
 
 

 
Segunda-feira: Um homem de caráter notável  

“Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo; temia a Deus 
e evitava fazer o mal.” (Jó 1.1)  
➔ Nesta semana vamos estudar sobre Jó. Ele agradava a Deus em seu caráter e por isso 
Deus se orgulhava dele! Satanás até acusou Jó de ser interesseiro, alegando que este 
homem fiel servia a Deus somente porque recebia bênçãos e proteção do Senhor. Mas Deus 
conhecia o coração de seu servo, e sabia quem era Jó, e de fato era um homem decidido, 
“íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal”. Séculos depois, Deus citou o 
nome de Jó como um de três exemplos de homens que se mostraram retos em 
circunstâncias difíceis (Ezequiel 14.13-14). Será que Deus pode pensar o mesmo a respeito 
de você? Por quê? O que tem feito você ser uma pessoa íntegra, justa e que teme a Deus? 
➔ Agora vamos mais fundo na Palavra de Deus e ver o que Ele fala sobre essas 
qualidades: Salmos 37.18-19; Provérbios 13.6. ➔ Agora leia Deuteronômio 5.29 e pense 
em como você pode ser temente a Deus. ➔ Leia refletindo: Jó era um homem de muita 
oração. Essa era uma característica do seu caráter notável, um modelo a ser seguido. Ele 
não era do tipo que só buscava a Deus nas dificuldades, pois, antes de ser provado, ele já 
agradava a Deus (Jó 1.8). Mesmo em meio às tribulações e angústias ele permaneceu fiel e 
firme nas suas orações! Assim como Jó, temos que viver em oração. Isso contribui para que 
qualquer pessoa seja íntegra, justa e temente a Deus. ➔ Podemos e devemos falar com Ele 
em todo momento e sobre tudo! Já deu para perceber que a história de Jó (contada em 
forma de poesia) não é uma parábola e sim o relato de um homem real que foi reconhecido 
como íntegro e reto por pessoas e por Deus. Viver uma vida de integridade não é fácil, 
precisamos buscar e preferir Jesus acima de tudo. Jó foi um homem de renúncia e oração. 
No momento de dor, continuou buscando a Deus, pois o seu coração estava no caminho 
certo, na direção do coração de Deus.... E o seu? ➔ Decida: Você conseguiria agir da 
mesma forma que Jó em meio a tantos problemas? Se você perdesse tudo que tem, teria 
disposição para orar tanto e por tantas coisas? Faça uma ou mais decisões práticas: Faça 
desse momento a prática do que você aprendeu hoje! Dê preferência para o Rei dos reis, 
fique a sós com Ele e coloque diante Dele suas decisões.  

 
Terça-feira: O Caráter admirado por Deus   

“Disse então o Senhor a Satanás: “Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra 
como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal”. (Jó 1.8)  
➔ Ontem aprendemos que Jó era um homem justo e temente a Deus, qualidades que todos 
nós desejamos que sejam notórias em nossas vidas. Hoje vemos que ele alcançou esse 
testemunho do próprio Senhor da Glória. Uau! Jó foi um homem que recebeu esse elogio 
de Deus. Era um homem que buscava agradar ao Senhor, era reto e justo, a ponto de Deus 
demonstrar que admirava bastante esse servo. Então, para saber se entendeu, lembre-se da 
meditação de ontem e escreva o que significa ser: irrepreensível, íntegro, temer a Deus e 
evitar o mal. ➔ O conhecimento obtido através das Escrituras é um grande tesouro: Tiago 
1.2-4, Provérbios 1:7, Mateus 5.11; ➔ Leia refletindo: Como suportar os problemas e 
passar por tudo mantendo um bom caráter? Memorizando e conhecendo as escrituras. 
➔ Hoje os passos seguintes serão feitos por você, mas para ajudá-lo um pouco, reflita 
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nas seguintes perguntas baseadas em Jó 1: Jó era admirado por quem? O que fazia 
para ser admirado? O que acontece no plano espiritual? Nessa passagem vemos que 
não se trata apenas do que vemos, mas também existem coisas acontecendo que não 
estamos vendo. O que Deus tem achado de você? E não se esqueça: Satanás é o 
inimigo de nossas almas. 
 

