
 

ASSUNTO DA SEMANA : As grandes lições do livro de Jó 

Curitiba, 25 de novembro de 2018 

 

Objetivo do encontro: as lições do livro de Jó sobre o sofrimento. 

Para o líder: “Mas, vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será 

recompensado". 2 Crônicas 15:7 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Materiais: Duas bolas pequenas e cadeira para todos os participantes. 

 

Como fazer: Os participantes são divididos em dois grupos iguais, que sentam-se frente a frente, 

guardando uma distância. Todos os participantes devem tirar os calçados.. Cada grupo recebe uma 

bola, e esta deve ser colocada no meio dos pés do primeiro competidor de cada grupo. Após o sinal de 

início do jogo, com maestria e equilíbrio o primeiro jogador deverá tentar passar (rolar) a bola para os 

pés do segundo, e este para o terceiro, até o último jogador. O time que primeiro conseguir conduzir a 

bola, terá ganhado o jogo. Caso a bola caia no chão durante a competição, deve ser devolvida ao 

primeiro jogador, que irá recomeçar a brincadeira. 

Objetivo e aplicação: Na brincadeira um participante necessita do auxílio do outro. Igreja e família 

devem estar ligadas para que a aprendizagem ocorra. 

 

20 MINUTOS 

1. Leia: Efésios 1:3-6 

2. Orem louvando e agradecendo a Deus por sua misericórdia! 

3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

Sugestões: 1) Nada vai nos separar do amor de Deus 2) Majestade  

RESUMO DA MENSAGEM : Pr. Paschoal Pirajine Jr 



Texto: Jó 

 

INTRODUÇÃO  

O livro de Jó apesar de trazer algumas dificuldades de leitura, sendo o mais antigo livro da bíblia, por 

ser a maior parte dele escrito na forma poética, pode nos trazer lições sobre o sofrimento humano. 

 

 

I O SOFRIMENTO HUMANO NÃO É UMA EQUAÇÃO SIMPLES, MAS ELA CONTA 

COM MUITAS VARIÁVEIS 

 

O sofrimento possui várias variáveis: 

a) O sofrimento tem variáveis cósmicas: (Jó 1:9, Jó 2:4-5, Lucas 11:20-22) 

Há situações de sofrimento que fogem à nossa capacidade de compreender em um plano 

meramente humano. Elas fazem parte de uma dinâmica da batalha espiritual que estamos 

enfrentando em nossas vidas. Muitas vezes não dá pra explicar por que Deus dá permissão 

para o inimigo interferir em nossas vidas, mas é certo que há batalhas que somente uma 

intervenção do céu pode nos livrar delas. 

   b) O sofrimento tem variáveis pessoais: as consequências dos meus atos e 

decisões. (Jó 5:6-7) 

Nem tudo vem do diabo, algumas consequências vêm dos nossos atos e ações. Para este 

tipo de sofrimento precisamos aprender a nos arrepender e deixar Deus reconstruir a nossa 

vida sob uma nova perspectiva. 

    c) O sofrimento tem uma dimensão relacional (Jó 2:9, Jó 6:14-15, Jó 19:25-27) 

Às vezes a dor da nossa alma é causada por pessoas significativas em nossa vida, elas nos 

magoam, nos ferem e não sabemos lidar com a dor que por elas nos foi imputada. 

Nesta hora precisamos do imensurável amor de Deus pai para conosco. É dele que vem o 

nosso socorro e é Nele que precisamos colocar a nossa fé e nossa esperança a despeito da 

dor que outros geram em nós (Romanos 8:35-39). Quando a nossa dor está na dimensão 

relacional a cura vem do imensurável amor de Deus que toca a ferida da nossa alma. 

   d) O sofrimento tem também uma dimensão soberana: os propósitos eternos de 

Deus. 

A percepção de Jó sobre Deus era tremendamente limitada e depois desta experiência ele 

vive um verdadeiro encontro pessoal com o Senhor. Essa batalha veio para que 

pudéssemos conhecer: o caráter de Deus, o seu poder, seus planos e propósitos eternos. 

(Jó 42:2-6 ,Jeremias 29:11-13 ,1 Pedro 4:12-13 ,2 Coríntios 4:17-18) 

 

Às vezes só olhamos a vida e a morte, o sucesso e o fracasso na perspectiva da 

dimensão terrena, mas Ele nos convida, através do livro de Jó a olhar na 

perspectiva da eternidade. Por isso para o sofrimento que tem a dimensão da 

soberania de Deus a única solução é nossa comunhão com Ele, que nos permite 

entender quem é Deus e confiar nos seus propósitos eternos. 

 

 



 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a)  Quais são as grandes lições que o sofrimento acarreta? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Qual é a consequência de ter a visão limitada a respeito de Deus? 

b) Qual é o preço que se paga por não confiar nos propósitos de Deus? 

c) É certo dizer que o sofrimento nos faz crescer e permite que nos aproximemos de Deus? 

Por que? O que você já aprendeu de Deus em momentos difíceis da vida? Compartilhe!  

3– Checagem 

 a) Qual foi a sua reação diante de uma batalha? O que você mudaria hoje na sua reação? 

 b) Quer orar pedindo ajuda para confiar em Deus mesmo sem compreender todas as razões do 

seu sofrimento? Vamos orar! 

     

15 MINUTOS  

Neste fim de ano os Recitais Espaço Vida são ótimos meios de evangelizar aquela pessoa “resistente” 

a visita da célula ou culto.  

O ingresso é 1 Kg de alimento não perecível. Não perca!! 

Dias e horários  

27/11 | 20h | Templo | Concerto do Espaço Vida e Música 

05 e 06/12 | 20h | Templo | Espaço Vida e Dança apresenta “A Rainha Ester” 

11/12 | 20h | Capela | Recital do Espaço Vida e Banda 

 

10 MINUTOS 

Não é nada fácil passar por lutas, todos nós já fizemos perguntas a Deus, mas já colocou em oração? 

Ore pelas batalhas; Ore para que Deus o conforte; Ore para que Deus lhe abra os olhos. 

 



 


