
 

 

AULA - EBD - 17/01/2021 
A fragilidade humana e a soberania divina 
 
Tema: Os quatro amigos de Jó: Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú 
Texto base: Livro de Jó 

Contexto 
 

1. Elifaz: Só os pecadores sofrem? 
2. Bildade: Se há sofrimento, há então pecado oculto? 
3. Zofar: O justo não passa por tribulação? 
4. Eliú: O sofrimento é uma correção divina? 

 

Tópico: Introdução 
 

1. Jó amaldiçoa o seu nascimento no capítulo 3 até o versículo 10; 
2. Depois do versículo 10 Jó faz sete perguntas (v. 11, 12, 21, 23, 24); 
3. Então os amigos de Jó tentam entender o agir de Deus na vida dele a partir de conceitos 

humanos ou de idéias limitadas da mente humana; 
4. Todos os textos dos primeiros três amigos de Jó começam com: Então respondeu [nome do 

amigo] a Jó; 
5. Os três primeiros amigos eram mais velhos e Eliú é o amigo mais novo (Jó 32:6); 

Tópico: Elifaz 
 

1. Jó ensinou a muita gente e agora ele é quem está passando na provação (Jó 4:3-6); 
2. Jó estava colhendo o que plantou (Jó 4:8, Gálatas 6:7): 

a. Esta regra não é absoluta como Elifaz entendeu (Salmos 103:8-13); 
3. Os anjos e os homens são imperfeitos (Jó 4:18-19); 
4. Jó deveria aguentar, pois seu problema era uma disciplina divina (Jó 4:17): 

a. A mesma coisa que estudamos em Hebreus 12; 
5. Deus permite que o mal venha, mas é Ele mesmo quem remove (Jó 5:20): 

a. Deus permite a fome, mas te livra da morte (do efeito dela); 
b. Deus permite a guerra, mas te livra do poder da espada (do efeito dela); 

6. Deus nos ouve, mas nem sempre nos atende na mesma hora (Jó 5:1); 
7. Elifaz disse que recebeu uma revelação (segredo) para embasar a sua teoria sobre o problema 

que Jó enfrentava (Jó 4:12-17): 
a. A experiência não mudou a teoria errônea de Elifaz, que continuou insistindo na mesma 

idéia única de que Jó estava sendo recompensado por seus pecados; 
b. Alguns acham que sabem mais do que outras porque são idosas, como Elifaz, e possuem 

alguma experiência mística com Deus e querem se prevalecer disso, porém ambos 
continuavam perdidos diante de Deus; 
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c. Costumo dizer que: experiência não produz doutrina; 
d. Deus usa o rei, o profeta, o pastor de animais e o jumento (Amós 7:14, Números 22:27); 

8. Elifaz propõe que haja um mediador para resolver os problemas de Jó (Jó 5:1); 
9. Elifaz repreende Jó no capítulo 4: 

a. Deus abençoa os bons e pune os maus, então já que Jó estava sendo punido, logo Elifaz 
supôs que Jó estava entre os maus diante de Deus (Salmos 1:6, 1 Pedro 3:12); 

10. Elifaz exorta a Jó para que ele busque a Deus no capítulo 5; 
11. O erro de Elifaz foi pensar que Deus opera apenas na lei de causa e efeito, esquecendo de 

outros atributos de Deus: 
a. Ainda que Deus seja justo, ele também é amor, porém odeia o pecado (Apocalipse 2:6); 
b. Ele pensava mais ou menos assim: Se Jó estava sofrendo tanto, era porque Jó tinha 

pecado na mesma proporção; 
12. Jó também pensava assim: fazendo o bem só nos sobrevirá o bem e nunca o mal (Jó 30:26): 

a. Por mais que façamos o bem, ainda sim vamos enfrentar tribulações; 
13. A nossa mente funciona as vezes de forma engessada como a de Elifaz, pensando que Deus age 

sem misericórdia e que Deus é ruim; 
14. Elifaz diz que Jó não conhecia mais de Deus do que ele e os anciãos (Jó 15:9-10): 

a. Porém Elifaz nunca entendeu que há um nascido de mulher que é puro e santo (Jó 
15:14); 

b. Elifaz novamente se contradiz e mostra não entender o plano de Deus (Gálatas 4:4); 
 

Tópico: Bildade 
 

1. Bildade acreditava que Deus não poderia punir alguém sem um bom motivo devido ao seu 
atributo de justiça (Jó 8:3): 

a. Se Jó sofria, Deus não estava sendo injusto, mas justo, uma vez que devia haver algum 
motivo para tamanho sofrimento; 

2. Bildade chega arrebentando Jó dizendo que os seus filhos morreram porque pecaram ou tinham 
algum pecado oculto (Jó 8:4); 

3. Bildade achava que Jó não era puro e reto e que devia mudar a sua forma de ser (Jó 8:6): 
a. Porém o próprio Deus diz que Jó era: reto e íntegro (Jó 2:3); 
b. E Deus disse que satanás o queria consumir sem causa (Jó 2:3); 

