová era a Pessoa mais importante na sua vida. 
Demonstrou também que um ser humano imperfeito pode refutar, ainda que 
de forma limitada, as falsas acusações do Diabo. — Note Provérbios 27:11. 

Jó honrou o nome de Jeová  
3. O que sabemos sobre Jó, e por que Satanás fez dele um alvo de ataques? 
3 
Jó era um homem rico e influente, um patriarca de bom caráter moral. Era 

certamente um bem conceituado conselheiro que ajudava os necessitados. 
Mais importante ainda, Jó temia a Deus. Ele é descrito como homem „inculpe 
e reto, que temia a Deus e se desviava do mal‟. Foi a sua devoção a Deus —
 não a sua riqueza e influência — que fez dele um alvo dos ataques de 
Satanás, o Diabo. — Jó 1:1; 29:7-16; 31:1. 
4. O que é integridade? 
4 
A narrativa introdutória do livro de Jó fala de uma reunião no céu na qual os 

anjos „tomaram sua posição perante Jeová‟. Satanás, que também estava 
presente, levantou acusações contra Jó. (Leia Jó 1:6-11.) Embora Satanás 
mencionasse os bens de Jó, ele focalizou sua atenção em desafiar a 
integridade deste. O termo “integridade” transmite a idéia de ser correto, 
inculpe, justo e irrepreensível. Conforme usado na Bíblia, a integridade 
humana denota plenitude de devoção de coração à pessoa de Jeová. 

 
Jó 2:2-5 — Satanás questionou os motivos de a humanidade ser obediente a 
Deus (w09 15/4 4 § 6) 
 

Jó 2:2-5 Tradução do Novo Mundo 
2 Então Jeová perguntou a Satanás: “De onde você veio?” Satanás 
respondeu a Jeová: “De percorrer a terra e de andar por ela.” 3 E Jeová disse 
a Satanás: “Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na 
terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é 
mau. Ele ainda se apega à sua integridade, embora você tente me colocar 
contra ele para o destruir sem nenhum motivo.” 4 Mas Satanás disse a Jeová: 
“Pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. 5 Mas agora, 
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levanta a mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te 
amaldiçoará na tua própria face.” 

Jó honrou o nome de Jeová  
6. (a) O que aconteceu numa outra reunião no céu? (b) Quem Satanás tinha 
em mente quando questionou a integridade de Jó a Jeová? 
6 
Mais tarde, houve outra reunião no céu. Satanás voltou a fazer acusações 

contra Jó, dizendo: “Pele por pele, e tudo o que o homem tem dará pela sua 
alma. Ao invés disso, estende agora tua mão, por favor, e toca-lhe até o osso 
e a carne, e vê se não te amaldiçoará na tua própria face.” Note que Satanás 
ampliou suas acusações. Por dizer que “tudo o que o homem tem dará pela 
sua alma”, ele questionou a integridade não apenas de Jó mas de qualquer 
“homem”, ou pessoa, que adora a Jeová. Depois disso, Deus permitiu que 
Satanás atacasse Jó com uma dolorosa doença. (Jó 2:1-8) Mas as provações 
de Jó não pararam por aí. 

 
ENCONTRE JOIAS ESPIRITUAIS: (8 MIN) 
 
Jó 1:6; 2:1 — Quem podia entrar na presença de Jeová no céu? (w06 15/3 
13 § 6) 
 

Jó 1:6 Tradução do Novo Mundo 
6 Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se 
perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles. 

Jó 2:1 Tradução do Novo Mundo 
2 Depois disso, chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram 
apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles para 
apresentar-se perante Jeová. 

 Destaques do livro de Jó  
1:6; 2:1 — Quem tinha permissão de comparecer perante Jeová? Entre 
os que tomavam sua posição perante Jeová, estavam o Filho unigênito de 
Deus, a Palavra; os anjos fiéis e os desobedientes „filhos de Deus‟ angélicos, 
inclusive Satanás, o Diabo. (João 1:1, 18) Satanás e seus demônios só foram 
expulsos do céu pouco depois do estabelecimento do Reino de Deus em 
1914. (Revelação [Apocalipse] 12:1-12) Por permitir que eles 
comparecessem diante de Sua pessoa, Jeová apresentou perante todas as 
criaturas espirituais o desafio de Satanás e as questões levantadas. 

 
Jó 4:7, 18, 19 — Que ideias erradas Elifaz passou a Jó? (w14 15/3 13 § 3; w05 
15/9 26 §§ 4-5; w95 15/2 27 §§ 5-6) 
 

Jó 4:7 Tradução do Novo Mundo 
 7 Por acaso você se lembra de algum inocente que tenha perecido? 
Quando é que os justos foram destruídos? 

Jó 4:18, 19 Tradução do Novo Mundo 
18 Ele não confia nos seus servos, 
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E encontra defeito nos seus anjos. 
19 Quanto mais nos que moram em casas de barro, 
Cujo alicerce está no pó, 
Que são esmagados tão facilmente quanto uma traça! 