Quarta-feira: O caráter de agir certo no meio do sofrimento   
“Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: ‘Sai nu do ventre da minha 
mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou; louvado seja o nome do Senhor’”. 
(Jó 1.20b-21) 
➔ Depois de receber tantas notícias ruins e a pior de todas: a morte de seus filhos, Jó foi 
um modelo notável a seguir; em vez de reclamar para Deus como alguns fazem quando são 
atingidos pela tragédia, Jó levantou uma oração de confiança, glorificando o nome de Deus. 
Glorificou a Deus mesmo na desgraça! ISSO É DIFÍCIL, mas não é IMPOSSÌVEL. Deus 
permitiu que na vida desse homem ocorressem diversos momentos nada fáceis, que o 
fizeram entrar em estágio de profunda tristeza, mas ele não negou o Senhor. Jó entendeu 
que tudo que Deus faz tem um PROPÒSITO! Por isso, o livro de Jó trata de um assunto 
muito importante e difícil de se praticar: como entender e lidar com o sofrimento. Mais 
cedo ou mais tarde, um verdadeiro cristão terá que colocar em prática o que aprendeu com 
esse livro. ➔ Não chegue ao fim desta meditação sem antes ter a Palavra guardada no seu 
coração. ➔ Leia refletindo: Certa vez ouvi numa mensagem o pregador dizendo que o ser 
humano é como pasta de dente: “é quando as coisas apertam que você descobre o que tem 
dentro”. Hoje o evangelho é pregado da forma errada em muitas igrejas, ele é retratado 
como solução imediata para todos os seus problemas! A Bíblia nos ensina que não é bem 
assim, os cristãos verdadeiros passarão por muitas tribulações, que são para mostrar a nós 
mesmos o tamanho da nossa fé em Deus, pois Ele já sabe quem somos. Às vezes não 
entendemos na hora, mas, com o passar do tempo Deus vai nos mostrando a vontade Dele 
em meio ao sofrimento. Quando sofremos, é natural perguntar: "Por quê?". Jó fez isso. (Jó 
3:23). Habacuque fez a mesma coisa (Habacuque 1:3). Eu já fiz essa pergunta milhões de 
vezes, e muitos têm feito a mesma pergunta. Dizemos que nossa alegria está na Salvação 
em Jesus; espalhamos isso para todos, sempre sorrindo e agradecendo a Deus pelas coisas 
boas que Ele nos faz. Todavia, quando vêm as dificuldades, a primeira coisa da qual nos 
esquecemos é justamente da salvação. A partir de então, reclamamos, reclamamos e 
reclamamos, como se disséssemos a Deus que somos justos e perfeitos demais para sofrer 
qualquer dano. Acontece que Jesus, perfeito e sem pecado, sofreu a dor da separação de 
Deus ao levar sobre si as nossas iniquidades, e ainda assim não reclamou, como está escrito 
em Isaías 53.7, mas ao invés disso, pediu ao Pai em favor daqueles que O maltratavam. 
Jesus suportou tudo isso porque muitos voltariam a ter comunhão direta com o Pai. Por 
conseguinte, sendo Jesus o nosso maior exemplo, suportemos também as aflições a nós 
impostas, visto que Deus nos testa e quer que sejamos aperfeiçoados (Filipenses 2.12-16, 1 
Pedro 1.6-7) e deseja que sejamos aprovados, como em 2 Timóteo 2.15 – “ Procure 
apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que 
maneja corretamente a palavra da verdade”.  Hora de lutas? Medite, ore e ame mais! 
➔ Decida: Você tem passado por problemas tão difíceis que você se acha sem saída? Deus 
é a solução! Entregue para Ele seus problemas. Decido agir certo em meio ao sofrimento, 
agradecendo a Deus, porque Ele sabe o que faz.  
➔ Termine essa meditação pedindo de Deus forças e coragem para prosseguir em meio às 
dificuldades, fale para Ele que você confia plenamente em Seu amor e sabe que nunca irá 
te abandonar! 
 



