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PACTOS DE JÓ – PACTOS 11 E 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

 
11) O pacto do bom testemunho. 

 

“Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre vigoroso e forte. (...) Todas as pessoas me 
davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar ninguém 

discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fosse gotas de água na 
areia” (Jó 29.20-22) 

 

O que significa ter um bom testemunho para você? Dê exemplos__________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Como você pode ter um mau testemunho? Dê exemplos ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

O que você entende de 1 Timóteo 4.14-16? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Como anda a sua reputação? Em qual área pode melhorar? _____________________________ 

 
Princípios que tiramos para as nossas vidas: 

 Devemos ser considerados ________ e pessoas de bem. 

Eclesiastes 7.1 – O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo 
Provérbios 22.1 – O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo 

 Devemos ser pessoas que __________ as outras para o bem. Romanos 12.2 

 1 Timóteo 3.7 – O bom testemunho na _________ da igreja.  

 Colossenses 4.6 – Bom testemunho ao _______. 

 2 Reis 4.8-9 – As pessoas estão ____________ você!  

 1 Coríntios 11.1 – Bom testemunho, um __________________!  
 

 
12) O pacto da fé. 

 

“Eu sei que tudo podes, ó Senhor, e nenhum dos teus planos é frustrado.” (Jó 42.2) 
“Pois eu sei que o meu redentor vive; no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a 

minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os 
meus próprios olhos; os meus olhos o verão...” (Jó 19.25-27) 

 
 
Fé: Ingrediente fundamental na vida Cristã.  
 
Hebreus 11:6 “De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele 
que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.” 
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Entenda: Existe uma guerra sendo travada pela sua vida, foi assim na vida de Jó, é assim na 
sua. Como um cabo de guerra. Deus de um lado, Satanás de outro. Mas no final, essa guerra só 
tem um vencedor: Deus. 
 
 
Satanás está só esperando uma oportunidade. 
 
1 Pedro 5:8  Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, 
rugindo e procurando a quem possa devorar.  
 
 
Entendendo 1 João 2.15-17 
 
1- __________________ 
2- __________________ 
3- __________________ 
 
Permanecer é a chave!  
 
1 Pedro 5:9  Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm 
em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.  
 

 
Como a Fé afeta sua vida?  
1 João 5:4:_____________________________________________________________________ 
Efésios 6:16:____________________________________________________________________ 
Gálatas 2:20:___________________________________________________________________ 
Lucas 17:6:_____________________________________________________________________ 
João 3:36:______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

      
 


