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02/13: “A Questão do Sofrimento” - Jó 3 a 14
“Na verdade sei que assim é; porque, como se justificaria o homem para com DEUS?” (Jó 9.2).

Olá Amado(a).
A história narrada no Livro de Jó é resumida aos diversos diálogos mantidos por Jó e seus três amigos,
Elifaz, Bildade e Zofar, com três participações de Elifaz e Bildade e duas de Zofar, sempre com réplicas de Jó a
cada participação. Após, então, aparece um quinto personagem de nome Eliú com uma longa participação, e o
discurso final, atribuído a DEUS, seguindo-se o epílogo onde é apresentado as novas bênçãos recebidas por Jó.
Como alguns estudiosos são unânimes em afirmar ser este livro o mais antigo das Escrituras Hebraicas, é
saudável poder conviver com a Sabedoria existente no Antigo Oriente, principalmente quanto aos atributos e
poder do Ser Criador, citado diversas vezes como o “Todo-Poderoso”, antes mesmo de Sua Revelação através de
Moisés. Não podemos explicar como as cópias atuais utilizam o “Tetragrama” (edições em hebraico) ou mesmo
a forma “SENHOR” para se referir a DEUS nas diversas versões ocidentais, desde que este Nome somente é
revelado a partir de Moisés.
Após ter perdido todos os seus bens, incluindo seus próprios filhos e filhas, Jó afirma: “Nu saí do ventre
de minha mãe e, nu tornarei para lá; YAHU o deu, e YAHU o tomou: bendito seja o nome de YAHU” (1:21).
Tendo sido acometido de grave enfermidade com chagas dos pés à cabeça, estando em cinzas e após
sugestão de sua mulher de “amaldiçoar a DEUS e morrer”, afirma: “Como fala qualquer doida, falas tu;
receberemos o bem de DEUS, e não receberíamos o mal?” (2:10). Sendo acrescentado a seguir: “Em tudo isto
não pecou Jó com os seus lábios” (2:10b).
Ouvindo da situação de Jó, seus três amigos o visitam e passam sete dias inteiros sem palavra alguma,
diante da dor de Jó, o qual inicia a discussão amaldiçoando o seu dia: “Pereça o dia em que nasci, e a noite em
que se disse: Foi concebido um homem!” (3:3), e “Por que se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de
ânimo?” e “Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem DEUS o encobriu?” (3:20,23).
Claro que estas palavras de Jó questionam a ação de DEUS, porém também há Sabedoria quando no
questionamento se busca o entendimento. Os exemplos Bíblicos de Davi, Jonas e Elias, principalmente, mostram
ser DEUS tolerante a esses tipos de questionamentos. O que é admirável é esse entendimento já no tempo de Jó!
Nos discursos a seguir podemos distinguir várias expressões que mais tarde aparecem em outros escritos
da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamentos, a demonstrar que a relação do homem para com o seu
Deus tem sido buscada com integridade desde muito tempo.
Felizes somos quando, olhando para o passado, podemos aprender do DEUS extraordinário através da
plena revelação das Escrituras, culminando com a Graça e Misericórdia da Obra de Jesus.
De Elifaz, podemos aprender das expressões: “Mas o homem nasce para o trabalho” (5:7); “Ele
apanha os sábios na sua própria sabedoria” (5:13); “Bem-aventurado é o homem a quem DEUS repreende”
(5:17); “Porque Ele faz a chaga, e Ele mesmo a liga; Ele fere, e as Suas mãos curam.” (5:18).
Também de Jó destacamos: “Ao que está aflito deve o amigo mostrar compaixão.” (6:14); “Lembra-te
de que a minha vida é como o vento.” (7:7); “Que é o homem, para que tanto o engrandeças, e ponhas nele o
Teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves?” (7:17-18).
É certo que qualquer que seja o deus a ser buscado, o seu adorador o exaltará com todas as forças de sua
alma. Entretanto, o conhecimento acerca do Verdadeiro DEUS liberta o homem de seus devaneios, sendo porto
seguro para sua alma.
YAHU, nosso DEUS, se revela de forma inquestionável em toda Escritura hebraico-cristã. A Vida
Eterna, garantida por Jesus, o Messias, é Esperança de plena convivência com os seres Celestes. Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

