
O livro de Jó
Desvendando mistérios!

Bispo Leandro Leão



Teses a serem debatidas

1. Jó não foi provado, tudo foi consequência 
de suas posturas, assim como de sua 
família.

2. Um justo pode sofrer graves agravos, ser 
justo não é o mesmo que ser perfeito.

3. Após cada capítulo, fazer uma analise dos 
principais pontos.



Resumo do livro de Jó



Material utilizado dos Áudios

Valor Aproximado:

R$ 60,00



Capítulo 1 - Cid Moreira - (Bíblia em Áudio)



Capítulo 1– Principais Pontos

1. Homem Justo;

2-3. Tinha 7 filhos e 3 filhas, era rico;

5. Jó fazia sacrifícios aos filhos;

6. Satanás no céu;

9. Acusação de satanás;

12. Tira tudo, menos a vida!

14-15, 17. Muitos ladrões roubando

16, 19. Vento e fogo do “céu” destrói as casas.

21. Disse Jó: Nu viemos, nu voltaremos;



Capítulo 2



Capítulo 2– Principais Pontos

2. Respeito de Satanás por Deus

3. Qualidades de Jó, consequência sem causa!

6. Tocar na saúde

7. Satanás coloca doença

9. Amaldiçoa a Deus e morre?

10. Fidelidade de Jó

11. Compaixão dos amigos

13. Sofrimento de Jó



Capítulo 3



Capítulo 3– Principais Pontos

1. Jó amaldiçoa o seu nascimento

6. Que o dia desapareça do calendário

19. Todos encontram-se na morte

25. Porque o que eu temia me veio



Capítulo 4



Capítulo 4– Principais Pontos

3. Ensinou e ajudou muitos

5. Na sua vez, desanima

8. Planta mal, colhe mal

9-10. Deus cala o mal

13. Espírito fala em sonho



Capítulo 5



Capítulo 5– Principais Pontos

2. A ira destrói e nos separa de Deus

7. Nós causamos o sofrimento

19. Deus protege os seus

25-27. Com Deus a vitória é certa



Capítulo 6



Capítulo 6– Principais Pontos

4. Porque as flechas do todo poderoso estão em mim?

9. Jó quer morrer

10. Alegria pela desgraça

24. Mostre os erros que cometi?



Capítulo 7



Capítulo 7– Principais Pontos

6. Sem Esperança (Fé)

7. Não veras Felicidade

11. Coração cheio de amargura, precisa falar.



Capítulo 8



Capítulo 8– Principais Pontos

3. Deus faria o que não é justo?

9. Deixe os nossos antepassados ensinarem.

14. Confiança frágil, verdadeira fé.



Capítulo 9



Capítulo 9– Principais Pontos

1. Quem se atreve a discutir com Deus? Ele faria 1000 

perguntas que não saberia responder.

16. Deus não me ouviria.

19-21. Quem obrigaria a Deus a ir ao tribunal? Ainda que 

perfeito



Capítulo 10



Capítulo 10– Principais Pontos

7. Não sou culpado!

20. Vê a morte com alegria.



Capítulo 11



Capítulo 11– Principais Pontos

4. Você diz estar certo!

13-20. Ore com as mãos  estendidas, volte-se para Deus.

Para eles, final...



Capítulo 12



Capítulo 12– Principais Pontos

2. Jó debocha de seus amigos.

9-16. Jó confessa o poder de Deus e sua sabedoria.



Capítulo 13



Capítulo 13– Principais Pontos

3. Quero falar e discutir com o todo poderoso.

4. Seus amigos são mentirosos!

7. Vocês vão mentir para defender a Deus?

14. Jó fala com Deus.



Capítulo 14



Capítulo 14– Principais Pontos

5. Deus põem limite de dias e meses a vida e ninguém passa 

dali.

10. A árvore cortada se renova e o homem morto para onde 

irá?



Capítulo 15



Capítulo 15– Principais Pontos

4. Se depende-se de você, ninguém buscaria a Deus.

13. Porque esta revolta, esta com ira contra Deus?

31. Não confie, pois na vaidade...

Vaidade:

1. Característica daquilo que é vão; que não possui conteúdo e se baseia numa 

aparência falsa, mentirosa.

2. Excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais, 

caracterizado pela esperança de reconhecimento e/ou admiração de outras pessoas: 

demonstra excesso de vaidade ao falar; decidiu fazer caridade por vaidade pura.



Capítulo 16



Capítulo 16– Principais Pontos

2. Porque não me consolam?

7-9. Tu ó Deus, destruiu a minha família, fiquei pele e osso, 

Deus olha para mim com ódio.



Capítulo 17



Capítulo 17– Principais Pontos

7, 11, 13, 14. Esperança?

16. Falta esperança, enxerga a morte como descanso!



Capítulo 18



Capítulo 18– Principais Pontos

20 - 21. Sobressaltados de horror, moradas do perverso.



Capítulo 19



Capítulo 19– Principais Pontos

20. Situação do corpo de Jó.

22. Deus me persegue.



Capítulo 20



Capítulo 20– Principais Pontos

12. Alegria do mau dura pouco.

29. Recompensa de Deus para o mal.



Capítulo 21



Capítulo 21– Principais Pontos

3. Jó rejeita a palavra de seus 3 amigos.

7-8. Os ímpios vão bem na sua vida!

9. Deus não os castiga?



Capítulo 22



Capítulo 22– Principais Pontos

1. Um homem pode ser útil para Deus?

6-9. Justiça e maldade uma perigosa união.

21. Tenha paz com Deus.

23. Afasta a maldade da sua casa.

Obs.: Um homem tem uma dívida com o banco. Afim de 

quitar esta dívida, o banco toma sua casa o deixando na rua. 

É justo! Porém e o amor?

A justiça por vezes é injusta, exemplo da mulher adúltera 

citada em ...



Capítulo 23



Capítulo 23– Principais Pontos

7. Jó deseja ir ao tribunal com Deus pois seria inocentado.

11-13. Eu faço tudo!



Capítulo 24



Capítulo 25



Capítulo 26



Capítulo 26– Principais Pontos

7. Suspende a terra sobre o nada. Como eles sabiam disso?



Capítulo 27



Capítulo 28



Capítulo 28– Principais Pontos

12-17. Não se pode comprar a sabedoria.

28. O temor do Senhor é a sabedoria.



Capítulo 29



Capítulo 29– Principais Pontos

7-11. Jó era um Juiz.

15. Orgulho!

Mesmas atitudes = Mesmos resultados!



Capítulo 30



Capítulo 30– Principais Pontos

8-9. O deboche das pessoas piores que eu.

20-21. Deus não me ouve, ele é cruel.



Capítulo 31



Capítulo 31– Principais Pontos

Tudo fiz por quem precisava.

Fez por amor ou do que sobrava? Lucas 21:1



Capítulo 32



Capítulo 32– Principais Pontos

1. Os três amigos, cessam de falar já que Jó estava 

convencido de sua “inocência”.

2. Eliú, Jovem, fala.

3. Os três amigos, ao não saber o que responder a Jó, 

simplesmente o condenavam.

4. Eliú, educadamente espera Jó, que tinha mais idade, 

terminar de falar.

21 e 22. Eliú, meu objetivo não é bajular.



Capítulo 33



Capítulo 33– Principais Pontos

1. O Jovem começa a falar.

4. O sopro do todo poderoso me dá vida.

9-11. Eliú faz um apontamento sobre as defesas de Jó.

14. Antes Deus fala duas ou três vezes mas o homem não 

atenta a sua instrução.

20-22. Eliú descreve o estado de Jó.

26-27. Eliú, descrevendo a atitude que o homem deve ter 

diante de Deus.

31. Aprenda a ouvir. Lindo capítulo.



Capítulo 34



Capítulo 34– Principais Pontos

5. Jó afirma que é inocente e que Deus não quer lhe fazer 

justiça.

12. Deus não procede impiamente;

31-34. Devemos reconhecer a justiça de Deus e a 

consequência de nossos erros.

35. As palavras de Jó demonstram falta de conhecimento.



Capítulo 35



Capítulo 35– Principais Pontos

3. As atitudes dos homens não interferem em Deus.

9-10. Clamam a Deus por milagre mas não voltam-se a 

Deus.

12. Eles gritam, mas Deus não responde pois são orgulhosos 

e maus.



