O SILÊNCIO DE DEUS
Jó 2.1-7; Jó 37.15a; Is 55.8-9
Introdução - Aprendemos através da vida do patriarca Jó como Deus é capaz de moldar o
caráter e trabalhar na vida do ser humano, usando como ferramenta o silêncio.
I – QUEM ERA JÓ?
• Habitava na terra de Uz;
• Era integro, reto, temente a Deus e desviava do mal;
• Tinha uma família abençoada e unida.
7 filhos e 3 filhas;
• Era financeiramente próspero;
7 mil ovelhas;
3 mil camelos;
500 jumentas;
500 juntas de bois;
muitos servos ao seu dispor.
• O próprio Deus deu testemunho de Jó.
II – A CRÍSE NA VIDA DE JÓ (Duramente Provado) Jó 1.3-19; Jó 2.1,7-9
• Jó subitamente perdeu todos os bens, os filhos, a saúde, a compreensão da
esposa e dos amigos e foi abandonado pela sociedade.
• Satanás chegou até a influenciar o comportamento da mulher de Jò, Jó 2.9
III – A BUSCA DE UMA RESPOSTA E O SILÊNCIO DE DEUS
Do capítulo 3 ao 27, Jó trava um duro diálogo com seus amigos buscando uma resposta
ou explicação humana para o seu sofrimento.
•
•

As explicações e respostas humanas que ele obteve só fazia confundir mais
ainda a sua mente.
Por outro lado Jó enfrenta o silêncio de Deus.

IV – O PORQUE DO SILÊNCIO DE DEUS
• Deus se silenciou para provar que somente Ele tem a resposta que nós
precisamos.
• Deus se silencia para nos provar ou para provar a nossa fé e a nossa
confiança Nele.
• O Silêncio de Deus é permeado, ou cheio de amor.
• O Silêncio de Deus não se limita a sua capacidade de ouvir o clamor do
justo.
• No Silêncio de Deus, nossa vida está sendo trabalhada e moldada.
V – O FIM DO SILÊNCIO DE DEUS
• Jó se arrepende, humilha-se e Deus lhe responde, Jó 42.1-3; Jó 42.6.
• Jó ora e abençoa os seus inimigos, Jó 42.8-11.
• Deus põe fim ao sofrimento de Jó, Jó 42.10-11.
• Jó é novamente abençoado pelo Senhor, Jó 42.12-17.
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