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A História de Jó nos dias de hoje 
 

A história de Jó é uma lição de vida e tem sido passada de geração a 
geração nas escrituras sagradas. Este livro fala sobre um homem fiel e temente 

a Deus que em certo dia é testado pelo demônio, cuja missão era testar a fé do 
povo. O demônio tirou de Jó todos os seus bens, suas posses, família, amigos, 

além de atingi-lo com doenças. Bom, todos conhecem os desafios que Jó 
enfrentou, mas podemos relacionar a historia da vida de Jó com os dias de 
hoje? Vamos pensar um pouco a respeito.  

Jó, segundo nos conta a Bíblia, era um homem bom ao qual coisas ruins 
aconteceram. Talvez um ponto chave da história seja que até mesmo as 

pessoas fiéis a Deus sofrem. Há um velho ditado que as pessoas usam que diz 
“Deus nunca vai te dar um fardo que você não possa carregar”. Apesar de 
todas as adversidades que podemos enfrentar em nosso dia a dia, como falsos 

amigos, doenças, a perda de entes queridos e bens materiais, a solidão, ainda 
assim não podemos perder a fé.  

Muitas vezes nós passamos por momentos de crise, assim como Jó, nos 
quais pensamos estar tudo perdido, momentos que não temos vontade de 
rezar, mas que com certeza sempre terão uma solução. Jó nos ensinou que 

apesar de todo o sofrimento e angustia, é preciso ter três coisas: Fé, em Deus 
e tudo o que é sagrado; paciência, pois “depois da tempestade vem a 

calmaria”; e por fim, mas não menos importante, a retidão, segundo os 
ensinamentos de Jó é preciso ter retidão de caráter e desviar-se do mal. Estes 
três itens juntos trarão nossa recompensa.   

Apesar da história de Jó ter sido escrita há muito tempo atrás, ela pode ser 
aplicada aos tempos de hoje. Afinal, não sabemos o que pode vir a acontecer 

em nossas vidas, podemos, assim como Jó, sermos testadas diariamente em 
nossa fé com a luxuria, a cobiça, a vingança. Porém devemos sempre ter em 
nossos corações e mentes as lições de Jó, sua confiança em Deus e a 

recompensa por sua honradez, como por exemplo: respeitar nossos pais, 
familiares e amigos, amar o próximo, não se envolver em coisas que 

questionem o seu caráter como roubo e drogas. 
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