4. Bildade diz que Jó estava secando porque se esqueceu de Deus (Jó 8:12-13): 
a. As nossas lutas não são necessariamente porque nós nos esquecemos de Deus e 

vice-versa, mas no caso normal é porque Deus requer isso de nós; 
5. Jó entendeu duas coisas com Bildade: 

a. Quem pode impedir e quem pode questionar ao Senhor sobre o que Ele está fazendo? 
(Jó 9:12); 

b. A terra está entregue nas mãos dos perversos (Jó 9:2): 
i. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? 
ii. Lembra que o inimigo recebeu a terra por direito de Adão? (Lucas 4:6); 

6. Outra falha humana é tentar dizer para Deus o quanto nós somos bom (Jó 8:5-6): 
a. Bildade pensava assim: Se você provar para Deus que você é puro e reto o suficiente, 

então Deus tem que te abençoar e não te punir; 
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b. Percebe como a graça de Deus é pouco reconhecida? (2 Coríntios 12:8-10); 
c. Não há esforço humano que nos justifique diante de Deus (Gálatas 3:6); 
d. Na verdade Jó, conhecendo mais a Deus do que Bildade, responde com outra pergunta: 

Como se justificará o homem para com Deus? (Jó 9:2) 
7. Se nós somos justificados por algum outro caminho que não seja por Cristo, logo Jesus morreu 

em vão (Gálatas 2:21); 
8. Bildade errou em achar que algum ato humano pode purificá-lo (Jó 9:30-31); 
9. Quem será o árbitro entre o homem e Deus? (Jó 9:33); 
10. Bildade crê na máxima de que se há sofrimento, então há pecado: 

a. Esse pensamento está dentro da Teologia da Prosperidade; 
b. Como exemplo temos o Conselho Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos que 

afirmou algo contrário a essa falsa doutrina dizendo: O Conselho afirma que é normal os 
cristãos passarem por sofrimento (Poloma 1989, p. 152.); 

11. Jó responde a Bildade dizendo que seus amigos mais íntimos o abominavam nesse período 
difícil de sua vida (Jó 19:19); 

12. Jó não quer se defender ou se justificar, ele espera um redentor pacientemente (Jó 19:25): 
a. Jesus é o nosso redentor, que está vivo nos justificando em si mesmo. (Atos 13:38-39); 

13. A palavra hebraica para redentor (Jó 19:25) é goel (גאל) e significa resgatador, aquele que haje 
como parente resgatador, vingador, redimir através de pagamento; 

14. Bildade exalta a força de Deus, mas esqueceu que Deus quer ser conhecido por seu amor e não 
por seu poder (Jó 26:1-4): 

a. No capítulo 26 temos a resposta de Jó para o discurso de Bildade feito no capítulo 25; 
b. Quando exaltamos demais os atributos de força e poder de Deus, sem levar em conta o 

seu amor, acabamos criando um abismo intransponível entre Deus e os homens; 
15. Em todo o mundo os nossos irmãos sofrem como nós, mas precisamos ficar firmes na fé (1 

Pedro 5:9); 
 

Tópico: Zofar 
 

1. Zofar inicia seu discurso dizendo que Jó é um tagarela (Jó 11:2): 
a. A idéia do texto ao usar o termo tagarela é o mesmo de Atos 17:18; 
b. O Apóstolo Paulo falava coisas que os filósofos não conheciam, por isso o chamavam 

pejorativamente de tagarela - alguém que fala coisas sem nexo; 
2. Zofar trouxe um entendimento correto acerca do ímpio (Jó 20:4-5): 

a. A alegria e o júbilo do ímpio são passageiras; 
b. Mas Zofar aplicou isso a Jó explicando que como pecador sua alegria havia acabado; 

3. Para quem foca em riqueza e prosperidade sem Deus, o capítulo 20 ajuda a corrigir esse 
desvio (Jó 20); 

4. Zofar aplica a perda da riqueza e prosperidade de Jó ao fato de que também haviam pecados 
cometidos e por isso Deus o estava cobrando; 

5. Zofar acusou Jó de querer ser mais sábio do que Deus (Jó 11:8): 
a. A mesma coisa disse o Apóstolo Paulo (Romanos 11:34); 

6. Na prática Deus é sábio ao nos afligir com tribulações em nossas vidas; 
7. Zofar pensava que no debate entre Deus e Jó o Senhor ficaria contra Jó (Jó 11:5-6): 
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a. Esse debate ocorre e Deus na verdade mostrou coisas gloriosas a Jó e depois restaurou 
a sua vida (Jó 38-42); 

b. Mais uma vez homens como Zofar se esquecem de que nós questionamos porque 
cremos em Deus e não o contrário; 

8. Jó responde a Zofar que o conhecimento dele era tão comum, que todos conheciam suas 
obviedades que estavam sendo ditas (Jó 12:3): 

a. A mesma coisa foi dita para a igreja que precisava já estar ensinando, mas ficava bebendo 
leite de criança (Hebreus 5:12-14); 

b. O cristão aprende para pôr em prática e desenvolver-se espiritualmente e não ficar 
eternamente no mesmo nível de conhecimento de Deus; 

