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Capítulo 3: Olhe Para Dentro, Para o Alto e Ao Redor 
Lição de Áudio do Velho Testamento n

o
 48 

 

 

   Objetivo: Aprender com o exemplo de Jó a ter a perspectiva correta diante do      

   sofrimento. 

 

 

       “Eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que   

       o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus   

       próprios olhos; eu mesmo, e não outro! Como anseia no peito o coração!” 

—Jó 19:25-27 

 

Depois que os amigos de Jó deixaram de lhe apontar os pecados ele tinha cometido para merecer 

tal sofrimento e, -como ele deve ter cometido pecados para merecer tal sofrimento, um jovem 

chamado Eliú disse a eles que todos estavam errados e que Jó precisava olhar para o alto e ver a 

perspectiva de Deus sobre o sofrimento, porque ele estava pensando na sua fé apenas em termos 

do que ele receberia de Deus, e não o que Deus receberia dele. Quando Jó encontrou Deus, 

arrependeu-se e orou pelos seus amigos. Depois de ter orado por eles, Deus restaurou em dobro 

tudo o que ele tinha, antes de permitir que Satanás o provasse. 

 

Como Jó, podemos aprender com o sofrimento. Nosso choro pode levar-nos a fazer as perguntas 

certas sobre a vida e a eternidade. Também pode nos levar a escutar as respostas de Deus às 

nossas perguntas. Jó esperou bastante por suas respostas, mas Deus não se manteve calado para 

sempre. Finalmente, podemos deixar nosso choro nos levar ao ponto de crer nas respostas de 

Deus às nossas perguntas. Quando fizermos isso, experimentaremos as bênçãos e o consolo da 

salvação.  

 
1. Verdadeiro ou Falso? Todos os que aconselharam Jó concordaram em tudo que disseram. 
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2. Verdadeiro ou Falso? Sempre que sofremos é porque temos pecado na nossa vida. 

 

3. Verdadeiro ou Falso? Depois que Jó encontrou Deus, não alegava mais que era inteiramente 

justo. 

 

Assinale a resposta correta 

 

4. Qual é o assunto na metade do Livro de Jó? 

 a. Uma discussão sobre a causa do sofrimento de Jó. 

 b. Uma discussão de Jó com Deus. 

 c. Um ótimo texto sobre a causa do nosso sofrimento. 

 d. Um texto que mostra o que devemos fazer quando um amigo está passando por 

                sofrimento. 

 

5. Na discussão entre Jó e seus amigos, quem leva a culpa pelo sofrimento de Jó? (assinale as 

alternativas que se aplicarem) 

 a. Deus 

 b. O clima 

 c. Satanás 

 d. Jó 

 e. Os filhos de Jó 

 f. Má sorte  

 

6. Qual foi a alegação de Jó para seus amigos? 

 a. Que ele entendia o porquê do seu sofrimento 

 b. Que ele era justo 

 c. Que Deus permitiu que Satanás o afligisse como uma prova 

 d. Que Deus na verdade não existia 

 

7. Quais foram as atitudes louváveis de Jó? 

 a. Ele fez as perguntas certas 

 b. Ele ouvia as respostas de Deus 

 c. Ele creu nas respostas de Deus 

 d. Todas as opções acima 

 

8. De que maneira o Livro de Jó profetiza sobre Jesus? 

 a. Jó creu que seu Redentor viria um dia. 

 b. Os amigos de Jó disseram que ele precisava de um Salvador. 

 c. Deus disse a Jó que Jesus morreria na cruz para pagar pelos pecados dele. 

 d. Não existe indicação de Jesus no Livro de Jó. 

 

9. Por que Eliú pensou que deveria falar? 

 a. Ele era mais velho do que os outros. 

 b. Ele tinha mais instrução do que os outros. 

 c. Ele sabia que a sabedoria vem do Espírito de Deus. 

 d. Ele queria encorajar os amigos de Jó porque eles estavam no caminho certo. 
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10. Quem ou o que deveria ser o foco da sua vida? 

 a. Você mesmo 

 b. Sua família 

 c. Seu trabalho 

 d. Deus 

 

11. Do que Jó se arrependeu? 

 a. De toda imoralidade do passado 

 b. Da adoração a falsos ídolos 

 c. Da sua velha visão de Deus 

 d. De ter amigos tão tolos 

 

12. Para qual direção Deus quer que olhemos? 

 a. Para dentro 

 b. Para o alto 

 c. Ao redor 

 d. Todas as opções acima 

 

13. Qual das opções abaixo melhor descreve um cristão maduro? 

 a. A pessoa que espera receber apenas coisas boas de Deus 

 b. A pessoa que espera receber de Deus e dar a Ele 

 c. A pessoa que jamais espera receber nada de Deus 

 d. Nenhuma das Alternativas 

 

14. Quando sofremos como seguidores de Cristo, devemos… (assinale as alternativas que se 

aplicarem) 

a. Permitir que o sofrimento nos ajude a fazer as perguntas corretas 

 b. Permitir que o sofrimento nos leve a ouvir a Deus 

c. Permitir que o sofrimento nos leve a crer nas respostas de Deus às perguntas 

corretas 
 d. Permitir que outros vejam nosso sofrimento e lamentação 

 

 

    Qual é a sua motivação para ser crente: o que você espera que Deus faça por você, o   

    que você espera fazer para Deus, ou as duas coisas? O que o Livro de Jó ensina sobre   

    aqueles que esperam apenas receber de Deus e não dar? 

 

 

 

 
 

    Agradeça a Deus por tudo que você tem recebido dEle. Peça a Ele que lhe mostre o que 

    quer que você entregue a Ele e como Ele quer que você O sirva. 

 


