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PACTOS DE JÓ – PACTOS 9 E 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

9) O pacto com a língua. 

 
“Os meus lábios nunca dirão coisas más, e a minha língua não contará mentiras”               

(Jó 27.4) 

 

Faça um teste - Nos últimos dias: Você falou mal de alguém. ____ Você fez um elogio sincero a 

alguém? ____ Você disse alguma palavra pesada que chateasse alguém? ____ Você agradeceu 

por algo que fizeram para você? ____Você discutiu com alguém e não pediu perdão? ____ Você 

reconheceu que foi culpa sua por ‘aquele’ erro? ____ Encorajou alguém? _____ 

 

 

Princípios para nossas vidas: 
Mateus 12.34:__________________________________________________________________ 

Provérbios 10.19:_______________________________________________________________ 
Salmos 34.12-13:_______________________________________________________________ 

Provérbios 11.13:_______________________________________________________________ 

Salmos 39.1:___________________________________________________________________ 

Provérbios 27.2:________________________________________________________________ 

Mateus 12.36-37:________________________________________________________________ 

Efésios 5.4:____________________________________________________________________ 

 
As 3 peneiras da língua.  

 
10) O pacto com os olhos. 

 
 

“Fiz um pacto com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu 
coração. Eu sabia que fazendo isso traria sobre mim a ira de Deus e perderia a sua 
bênção. Sabia também que Deus tem um castigo reservado para os que vivem em 
pecado, profunda tristeza para os que insistem em desobedecer a Ele.” (Jó 31.1-3) 

 
 

 

________ 

__________ 

___________ 

VIDA E PACTOS DE JÓ - 2019 
 



 Jesus afirma que se vigiarmos com os nossos olhos teremos todo o nosso 
corpo iluminado. Através dele nós podemos contemplar as belezas da 
natureza criada pelo Nosso Senhor. É também a porta de entrada para as 
imagens que formamos em nossa memória.  

 

 
Princípios que tiramos para as nossas vidas: 
 
1- Os ________ são as janelas da alma. – Mateus 6.22-23 

- Se forem _______ todo o corpo se enche de luz.. 

- Se forem _______ todo o corpo se enche de escuridão.. 

2- Desvie seus _______ de coisas ________.  

 

Desvia meus olhos de coisas inúteis (Salmos 119.37 a) 

 

- O que você tem visto é realmente útil?  

3- Olhos altivos são ___________ ao Senhor!  

 

Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta: olhos altivos  

(Provérbios 6: 16,17 a) 

 

4- Olhos fixos no ________. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

      
 


