
 

 

AULA - EBD - 15/11/2020 
A fragilidade humana e a soberania divina 
 
Tema: A tese de satanás 
Texto base: Jó 1:6-12 

Contexto 
 

1. Satanás veio diante de Deus com um propósito maligno (Jó 1:6); 
2. Satanás saiu de diante de Deus com outro propósito maligno (Jó 1:12); 

 

Tópicos 
 

1. Por que você é fiel a Deus? (Jó 1:9): 
a. A palavra hebraica para debalde é chinnam (pron.: rinãm) e significa: de graça, sem 

pagamento, sem recompensa, sem causa, em vão, sem propósito; 
2. Satanás é esperto e tem as suas formas de agir (Efésios 6:11): 

a. Qual é a forma que ele usa para nos destruir? 
b. Argumentos legais; 
c. Ele nos induz ao erro e usa o nosso erro para nos destruir; 
d. Ele precisa encontrar algum argumento, já que ele mesmo não pode desobedecer a Deus; 
e. Ele é chamado de satanás pois significa "o acusador", que em hebraico é ha-satan; 

3. A tese de satanás: 
a. Ele passeia pela terra (Jó 1:7); 
b. Ele observa tudo (Jó 1:8): 

i. Mas não sabe de tudo [apenas das coisas dos homens] (Mateus 16:23); 
c. Ele não tocou, mas pediu para Deus tocar: 

i. Foi um pedido de permissão, pois quem tocou foi o próprio satanás; 
d. Ele condenou a integridade de Jó (Jó 1:9): 

i. Jó não tinha uma fé íntegra como Deus disse; 
ii. Jó era interesseiro; 
iii. Jó tinha uma confiança temporária em Deus; 
iv. Jó tinha uma fé resultante de sua prosperidade; 
v. Jó era fiel porque tinha uma boa saúde (Jó 2); 
vi. Jó falava coisas decentes porque era abençoado; 

e. Ele desejava arrancar uma única blasfêmia para usar de argumento (Jó 1:11); 
4. Deus não responde a satanás, mas é satanás que responde a Deus (Jó 1:7-8): 

a. As perguntas de satanás foram as suas respostas; 
5. O poder foi dado a satanás naquele momento em que Deus permitiu (Jó 1:12); 
6. Alguém pode pensar que Jó foi tentado além do limite: 

a. O próprio Deus já tinha dito que Jó aguentaria (Jó 1:8); 
b. O caráter de Deus não muda, todas as provas são suportáveis (1 Coríntios 10:13); 

7. Jó não atribuiu a tentação a Deus ou culpou por algo (Jó 1:22): 
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a. Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado (Tiago 1:13-14); 
8. Há maldade suficiente no homem e satanás não precisa fazer nada para que isso seja assim 

(Mateus 15:19); 
9. Já vimos que o direito de satanás foi adquirido no jardim por meios legais, porém o direito foi dado 

a Jesus após sua morte e ressurreição (Mateus 28:18): 
a. No céu e na terra; 

10. Isso precisa ser assim por conta do atributo de justiça de Deus (Salmos 11:7); 
11. O dia D e o dia V: 

a. Os aliados venceram a batalha da Segunda Guerra Mundial e irromperam nas praias da 
Normandia (Norte da França) em 6 de junho de 1944. 

b. Essa batalha já declarava a vitória na guerra. 
c. O dia desta vitória ficou conhecido como o dia D. 
d. Porém enquanto os alemães e japoneses estavam sendo encurralados, eles mataram e 

destruíram tudo pelo caminho, mais do que em qualquer outro período. 
e. Eles só assinaram o documento um ano depois do dia D. 
f. E quando de fato os inimigos assinaram a derrota, então foi declarado finalmente o dia V. 

12. O dia D foi quando Jesus veio a primeira vez, morreu e ressuscitou (1 Coríntios 15:55-57); 
13. O dia V será quando ocorrer a prisão final de satanás e o sofrimento eterno (Apocalipse 20:10); 
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