Como manter uma atitude positiva  
3. O que pode provocar sentimentos negativos? 
3 
Para esses irmãos, os sentimentos negativos podem ser provocados 

quando sofrem decepções, enfrentam doenças ou começam a sentir algumas 
limitações da idade avançada. (Sal. 71:9; Pro. 13:12; Ecl. 7:7) Além disso, 
todos os cristãos precisam encarar a realidade de que o coração é traiçoeiro 
e pode nos condenar mesmo quando Deus se agrada do que fazemos. (Jer. 
17:9; 1 João 3:20) O Diabo acusa injustamente os servos de Deus. E 
pessoas que pensam como Satanás talvez tentem nos contaminar, levando-
nos a ter o mesmo conceito de um homem sem fé do passado chamado 
Elifaz — de que não temos nenhum valor para Deus. Essa era uma mentira 
nos dias de Jó e continua sendo até hoje. — Jó 4:18, 19. 

Rejeite pensamentos errados!  
Em seus três pronunciamentos, Elifaz passou a idéia de que Deus é tão 
exigente que nada que seus servos façam é suficiente para agradá-lo. “Ele 
não tem fé nos seus servos, e a seus anjos acusa de defeito”, Elifaz disse a 
Jó. (Jó 4:18, nota) Mais adiante, falou o seguinte sobre Deus: “[Ele] não 
confia nem nos seus santos, e os próprios céus não são realmente puros aos 
seus olhos.” (Jó 15:15) E perguntou: “É do agrado do Todo-poderoso que 
sejas justo?” (Jó 22:3) Bildade concordava com esse ponto de vista, pois 
disse: „Há mesmo a lua, e ela não é luminosa; e as próprias estrelas não se 
mostraram puras aos olhos de Deus.‟ — Jó 25:5. 
Devemos nos proteger contra a influência desse tipo de raciocínio. Ele pode 
nos fazer pensar que Deus exige demais de nós. Esse conceito prejudica 
nosso relacionamento com Jeová. Além disso, se cedêssemos a esse tipo de 
raciocínio, como reagiríamos em caso de necessária disciplina? Em vez de 
aceitá-la humildemente, talvez nosso coração ficasse “furioso com o próprio 
Jeová”, e até nos ressentíssemos dele. (Provérbios 19:3) Que desastre 
espiritual isso seria! 

 
O que a leitura da semana me ensinou sobre Jeová? 
 
 
Que pontos da leitura posso usar no ministério? 
 
 

JÓ 1-5 | SUGESTÕES PARA SEUS COMENTÁRIOS PESSOAIS 
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„PEREÇA O DIA EM QUE NASCI‟ 
(Jó 1:1-3:26) 

Certo dia, Satanás compareceu perante Deus e questionou a integridade de Jó. 
Jeová aceitou o desafio e permitiu que Satanás causasse a Jó uma calamidade após 
outra. Mas Jó recusou-se a „amaldiçoar a Deus‟. — Jó 2:9. 

Os três companheiros de Jó apareceram para „se compadecer dele‟. (Jó 2:11) 
Eles se sentaram com Jó e não falaram uma única palavra até que ele quebrou o 
silêncio dizendo: “Pereça o dia em que vim a nascer.” (Jó 3:3) Ele preferia ser “como 
crianças que não viram a luz”, ou que nascem mortas. — Jó 3:11, 16. 

Perguntas bíblicas respondidas: 
1:4 — Será que os filhos de Jó celebravam aniversários? Não. As palavras 

para “dia” e para “aniversário” no idioma original são diferentes, cada uma tendo seu 
próprio significado. (Gênesis 40:20) Em Jó 1:4, a palavra “dia” é usada para indicar 
um intervalo de tempo desde o nascer do sol até o pôr-do-sol. Os sete filhos de Jó 
aparentemente faziam todo ano uma reunião em família que durava sete dias. Cada 
dia a reunião era realizada na casa de um filho diferente, que seria o anfitrião do 
banquete “no seu próprio dia”. 

1:6; 2:1 — Quem tinha permissão de comparecer perante Jeová? Entre os que 
tomavam sua posição perante Jeová, estavam o Filho unigênito de Deus, a Palavra; 
os anjos fiéis e os desobedientes „filhos de Deus‟ angélicos, inclusive Satanás, o 
Diabo. (João 1:1, 18) Satanás e seus demônios só foram expulsos do céu pouco 
depois do estabelecimento do Reino de Deus em 1914. (Revelação [Apocalipse] 12:1-
12) Por permitir que eles comparecessem diante de Sua pessoa, Jeová apresentou 
perante todas as criaturas espirituais o desafio de Satanás e as questões levantadas. 

1:7; 2:2 — Será que Jeová falou diretamente com Satanás? A Bíblia não 
fornece muitos detalhes sobre como Jeová se comunica com as criaturas espirituais. 
No entanto, o profeta Micaías teve uma visão na qual ele viu um anjo se comunicando 
com Jeová diretamente. (1 Reis 22:14, 19-23) Parece, então, que Jeová falou com 
Satanás sem intermediário. 

1:21 — De que maneira Jó poderia voltar ao „ventre de sua mãe‟? Visto que 
Jeová Deus formou o homem “do pó do solo”, a expressão “mãe” é usada aqui 
figurativamente para se referir à terra. — Gênesis 2:7. 

2:9 — Qual pode ter sido o estado mental da esposa de Jó quando ela disse 
a ele que amaldiçoasse a Deus e morresse? A esposa de Jó sofreu as mesmas 
perdas que seu marido. Ela deve ter ficado muito aflita ao ver seu marido, antes 
saudável, sofrer de uma doença repugnante. Havia perdido seus filhos amados. 
Talvez tenha ficado tão perturbada com o que estava acontecendo que não 
conseguia refletir no que era, de fato, importante — a relação que eles tinham com 
Deus. 

Lições para nós: 
1:8-11; 2:3-5. Como vimos no caso de Jó, além das ações e do modo de falar 

apropriados, a integridade requer que sirvamos a Jeová com a motivação correta. 
1:21, 22. Por permanecermos leais a Jeová tanto sob circunstâncias favoráveis 

como desfavoráveis, podemos provar que Satanás é mentiroso. — Provérbios 27:11. 
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2:9, 10. Assim como Jó, devemos nos manter firmes na fé mesmo quando nossos 
familiares não valorizam os objetivos espirituais que temos ou nos pressionam para 
transigirmos ou abandonarmos nossa fé. 

2:13. Os companheiros de Jó não tinham nada de consolador a dizer sobre Deus 
e suas promessas porque lhes faltava espiritualidade. 

“NÃO REMOVEREI DE MIM A MINHA INTEGRIDADE!” 
(Jó 4:1-31:40) 

Basicamente, a conversa dos três companheiros de Jó deu a entender que ele 
tinha feito algo muito ruim para receber um castigo tão severo de Deus. Elifaz foi o 
primeiro a falar. Depois foi a vez de Bildade, que usou uma linguagem mais cortante, 
seguido por Zofar, que falou de modo ainda mais sarcástico. 

Jó não aceitou o falso raciocínio de seus visitantes. Não entendendo por que Deus 
permitia seu sofrimento, ele se preocupou demasiadamente em justificar-se. Mesmo 
assim Jó amava a Deus, e exclamou: “Até eu expirar não removerei de mim a minha 
integridade!” — Jó 27:5. 

Lições para nós: 
4:7, 8; 8:5, 6; 11:13-15. Não devemos imaginar precipitadamente que uma pessoa 

que sofre esteja colhendo o que semeou e não tenha a aprovação de Deus. 
4:18, 19; 22:2, 3. Nossos conselhos devem basear-se na Palavra de Deus e não 

em opinião pessoal. — 2 Timóteo 3:16. 
 
LEITURA DA BÍBLIA: JÓ 4:1-21 (4 MIN OU MENOS) 
 

 Jó 4:1-21 Tradução do Novo Mundo 
4 Então Elifaz, o temanita, disse em resposta: 
 2 “Se alguém tentar lhe falar, você ficará impaciente? 
Pois quem é que pode ficar calado? 
 3 Sim, você corrigia a muitos, 
E fortalecia as mãos fracas. 
 4 Suas palavras levantavam quem tropeçava, 
E você firmava os joelhos vacilantes. 
 5 Mas agora que isso lhe acontece, você se deixa abater; 
Isso o afeta, e você fica desanimado. 
 6 Seu temor de Deus não lhe dá confiança? 
Seu caminho de integridade não lhe dá esperança? 
 7 Por acaso você se lembra de algum inocente que tenha perecido? 
Quando é que os justos foram destruídos? 
 8 Tenho visto que os que aram campos de maldade 
E os que semeiam desgraça também as colhem. 
 9 Morrem pelo sopro de Deus 
E chegam ao seu fim numa rajada da Sua ira. 
10 O leão ruge, e o leão novo rosna, 
Mas até mesmo os dentes de leões fortes são quebrados. 
11 O leão morre por falta de presa, 
E os filhotes do leão são espalhados. 
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12 Ora, uma palavra me foi falada em segredo, 
E um sussurro chegou ao meu ouvido. 
13 Em pensamentos perturbadores durante as visões da noite, 
Quando um sono profundo cai sobre os homens, 
14 Um terrível tremor tomou conta de mim, 
Enchendo de pavor todos os meus ossos. 
15 Um espírito passou pelo meu rosto; 
Os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. 
16 Então ele parou, 
Mas não reconheci seu aspecto. 
Havia um vulto diante dos meus olhos; 
Houve um silêncio, e então ouvi uma voz: 
17 „Será que o homem mortal pode ser mais justo do que Deus? 
Será que o homem pode ser mais puro do que Aquele que o fez?‟ 
18 Ele não confia nos seus servos, 
E encontra defeito nos seus anjos. 
19 Quanto mais nos que moram em casas de barro, 
Cujo alicerce está no pó, 
Que são esmagados tão facilmente quanto uma traça! 
20 São completamente esmagados do dia para a noite. 
Desaparecem para sempre, e ninguém percebe. 
21 Não são como uma tenda cuja corda é arrancada? 
Eles morrem sem sabedoria. 

 
FAÇA SEU MELHOR NO MINISTÉRIO 

 
Primeira visita: wp16.2 capa — Deixe um assunto para considerar na revisita. (2 
min ou menos) 
 
 
Revisita: wp16.2 capa — Deixe um assunto para considerar na próxima visita. (4 
min ou menos) 
 
 
Estudo bíblico: fg lição 2 §§ 2-3 (6 min ou menos) 
 

Quem é Deus?  
Nenhum humano jamais viu a Deus porque ele é um Espírito, o que significa 
que ele é uma forma de vida superior às criaturas que vivem na Terra. (João 
1:18; 4:24) No entanto, podemos conhecer a personalidade de Deus pelas 
coisas que ele criou. Por exemplo, a variedade de frutas e flores mostra seu 
amor e sabedoria. O tamanho do Universo revela o poder de Deus. — Leia 
Romanos 1:20. 
Podemos aprender ainda mais sobre a personalidade de Deus por ler a 
Bíblia. Por exemplo, ela nos diz o que Deus gosta e o que ele não gosta, 
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como trata as pessoas e como reage em diferentes situações. — Leia Salmo 
103:7-10. 

 
NOSSA VIDA CRISTÃ 

 
Diga não à pressão dos colegas!: (15 min)  
Consideração. Mostre o vídeo Diga Não à Pressão dos Colegas!, no site jw.org. 
(Acesse ENSINOS BÍBLICOS > ADOLESCENTES.) Depois, pergunte: 
Que pressão os jovens enfrentam na escola? Como eles podem aplicar o 
princípio de Êxodo 23:2? Que quatro passos ajudam os jovens a resistir à essa 
pressão e se manter obedientes a Jeová? Convide os jovens a contar como 
enfrentam situações assim. 
 

Êxodo 23:2 Tradução do Novo Mundo 
2 Não vá atrás da multidão para fazer o mal; ao prestar depoimento, você não 
deve perverter a justiça para apoiar a multidão.  

 
ESTUDO BÍBLICO DE CONGREGAÇÃO: IA CAP. 11 §§ 1-11 (30 MIN) 
 

REFERÊNCIAS E TEXTOS BÍBLICOS PARA O ESTUDO 
 
CAPÍTULO ONZE 
Ele observou e esperou 

     parágrafo 3 1 Reis 16:30-17:1 Acabe, filho de Onri, foi pior aos olhos de 
Jeová do que todos os que reinaram antes dele. 

31 
Como se não bastasse 

cometer os mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, cometeu, ele 
também tomou como esposa Jezabel, filha de Etbaal, rei dos sidônios, e 
começou a servir a Baal e a curvar-se diante dele. 

32 
Além disso, fez para Baal 

um altar na casa de Baal, que ele tinha construído em Samaria. 
33 

Acabe fez 
também o poste sagrado. Ele fez mais para ofender a Jeová, o Deus de Israel, 
do que todos os reis de Israel que reinaram antes dele. 

34 
Foi nos dias dele que 

Hiel, o betelita, reconstruiu Jericó. Ele lançou os alicerces dela pagando com a 
perda de Abirão, seu primogênito, e colocou as suas portas pagando com a 
perda de Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra que Jeová havia 
falado por meio de Josué, filho de Num. 

17 E Elias, o tisbita, habitante de Gileade, disse a Acabe: “Tão certo como vive Jeová, 
o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nem orvalho nem chuva durante estes 
anos, a não ser que eu ordene!” 
Ou: “no templo”. 
Veja o Glossário. 
Que significa “meu Deus é Jeová”. 
Lit.: “perante quem estou de pé”. 

     parágrafo 4 1 Reis 18:41-46 Elias disse a Acabe: “Vá, coma e beba, pois já 
se ouve o barulho de uma chuva forte.” 

42 
Então Acabe foi comer e beber, mas 

Elias subiu ao cume do Carmelo, ajoelhou-se no chão e ficou com o rosto entre 
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os joelhos. 
43 

Ele disse então ao seu ajudante: “Por favor, vá e olhe na direção 
do mar.” Portanto ele foi, olhou e disse: “Não há absolutamente nada.” E Elias 
disse sete vezes: “Volte e olhe de novo.” 

44 
Na sétima vez o ajudante disse: 

“Veja! Uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem está subindo 
do mar.” Elias disse então: “Vá, diga a Acabe: „Prepare o seu carro de guerra! 
Desça para que a chuva não o detenha!‟” 

45 
Nesse meio-tempo, o céu ficou 

cheio de nuvens escuras, começou a ventar e caiu uma chuva forte. Acabe 
seguiu no seu carro de guerra para Jezreel. 

46 
E a mão de Jeová veio sobre 

Elias; então ele prendeu sua veste na cintura e correu na frente de Acabe até 
Jezreel. 

Ou: “cingiu”. 
     parágrafo 5 1 Reis 18:41, 42 Elias disse a Acabe: “Vá, coma e beba, pois já 
se ouve o barulho de uma chuva forte.” 

42 
Então Acabe foi comer e beber, mas 

Elias subiu ao cume do Carmelo, ajoelhou-se no chão e ficou com o rosto entre 
os joelhos. 
     parágrafo 6 Tia. 5:18 Então ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a 
terra produziu frutos. 
     parágrafo 7 1 Reis 18:1 Depois de algum tempo, no terceiro ano, Elias 
recebeu a seguinte palavra de Jeová: “Vá, apresente-se a Acabe, e eu farei 
chover sobre o solo.” 
     parágrafo 7 Mat. 6:9, 10 “Portanto, orem do seguinte modo: “„Pai nosso, que 
estás nos céus, santificado seja o teu nome. 

10 
Venha o teu Reino. Seja feita a 

tua vontade, como no céu, assim também na terra. 
Ou: “tido como sagrado; tratado como santo”. 

     parágrafo 8 1 João 5:14 E esta é a confiança que temos nele: não importa o 
que peçamos segundo a sua vontade, ele nos ouve. 

