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No primeiro bimestre de 2020, o mundo se viu diante de uma 

situação amedrontadora. Um vírus até então pouco conhecido 

se espalhou por todo o planeta. Uma pandemia se instalou e, 

mais de cinco milhões de pessoas foram dizimadas.

O que fazer diante de tantas perdas? O que as Sagradas Es-

crituras nos ensinam a respeito de tempos como este? 

Lembremo-nos da história de Jó, homem fiel e temente 

a Deus. Pai de sete filhos e três filhas, Jó possuía uma grande 

rebanho de animais, ovelhas, camelos, bois e jumentos. Havia 

muitos servos a sua disposição, de modo que era o maior do 

oriente, era muitíssimo rico. Tudo lhe ia bem e a Deus ele sem-

pre oferecia sacrifícios. Sua família era unida e por ela Jó sempre 

intercedia; seus filhos viviam em comunhão.  Entretanto, assim 

como está escrito em Eclesiastes 7, o dia bom e o dia mau vêm 

para todos.

A Bíblia relata que, certo dia, os filhos de Deus foram se apre-

sentar perante o Senhor e de igual maneira, Satanás. Deus tes-

temunhou sobre Jó dizendo que, em toda a terra não havia 

ninguém semelhante a ele. O inimigo, vendo a fidelidade de Jó, 

disse a Deus que Jó era fiel apenas porque nada lhe faltava. 

Então, o Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó 

possuía.  E assim o dia mau chegou à casa de Jó. As notícias 

ruins começaram a vir de todas as partes. Um mensageiro ter-

minava de falar e outro já aparecia trazendo mais dor. Ele per-

dera os bens, os servos e o que existe de mais precioso para 

um pai: seus filhos. No entanto, ele não culpou a Deus, antes se 

prostrou e O adorou, pois entendia que tudo o que ele tinha vi-

nha do Senhor. Jó não questionou, ele não buscou os porquês. 

Ele focou além do seu sofrimento, ele viu Deus e isso lhe foi 

o suficiente. Vendo que Jó permanecia fiel, Satanás mais uma 

vez questionou a Deus a fidelidade de seu servo, e o Senhor 

permitiu que ele tocasse na saúde de Jó. Então, o inimigo feriu 

seu corpo com tumores.

Seu sofrimento era tanto, que ele raspava suas feridas com 

cacos. Sua esposa presenciando sua dor disse-lhe sem hesitar: 

“Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre”, 

Jó 2.9. Imediatamente, Jó a repreendeu, pois sabia que tudo era 

permissão de Deus.

O final da história de Jó é de superação e muita vitória. O 

Senhor lhe deu porção dobrada de todos os bens que havia 

perdido. Deus lhe deu outros sete filhos e três filhas e em toda 

aquela terra não havia jovens mais belas que as filhas de Jó.

A história de Jó nos ensina que, mesmo que enfrentemos 

situações dolorosas, jamais podemos perder a fé em Deus. 

As lutas não podem mudar o nosso caráter cristão tampou-

co nos fazer parar. Jesus Cristo disse que, neste mundo, terí-

amos aflições; contudo deveríamos ter bom ânimo! Ele ven-

ceu o mundo (Jo 16.33). Prossigamos firmes na Rocha, que é 

Jesus, pois a nossa fidelidade será galardoada com a coroa 

da vida (Ap 2.10).
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