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SÉRIE: QUANDO AS PROVAÇÕES CHEGAM
LIDANDO COM AS TRAGÉDIAS DA VIDA
As grandes tragédias ensinam que...
1 - ESPIRITUALIDADE E PROSPERIDADE
NÃO TE EXIME DE DORES - Jó 1e 2
1.1 Na terra de Uz morava um homem
chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a
Deus e procurava não fazer nada que fosse
errado. 1.15 ...Eles mataram à espada os
empregados... 1.16 ...Raios caíram do céu e
mataram todas as ovelhas e os pastores.
1.17...Três bandos de caldeus nos atacaram e
levaram os camelos. Eles mataram à espada
os empregados... 1.19 De repente, veio do
deserto um vento muito forte que soprou
contra a casa, e ela caiu em cima dos seus
filhos. Todos eles morreram... 2.7 ...fez com
que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas
horríveis...
2 - H Á U M A R E A L I D A D E
TRANSCENDENTE (CÓSMICA) QUE VOCÊ
OU NÃO CONHECE OU IGNORA - Jó 1
1.6
Chegou o dia em que os servidores
celestiais vieram apresentar-se diante de
Deus, o SENHOR, e no meio deles veio
também Satanás.
3 - SUAS REAÇÕES AS TRAGÉDIAS
REVELAM A QUALIDADE DE SUA FÉ. Jó 1
1.20 Então Jó se levantou e, em sinal de
tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a
cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto
no chão e adorou a Deus. 1.21 Aí disse
assim: — Nasci nu, sem nada, e sem nada
vou morrer. O SENHOR deu, o SENHOR
tirou; louvado seja o seu nome!

4 - É MELHOR ESTAR PRESENTE E
MANTER-SE CALADO DIANTE DA DOR
DO OUTRO - Jó 2
2.13 Em seguida sentaram-se no chão ao
lado dele e ficaram ali sete dias e sete noites;
e não disseram nada, pois viam que Jó
estava sofrendo muito.
5 - É MELHOR DESCOBRIR A
FINALIDADE DA TRAGÉDIA DO QUE A
RAZÃO DELA - Jó 42
42.5 Antes eu te conhecia só por ouvir falar,
mas agora eu te vejo com os meus próprios
olhos. 42.6 Por isso, estou envergonhado
de tudo o que disse e me arrependo, sentado
aqui no chão, num monte de cinzas.”
6 - DEUS NÃO ESTÁ BRINCANDO COM A
SUA VIDA - Jó 42
42.10 Depois que Jó acabou de orar pelos
seus três amigos, o SENHOR fez com que
ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro
tudo o que tinha tido antes. 42.11 Todos os
seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos
foram visitá-lo e tomaram parte num
banquete na casa dele. Falaram de como
estavam tristes pelo que lhe havia acontecido
e o consolaram por todas as desgraças que o
SENHOR havia feito cair sobre ele. E cada
um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. 42.12
O SENHOR abençoou a última parte da vida
de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a
ter catorze mil ovelhas, seis mil camelos, dois
mil bois e mil jumentas.
Eclesiastes 7:8 - Melhor é o fim das coisas
do que o seu princípio; melhor é o paciente do
que o arrogante.
Mateus 11.28-30
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