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Texto Áureo: 
 

JÓ 42.10 

10 E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos; e o Senhor acrescentou 

a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 
 

JÓ 29.1-5; 30.1-5; 31.1-5 

 

JÓ 29 

1 E prosseguindo Jó em sua parábola, disse:  

 

2 Ah! Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me 

guardava!  

 

- Jó prosseguia no seu desejo de ter a comunhão com Deus que dantes desfrutava. Ansiava por  

(1) o cuidado e proteção especiais de Deus;  

(2) a candeia de Deus para lhe mostrar o caminho nas situações obscuras ou difíceis;  

(3) a íntima comunhão e amor de Deus (vv. 4,5; cf. Pv 3.32);  

(4) a graça de Deus para lhe ajudar a praticar o bem (vv. 12-17); e  

(5) sabedoria para compartilhar com os outros (vv. 21-25). Aquilo que Deus era para Jó, Ele promete 

ser para todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. 

 

3 Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, 

caminhava pelas trevas;  

 

4 como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda;  

 

5 quando o Todo-poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos, em redor de mim; 

 

JÓ 30 

1 Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de 

pôr com os cães do meu rebanho.  

 

2 De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes 

o vigor?  

 

3 De míngua e fome se debilitaram; e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados 

e desertos.  
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4 Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros.  

 

5 Do meio dos homens eram expulsos (gritava-se contra eles como contra um ladrão). 

 

JÓ 31 

1 Fiz concerto com os meus olhos; como, pois, os fixaria numa virgem?  
 

- Nesta seção, Jó passou em revista sua sólida integridade espiritual, sua fidelidade a Deus e sua 

bondade para com o próximo As declarações de Jó a respeito da obra redentora de Deus nele 

abrangiam todos os aspectos da vida. Falou da sua inocência quanto aos pecados do coração, inclusive 

a sensualidade e pensamentos impuros. 

 

-Jó observava o padrão de santidade interior que Cristo expressou no sermão da montanha (Mt 5.28). 

Jó tinha feito um concerto com seus olhos para evitar desejos -sensuais estimulantes de quem olha 

fixamente com malícia para uma jovem (cf. Gn 3.6; Nm 15.39). Ele sabia que a sensualidade 

desagradaria ao seu Senhor e arruinaria a sua vida espiritual (vv. 2-4). 

 

2 Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-poderoso desde as 

alturas?  

 

3 Porventura, não é a perdição para o perverso, e o desastre, para os que praticam iniqüidade?  

 

4 Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos?  

 

5 Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano. 
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