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Todos nós conhecemos a história de 
Jó, um homem fiel e temente a Deus, 
que não pecou mesmo diante de toda 
a provação pela qual passou. Ele supor-
tou perder todos os seus filhos, seus 
animais, seus servos, e sua saúde e ain-
da assim adorou ao Senhor! 

A maior parte deste livro revela a ten-
tativa de cada amigo de Jó em mostrar 
que ele estava errado, pois todos eles 
se posicionaram contra ele. Quando 
Deus finalmente se revela e responde 
aos questionamentos de Jó, é possível 
perceber o quanto Elifaz, Bildade, Zofar 
e Eliú falaram equivocadamente e sem 
conhecimento. 

Veja o que Deus disse sobre seus co-
mentários em Jó 42.7 “Sucedeu que, 
acabando o Senhor de falar a Jó aquelas 
palavras, o Senhor disse a Elifaz, o te-
manita: A minha ira se acendeu contra 
ti, e contra os teus dois amigos, porque 
não falastes de mim o que era reto, 
como o meu servo Jó.”
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Apesar dos comentários duríssimos 
dos amigos a seu respeito, ao fim do li-
vro, Jó faz algo surpreendente: Ora por 
cada um deles! Deus virou o seu cativei-
ro enquanto ele fazia isso! Jó poderia 
ter se recusado a perdoá-los, poderia 
ter considerado que eles não deveriam 
continuar em sua vida, mas este gran-
de homem tem uma lição a nos ensinar! 
Ele não joga o pecado dos seus amigos 
em rosto, pelo contrário, perdoa-os e 
ora para que Deus os abençoe. O per-
dão é algo imprescindível na vida de um 
cristão, pois através dessa atitude Deus 
libera a vitória no mundo espiritual.

Nunca saberemos o que aconteceria 
se Jó preferisse o rancor e optasse por 
não perdoar aqueles homens, mas po-
demos imaginar que ele provavelmente 
não teria sido restaurado e teria dado 
motivos para satanás o acusar. A última 
fase da provação de Jó para demonstrar 
qual era o seu caráter foi decidir pelo ca-
minho do perdão!

Jó, um homem 
reto
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