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NOTA AO PROFESSOR 
Provavelmente, o livro mais antigo da Bíblia seja Jó. Nele 

não encontramos nenhuma menção à Lei judaica. Portanto, o 
livro deve ter sido escrito antes de Deus ter dado a Lei. Após 
as calamidades sofridas por Jó, capítulo 1, Jó viveu mais 140 
anos. (Veja Jó 42:16.) Assim ele deve ter morrido com a idade 
de 200 anos. Isto corresponde à idade dos homens no livro de 
Gênesis. Portanto, Jó poderia ter vivido no tempo de Abraão 
ou Jacó.

O livro de Jó nos ensina porque um homem (Jó) sofreu. 
De suas experiências, aprendemos isto: devemos confiar em 
Deus no sofrimento.

Existem razões adicionais para o sofrimento de crentes 
Cristãos. Por exemplo: Deus as vezes envia o sofrimento 
para castigar (disciplinar) os Seus (1 Coríntios 11:28-30). O 
sofrimento pode ser para nossa instrução (2 Coríntios 12:7-
10). O sofrimento é parte do processo de aprendizagem. 
Através dele, um crente é preparado para partilhar da 
santidade de Deus (Hebreus 12:8-10). O sofrimento é prova 
do amor genuino de Deus por Seus filhos (Hebreus 12:6, 8). 
O sofrimento pode ser para um testemunho às outras pessoas 

(Jó 9:3). O sofrimento é o resultado da batalha entre Satanás e 
Deus (Jó 1:1-2:13). O sofrimento advém da queda (Romanos 
8:20-23).

O propósito de Deus sempre é moldar-nos à imagem 
de Seu Filho. Seus caminhos são sempre retos embora nem 
sempre os possamos compreender. (Veja Romanos 8:28-29; 
Hebreus 12:11.) Se sofremos com Cristo, também reinaremos 
com Ele (2 Timóteo 2:12). Gloriosa verdade!

Imprima quatro cartazes, cada um mencionando uma das 
características de Jó. (Veja Jó 1:1-8.)
 1. Jó era ÍNTEGRO.
 2. Jó era RETO.
 3. Jó era TEMENTE A DEUS.
 4. Jó SE DESVIAVA DO MAL.

Sempre que alguma dessas atividades for mencionada, 
mostre o cartaz apropriado. Esta lição inclue material 
excelente sobre cada um dos quatro assuntos. Você conhece 
seus alunos. Portanto, saberá o quanto deve enfatizar cada 
traço.
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Escritura para ser estudada: Jó 1:1-5, 8; versículos citados 
na lição.

Objetivo da lição: Demonstrar como Deus aprovava de Jó.
O que seus alunos devem saber: Que eles podem ser acei-

táveis a Deus.
O que seus alunos devem sentir: Um desejo de serem 

aprovados por Deus.
O que seus alunos devem fazer: Ler a Bíblia e orar todos 

os dias (2 Timóteo 2:15; 1 Tessalonicenses 5:17-18).
Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-

sor):
 1. A reputação de Jó em Uz (Jó 1:3).
 2. A família de Jó (Jó 1:2, 4-5).
 3. A opinião de Deus sobre Jó (Jó 1:1, 8).
 4. A opinião de Deus sobre nós (versículos citados na lição).

O verso para ser memorizado
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a 
provação; porque, depois de ter sido aprovado, receberá a 
coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que O amam. 
(Tiago 1:12)

Lição 1
APROVADO POR DEU

NOTA AO PROFESSOR 
A palavra “provação” significa tentar, pôr uma pessoa 

em prova, sujeitá-la a um teste, ou seduzir. Em Tiago 1:2, 
12, “provação” refere-se a sujeitar uma pessoa a um teste. 
Um teste tem a intenção de provar a qualidade do caráter 
de alguém. A pessoa que suporta o teste recebe a “coroa da 
vida” (Tiago 1:12). Esta é uma recompensa para o Cristão.

Deus permitiu que Jó fosse testado. E Ele permite que 
nós também sejamos testados. Perseverar sob a provação é 
assegurar a recompensa eterna.
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NOTA AO PROFESSOR 
Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que 

mostrado pela figura.