 
Quinta-feira: O caráter julgado  

“Direi a Deus: Não me condenes; revela-me que acusações tens contra mim.” (Jó 10.2) 
➔ A história de Jó é sempre lembrada quando passamos por algum tipo de “aperto” na 
vida. Jó sofreu todo tipo de desgraça. Perdeu a família, ficou pobre, foi tomado por uma 
doença horrível. Sua esposa o perturbou e seus amigos e conhecidos o desprezaram. Tudo 
isso aconteceu com a permissão de Deus. E tudo isso Jó suportou. Na sua opinião, 
pensando nos dias de hoje, você acha possível para um filho de Deus passar por tanto 
sofrimento? (João 16:33). Você acha que sofrimento (doenças, dificuldade financeira, 
perda de entes queridos, etc.) é sinônimo de pecado? Qual seria então o propósito de Deus 
para os sofrimentos que seus filhos passam hoje? Assim como os amigos de Jó, muitas 
vezes julgamos as pessoas medindo os problemas que acontecem com elas: se está tendo 
dificuldade financeira, é porque não dá oferta; se sofreu um acidente de carro, é porque 
estava andando com quem não devia; se está doente, é porque não obedece a Deus; se nada 
dá certo, está em imoralidade sexual... Entenda isso de uma vez por todas: coisas ruins 
acontecem com pessoas boas. Há pelo menos 3 motivos pelos quais Deus permite que 
Seus filhos passem por “perrengues”: 1- DISCIPLINA, quando estamos permanecendo no 
mesmo erro e não conseguimos consertar, ou quando erramos e paramos de sentir contrição 
pelo pecado; 2- PROVAÇÃO PARA CRESCIMENTO espiritual, que inclui afirmação 
da fé, fortalecimento contra tentações, preparação para algo no futuro e 3- ATAQUE DE 
SATANÁS, ou seja, Deus permite o ataque de Satanás, assim como permitiu o ataque a Jó, 
mas devemos saber que Deus está no controle e isto será para o nosso bem, se 
perseveramos. Viu só? Disciplina é um dos motivos possíveis, e não o único! E TODO E 
QUALQUER SOFRIMENTO é para a GLÓRIA DE DEUS, ou seja, para que o poder do 
Senhor seja manifesto na sua vida. No verso de hoje, vemos que Jó fez essa autoanálise e 
perguntou a Deus. Ele não estava desafiando o Pai, ele só queria saber onde estava o seu 
erro, para corrigi-lo. Mesmo em sua dor e sem entender direito o que estava acontecendo, 
Jó buscava a aprovação de Deus e em nenhum momento O acusou. Quando algo de ruim 
acontece, qual é a sua reação? Louva ao Senhor ou amaldiçoa o Senhor? ➔ Leia 
refletindo: Você, como filho de Deus, precisa entender que não adianta apenas dizer na 
igreja que ama a Deus, que quer obedecê-Lo acima de tudo. Caráter é aquilo que você é no 
escuro, no dia a dia, quando ninguém está olhando você, exceto Deus. Se você é filho de 
Deus, você precisa entender que Ele vai provar a sua fé a fim de descobrir o que há dentro 
do seu coração, se você vai obedecê-lo ou não. Algumas vezes Ele até permite que Satanás 
toque nas suas coisas, mas não em você. Ele te ama. Ele não lhe testa para o reprovar, mas 
para que esteja apto para ser aprovado (2 Tessalonicenses 1:4,5) e em cada área vencida 
você se torne mais e mais maduro e cada vez mais e mais como seu Filho Jesus. Na história 
da humanidade, somente uma pessoa conseguiu ter um caráter 100% perfeito. Seu nome é 
Jesus Cristo. Baseado Nele, podemos ter um caráter aprovado por Deus, assim como Jó. ➔ 
Tome suas decisões: Fale com Deus a respeito do seu caráter. Nunca esqueça que Ele só 
quer o nosso melhor. Jó sofreu muito, porém, no fim, recebeu vitória. Tenha um caráter que 
seja julgado por Deus como excelente! 
 

