
 

ASSUNTO DA SEMANA: As grandes lições do livro de Jó (continuação) 

Curitiba, 02 de Dezembro de 2018 

 

Objetivo do encontro: Como célula precisamos estar preparados para acolher de uma maneira sábia 

a quem está sofrendo, seja um integrante da célula ou uma visita que esteja passando por 

problemas. 

 

Para o líder: por meio dos estudos do livro de Jó, há uma preparação para acolhermos de forma 

sábia, aquelas pessoas que estão sofrendo e precisam de atitudes com reais valores cristãos. É 

importante nos prepararmos para não agirmos de uma forma simplista, quando as situações 

necessitam de compaixão, em algumas vezes uma acolhida sincera ou um ouvido silencioso bastam. 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Material: um tapa-olho de dormir ou lenço, para cobrir os olhos. 

Como fazer: de pé, peça a um voluntário que vende seus olhos, peça as pessoas para mudarem de 

posição quietas e depois sussurrem uma pessoa por vez, um versículo bíblico (falando bem 

baixinho), tem que pedir para a pessoa com os olhos vendados, adivinhar quem está falando.  

Objetivo e aplicação: quem estiver atento, mesmo que seja um sussurro reconhecerá a Deus e ao 

que Ele está falando para nós, a mensagem vem muitas vezes em alto em bom som, mas temos que 

estar preparados para aquelas palavras que vem de forma discreta e que são para aquele momento 

adequado da nossa vida.  

 

 

20 MINUTOS 

1. Leia: Salmo 111. 

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



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

Sugestões: Te adoro meu Rei, Já Refulge a gloria eterna, Tu somente és Deus, Porque vivo está. 

   



RESUMO DA MENSAGEM: As grandes lições do livro de Jó (continuação) 

Pr. Paschoal Piragine Jr 

Texto: Jó 42:7-9 

 

INTRODUÇÃO  

Vemos alguns temas no livro de Jó quanto ao sofrimento humano, neste estudo há uma advertência 

quanto ao reducionismo, tendo um cuidado quanto a pormenorizarmos problemas ou situações.  

Por isto as respostas simplistas foram reprendidas pelo Senhor, em momentos que não eram 

adequados ou que envolviam uma compaixão das pessoas que estavam dando apoio.  

Então, quais são os reducionismos encontrados no livro de Jó? 

 

I. O moralismo dos amigos de Jó. Textos base: Jo 16:2-3, Jo 19:1-3, Jo 21:2 e 34.   

 

O moralismo é uma forma de reducionismo onde todo o mal que sofremos é fruto de alguma falha 

nossa em relação a Deus. Por isso algumas pessoas se questionam: Por que Deus está me punindo? 

O que estou fazendo de errado? Talvez eu precise ir mais a igreja. Talvez eu precise orar mais. 

 

Nem sempre temos as respostas às perguntas da alma em sofrimento, porque o sofrimento é uma 

equação que contempla inúmeras variáveis. Mas podemos ser instrumentos de amor e consolação 

de Deus nos momentos de sofrimento. O amor continua a ser instrumento de consolação, quando 

olhamos nesta perspectiva, percebemos que esta era a grande necessidade de Jó, era deste amor 

que anda junto com o que sofre que ele se ressentia e precisava. 

 

II. Um consolo que não condiz com a realidade. Textos base: Jo 17:12, Rm 12:15.   

 

Outro reducionismo é quando tentamos consolar alguém negando a realidade visível. Jó afirmava 

que algumas pessoas bem-intencionadas tentavam consolá-lo dizendo que logo tudo iria ficar bem, 

ou que o mal que ele estava vivendo não era tão grande quanto ele mesmo era capaz de ver. 

Quando isto acontece deixamos de ser relevantes, pois nos tornamos superficiais. As pessoas 

precisam tratar das angustias da alma, dos seus medos, mas não o farão se não formos verdadeiros 

ou se fugirmos da realidade. 

 

III. O cinismo. Textos base: Jo 21:14-16, Jo 34:9, Jo 27:8, Hb 9:27. 

 

Enquanto as pessoas religiosas tendem a ver o sofrimento como uma punição, as pessoas 

secularizadas tendem a ver o sofrimento como a aleatoriedade da vida. O cinismo é baseado na ideia 

de que ninguém está no controle, que a vida é aleatória. É apenas uma questão de sorte, além de 

afirmarem que não há um bom e poderoso Deus encarregado de tudo. 

Eles muitas vezes usam o sofrimento para defenderem o seu ponto de vista da inexistência de Deus, 

ou se Deus existe ele é incompetente ou indiferente, porque ele permite este tipo de mal e 

sofrimento, como consequência disto, afirmam que não vale apena servir a Deus. 

A resposta é que a vida é mais do que podemos ver e todos nós temos um encontro marcado com o 

nosso criador   

 

  



IV. A autocomiseração. Textos base: Jo 21:14-16, Jo 34:9, Jo 27:8, Hb 9:27. 

 

O terceiro reducionismo é que olha o sofrimento na perspectiva única do que estamos sentindo. É o 

reducionismo da autocomiseração. Da pena de si mesmo. Este é um sentimento que nos faz olhar a 

vida como sem sentido e até desejar a morte, é interessante perceber que os questionamentos e o 

sentir pena de si mesmo fazem parte de um ciclo: Primeiro, ora ele perde a esperança, ora ele a 

recobra. E segundo, ora ele questiona a Deus e o considera injusto porque não age diante do seu 

sofrimento, ora ele crê que seu redentor vive. Creio que todos nós passamos por oscilações assim. 

 

Para o reducionismo da autocomiseração só encontraremos respostas na comunhão com o Senhor 

que nos ajudará a redescobrir o propósito de vivermos em qualquer que seja a situação de nossa 

existência.  Nele confiamos e esperamos que todos os seus propósitos se cumpram em nós e através 

de nós. 

 

CONCLUSÃO  

A nossa vida não é homogênea, perfeita e certinha, há muitos altos e baixos, variando 

constantemente. Na nossa comunhão com o Senhor, é que esperamos para que Ele nos mostre os 

propósitos e sentidos de tudo que passamos, daquilo que está ocorrendo e acontecendo conosco.  

 

Então como célula é importante estarmos atentos a necessidade dos irmãos a nossa volta, ser um 

ouvido sincero e estarmos preparados no amor de Cristo para acolhermos as pessoas, não como 

doutrinadores, mas como cristãos que estão participando da vida de alguém que está sofrendo. 

 

35 MINUTOS  

 

1 – Pergunta de descoberta (caráter geral)   

a) O que significa a palavra “reducionismo” quando aplicada ao livro de Jó? 

b) Na sua opinião, porque tanta gente fica se perguntando se Deus as está punindo 

quando estão sofrendo?  

 

2 – Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Por que o moralismo pode ser uma forma de reducionismo, quando o assunto é o 

sofrimento das pessoas?  O quê significa ser um moralista? E o que isso implica na 

vida de um irmão que está passando por dificuldades? 

b) O quê palavras simples podem gerar em alguém que precisa apenas de apoio, como 

Jó teve com seus amigos? 

c) O quê significa para você a frase “somente escutar”? 

 

3 – Checagem  

a) Como podemos deixar de ser superficiais e passar a ser relevantes na vida das 

pessoas? 

 



15 MINUTOS  

Vamos praticar algum evento comunitário neste natal? Que tal adotar uma casa lar, ou uma casa de 

repouso, ou uma escola pública, ou entidades sem fins lucrativos que apoiem causas? Procurando 

dar atenção às pessoas, ajudar com uma limpeza ou pintura, ou quaisquer situações que possam 

fazer a diferença na vida de outras pessoas. 

Aproveitem que o Nataleluia está chegando, convidem os alvos de oração ou aquelas pessoas que 

estão precisando da palavra de Deus, para assistirem este grande momento de evangelização. 

Lembrem que é um momento único para trazer pessoas que estão precisando de uma palavra, para 

serem evangelizadas e quem sabe começar a frequentar a sua célula ou a virem aos cultos na igreja. 

  

10 MINUTOS 

Vamos orar pelo Nataleluia, para que Deus esteja direcionando o propósito desta campanha e que 

corações sejam resgatados pela mensagem que está sendo transmitida. Oremos pelos lideres do 

projeto, pelos voluntários e famílias envolvidas, pedindo a proteção de Deus e as bênçãos sobre 

todo o trabalho realizado. 

 

Vamos orar pelas pessoas que estão começando a participar da nossa igreja, que sejam alcançadas 

no amor e nas palavras de Jesus. Que estejam sendo preparadas a receber o amor de Jesus e aceita-

lo como salvador. Oremos também por aquelas pessoas que já estão conosco há algum tempo nas 

células e/ou na igreja, que possam tomar uma decisão de se tornarem membros e compartilhar toda 

esta alegria de ser parte do corpo de Cristo. 

 

 


