
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

Mantendo a integridade no caos! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.24 de Maio de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Jó 2:9-10 
INTRODUÇÃO: Jó é um dos personagens da Bíblia que muito nos ensina a respeito de integridade. Depois de tantas mudanças 
radicais em sua vida ele nos revela uma postura de dignidade gigantesca. Porque nos mantermos íntegros quando tudo vai bem é a 
coisa mais fácil da vida. Quando temos saúde e recursos teoricamente é fácil administrarmos nossa vida. Mas e quando o dia mal 
chega?  Quando chega o dia de aflição, dia da angustia e choro? Enfim, quando o caos nos atinge? E integridade é o estado ou 
característica daquilo que está inteiro. Aquilo que não sofre diminuição e que é pleno.  É bom dizer que não estamos falando de 
perfeição olhando para Jó. Não existe ninguém pleno nesse sentido, mas estamos falando de alguém que se quebrou do lado de 
fora, sem que fizesse algo para isso, mas que se manteve pleno, integro e inteiro no lado de dentro.  Como sei disso? Vendo as 
atitudes de Jó e vendo o que Deus nos fala a respeito de quem era Jó.  E é esse homem Jó que nos ensina que é possível ser integro 
em todo e qualquer momento de nossa vida. Lições: 
1.  Isso apenas é possível quando existe desejo em ser integro. Ele era inteiro em sua relação com Deus, muito embora ele diga 

que antes de tudo que lhe atingiu ele conhecia Deus apenas de ouvir e que somente depois do caos que ele diz que seus olhos 

viram a Deus.  “Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, 

homem integro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal” (Jó 1:8). No verso 5 vemos aquilo que me refiro de desejar ser 

integro, desejar o caminho da integridade. “Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava; 

levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o numero de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos 

e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente” (verso 5). Ele mesmo apenas ouvindo a respeito de 

Deus manifesta atitudes que nos revelam com clareza o quanto ele desejava ser inteiro diante de Deus, como queria viver sua vida 

de modo a agradar a Deus. E na fala de Deus a Satanás vemos que Jó estava atingindo seu desejo.  Integridade é para quem deseja, 

caso contrário isso não passa de discurso.  

2.  Isso apenas é possível quando o caos não nos leva a duvidar e nem blasfemar de Deus. O final do capitulo 1 do livro nos 

mostra o quanto Deus estava certo a respeito de Jó. Nos versos 10 e 11 Satanás afirmou a Deus que o homem só não o culpa e 

blasfema Dele porque Deus o cerca de cuidados e bens. Em outras palavras a tese de Satanás era : “no caos ninguém mantem 

integridade. No caos ninguém deixa de culpar Deus e muito menos blasfemar contra Deus. Deus disse que Satanás poderia tocar 

em tudo que ele possuía, mas não podia estender contra ele sua mão e assim Satanás fez. Os versos de 13 a 21 descrevem o caos 

que abateu sobre a vida de Jó. Perdeu seus servos, ovelhas e filhos. “Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e 

lançou-se em terra e o adorou; e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, O Senhor o deu e o Senhor o tomou; bendito 

seja o nome do Senhor”! Em tudo isso Jó não pecou, nem atribui Deus falta alguma” (Jó 1:20-22), 

3.  Isso apenas é possível quando o caos não nos leva a perder a certeza de quem é Deus. Somos influenciáveis. Mesmo sem 

percebermos tem alguém nos influenciando. Essas influências podem ser boas ou más. O grau máximo do caos na vida de Jó esta 

nos versos 3 e 6 do capítulo 2. Depois de Satanás toca em tudo que Jó tinha acontece novamente um encontro de Satanás e Deus. 

“Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem integro e reto, 

temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem 

causa. Então, Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida” (versos 3-4).“Estende, 

porem, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele 

está sem teu poder, mas poupa-lhe a vida” (versos 5-6. Sua mulher não aguenta e diz a ele: “Ainda conservas a tua integridade? 

Amaldiçoa a Deus e morre” (v.9). Jó não permitiu ser influenciado por sua mulher. Era sua companheira, mas ele decidiu que não 

iria se deixar levar pelo pensamento dela. Ele sabia que Deus é Deus na alegria, na felicidade, mas é Deus no caos. Ele bem sabia 

que Deus é Deus na bonança, mas é Deus na tempestade. É Deus em toda e qualquer estação da vida. Não era o caos que iria ditar 

sua mente sobre quem Deus era para Ele. 

 Conclusão: Sua esposa ficou fora de si, e falava como uma doida. E o que ele diz a sua mulher é maravilhoso: “temos recebido o 

bem de Deus e não receberíamos também o mal”. E o que o escritor diz: “Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios”. No final 

do livro Jó diz: “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem” (Jó 42:5). Manter integridade no caos é (1) Para aquele 

que deseja ser integro de verdade. (2) Para aquele que não amaldiçoa Deus nas lutas e adversidades (3) Para aquele que sabe quem 

e Deus independentemente da estação que se vive. 

 

 

 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Você acredita que manteria a integridade no lugar de Jó em tudo que ele passou? 

b) Você acredita que Deus apostaria em você como apostou em Jó? 


