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PACTOS DE JÓ – PACTOS 6, 7 E 8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 

6) O pacto da Obediência. 
 

“Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço 

aos mandamentos de Deus; sempre faço a sua vontade e não a minha” (Jó 23.11-12) 
 

 
Princípios que tiramos para as nossas vidas: 

 
 Deus sempre nos mostra o ________ caminho. 1 Samuel 15.22 

 ________________ trará consequências – Provérbios 30.17 

 Obediência é prova do seu amor por Deus – João 14.21 Guardar os mandamentos = 

______________. 

 Devemos obedecer __________________, fazendo a vontade de Deus e não a nossa. 

 Obediência pela ________ é desobediência. História de Saul. 

 O maior exemplo de obediência: _________! Hebreus 5.8-9 

 
7) O pacto da generosidade. 

 

“Nunca deixei de ajudar os pobres nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. 
Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os 
órfãos.(...) Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa ou notava algum pobre 
que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com lã das minhas 
próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração.” (Jó 31.16-20) 

 
 
Princípios que tiramos para as nossas vidas: 

 
 Devemos estar sempre _________ para ajudar. 

 Se puder, devemos ajudar ____________ e não deixar para depois – Tiago 2.14-18 

 Primeiro faça a sua parte, dando do seu próprio bolso. 

 _____________ vs quantidade – Marcos 12.41-44 

 Princípio de 2 Samuel 24.24 

 Lições de generosidade de Davi em 1 Crônicas 29  

 
8) O pacto das finanças. 

 

“Jamais confiei no ouro; ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter 

muitas riquezas nem de ganhar muito dinheiro” (Jó 31.24-25) 
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Princípios que tiramos para as nossas vidas: 

 
 Não devemos __________ e nem nos orgulhar nas riquezas. 

 Devemos confiar nosso sustento a Deus, pois é ele o ___________ da vida. 

 Servir a Deus e ao ___________.  

 O problema não é você ter ____________, o problema é o dinheiro ter você.  

 

 

Pacto das finanças: Provérbios 30.8-9 
 

"Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o 
alimento que preciso para viver... Porque, se eu tiver mais do que o necessário, poderei 
dizer que não preciso de ti. E, se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o 
teu nome, ó meu Deus.” 

 
 
Tarefa: Fazer grupo de 3/4 pessoas e extrair princípios de cada versículo abaixo. Depois 
compartilhe qual princípio chamou mais a sua atenção.  

  
1- Lucas 14.28: __________________________________________________________ 

2- Provérbios 13.4:________________________________________________________ 

3- Provérbios 13.11:_______________________________________________________ 

4- Provérbios 11.25:_______________________________________________________ 

5- Efésios 4.28:___________________________________________________________ 

6- 1 Timóteo 6.10:_________________________________________________________ 

7- Mateus 6.24-25:________________________________________________________ 

8- Lucas 16.10:___________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
AVALIAÇÃO 

Orientações gerais para todas as matérias: 
- 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. 
 

Orientações específicas para esta matéria: 
- Apostilas Preenchidas: 1,0 
- Presença: 1,0 
- Tarefas: 1,0 
- Teste: 7,0 

      
 


