
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 15 – O Livro de Job 
1. O Livro 

Os desassete livros que já temos estudado são históricos.  Os cinco que vamos começar a estudar agora são 

poéticos – Job, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e Cantares de Salomão.  Estes 5 são experienciais.  Os outros 

livros falaram de uma nação – estes 5 falam de indivíduos.  Os outros falaram do povo Hebraico – estes 5 falam 

do coração humano.  (Há muito a aprender sobre poesia Hebraica mas o nosso tempo não permite este estudo.) 

2. Uma Explicação 

Uma explicação do livro de Job é necessária para o entender.  Capítulos 1 e 2 não são poesia, mas um prólogo 

histórico ao poema.  O poema começa no capítulo 3 e termina no 42:6.  Os 11 versículos finais são um epílogo 

histórico ao poema. 

O facto simples que dá significado ao livro é que Job não sabia o conselho divíno de Deus.  Entre o prólogo, que 

mostra que as provas de Job tiveram a sua origem no céu, e o epílogo, que mostra como as provas e aflições de 

Job serviram como enriquecimento e bênçãos,  temos um grupo de homens dando o seu próprio conselho 

respondendo à pergunta “porque é que estas coisas aconteceram a Job?”  Eles não sabiam nada sobre o 

raciocínio de Deus e estavam a teorizar às escuras.  Devemos aprender que quando há aflição, Deus tem uma 

razão.  Se Job tivesse sabido as razões para as suas aflições, não haveria fé da sua parte.  As Escrituras são sábias 

nas suas reservas e revelações.  Job não tinha de saber as razões, e nisto está a mensagem do livro. 

3. A Mensagem Central 

A mensagem central é “Bençãos por Sofrimento” ou, porque é que os justos sofrem? A solução encontra-se na 

explicação do prólogo e nas bençãos de Deus no epílogo.  Este livro é uma grande ilustração de Romanos 8:28 e 

Hebreus 12:11. 

4. A Estrutura do Livro 

PRÓLOGO 
capítulos 1 e 2 

DIÁLOGO 
capítulos 3-42:6 

EPÍLOGO 
capítulo 42:7-17 

 
 

Job – a sua devoção na prosperidade 1:1-5 
 
 

Satanás – a sua mentira e malignidade 1:6-19 
 
 

Job – a sua devoção na prosperidade 1:20-22 
 
 

Satanás – mais malignidade 2:1-8 
 
 

Job – a sua devoção em situações extremas 
2:9-13 

 

Job – lamentação capítulo 3 
 

PRIMEIRO TRIAD 
Elifaz vs. Job – capítulos 4-7 

Bildad vs. Job – capítulos 8-10 
Sofar vs. Job – capítulos 11-14 

 
SEGUNDO TRIAD 

Elifaz vs. Job – capítulos 15-17 
Bildad vs. Job – capítulos 18-19 
Sofar vs. Job – capítulos 20-21 

 
TERCEIRO TRIAD 

Elifaz vs. Job – 22-24 
Bildad vs. Job – capítulos 25-31 
Sofar vs. Job – capítulos 32-37 

 
Intervenção de Deus – capítulos 38-41 

 
 

Job – a sua integridade – 42:7 
 
 

Amigos – as suas exortações – 42:8 
 
 

Job – o fim da sua prova – 42:10 
 
 

Família – restaurada – 42:11 
 
 

Job – a sua prosperidade – 42:12-17 

 

5. Job é Factual 

Alguns sugerem que este livro é ficção.  As Escrituras afirmam que é factual.  Veja Ezequiel 14:14, 16, 18, e20.  

Como Noé e Daniel foram pessoas verdadeiras, porque é que Deus usaria como exemplos dois homens reais e 

um imaginário?  Tiago refere a Job em Tiago 5:11, “...ouvistes qual foi a paciência de Job...” 

 

 

 



6. O Prólogo – capítulos 1 e 2 

Lemos nestes capítulos a conversa entre Deus e Satanás.  Apocalipse 12:10 diz-nos que Satanás tem acesso a 

Deus como o “acusador dos nossos irmãos.”  Em Zacarias 3:1-2, Satanás está na presença de Deus acusando 

Josué.  Leia também Lucas 22:31.  Devemos lembrar estas coisas sobre Satanás: 

 - Satanás não é omnisciente nem omnipresente.  Só Deus sabe tudo e está sempre presente. 