Ou: “a liberdade que temos ao falar com ele”. 
     parágrafo 8 2 Cor. 1:11 Vocês também podem nos ajudar com as suas 
súplicas por nós; assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que 
recebemos em resposta às orações de muitos. 

Ou: “recebemos por causa dos muitos rostos em oração”. 
     parágrafo 8 Fil. 4:6 Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas 
em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus 
pedidos conhecidos a Deus; 
     parágrafo 9 1 Reis 18:43 Ele disse então ao seu ajudante: “Por favor, vá e 
olhe na direção do mar.” Portanto ele foi, olhou e disse: “Não há absolutamente 
nada.” E Elias disse sete vezes: “Volte e olhe de novo.” 
     parágrafo 11 Heb. 11:1 A fé é a firme confiança de que virá o que se 
espera, a demonstração clara de realidades não vistas. 

Ou: “prova convincente”. 
     parágrafo 11 Heb. 11:27 Pela fé deixou o Egito, mas sem temer a ira do rei, 
porque permanecia firme como que vendo Aquele que é invisível. 

 
Recapitulação da reunião e visão geral da próxima semana (3 min) 
 



11 

 
ESTUDO DE "A SENTINELA"  | SEMANA DE 14-20 DE MARÇO DE 2016 

O espírito dá testemunho com o nosso espírito 
 

REFERÊNCIAS E TEXTOS BÍBLICOS PARA O ESTUDO 
 
w16 janeiro pp. 1-2 | A Sentinela (Estudo) (2016)  
SEMANA DE 14-20 DE MARÇO DE 2016 
17 O espírito dá testemunho com o nosso espírito 
 

Esses dois artigos explicam como uma pessoa sabe que recebeu a 
chamada celestial e o que significa para ela ser um dos ungidos. Também 
consideram como os ungidos devem encarar a si mesmos e como 
devemos reagir caso haja um aumento no número dos que tomam dos 
emblemas no mundo todo. 

 
O ESPÍRITO DÁ TESTEMUNHO COM O NOSSO ESPÍRITO 
 

“O próprio espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos 
filhos de Deus.” — ROM. 8:16. 
CÂNTICOS: 109, 108 

 
DE ACORDO COM ESTES TEXTOS, COMO ALGUÉM SE TORNA UNGIDO? 
2 Cor. 1:21, 22; 2 Ped. 1:10, 11 
Rom. 8:15, 16; 1 João 2:20, 27 

 
     Rom. 8:16 O próprio espírito dá testemunho com o nosso espírito de que 
somos filhos de Deus. 
     2 Cor. 1:21, 22 Mas aquele que garante que nós e vocês pertencemos a 
Cristo, e quem nos ungiu, é Deus. 

22 
Ele pôs também o seu selo sobre nós e 

nos deu a garantia daquilo que virá, isto é, o espírito, em nosso coração. 
Ou: “a entrada (o sinal); o penhor daquilo que virá”. 

     2 Ped. 1:10, 11 Portanto, irmãos, sejam ainda mais diligentes em se 
assegurar da sua chamada e escolha, pois, se vocês persistirem em fazer 
essas coisas, não falharão jamais. 

11 
De fato, dessa forma lhes será concedida 

uma entrada gloriosa no Reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. 

Ou: “será generosamente acrescentada a vocês uma entrada”. 
     Rom. 8:15, 16 Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, que 
causasse novamente temor, mas receberam um espírito de adoção como 
filhos, e é por meio desse espírito que clamamos: “Aba, Pai!” 

16 
O próprio 

espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. 
Palavra aramaica que significa “ó Pai!” 

     1 João 2:20 E vocês têm uma unção que receberam daquele que é santo, e 
todos vocês têm conhecimento. 
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     1 João 2:27 E, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em 
vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas a unção da parte dele, que 
é verdadeira e não é mentira, lhes ensina todas as coisas. Assim como ela os 
ensinou, permaneçam em união com ele. 
     parágrafo 1 Lev. 23:15-20 “„Vocês devem contar sete sábados a partir do 
dia seguinte ao sábado, a partir do dia em que levarem o feixe da oferta 
movida. Devem contar semanas completas. 

16 
Vocês contarão 50 dias, até o 

dia depois do sétimo sábado, e então devem apresentar uma nova oferta de 
cereais a Jeová. 

17 
Vocês devem trazer de casa dois pães como oferta movida, 

feitos com dois décimos de uma efa de farinha fina. Eles devem ser assados 
com fermento; são os primeiros frutos maduros para Jeová. 

18 
E junto com os 

pães vocês devem apresentar sete cordeiros sadios, cada um de um ano, um 
novilho e dois carneiros. Eles servirão de oferta queimada a Jeová, junto com 
as correspondentes ofertas de cereais e ofertas de bebida, como oferta feita 
por fogo, de aroma agradável para Jeová. 

19 
E vocês terão de oferecer um 

cabrito como oferta pelo pecado e dois cordeiros, cada um de um ano, como 
sacrifício de participação em comum. 

20 
O sacerdote moverá os dois cordeiros 

para frente e para trás, junto com os pães dos primeiros frutos maduros, como 
oferta movida perante Jeová. Devem servir como algo sagrado para Jeová, e 
eles pertencerão ao sacerdote. 

