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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima segunda-feira para 

você e todos os seus. Estudamos, na escola bíblica, o livro de Jó. Após Jó perder 
todos os seus bens, seus filhos e sua saúde, os seus “amigos”, aquela sociedade 
passou muito a desconfiar da integridade daquele homem. Temos muito disso, 
a há até um ditado muito conhecido: “aqui se faz, aqui se paga”.    

 
Equivocadamente carregamos no nosso consciente, em antítese ao 

cristianismo e convergindo a uma falsa doutrina, de que quando alguém está 
sofrendo é porque Deus o está “castigando” por algum pecado oculto, “alguma 
coisa esse cidadão fez para estar passando por isso”. 

  
Pois bem, essa era uma das angústias de Jó, que cotidianamente 

desejava que Deus falasse com ele e, publicamente, declarasse para toda 
aquela sociedade a sua inocência. Na verdade esse desejo, na vida daquele 
servo, deixou de ser uma simples aspiração para tornar-se em um desafio. Jó 
desafiou a Deus para que Ele declarasse, perante seus concidadãos, de que não 
havia nenhum pecado oculto ou algo de degradante aquela vida. 

   
A resposta a esse embate acontece a partir do capítulo 38, que 

assim principia: “Depois disto o SENHOR respondeu a Jó de um redemoinho 
[tempestade], dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem 
conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem; e perguntar-te-ei, e 
tu me ensinarás.” (Jó 38:1-3). 

   
Deus aceitou o desafio e disse para Jó se preparar para a luta 

(“agora cinge os teus lombos”). Muito interessante essa manifestação de Deus 
através de uma tempestade. Ressalte-se, como nos ensinou o professor 
Leonardo (escola bíblica), Deus não é a tempestade, Ele falou, Ele mostrou-se 
através de uma tempestade. