


A  Verdadeira  Religião 



O Tema central do 

Livro de Jó não é 

o problema do 

mal, nem o 

sofrimento do 

homem justo e 

inocente, e muito 

menos o da 

“paciência de Jó”. 



O autor do livro de Jó, 

desse drama apaixonante, 

discute uma questão 

muito profunda da 

religião:  a natureza da 

relação entre a pessoa 

humana e Deus. 



Israel entendia a 
relação com Deus 

baseada na doutrina 
da retribuição. Isto 
é, Deus devolve o 

bem com o bem e o 
mal com o mal. 
Ao justo Deus 

concede saúde, 
prosperidade e 

felicidade; ao injusto 
Deus manda 
desgraças e 
sofrimentos. 

Isso, porém, leva a uma religião 
de Comércio, onde a pessoa 

pensa poder assegurar a própria 
vida e a ditar normas para Deus. 



Contra isso o autor mostra que a Religião 
verdadeira é mistério da graça e da 

gratuidade de Deus: 
a pessoa se entrega livre e gratuitamente  

a Deus. Deus, mistério insondável, volta-se 
para a pessoa gratuitamente, a fim de 

estabelecer com ela uma relação de vida. 

 
Deus quer, uma relação de vida com cada um 

de nós, gratuitamente.  
. 



O Livro é uma crítica ao 
mercantilismo Troca/lucro). 
Deus não está obrigado a 
obedecer aos conceitos de 
religião que fazem  as pessoas 
terem uma ideia falsa de 
Deus, por melhor que seja 
essa ideia. (amigos de Jó). 
 
Também, Ele, não está 
obrigado a satisfazer os 
desejos das pessoas ainda que 
sejam justas e boas (o próprio 
Jó que acusa Deus de injusto). 



Deus é o mistério do amor e da vida,  que cria e caminha 
com o homem, ajudando-o a conquistar a vida.  



Certamente esse homem chamado Jó não existiu. 
Trata-se de um conto para nos dar uma grande lição. 



Deus quer que as pessoas se 
libertem da prisão de idéias falsas, 
para viver uma vida real, cheia de 

experiências novas, onde Deus 
está presente. 

O convite de Deus colocado 
na boca de Jó:  

“Escute-me, porque eu vou 
falar. Vou interrogá-lo e 

você me responda”,  é um 
convite à abertura e à 

entrega a Deus, que leva Jó 
a uma nova experiência: 

“antes eu Te conhecia só de 
ouvir, mas agora meus 

olhos Te vêem.” 



1 – Qual o tema central do Livro de Jó? 
 
 
 
2- O que era a doutrina da retribuição? 

 
 
 

3 – Você acha que esse livro tem alguma 
 coisa com a vida de hoje? O quê?  
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