Dois décimos de uma efa equivaliam a 4,4 l. Veja Ap. B14. 
Ou: “apaziguador; calmante”. Lit.: “repousante”. 

     parágrafo 2 Atos 1:13-15 Quando chegaram, subiram para a sala do andar 
de cima, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro e também 
João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, 
Simão, o Zeloso, e Judas, filho de Tiago. 

14 
De comum acordo, todos eles 

persistiam em oração, junto com algumas mulheres, incluindo Maria, a mãe de 
Jesus, e junto com os irmãos dele.

15 
Naqueles dias, Pedro se levantou no meio 

dos irmãos (os presentes ali somavam cerca de 120 pessoas), e disse: 
Ou: “a multidão ali era de”. 

     parágrafo 2 Joel 2:28-32 Depois disso, derramarei meu espírito sobre todo 
tipo de pessoas, E os filhos e as filhas de vocês profetizarão, Os homens 
idosos entre vocês terão sonhos, E os jovens entre vocês terão visões. 

29 
E até 

mesmo sobre meus escravos e minhas escravas Derramarei meu espírito 
naqueles dias. 

30 
E realizarei milagres nos céus e na terra: Sangue, fogo e 

colunas de fumaça. 
31 

O sol será transformado em escuridão e a lua em 
sangue, Antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. 

32 
E todo 

aquele que invocar o nome de Jeová será salvo; Pois no monte Sião e em 
Jerusalém estarão os que escaparem, assim como Jeová disse, Os 
sobreviventes que Jeová está chamando.” 

Lit.: “carne”. 
Ou: “portentos”. 

     parágrafo 2 Atos 2:16-21 Ao contrário, isto é o que foi dito por meio do 
profeta Joel:

17 
„“Nos últimos dias”, diz Deus, “derramarei do meu espírito sobre 

todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens 
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entre vocês terão visões e os homens idosos entre vocês terão sonhos, 
18 

e até 
mesmo sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas derramarei do 
meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. 

19 
E realizarei milagres em 

cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de 
fumaça. 

20 
O sol será transformado em escuridão e a lua em sangue, antes de 

vir o grande e glorioso dia de Jeová. 
21 

E todo aquele que invocar o nome de 
Jeová será salvo.”‟ 

Lit.: “sobre toda carne”. 
Ou: “portentos”. 
Veja Ap. A5. 
Veja Ap. A5. 

     parágrafo 3 Atos 2:2-4 De repente, veio do céu um barulho, bem 
semelhante ao de uma forte rajada de vento, e encheu toda a casa onde 
estavam sentados. 

3 
E eles começaram a ver o que pareciam ser línguas de 

fogo, e elas se espalharam e pousaram, uma sobre cada um deles; 
4 
e todos 

ficaram cheios de espírito santo e começaram a falar em línguas, assim como o 
espírito os capacitava. 
     parágrafo 3 Atos 1:8 Mas, quando o espírito santo vier sobre vocês, 
receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia 
e Samaria, e até a parte mais distante da terra.” 

Ou: “até os confins”. 
     parágrafo 3 Atos 2:37, 38 Quando ouviram isso, ficaram com o coração 
aflito e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: “Homens, irmãos, o que 
devemos fazer?”

38 
Pedro lhes disse: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja 

batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e vocês 
receberão a dádiva do espírito santo. 

Ou: “dádiva gratuita”. 
     parágrafo 3 Atos 2:41 Assim, os que aceitaram com alegria as suas 
palavras foram batizados, e naquele dia cerca de 3.000 pessoas se juntaram a 
eles. 

Ou: “almas”. 
     parágrafo 4 Tia. 1:18 Foi da sua vontade nos produzir por meio da palavra 
da verdade, para que fôssemos, de certa forma, primícias das suas criaturas. 
     parágrafo 4 1 Ped. 2:9 Mas vocês são “raça escolhida, sacerdócio real, 
nação santa, povo para propriedade especial, para que divulguem as 
qualidades excelentes” Daquele que os chamou da escuridão para a Sua 
maravilhosa luz. 

Lit.: “as virtudes”, isto é, as qualidades e os atos louváveis Dele. 
     parágrafo 5 Atos 2:6-12 Assim, quando se ouviu aquele som, uma multidão 
se ajuntou e ficou surpresa, porque cada um ouviu os discípulos falar no seu 
próprio idioma.

7 
Realmente, ficaram muito espantados e disseram: “Não são 

galileus todos esses que estão falando? 
8 
Como é que cada um de nós está 

ouvindo a sua língua nativa? 
9 
Entre nós há partos, medos e elamitas; 

habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, de Ponto e da 
província da Ásia, 

10 
da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia 
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próximas a Cirene; visitantes vindos de Roma, tanto judeus como 
prosélitos; 

11 
cretenses e também árabes. Nós os ouvimos falar em nossas 

línguas sobre as coisas magníficas de Deus.” 
12 

Sim, todos ficaram admirados e 
perplexos, e diziam uns aos outros: “O que significa isso?” 

Ou: “a língua do seu nascimento”. 
     parágrafo 5 Atos 2:38 Pedro lhes disse: “Arrependam-se, e cada um de 
vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus 
pecados, e vocês receberão a dádiva do espírito santo. 