Capítulo 36



Capítulo 36– Principais Pontos

2. Eliú defende a Deus.

3. Ser sábio é defender a Deus o criador.

9-10. Deus avisa...

11.  Se ouvirem...

12. Se não se importam com Deus...

13-14. Insistir no erro é amontoar sofrimento.

21. Você está sofrendo por causa da sua maldade.



Capítulo 37



Capítulo 37– Principais Pontos

13. Deus faz cair a chuva, para abençoar ou para castigar.

20. Discutir com Deus seria pedir a ele que me destruísse.

24. Deus não dá importância aos que se acham sábios.



Capítulo 38



Capítulo 38– Principais Pontos

1. Deus fala com Jó.

2. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem 

conhecimento?

4. Demonstrando Jó em suas palavras razão, seu o 

questiona acerta de diversos acontecimento.

21. Diante da “imensa sabedoria de Jó”, Deus o questiona já 

que no momento da criação ele já era nascido (Está sendo 

irônico).



Capítulo 39



Capítulo 40



Capítulo 40– Principais Pontos

3. Primeira resposta de Jó. Jó agora consegue reconhecer 

sua ignorância e falhas.

6. Segunda resposta de Deus a Jó.

8. Jó, será que você está querendo provar que sou injusto, 

que eu sou culpado, e você é inocente?



Capítulo 41



Capítulo 42



Capítulo 42– Principais Pontos

Resposta de Jó a Deus.

5-6. Arrependimento de Jó ao entender a verdade.

Resposta de Deus aos 3 amigos.

7-9. Deus fica irado com os 3 amigos que ao invés de defenderem a 

Deus ensinando a verdade, focaram-se em acusar Jó. 

10. Deus restitui Jó em tudo, o justo nunca será desamparado por 

Deus.

15. Jó faz suas filhas herdeiras como a seus irmãos, uma prática que 

não era comum.

16. Jó depois de tudo isso viveu mais 140 anos. Conforme veremos 

na análise final, foi algo extraordinário para época.



Data



Informações Complementares



Wikipédia :
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Jó

O Livro de Jó é constituído por um prólogo e um epílogo em prosa emoldurando

diálogos e monólogos em verso. É bastante comum entender esta moldura narrativa como

sendo o coração original do livro, ampliado posteriormente por diálogos e discursos poéticos;

seções do livro, como os discursos de Eliú e o poema sapiencial em Jó 28:, já foram

considerados adições posteriores, mas estudos mais recentes tendem para uma unidade

editorial implícita em toda a obra. As seções podem ser divididas da seguinte forma:

A. Prólogo, em duas cenas: a primeira na terra e a segunda, no céu (caps. 1-2);

B. Monólogo de abertura de Jó (cap. 3) — visto por alguns estudiosos como uma

ponte entre o prólogo e o os diálogos e, por outros, como o começo dos diálogos — e três

ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos (caps. 4-27) — o terceiro ciclo está incompleto e o

esperado discurso de Zofar foi substituído pelo poema sapiencial do capítulo 28



Índice Resumido:

1. Primeiro ciclo

Elifaz (caps. 4-5) e a resposta de Jó (caps. 6-7);

Bildade (cap. 8) e a resposta de Jó (caps. 9-10);

Zofar (cap. 11) e a resposta de Jó (caps. 12-14);

2. Segundo ciclo

Elifaz (cap. 15) e a resposta de Jó (caps. 16–17);

Bildade (cap. 18) e a resposta de Jó (cap. 19);

Zofar (cap. 20) e a resposta de Jó (cap. 21);

3. Terceiro ciclo

Elifaz (cap. 22) e a resposta de Jó (caps. 23–24);

Bildade (cap. 25) e a resposta de Jó (caps. 26–27).

C. Três monólogos

1.Um "Poema à Sabedoria" (cap. 28), antigamente lido como parte da resposta de Jó e atualmente considerado pela 

maioria dos estudiosos como um interlúdio separado na voz do narrador;

2.Discurso final de Jó (caps. 29–31);

3.Discursos de Eliú (caps. 32–37);

D. Dois discursos de Deus (caps. 38:1–40:2 e 40:6–41:34, 42:7–8), incluindo as respostas de Jó;

E. Epílogo, com a restauração de Jó (Cap. 42:9–17).



Análise Final – Bispo Leandro Leão

Por muito tempo ao ouvir falar sobre a história de Jó, sempre escutava que ele havia sido provado, que 

tudo isso aconteceu para demonstrar a fidelidade de Jó para com Deus.

