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Capítulo 2: Corações Feridos 

Lição de Áudio do Velho Testamento n
o
. 47 

 

 

   Objetivo: Introduzir o Livro de Jó como o livro da Bíblia que melhor trata da questão do 

   sofrimento. 

 

 

       “Saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, e o Senhor o levou;   

       louvado seja o nome do Senhor.” 

—Jó 1:21 

 

O povo de Deus sempre passou por sofrimentos. Viver é difícil e complexo, e tornarmo-nos 

crentes não nos livra de problemas. Mas Deus tem uma mensagem para nós quando estamos 

sofrendo: a dor e o sofrimento são inevitáveis, mas sentir-se miserável é opcional. Essa é a 

mensagem do Livro de Jó. 

 

O Livro de Jó é um dos maiores poemas já escritos. Ele também pode ser lido como se fosse um 

roteiro de peça com três atos, que se inicia com um diálogo entre Deus e Satanás, continua com 

os diálogos entre Jó e seus amigos, sobre seus problemas, e termina com Deus restaurando para 

Jó, tudo o que ele tinha perdido. No primeiro ato, Deus permite que Satanás tire todas as bênçãos 

de Jó, sua riqueza, seus filhos e sua saúde. Jó passou nesse teste não se voltando contra Deus, 

mas ele não entende porque tantos problemas. Grande parte do livro conta como ele e seus 

amigos buscaram respostas para a causa do sofrimento. No final, Deus afirma que todos os 

amigos de Jó estavam errados e aí, restara a Jó todas as suas bênçãos.  

 

 
1. Verdadeiro ou Falso? Muitas pessoas entendem que o Livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. 

 

2. Verdadeiro ou Falso? A melhor maneira de ler as Escrituras é ter em mente: “Quando eu 

entender a mensagem, vou obedecer e colocá-la em prática.” 

 

3. Verdadeiro ou Falso? O Livro de Jó é um poema. 
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4. Verdadeiro ou Falso? Quando sofremos, Deus espera que nos submetamos ao sofrimento sem 

fazer perguntas. 

 

Assinale a resposta correta 

 

5. Para quem o Livro de Jó foi escrito? 

 a. Para as pessoas que têm problemas 

 b. Para os feridos de corpo e alma 

 c. Para pastores e sacerdotes 

 d. Para não crentes 

 

6. Como podemos saber se as Escrituras são verdadeiras? 

 a. Estudando durante vários anos para compreendê-las. 

 b. Tentando provar que é falsa. 

 c. Lendo com um coração disposta a obedecer. 

 d. Pedindo que líderes religiosas as expliquem. 

 

7. Leia Mateus 5:4. Qual a relação desse versículo com o Livro de 

Jó? 

 a. Jó é uma ilustração desse versículo. 

 b. Jó contradiz esse versículo. 

 c. Jesus ensinou que Jó não teve fé suficiente. 

d. Jesus explicou que o sofrimento de Jó não era importante 

para a vida cristã. 

 

8. Como recebemos as bênçãos no sofrimento? (assinale as alternativas que se aplicarem) 

 a. Aprendendo a fazer as perguntas certas 

 b. Aceitando todo sofrimento como merecido 

 c. Ouvindo as respostas de Deus às nossas perguntas 

 d. Crendo nas repostas de Deus às nossas perguntas 

 

9. Quando mais crescemos espiritualmente? 

 a. Quando está tudo bem 

 b. Quando nos tornamos mais influentes 

 c. Somente uns dez anos depois de ter recebido a Cristo 

 d. Quando passamos por tribulações e provas 

 

10. De acordo com a conversa entre Deus e Satanás no início do Livro de Jó, por que Jó sofreu? 

 a. Porque ele viveu em pecado 

 b. Porque ele vivia uma vida justa com Deus e Deus permitiu que Satanás o testasse 

 c. Porque ele fez perguntas demais a Deus 

 d. Porque ele não sabia muita coisa sobre Deus 

 

Bem-aventurados os 

que choram, pois 

serão consolados. 

             Mateus 5:4 
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11. Como Jó respondeu ao sofrimento? 

 a. Ele amaldiçoou a Deus. 

 b. Ele abandonou sua fé. 

 c. Ele permaneceu fiel. 

 d. Ele celebrou. 

 

12. Quando Satanás atacou a saúde de Jó, qual foi o limite imposto por Deus? 

 a. Satanás só poderia atacar Jó por um mês. 

 b. Satanás só poderia causar dores não muito fortes. 

 c. Satanás poderia fazer o que quisesse, até mesmo tirar a vida de Jó. 

 d. Satanás poderia fazer qualquer coisa, exceto tirar a vida de Jó. 

 

13. O que de mais importante podemos fazer quando um amigo está passando por sofrimento? 

 a. Estar próximo e oferecer ajuda 

 b. Dizer as palavras certas 

 c. Resolver todos os problemas 

 d. Ficar bem afastado 

 

 

    Você faz perguntas a Deus quando está passando por sofrimento? O que você pergunta   

    a Ele? Você já ouviu a resposta de Deus?   

 

 

 

 

 
 

    Agradeça a Deus que está sempre com você, mesmo quando você passa por sofrimento. 

    E agradeça a Ele porque Jesus venceu o mundo. Peça a Deus que use você para      

    consolar e fortalecer outras pessoas que estão passando por dor e sofrimento. 

 

 


