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Sobre Jó na bíblia 
 

❖ Jó é citado apenas ______ vezes em toda a Escritura (Ez 14.12-20; Tg 5.11), fora do livro que 
leva o seu nome. Na primeira passagem, salienta-se a ________ e o poder de ___________ 
de Jó, que é colocado ao lado de outros homens especiais (Noé e Daniel). Na segunda, fala-se 
de sua capacidade de lidar com o sofrimento.  

 

Quem foi Jó? 

 
1. _____________________________________________. A localização dessa cidade é incerta, 

porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é a de que Uz ficava em uma 
região a leste de Judá. (Oriente médio, Israel)  

2. ____________________________________________. A prova da fidelidade de Jó pode ser 
vista na afirmação de que ele “desviava-se do mal” (Jó 1:1). O próprio Deus testemunhou 
que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. 

3. Jó, inicialmente, tinha ______________________, porém no total ele foi pai de vinte filhos, 
pois os primeiros dez filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi 
submetido, mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros dez filhos. 

4. ______________, apesar da Bíblia não revelar o nome de sua esposa. Segundo o texto 
bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos 
outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam (Jó 1:4). 

5. Jó era um pai que se ____________________________________, e continuamente buscava 
e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em 
nome deles (Jó 1:5). 

 
Em que época ocorreu a história de Jó? 

 
❖ Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi 

o autor do livro que traz seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito.  
❖ A melhor probabilidade é a de que Jó _______________________________, pelo menos é 

isto o que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como por exemplo, o fato 
dele ter vivido cerca de dois séculos (Jó 42:16) e o papel que desempenhava semelhante ao 
de Abraão como sacerdote da família  
(Jó 1:5; cf. Gn 15:9,10). 

A riqueza de Jó 

 
❖ Jó possuía _________________, e desfrutava de alta _______________.  
❖ A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de _____________, _________________, 

___________________________________. Uma quantidade tão grande de gado na época em 
Jó viveu, certamente representava um imponente patrimônio. 

Jó 1.1: Havia um homem chamado Jó que viva na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus 
e se mantinha afastado do mal.    

VIDA E PACTOS DE JÓ - 2019 
 



 
❖ Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu 

serviço, de modo que, somando tudo, _________________________________ (Jó 1:3). 
 

O sofrimento de Jó 

 
Perdas de Jó: 
1.13-15 ____________________________________________1.16 

_______________________________________ 

1.17 ______________________________________1.18-19 

_____________________________________________  

 

❖ Foi dividido em três partes. (Jó 1.6-22; 2.1-8) 
1- Satanás insinua que Jó só o adora por que ele tem ________ e __________.  
2- Satanás insinua que ninguém ama a Deus mais do que a ____________. 
3- Satanás insinua que ninguém ama a Deus mais do que a ______________.  
 

Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas ________, rapou sua ________, lançou-se sobre a terra e 
adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras “Nu sai do ventre de minha mãe e nu 
voltarei; o Senhor o deu e o Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor” (Jó 1:21). 

 

Os amigos de Jó – 2.11-13 
 

❖ Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por ______________, Elifaz, Bildade e Zofar. Os três 
homens foram ter com Jó para consolá-lo. 

❖ A situação de Jó era tão complicada que num primeiro momento seus amigos não o 
reconheceram de longe. Então eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um o seu 
manto, e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante ______________ e 
____________ sem dizer uma ____________________, tamanho era o sofrimento. 

 
Deus restaura Jó 

 
❖ A Bíblia diz que quando Jó __________ por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte, e lhe 

deu o _________ de tudo o que antes havia possuído. Assim, Jó veio a ter quatorze mil 
ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. 

❖ Jó também teve outros dez filhos, sendo sete homens e três mulheres. As filhas de Jó se 
chamavam _________, ________ e _________________, e foram as mais ___________ 
mulheres em todo o Oriente. 

❖ Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos, e viu até sua quarta geração (Jó 42:16). 
Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua 
epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe 
atingiram (Tg 5:11). 

 
Tarefa para casa: Ler Jó 1,2,42 

 
 

 
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    
 