Sempre achei estranho, mesmo na época não tendo muito conhecimento, afirmar que Deus concedeu 

autorização a satanás para destruir uma família, matar 10 pessoas e centenas de animais; colocar uma 

gravíssima doença em Jó simplesmente devido a uma conversa que ocorreu entre ele e Satanás.

Devido ao levantamento desta dúvida, resolvemos estudar a fundo o livro e dele extrair os reais motivos 

para estes acontecimentos, não baseando a análise simplesmente na leitura dos primeiros e últimos capítulos e 

sim no estudo de todo o livro assim como nas palavras de todos os envolvidos.

Sendo assim, determinamos no início de nossos trabalhos 3 objetivos a serem perseguidos ao longo de 

nossa leitura descritos no slide 2.

Na página seguinte, faremos então nossa análise. Deus te abençoe!



Análise Final – Bispo Leandro Leão

Alguns historiadores datam este livro como tendo sido escrito no mesmo tempo do livro de Gênesis 

tendo como escritor provavelmente a Moisés. Porém pelas descrições encontradas no livro como Jó sendo um 

Juiz, Jó 29:7, e o comportamento quanto ao pecado dos filhos de oferecer sacrifícios a Deus, Jó 1:5, demonstram 

que estes fatos são mais compatíveis ao tempo ocorrido no livro dos Juízes. Outro fato descrito que nos leva a 

esta afirmação é a importância dada no final do livro ao tempo de vida que Jó viveu depois destes fatos.

Como podemos ver no primeiro capítulo, Jó era um homem sincero, correto e temente a Deus, Jó 1:8. 

Porém vemos que diante dos erros dos filhos, reconhecido pelo mesmo, ele simplesmente realizada sacrifícios 

sem cobrar de seus filhos uma postura diferente ensinando a eles a fazerem tais sacrifícios. Vale aqui lembrar 

dos filhos do sacerdote Eli, descrito no livro de Samuel, e a consequência que trouxe seus atos sobre os 

mesmos.

Também neste mesmo ponto, verificamos que o livro não descreve Jó fazendo sacrifícios pelos seus 

pecados, apenas pelos pecados dos filhos. Este não reconhecimento de seus erros ainda será apontado no livro 

mais a frente pelo próprio Deus, Jó 23:7, 34:5, 40:8. 



Análise Final – Bispo Leandro Leão

Como descrito na página 87, foram 3 ciclos de conversas com seus 3 amigos, com exceção de Zofar 

que não participa do terceiro ciclo. Ao longo destas conversas, é notório que para cada capítulo de explanação de 

seus amigos, Jó passava outros dois se justificando.

Dentro destas conversas, Jó, ao contrário do que muitos apontam como uma qualidade de Jó, a 

paciência, ele não apenas amaldiçoa o seu nascimento, Jó 3:1, como deseja muito morrer, Jó 6:9. 

Ao longo dos capítulos 4 ao 27, vemos Jó inclusive apontando que Deus estava sendo injusto, Jó 6:24, e 

ele como perfeito, Jó 9:21.Mesmo que em alguns momentos ele fale da grandeza de Deus, em grande parte do 

tempo demonstra ele estar certo e Deus estar errado.

Ao final do livro, Deus demonstra sua ira para com estes 3 amigos, pois ao invés de defenderem a Deus 

e explicarem como Deus espera que os homens venham agir, como nos capítulos seguinte fará Eliú, os seus 

amigos gastam energia tentando apontar os erros de Jó, atitude esta não aceita por Deus e confirmada 

novamente em Mateus 7:1, não julgueis. 



Análise Final – Bispo Leandro Leão

Como já comentamos, ao longa da conversa com seus 3 amigos, Jó fala mais em sua defesa que seus 

próprios amigos. A partir do momento que Eliú, o jovem que por ter menos idade que os demais espera todos se 

calarem para então começar a falar, não buscando acusar Jó, mas fala em defesa de Deus e os motivos que 

levam aos homens chegarem em situações como a de Jó.

