
DIA 234 

Leia Jó 4.1 até 7.21 

 

ESTUDO DE HOJE: JÓ 4.7,8 
 

          Embora mais tarde Deus tenha repreendido Elifaz por estar errado 
em seu conselho para Jó (Jó 42.7), nem tudo que ele disse estava errado. 
É verdade que, por fim, todos que promovem pecado e problemas serão 
punidos, mas é falso que todos inocentes nunca irão sofrer.  
     Embora Elifaz tivesse feito muitos comentários bons e verdadeiros, ele 
teve três conclusões erradas: a pessoa boa e inocente nunca sofre; os que 
sofrem estão sendo punidos por seus pecados passados; e Jó, por estar 
sofrendo, havia feito algo errado aos olhos de Deus.  
      E quanto a você? Acredita que todos recebem o que merecem? Vê o 
sofrimento do próximo e pergunta -se o que ele fez para merecer aquilo? 
Enfrenta seus próprios sofrimentos imaginando pelo que Deus está 
punindo você? 
     Tome cuidado ao atribuir culpa quando vir alguém sofrendo ou 
quando passar por isso em sua vida. Podemos criar explicações assim 
como fez Elifaz, mas talvez Deus tenha algo que precise fazer em nós ou 
por nosso intermédio. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE DEVEMOS FAZER QUANDO QUEREMOS RECLAMAR COM DEUS?  
      Jó reclamou com todas as forças, e Deus repreendeu-o por isso. No 
entanto, por fim, o Senhor confirmou a retidão de Jó.  
     A maior queixa de Jó era Deus não permitir que ele provasse sua 
inocência diante do Pai e dos homens. Seus amigos atacaram-no por ele 
tentar justificar-se, mas Deus declarou-o inocente. No entanto, o Senhor 
repreendeu-o por ter criticado a justiça divina. Em um ato gracioso, mas 
firme, de autorrevelação, Jeová mudou o foco de Jó, tirando-o de seus 
problemas e colocando-o em si mesmo (Jó 38.41).  
     Em geral, a Bíblia diz que reclamar é errado. Por exemplo, Deus julgou os 
israelitas por reclamarem das dificuldades da vida no deserto (Nm 14.27-37). 
No entanto, Ele aprovou Jó e advertiu aqueles que eram contra ele queixar-
se (Jó 42.7,8). 
     As Escrituras encorajam-nos a alegrarmo-nos e a darmos graças por 
tudo (Ef 5.20; Fp 4.4: I Ts 5.16-18). Assim, quando quisermos reclamar em 
oração, devemos seguir o padrão dos Salmos, o que faz nosso foco voltar-se 
para Deus. A Bíblia convida-nos também a suportar o sofrimento e a 
persistir em oração (Tg 5.10.13). Portanto, o exemplo positivo de Jó não é a 



forma como ele reagiu aos seus problemas ou aos seus "consoladores", mas 
como ele respondeu a Deus (Jó 40.4,5: 42.1-6; Tg 5.11). 
 

Leia I Coríntios 14.18-40 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 13.8-10 

 
     Na cultura de Corinto, as mulheres não podiam confrontar os homens 
em público Aparentemente, algumas mulheres que se tornaram cristãs 
pensaram que sua liberdade em Cristo lhes tinha dado o direito de 
questionar os homens no culto público. Isso estava causando divisões na 
igreja.  
     No entanto, as mulheres não são as únicas que Paulo orienta que 
"estejam caladas" em reuniões da igreja. Ele também diz isso para os que 
falam em línguas sem intérprete e para aqueles que profetizam enquanto 
outro recebe uma revelação de Deus (1 Co 14.28,30). Paulo dá essas 
instruções para que "faça-se tudo decentemente e com ordem" (1 Co 14.40) 
O foco principal do apóstolo não era o papel das mulheres na igreja, mas, 
sim, garantir que fosse feito "tudo para edificação". (1 Co 14.26).  
     Paulo estava centrado em um culto organizado e que trouxesse 
unidade. Isso significa que, hoje, as mulheres não devem falar no culto? 
Fica claro em 1 Coríntios 11.5 que muitas oravam e profetizavam no culto 
público. Também fica claro nos capítulos 12-14 que mulheres recebem dons 
espirituais e eram incentivadas a exercitá-los no Corpo de Cristo. Portanto, 
as mulheres têm muito a contribuir e podem participar dos cultos. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Hoje, ore por justiça na vida dos justos. Ponha-os, em oração, sob o cuidado 

de Deus. Ore também por justiça contra quem busca fazer o mal aos 
outros. Ponha-os igualmente nas mãos de Deus.  

Leia Salmos 37.30-40 

 

Leia Provérbios 21.27 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