Ou: “dádiva gratuita”. 
     parágrafo 5 Atos 8:14-17 Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram dizer 
que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e 
João, 

15 
e estes desceram e oraram para que os samaritanos recebessem 

espírito santo. 
16 

Porque o espírito santo ainda não tinha vindo sobre nenhum 
deles, mas eles só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. 

17 
Então 

lhes impuseram as mãos, e eles começaram a receber espírito santo. 
     parágrafo 5 Atos 10:44-48 Enquanto Pedro ainda falava essas coisas, o 
espírito santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. 

45 
E os crentes 

circuncisos que tinham vindo com Pedro ficaram admirados, porque a dádiva 
do espírito santo também estava sendo derramada sobre pessoas das 
nações. 

46 
Pois eles as ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Em vista 

disso, Pedro disse: 
47 

“Estas pessoas receberam o espírito santo assim como 
nós; será que alguém pode negar a água, impedindo que sejam 
batizadas?” 

48 
Então, ele mandou que fossem batizados em nome de Jesus 

Cristo. E eles lhe pediram que ficasse ali alguns dias. 
Ou: “fiéis”. 
Ou: “dádiva gratuita”. 

     parágrafo 6 Efé. 1:13, 14 Mas vocês também passaram a esperar nele 
depois de terem ouvido a palavra da verdade, as boas novas a respeito da 
salvação de vocês. Depois de terem crido, Deus os selou por meio dele com o 
prometido espírito santo,

14 
que é uma garantia da nossa herança, com o 

objetivo de livrar por um resgate a propriedade dele mesmo, para o Seu 
glorioso louvor. 

Ou: “vocês foram selados”. 
Ou: “uma entrada (um sinal); um penhor daquilo que virá”. 

     parágrafo 6 2 Cor. 1:21, 22 Mas aquele que garante que nós e vocês 
pertencemos a Cristo, e quem nos ungiu, é Deus. 

22 
Ele pôs também o seu selo 

sobre nós e nos deu a garantia daquilo que virá, isto é, o espírito, em nosso 
coração. 

Ou: “a entrada (o sinal); o penhor daquilo que virá”. 
     parágrafo 6 2 Cor. 5:5 Quem nos preparou para isso foi Deus, que nos deu 
o espírito como garantia daquilo que virá. 

Ou: “entrada (sinal); penhor daquilo que virá”. 
     parágrafo 7 2 Ped. 1:10, 11 Portanto, irmãos, sejam ainda mais diligentes 
em se assegurar da sua chamada e escolha, pois, se vocês persistirem em 
fazer essas coisas, não falharão jamais. 

11 
De fato, dessa forma lhes será 
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concedida uma entrada gloriosa no Reino eterno do nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. 

Ou: “será generosamente acrescentada a vocês uma entrada”. 
     parágrafo 7 Heb. 3:1 Portanto, santos irmãos, participantes da chamada 
celestial, considerem aquele que reconhecemos como apóstolo e sumo 
sacerdote — Jesus. 

Ou: “do convite”. 
Ou: “confessamos”. 

     parágrafo 7 Apocalipse 2:10 Não tenha medo das coisas que você 
está para sofrer. O Diabo continuará lançando alguns de vocês na prisão, para 
que sejam plenamente provados, e vocês terão tribulação por dez dias. Mostre-
se fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. 
     parágrafo 8 Gên. 1:28 Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: 
“Tenham filhos e tornem-se muitos; encham e dominem a terra; tenham 
domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre 
toda criatura vivente que se move sobre a terra.” 
     parágrafo 8 Sal. 37:29 Os justos possuirão a terra E viverão nela para 
sempre. 
     parágrafo 8 Efé. 1:18 Ele iluminou os olhos do coração de vocês, para que 
saibam a que esperança ele os chamou, quais são as gloriosas riquezas que 
ele reserva como herança para os santos 
     parágrafo 9 Rom. 1:7 a todos os que estão em Roma como amados de 
Deus, chamados para ser santos: Que vocês tenham bondade imerecida e paz 
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
     parágrafo 9 Rom. 8:15, 16 Pois vocês não receberam um espírito de 
escravidão, que causasse novamente temor, mas receberam um espírito de 
adoção como filhos, e é por meio desse espírito que clamamos: “Aba, Pai!” 

16 
O 

próprio espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de 
Deus. 

Palavra aramaica que significa “ó Pai!” 
     parágrafo 9 1 Tes. 2:12 para que prosseguissem andando de um modo 
digno de Deus, que os chama ao seu Reino e glória. 
     1 João 2:27 E, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em 
vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas a unção da parte dele, que 
é verdadeira e não é mentira, lhes ensina todas as coisas. Assim como ela os 
ensinou, permaneçam em união com ele. 
     parágrafo 10 1 João 2:20 E vocês têm uma unção que receberam daquele 
que é santo, e todos vocês têm conhecimento. 
     parágrafo 10 1 João 2:27 E, quanto a vocês, a unção que receberam dele 
permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas a unção da 
parte dele, que é verdadeira e não é mentira, lhes ensina todas as coisas. 
Assim como ela os ensinou, permaneçam em união com ele. 
     parágrafo 11 João 3:3 Em resposta, Jesus lhe disse: “Digo-lhe com toda a 
certeza: A menos que alguém nasça de novo, não pode ver o Reino de Deus.” 