Ao longo dos capítulos 32 ao 37, no discurso de Eliú, Jó permanece calado, ao ouvir não acusações de 

infidelidade, mas afirmações de um pastor ao ensinar quais são as expectativas de Deus e as consequências de 

nossos atos falhos.

Jó aprende que antes destas coisas acontecerem, Deus avisa aos homens duas ou três vezes, Jó 33:14, 

porém o homem permanece no erro devido ao seu orgulho, não atentam a voz de Deus, Jó 35:9-10.

Jó com a ajuda de Eliú, começa a perceber seu orgulho, começa a entender que ser justo não é o 

mesmo que ser perfeito. Podemos ver um exemplo disso no livro de João 8:1. 



Análise Final – Bispo Leandro Leão

Aquela mulher, foi pega no pleno ato do adultério como descreve o texto e matar esta mulher apedrejada 

seria o correto pois estava definido isso na lei. Porem, naquele momento, aprendemos a diferença entre ser 

correto e ser justo, lembre-se das palavras de Deus a respeito de Jó em 1:8 “Homem sincero, e reto e temente a 

Deus, e desviando-se do mal”. Estes homens que trouxeram a mulher estavam sendo sinceros, havia 

testemunhas conforme exigia a lei, estavam sendo reto e tementes já que estavam defendendo a aplicação da lei 

deixada por Deus. Perceba como ainda faltava algo que ficou mais claro através dos ensinamentos de Cristo, o 

amor.

Ensinar o homem mau a desviar-se de seus caminhos é amar. Os filhos de Jó, como já falamos, 

estavam no erro e Jó não os corrigia, acreditava que simplesmente um ato de sua parte iria garantir que o 

relacionamento entre seus filhos e Deus estaria tudo bem.

Jó através de Eliú, estava começando a entender o real significado de ser Justo, de amar a Deus. Outro 

ponto a observar é que enquanto Jó discutia com seus amigos, Deus não se manifestou. A partir da conversa 

com Eliú, e somente agora, Deus se manifesta a fim de mudar a situação de Jó.



Análise Final – Bispo Leandro Leão

A partir do momento que Jó começa a entender estas questões, seu coração se abre para mudança. 

Não estou aqui minimizando as qualidades acerca de Jó, muito pelo contrário. Quero através desta análise 

demonstrar que os erros de Jó são os mesmos que muitos de nós hoje cometemos mesmo estando dentro da 

casa de Deus com frequência.

Os fatos que vieram a acontecer com Jó, não foram exclusivos. Muitos pais, perderam seus filhos em 

acidentes, assaltos, fenômenos da natureza onde por vezes perdeu-se a família inteira. Quantas pessoas neste 

momento estão em hospitais com o câncer “comendo” suas carnes?

Compreender as falhas que abriram portas para que satanás pudesse justificar suas ações na família de 

Jó, mesmo com suas qualidades, é fechar tais portas para que estes males não aconteçam em nossas vidas.

É perceber que para Deus agir em nós, é preciso reconhecermos que somos falhos, que erramos, e que 

precisamos clamar a Deus, não apenas com palavras, mas com atitude e decisões que demonstrem real desejo 

de mudança. Que proveito teria para Deus, curar uma doença se através de uma alimentação errada voltaríamos 

a ter no futuro a mesma doença?



Análise Final – Bispo Leandro Leão

Aprendemos com os exemplos contidos no livro de Jó, que Deus não é injusto, tão pouco brinca com a 

vida das pessoas simplesmente para provar qualquer coisa para satanás. Deus pratica sua justiça, Deus defende 

seus filhos, multiplica suas bênçãos sobre aqueles que de coração aberto se propõem a mudar naquilo que 

desagrada a Deus.

Nunca é tarde, mesmo já avançado em idade, Jó viveu mais 140 anos para novamente ter seus 10 

filhos, o dobro de posses que antes e principalmente um coração que de fato aprendeu a amar a Deus e a ser 

justo, não aos seus olhos e sim aos olhos de Deus ao, por exemplo, fazer suas filhas herdeiras como seus filhos.

Deus quer te ajudar, porém, você está disposto a ouvir e mudar? 

Ou ainda tem muitas justificativas para dar?

Deus te Abençoe!



O Leviatã na Bíblia
https://youtu.be/LCuidwTBA0E


