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PACTOS DE JÓ – PACTO 1 E 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

1) O pacto da mansidão 
 

Mansidão é a _________ dos seus __________ e posses a Deus, confiando nele para os defender. 
 

“Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-
se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus dizendo: –– Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O 
Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou; louvado seja o seu nome”.  
(Jó 1.20-21) 
 
“Ele é o meu juiz; só posso pedir misericórdia... Sou inocente, mas não me importo com isso” (Jó 9.14b-
21) 
 
“Eu sei que no céu tenho quem me defenda; o meu advogado está lá” (Jó 16.19) 

 
➢ O que não é mansidão?  

o Não ter ________ pessoal / personalidade. 
o Ser fraco / mole. 
o Ser ________. 
o Ser medroso / covarde. 

➢ Qualidades dos mansos: 
o Controle e substituição da _____ pela ________. 
o Não se ______ por insultos ou ofensas. 
o Não tem espírito de _________. 
o ___________. 
o Entende que tudo o que tem ___________ a Deus. 
o Entrega todas as __________ e direitos violados a Deus.  

 
Tarefa em grupo. 
Divida em grupo de 4 ou 5 pessoas e explique o que o texto ensina. Compartilhe com o grupo o que mais 
chamou a sua atenção. 
 
Mateus 5.5 
........................................................................................................................................................................... 
Gálatas 5.22 
......................................................................................................................................................................... 
Salmos 37.1-
11..................................................................................................................................................................... 
 
Princípios para as nossas vidas: 

• Tudo o que temos pertence a _______ e Ele pode usar como ________. (1.21) 

• Não importa o que __________ sobre justiça, devemos _________ no padrão de Deus. (9.21) 

• Jesus é nosso ___________, ele nos defende. (Jó 16.19, 1João 2.1) 
 

2) O pacto da humildade 
 

Humildade é a ____________________ a autoridade de Deus e daqueles que ele colocou sobre você. É 
um ______ de vida.  
 

“...se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, 
apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus.”. ( Jó 2.10) 
 

“Quem sou eu, então para responder a Deus? Onde vou discutir com Ele? Ainda que eu tivesse razão, eu 
não responderia.” (Jó 9.14a) 
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Princípios para as nossas vidas: 

• Devemos _________ das nossas ___________ tanto as coisas boas quanto as ruins e confiar em 
Deus. (2.10) 

• Não devemos _____________ com nossas autoridades. (9.14a) 

• Tenha sempre um espírito humilde. (Prov 16.19) 

•  Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. 
 
O que humildade não é: 

• ________________. 

• Ódio a si mesmo ou eliminação própria. 

• Sub-valorização de sua capacidade. Achar-se ____________. 

• Passividade. 

• Ter que ser _________ financeiramente. 

• Achar que pode sem Deus. 
 

3 decisões do humilde – fazer em aula 
  

1) Submissão voluntária a Deus.  
 

• Humildade é algo essencial aos filhos de Deus.  Deus quer que nos submetamos 
voluntariamente a Ele. 

o Tiago 4.6-7; Hebreus 12.9; Mateus 18.4; Romanos 8.6-8 

• A importância da pobreza de espírito é tão grande quanto a recompensa 
 

2) Submissão voluntária às autoridades. 

• Humildade é algo essencial aos filhos de Deus.  Deus quer que nos submetamos 
voluntariamente a Ele. 

o Tito 3.1 

• A Palavra εξουσια exousia era usada tanto para os governantes em geral quanto para os que 
possuíam o atributo da autoridade sobre outros seres humanos.  

• Há nas escrituras textos que falam exclusivamente das autoridades governamentais, outros da 
autoridade como uma instituição de Deus e ainda outros de ambos. 

• Quando Deus criou o mundo, ele ordenou e organizou a estrutura de autoridade. (Rom. 13.1-7 ; 
Cl. 1.15-18) 

• Autoridade “Guarda-chuva” 
 

a) Na ___________: Cristo➔Pai ➔ Mãe ➔  Filhos . (Ef. 5.22; 6.1) 
 
b) Na __________: Cristo ➔ Pastores ➔ Líderes ➔ Membros ➔ Membros. (Hebreus 13.17; Tito 

2.15;) 
 
c) No __________: Governantes Maiores ➔ Governantes Locais ➔ Cidadãos. (1 Pe 2.13-14) 

 
 d)   No ___________: Empregador ➔ Empregado.  (1 Pe 2.18; Tito 2.9; Ef 6.5-9) 
 

3) Eliminação do orgulho 

• Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. (Pv 16.5) 

• A falta de pobreza de espírito (humildade) gera orgulho. 

• Orgulho gera desgraça. Humildade gera sabedoria. (Pv. 11.2) 

• O primeiro a se exaltar (rebelar) contra sua autoridade foi Satanás (Is. 14.13-14). Isso trouxe 
muita desordem e destruição que até hoje sofremos. (Rom 8.19-22) 

 

 

 

 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    
 