9. Jó responde às acusações dizendo que seus amigos aplicavam uma camada de mentira sobre a 
verdade (Jó 13:4): 

a. Os nossos discursos sem conhecimento de Deus acabam não valendo de nada e sendo 
como médicos que não valem de nada; 

10. No fundo Jó desejava um conhecimento de Deus que somente o Senhor poderia lhe dar (Jó 
28:13): 

a. A mesma coisa ensina Tiago para a igreja de Jerusalém (Tiago 1:5); 
b. Se estamos sem sabedoria para algo, Tiago nos dá o caminho das pedras: peça à Deus; 

11. Zofar tem uma idéia de que Deus é moralista e religioso: faz e serás aceito: 
a. Conduta moral correta (Jó 11:13); 
b. Oração (Jó 11:13); 
c. Arrependimento (Jó 11:14); 
d. A atitude está correta, mas o pensamento está errado; 
e. Ainda que alguém cumpra (e deve ser assim) a salvação é pela graça mediante a fé e não 

mediante as obras (Efésios 2:8); 
12. Zofar tentou implantar a barganha que o diabo queria [uma fé interesseira] (Jó 1:9); 
13. Jó passa por um momento de desilusão após as palavras de Zofar (Jó 14): 

a. Esse capítulo 14 mostra como Jó fala da brevidade da vida e fala da morte; 
b. A esperança estava indo embora junto com a expectativa de uma solução para o seu 

caso; 
c. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? (Jó 14:14); 

14. Tudo o que é adquirido ilicitamente teremos que devolver e restituir (Jó 20:18): 
a. E além disso tudo se manifestará no dia da ira de Deus (Jó 20:28); 

15. Nem todo ímpio será cobrado na terra (Jó 21:7,13): 
a. Deus permite que todos vençam na vida, mas isso não implica salvação para os mesmos 

(Mateus 5:45); 
 

Tópico: Eliú 
 

1. Eliú era o amigo mais novo de Jó (Jó 32:6); 
2. Eliú se revolta contra Jó e seus três amigos (Jó 32:2-3); 
3. Todos os amigos de Jó tinham algum conhecimento e falavam meias verdades; 
4. Eliú afirma que nenhum dos amigos de Jó conseguiam responder a ele (Jó 32:12); 
5. Eliú apresenta um Deus soberano que não deve explicações (Jó 33:13-14): 
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a. Na prática é assim mesmo, porém felizmente Deus se revela a nós em sua palavra 
(Romanos 9:20-26); 

b. Deus de fato não deve explicações, porém Ele explicou para o profeta Oséias e demais 
autores da Bíblia muita coisa; 

c. Ainda há muita coisa que Deus não explica e nem vai nos explicar tudo (Deuteronômio 
29:29); 

6. Eliú mostra que Deus fala ao homem de diversas formas (Jó 33:14-18): 
a. A ideia de Eliú é que a soberba impede o homem de conhecer a Deus (v. 17); 
b. Precisamos nos sujeitar a Deus para que Ele possa se revelar muito mais a nós (Salmos 

25:9); 
c. Provavelmente era uma indireta para Jó o chamando de soberbo; 
d. O resultado final da soberba é a morte (v. 18); 

7. Eliú entende que a enfermidade é uma forma didática de Deus tratar do homem (Jó 33:21-25): 
a. Se o homem aceita a instrução de Deus, ainda que seja no leito, então ele poderá ser 

salvo e até restaurado da sua enfermidade; 
b. Na prática esse "anjo intercessor" é hoje o nosso Senhor Jesus, que segundo a sua 

palavra cremos e somos restaurados; 
8. Eliú explica que Deus tem a sua forma de agir, que pode parecer para nós como uma forma 

injusta (Jó 34:10-12); 
9. Eliú traz outra verdade dizendo que Deus não pensa apenas em si mesmo (Jó 34:14-15); 
10. Deus não presta contas a outros seres (Jó 34:13): 

a. Ele governa sobre tudo e sobre todos (Jó 34:19-20); 
11. Deus conhece todas as nossas ações sem nos perguntar (Jó 34:21-22); 
12. Por isso a minha preocupação quando vejo o povo sem interesse na palavra de Deus (Jó 34:27); 
13. Deus tem que sempre nos dar o que queremos? (Jó 34:33); 
14. O discurso de Eliú acabou exaltando tanto o atributo de justiça de Deus, que esqueceu da sua 

misericórdia; 
15. Eliú tenta mostrar para nós, que o justo no fim das contas acaba aprendendo com o sofrimento; 
16. Eliú afirma algo interessante, dizendo que Deus é tão grande que não podemos compreendê-lo 

(Jó 36:26); 
17. Deus tem o direito de ficar em silêncio, mesmo quando achamos que Ele deve falar; 
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