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FÉ EM UM DEUS VIVO 
Jó 1.1-22 

 
SENTIR 

 
Já se perguntou se Deus existe? Alguma vez lhe fizeram essa 

pergunta? 
 

APRENDER 
 

 

Imagine um dia que começa como qualquer outro. Você vai para 
seu trabalho, mas, ao chegar, encontra as portas lacradas. 
Inesperadamente, você ficou desempregado. Tendo contas para pagar, 
vai para o banco sacar dinheiro. Mas, sem explicação, sua conta foi 
fechada. Então, resolve voltar para casa. Perto da sua rua, caminhões 
de bombeiros e ambulâncias. Várias vizinhas choram e uma delas diz: 
“Aconteceu tão rápido! Sua casa, de repente, explodiu. Seus filhos estão 
todos mortos.” A notícia foi tão pesada que você desmaia. Acorda na sala 
de um hospital sentindo dores terríveis e uma coceira constante. Sua 
esposa entra e diz: “Eu não entendo sua atitude. Sua fé não vale nada! 
Você confia num Deus que fez tudo isso? Amaldiçoe o nome de Deus e 
morra!”  

 
Isso foi o que aconteceu com Jó. E, assim como ele, nós também 

vamos sofrer nesta vida. Os problemas da vida não sugerem falta de fé, 
e não são provas de algum terrível pecado na sua vida. Às vezes, as 
provações vêm como disciplina de Deus (Hebreus 12:6-13); às vezes, 
não. Mas sempre são oportunidades para crescer (Tiago 1.2-4), e 
convites para adorar a Deus (Tiago 5.13; Jó 1.20). E sempre poderemos 
afirmar: “eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre 
a terra” (Jó 19.25). 

 
 
 

REFLETIR 
 

Será que vivemos como convencidos do Evangelho ou 
convertidos ao Evangelho? Apenas abraçamos a ideia de que Deus é 
bom e nos ama, ou já experimentamos essas coisas na nossa vida? 

 
Talvez você não passou por uma situação como a de Jó. Já 

pensou em afirmar: “Para que preciso de Deus se está tudo bem?” Como 
você se relaciona com Deus quando tudo vai bem? E quando as coisas 
fogem do controle? 

 
Como você responderia à pergunta sobre a existência de Deus? 

Você afirmaria que Deus está vivo? Por que? 
 
Numa situação como a de Jó, como podemos manter nossos 

olhos no Autor e Consumador da nossa fé? O que precisamos fazer para 
ter o caráter de Jó? Será que Deus colocaria nossa vida como exemplo 
de retidão para Satanás, como fez no versículo 8? 
 
APLICAR 
 

Precisamos pedir para Deus não nos tratar como merecemos, 
mas segundo Sua graça e misericórdia. Precisamos ser barro nas mãos 
do oleiro. 

  

Essa dor que está sentindo, esse problema que está 
atravessando, vai parar, porque vai se cumprir o que está escrito em Sl. 
30.5: “o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria”. 
Ore para que a murmuração não saia das bocas - isso é ingratidão -, mas 
para que cada coração expresse de forma sincera a gratidão a Deus por 
tudo que Ele já tem feito, faz e ainda fará nas vidas de cada membro da 
sua célula. Lembre-se, Deus continua sendo bom, continua sendo Deus! 

 

 


