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PACTOS DE JÓ – PACTOS 3, 4 E 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Os 12 pactos de Jó são qualidades de caráter que Deus quer em sua vida 

 
 

3) O pacto da Consciência limpa 
 
Ter consciência limpa é não estar sujeito a qualquer __________, tendo uma _______ limpa, sem 
culpa e sem _______. 
 

“...então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa.”. (Jó 9.35) 
 
“Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou.” 
(Jó 27.6) 
 
 “...Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? Se vocês forem 
injustos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá.” (Jó 13.9-10) 
 
“...Deus conhece cada um dos meus passos, se ele me puser à prova, verá que sairei puro como 
o ouro.” (Jó 23.10) 

 
 
Princípios para as nossas vidas: 

• Devemos viver com nossa __________________. (9.35; 27.6) 

• Podemos esconder dos homens, mas de Deus jamais. E um dia tudo virá à tona (13.9-10) 

• Devemos estar preparados para quando Deus nos colocar à _______. (23.10) 
 

 
4) O pacto com os ouvidos 

 
 

“Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os 
alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo”. (Jó 12.11) 

 
Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21 
 
Princípios que tiramos para as nossas vidas: 

• Devemos ter cuidado com o que ouvimos, filtrando tudo aquilo que não nos serve.  
(12.11)   

• Nas músicas, piadas, conversas, no rádio, etc. 
 
Música: Não somos legalistas, mas você precisa ver qual é a fonte, pra que essa música é usada, 
etc. 
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5) O pacto da Honestidade 
 

 
“Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar a minha causa a ele, e de uma vez por todas ele 
me declararia inocente”. (Jó 23.7) 
 
“A minha justiça e minha honestidade faziam parte de mim, eram como a roupa que eu uso todos 
os dias.” (Jó 29.14) 
 “Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese em 
uma balança justa.” (Jó 13.9-10) 
 
“...Deus conhece cada um dos meus passos, se ele me puser à prova, verá que sairei puro como 
o ouro.” (Jó 23.10) 

 
 
Princípios que tiramos para as nossas vidas: 

• Devemos ser _________, pois isto é agradável a Deus. (23.7) 

• No _________ – vagas especiais, retorno proibido, etc. 

• Na _______________ – colar nunca mais. 

• No __________ – enrolação, xerox, Internet. 

• Devemos vestir a honestidade como uma roupa diária (29.14) 
 

 
Tarefa: fazer grupo de 4/5 pessoas, procurar versículos relacionado aos pactos e fazer uma 
decisão prática. 
 
1- O pacto da consciência limpa.  
Versículos:_____________________Decisão prática:______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2- O pacto com os ouvidos. 
Versículos:_____________________Decisão prática:______________________________ 
__________________________________________________________________________3- O 
pacto da honestidade. 
Versículos:_____________________Decisão prática:______________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (1,0) + PROVA (7,0) – TOTAL: 
10,0    
 


