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Oração Inicial:
De mãos dadas ore com sua família.
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Texto Básico: Jó 14.14

“Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu
combate esperaria, até que viesse a minha mudança.”

INTRODUÇÃO

O patriarca Jó está vivendo sua pior experiência de vida. Seus ﬁlhos morreram e sua esposa está
consumida de tristeza e amargura. Está falido ﬁnanceiramente e sofrendo a dor de uma doença que lhe
causa tormentos insuportáveis. Seus“amigos” Elifaz, Bildade e Sofar nada fazem senão acusá-lo de ser o
único responsável por sua miséria. Sua pergunta “Morrendo o homem tornará a viver?” revela que Jó se
preocupava com questões da vida que iam além de sua cura física e restauração ﬁnanceira.

1. A V IDA É U M A LUT A DIÁRIA
Jó a chamou de “meu combate”. A palavra combate tem o signiﬁcado de “bater junto ou ao mesmo
tempo”. A vida é exatamente isso. Algumas vezes batemos, outras vezes apanhamos feio. E isso vale para
todos. Alguns lutam contra a pobreza, outros contra vícios, medos, lembranças ruins e abusos sofridos,
violência familiar e etc.. Por isso, mensagens que prometem retirar todas as lutas de sua vida são mentirosas.
O próprio Jesus aﬁrmou que no mundo teríamos aﬂições (Jo 16.33). Temos então duas opções: Reclamar do
combate ou agradecer por estarmos vivos para lutar. Qual delas você escolhe?

2. A VIDA É UMA LUTA COM TEMPO DE DURAÇÃO
Jó disse que “esperaria todos os dias de seu combate”. Não é nada fácil lutar todos os dias. É
verdade que alguns dias são melhores do que outros. Mas, e quando vem o luto na família, o desemprego, a
frieza espiritual, a depressão, o divórcio, os acidentes e os ataques espirituais? A fala de Jó indica que ele não
sabia se estava vivendo mais um dia de luta ou se era o dia do último “round”. Sua vida também é assim. Você
não tem idéia de quão próximo pode estar de uma grande vitória, mas a Palavra de Deus garante que o combate
não o destruirá (1 Coríntios 10.13).

3. A VIDA É UMA LUTA COM RECOMPENSAS
Jó disse: “Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança.” Disse também
que havia esperança para uma árvore cortada de raiz seca e tronco morto, se essa árvore fosse regada
novamente (Jó 14.7-9). Algumas áreas da nossa vida são tão atingidas pelo combate que se tornam como
árvores aparentemente mortas. Quem olha não consegue imaginar uma renovação. Mas se ainda existe vida
(mesmo que pouca) pode existir mudanças. Quem espera em Deus e permanece nele, terá como recompensa
a transformação desse corpo corruptível em corpo incorruptível (1 Coríntios 15.42-58). Jó esperou em Deus e
recebeu a recompensa de sua fé, restauração e restituição, e hoje desfruta de sua recompensa eterna. Se
perguntássemos para ele se valeu a pena esperar durante o combate, ele provavelmente diria as mesmas
palavras do apóstolo Paulo: “Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da
justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará Naquele dia; e não somente a mim, mas
também a todos os que amarem a sua vinda”. (2 Timóteo 4.7,8)

CONCLUSÃO
Não existem combates sem ferimentos de alguma espécie e por isso é natural que ninguém deseje uma
vida de lutas. Mas temos o conhecimento de que, apesar dos golpes sofridos, o Senhor permanece perto de
nossa arena de lutas. Você pode estar sentindo duros golpes na vida. Mas também pode ouvir a voz de
Jesus, que através de seu Espírito renova suas forças e promete vitória. (Rm 8.37)

Pergunta para reﬂexão
O que podemos aprender com a postura de Jó diante das provações que sofreu?
Como você tem reagido aos desafios que tem enfrentado em sua caminhada com Deus?
Adaptação SEREP

