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o Que dIrIa jesus dos amIgos de joB

Já justificou o sofrimento de alguém 
com os pecados que essa pessoa 
cometeu?

Como é que apresenta Deus às pes-
soas quando elas estão a sofrer?

O que é que Jesus disse sobre o 
sofrimento humano? Que importân-
cia lhe deu?

Muitos cristãos têm dificuldade em compreender o sofrimen-
to na vida cristã. Há quem, no momento da dor, se vitimize e 
diga: “O que é que eu fiz para Deus me castigar?” Também há 
quem analise o sofrimento dos outros numa perspetiva sim-
plista, muitas vezes baseada na sua própria experiência e cos-
movisão, o que nem sempre corresponde à verdade de Deus.
O livro de Job mostra-nos alguém que passou por um grande 
sofrimento, embora aparentemente nada tenha feito para o 
merecer. Job perdeu os seus filhos, os bens a saúde e até o 
respeito da sua mulher. Os seus amigos chegaram-se a ele com 
a intenção de o ajudar, mas a compreensão  equivocada da 
situação levou-os a serem mais um peso do que uma ajuda.
O primeiro amigo foi Elifaz, que, olhando para a situação miserável de Job, aplicou uma compreensão de 
causa-efeito: Job estava a sofrer todo aquele mal porque tinha pecado. “Segundo eu tenho visto, os que 
lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles segam.” (Job 4:8) No fundo, Job estava a colher 
o que tinha semeado. Para  Elifaz, o sofrimento era sempre consequência do pecado.
O segundo amigo foi Bildade, que interpretou o sofrimento de Job com base na tradição. Para Bildade, 
o problema tinha sido o pecado dos filhos de Job, que trouxe, como consequência, todas as desgraças à 
sua vida. “Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão.” (Job 
8:4) Segundo este amigo, as circunstâncias podiam mudar, se  Job mudasse a sua maneira de pensar, pois 
Deus recompensa os que merecem.
O terceiro amigo foi Zofar, que também não ajudou em nada. Disse a Job que devia estar contente com o 
que recebeu de Deus, uma vez que se recebesse o que merecia iria sofrer muito mais. “Oh! Falasse Deus, 
e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que 
é multiforme! Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade.” (Job8:5-6) 
O livro de Job apresenta-nos um homem que é abalroado pelo sofrimento, que fica em choque, que 
desabafa com Deus, que questiona o Senhor, mas que, no fim, percebe que Deus continua a ser bom, 
apesar do seu sofrimento. O sofrimento de Job trouxe-lhe, através dos mistérios de Deus, um conheci-
mento mais profundo do Senhor. Foi o próprio Deus que ajudou o seu servo a passar pela adversidade 
e a perseverar na fé. “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.” (Job 42:5) O Deus 
maravilhoso diante de quem Job se rendeu e por quem foi restaurado, foi o mesmo que na pessoa de 
Jesus se apresentou aos homens e disse: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu 
vos aliviarei.” (Mateus 11:28)
Jesus diria aos amigos de Job que o homem encontra restauração e realização numa relação íntima com 
o Deus verdadeiro e insondável, que é cheio de graça e misericórdia e que se relaciona com os seus filhos 
a quem ama. 
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Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja, durante estes 68 anos que 
comemoramos. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Assembleia no próximo sábado. 

Aniversário da Igreja no próximo domingo com baptismos. 

Pelo Seminário: 3o Módulo do Master. 

Pelos nossos estudantes em exames. 

Campo de Férias com alcance a muitas crianças. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Assembleia Geral
Dia 09 de Julho pelas 15h30 teremos Assem-
bleia Geral no salão principal da Igreja.
É importante a participação de todos os 
membros.

Aniversário da Igreja
No domingo, 10 de Julho, teremos culto es-
pecial em comemoração aos 68 anos da IBQ!
Neste dia também levantaremos oferta espe-
cial de aniversário. Nosso alvo é 6.000€
Participe!