Sexta- Feira: O caráter de reconhecer o poder de Deus  
“Sei que podes fazer todas as coisas; nenhum dos teus planos pode ser frustrado”.  
(Jó 42.2) 
 ➔ Muitas vezes nos deparamos com situações e dificuldades e o que passa em nossa 
cabeça é: “não vou conseguir”,“não tenho forças”. Nesse momento nada melhor do que 
ter alguém que PODE nos ajudar, alguém poderoso o suficiente para nos livrar de qualquer 
mal. E Jó, em meio a grande sofrimento, depois de ouvir a voz de Deus, percebeu que só o 



Senhor poderia aliviar a sua aflição, pois ELE é capaz de fazer todas as coisas, ELE tem o 
controle sobre todas as coisas. ➔ Escreva uma situação em que você reconheceu a mão de 
Deus agindo em seu favor quando você já estava perdendo as esperanças. ➔ Reconhecer a 
soberania de Deus sobre nós é também entender que os planos Dele são melhores que os 
nossos, e que os métodos Dele, apesar de às vezes não entendermos, são bem mais 
eficientes que os nossos. Jó entendeu que Deus tem Seus planos para cada um de nós; Deus 
tem planos para você! Jeremias 29:11.  Para entender melhor, leia os versículos e liste no 
caderno alguns dos planos que Deus tem para realizar na sua vida: Colossenses 1:9; João 
14:13 e 1 Tessalonicenses 4:3. ➔ Leia refletindo: Durante boa parte da história, Deus 
deixou Jó e seus amigos a ponderar o problema. No final, é Deus quem pondera e deixa Jó 
sem resposta. A partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não 
é capaz de entender muitas das coisas Dele, e não é digno de questionar a Sua sabedoria. Jó 
entendeu a correção de Deus, e respondeu humildemente: “Sou indigno; como posso 
responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca.” (Jó 40:4). Jó pediu desculpas a Deus 
por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador: “Certo é que falei de coisas que eu 
não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber... Por isso menosprezo 
a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza”. (Jó 42:3,6). O primeiro passo para 
reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas é a humildade. Enquanto acharmos que 
somos autossuficientes, que não precisamos de ajuda, não seremos capazes de perceber a 
grandeza de Deus. Só no Senhor temos real segurança. ➔ Dê uma nota para as seguintes 
áreas analisando se você tem confiado mais na força do Senhor ou em suas próprias forças 
(1 a 10 - Você tem agradado a Deus com humildade nas áreas abaixo): 
  
Namoro/casamento – Você tem esperado no Senhor ou tem se precipitado  

Emprego – Seu emprego tem tirado seu tempo de qualidade com Deus?          

Autoridades – Você tem agradecido a Deus pelas autoridades que Ele colocou 
na sua vida? 

 

Exortações – Quando confrontado sobre seus erros você aceita a exortação?  

 

➔ Há algo em sua vida que você ainda tenta “ajudar” Deus? Faça como Jó, que 
reconheceu que Deus é Todo-Poderoso e resolveu aceitar o que lhe acontecia. Deus Está no 
controle de tudo! Você pode descansar Nele e confiar. ➔ Porém, para que entendamos a 
grandeza de Deus, precisamos também conhecê-Lo verdadeiramente. Foi Jó quem disse: 
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. 
Jó 42:5. Não permita que o seu relacionamento com Deus seja algo superficial, mas que 
seja uma amizade profunda. ➔ Tome suas decisões: Quais áreas da sua vida que você tem 
questionado e se queixado com Deus? (  ) Decida entregar-se por completo e deixe Deus 
agir. Você lembra da história do povo sendo guiado no deserto por Deus? Eles só tinham 
que seguir a coluna de nuvem, porque Deus os guiava! (Leia Números 14.14). Decida 
seguir o que Deus mandar, independente da sua vontade. Confie no Deus que não falha.  
➔ Peça a Deus que conforte seu coração caso você esteja passando por uma situação 
difícil. Compartilhe suas decisões e peça forças para cumpri-las (1 Pedro 1.6-9).  
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