Ou, possivelmente: “nasça do alto”. 
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     parágrafo 11 João 3:5 Jesus respondeu: “Digo-lhe com toda a certeza: A 
menos que alguém nasça da água e do espírito, não pode entrar no Reino de 
Deus. 
     parágrafo 11 João 3:7, 8 Não se espante porque eu lhe disse: Vocês têm 
de nascer de novo. 

8 
O vento sopra para onde quer, e ouve-se o som dele, mas 

não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é com todo aquele que 
nasce do espírito.” 
     parágrafo 12 1 Ped. 1:3, 4 Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor 
Jesus Cristo, pois, segundo a sua grande misericórdia, ele nos deu um novo 
nascimento para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo 
dentre os mortos, 

4 
para uma herança imperecível, sem mancha e que não se 

apaga. Ela está reservada nos céus para vocês, 
Ou: “incorruptível”. 

     parágrafo 13 Isa. 65:21-23 Eles construirão casas e morarão nelas; 
Plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. 

22 
Não construirão para outro 

morar, Nem plantarão para outros comerem. Pois os dias do meu povo serão 
como os dias de uma árvore, E meus escolhidos tirarão pleno proveito do 
trabalho das suas mãos. 

23 
Não trabalharão arduamente em vão, Nem darão à 

luz filhos que sofrerão calamidade, Porque eles e seus filhos São a 
descendência abençoada por Jeová. 

Ou: “filhos para aflição”. 
Lit.: “semente”. 

     parágrafo 14 2 Cor. 5:4 Na verdade, nós, que estamos nesta tenda, 
gememos oprimidos, pois não queremos nos despir dela, mas queremos nos 
revestir da outra, para que aquilo que é mortal seja consumido pela vida. 

Ou: “engolido”. 
     parágrafo 14 1 Cor. 15:53 Pois isto que é perecível tem de se revestir do 
que é imperecível, e isto que é mortal tem de se revestir do que é imortal. 

Ou: “de imperecibilidade”. 
Ou: “de imortalidade”. 

     parágrafo 14 2 Ped. 1:4 Por meio dessas coisas ele nos concedeu as 
promessas preciosas e muito grandiosas, para que, por meio delas, vocês 
participassem da natureza divina, tendo escapado da corrupção do 
mundo causada pelos desejos errados. 

Ou: “deu gratuitamente”. 
Ou: “pelas paixões”. 

     parágrafo 14 1 João 3:2, 3 Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda 
não foi revelado o que seremos. Sabemos que, quando ele for manifestado, 
seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. 

3 
E todo 

aquele que nele tem essa esperança se purifica, assim como ele é puro. 
     parágrafo 14 Apocalipse 20:6 Feliz e santo é todo aquele que tem parte na 
primeira ressurreição; sobre eles a segunda morte não tem autoridade, mas 
serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele durante os mil anos. 
     parágrafo 15 1 Cor. 2:10 Porque é a nós que Deus as revelou por meio do 
seu espírito, pois o espírito investiga todas as coisas, até mesmo as coisas 
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profundas de Deus. 
     parágrafo 16 Mat. 11:10, 11 Esse é aquele a respeito de quem se escreveu: 
„Veja! Enviarei o meu mensageiro na sua frente, o qual preparará o seu 
caminho adiante de você!‟ 

11 
Digo-lhes a verdade: Entre os nascidos de mulher 

não surgiu ninguém maior do que João Batista; mas aquele que é menor no 
Reino dos céus é maior do que ele. 

Lit.: “diante da sua face”. 
     parágrafo 16 1 Sam. 16:13 Então Samuel pegou o chifre com óleo e o ungiu 
diante dos seus irmãos. E a partir daquele dia o espírito de Jeová deu poder a 
Davi. Mais tarde, Samuel voltou para Ramá. 
     parágrafo 16 Mar. 12:36 O próprio Davi disse, pelo espírito santo: „Jeová 
disse ao meu Senhor: “Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus 
inimigos debaixo dos seus pés.”‟ 

Veja Ap. A5. 
     parágrafo 16 Atos 2:34 Pois Davi não subiu aos céus, mas ele diz: „Jeová 
disse ao meu Senhor: “Sente-se à minha direita 

Veja Ap. A5. 
     parágrafo 16 João 5:28, 29 Não fiquem admirados com isso, pois vem a 
hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele 

29 
e 

sairão: os que fizeram coisas boas, para uma ressurreição de vida; e os que 
praticaram coisas ruins, para uma ressurreição de julgamento. 
     parágrafo 16 Atos 24:15 E eu tenho esperança em Deus, esperança que 
esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição tanto de justos 
como de injustos. 
     parágrafo 17 Heb. 11:10 Pois aguardava a cidade que tem verdadeiros 
alicerces, que foi projetada e construída por Deus. 

Ou: “cujo arquiteto e construtor é Deus”. 
     parágrafo 17 Apocalipse 12:17 Então o dragão ficou furioso com a mulher 
e foi travar guerra com o restante da descendência dela, os que obedecem aos 
mandamentos de Deus e têm a obra de dar testemunho de Jesus. 

Lit.: “semente”. 
     Êxo. 19:1 No terceiro mês após a saída dos israelitas da terra do Egito, no 
mesmo dia, eles chegaram ao deserto do Sinai. 

Pelo visto, essa expressão se refere ao mesmo dia em que saíram de Refidim. 
 