 - Ele é responsável perante Deus. 

 - Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus – Job 38:11. 

 - Com cada permissão há uma limitação – Job 1:12 e 2:6. 

7. O Diálogo 

A secção principal do livro está escrita na forma “dramática tríade”.  São seis falantes – Job, Elifaz, Bildad, Zofar, 

Eliú e Deus.  O tema da discussão é “Porque é que Job sofre?”  Finalmente Deus fala quando o homem não 

consegue responder. 

(1) Elifaz – o primeiro a vir de longe para “confortar” Job.  É o mais velho e sábio.  Ele oferece tres discursos e o 

seu raciocínio está baseado em experiência e que Job deve estar a sofrer por causa do pecado.  Nota 4:8, 

5:17-27, 22:5-9 e 22:13.   

(2) Bildad – Este “amigo” é mais severo que o Elifaz.  Ele baseia o seu argumento na tradição.  Nota 8:8, 18:5-20 

e 8:20 – “Eis que Deus não rejeitará ao recto; nem toma pela mão aos malfeitores.”  No capítulo 8:6 ele 

infere que Job é um hipócrita. 

(3) Zofar – Ele fala só duas vezes no debate.  Na terceira ronda é substituído pelo Eliú.  A sua teoria é baseada na 

suposição.  Ele suponha as seguintes afirmações: 11:6, 20:4, 20:5 “O júbilo dos ímpios é breve” e 11:6 

“...Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade.” 

(4) A resposta de Job – Job refuta a teoria na primeira ronda, dizendo que Deus faz prosperar o justo e castiga o 

injusto.  Job é justo, mas está a ser afligido (6:22-28, 12:3, 13:2-5, 15, 16) 

Na segunda tríade, os tres insistem que os injustos é que sofrem e só os injustos.  A resposta de Job é que os 

justos também sofrem (19:25-26, 21:7). 

Na terceira ronda a mesma teoria é reafirmada e Job declara a sua inocência.  Ele declara que os injustos 

frequentemente prosperam neste mundo (24:6). 

 Job foi quebrado – 16:12-14 

 Job foi derretido – 23:10 

 Job foi amolecido – 19:21 e 23:16 

(5) Elíu – o confronto é diferente.  Ele tenta convencer o Job que ele deveria ser mais humilde e ensinável e que 

ele está a pecar por causa do sofrimento e não vice-versa – 33:8-11 e 35:15-16.  Mas Job precisava de ouvir 

outra voz sem ser humana, e ouviu! 

(6) Deus – a voz dum redemoinho! 

Deus fala nos capítulos 38 a 41.  Ele compara o poder de Deus com a pequenez do homem: 

 - em relação à terra – 38:1-18 

 - em relação aos céus – 38:19-38 

 - em relação aos seres vivos – 38:39 a capítulo 39 

 - em relação a casos especiais – capítulo 40 a 42:6 

Deus traz Job ao fim de si mesmo.  Veja 40:1-5 e 42:5-6. 

8. O Epílogo – 42:7-17 

Deus falou com furor sobre os tres “amigos” porque eles tinham feito tantos danos à alma de Job como Satanás.  

Deus transforma, vindica, e restaura Job: 

 - transformação – “ele aceitarei” – versículo 8 

 - vindicação – “o meu servo Job” – versículo 8 

 - restauração – “e o Senhor acrescentou a Job...em dobro, a tudo quanto dantes possuía” – versículo 10 

 

Que cada sofredor “Descansa no Senhor e espera nele” – Salmo 37:7. 

 



O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 Quas são as tres divisões principais do livro? ____________________________________________________ 

 Satanás é limitado por Deus? __________________ 

 A conversa entre Deus e Satanás foi facto ou ficção? _____________________________________________ 

 Nomeia os 3 amigos que deram conselhos a Job? ________________________________________________ 

 Qual foi a mensagem de Job para si? __________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

  

TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia 4 Salmos Messiânicos por dia – são 2, 8, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 35, 40, 41, 45, 50, 55, 61, 68, 69, 72, 

89, 96, 97, 98, 102, 109, 110, 118, 132. 

2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana. 

3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia. 

4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia. 


