ESTAÇÃO
CULTIVO

CONSOLANDO
JÓ
“De tanto gemer, não consigo comer; meus gritos de dor se derramam como água.” Jó 3:24

COMPREENDENDO JÓ
Do Antigo Testamento, o livro de Jó é um dos mais difíceis de aplicar, pois muitas palavras dos seus amigos,
por exemplo, são conselhos ruins e devem ser lidos com muito cuidado, assim como muitas das palavras de
Jó, que são desabafos que faz por sua situação de extremo sofrimento. No entanto, pela leitura que tem Cristo
como centro, podemos entender que muitas de suas indagações foram respondidas pela obra de Jesus.

O INOCENTE PELOS CULPADOS
“Pense bem! Acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos?” Jó 4:7
Elifaz, um dos seus amigos, tenta convencer Jó de que seus sofrimentos ocorreram por causa de um pecado ou
de uma vida em desobediência, ao contrário do que sempre pareceu ser a sua vida. Sua “teologia por mérito”
procura explicar o sofrimento por meio de causa e consequência. No entanto, como não teve explicação o que
ocorreu com Jó não podemos nos esquecer de que Jesus foi um inocente que morreu no lugar de muitos culpados. E não somente isso, pois sua morte foi acompanhada por um grande sofrimento (I Pedro 3:18). Você já se
colocou no lugar de Jesus? Não? Pois ele se colocou no seu lugar na cruz.

O VALOR DO SER HUMANO EM CRISTO
"O que é o ser humano, para que lhe dês tanta importância e penses nele com tanta atenção? Jó 7:17
Jó não conseguia compreender a razão de tanto sofrimento depois de tanta dedicação. Sua vida em agonia o
fazia pensar que Deus se aproximava do homem para fazê-lo sofrer. No entanto, devemos lembrar que Ele ama
tanto o ser humano, que para salvá-lo, Jesus se fez carne e habitou entre nós e apesar de ser Deus, não usou
desse poder para viver aqui, pelo contrário, viveu como homem comum para nos consolarmos nele e renovarmos nossas esperanças (Filipenses 2.5-11 e Hebreus 4.15). O que significa para você o fato de Deus ter enviado
seu Filho como homem?

INOCENTES EM JESUS
"Sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus?
Jó 9:2
A aflição de Jó não se resumia somente à sua doença e às suas perdas, mas também à insistência de seus amigos
em não consolá-lo da forma correta ao insistirem na tese de que toda a tragédia que o rodeou aconteceu por
culpa dele mesmo. Por isso, em um momento de questionamentos intensos, ele levanta a pergunta sobre como
podemos ser considerados inocentes diante de Deus. Devemos lembrar que a obra de Jesus na cruz é tão
completa que nossa dívida diante de Deus foi paga por essa redenção. Diante disso aprendemos também que
somos considerados inocentes diante do Senhor e justo Juiz (Romanos 5.1), portanto, não devemos temer seu
castigo ou sua ira quando nos aproximamos dele e somos salvos. A realidade do cristão como inocente consola
você e te anima a lutar contra o pecado?

PARE, PENSE E CONSOLE O JÓ INTERIOR
O livro de Jó apresenta um conteúdo que traz indagações humanas legítimas que vivemos até hoje. No entanto,
se olharmos para a obra de Jesus poderemos responder a muitas de nossas angústias e consolar o Jó que vive
em cada um de nós. Você já é um convertido ao Senhor? Se sim, você já colocou o seu fardo diante dele hoje?

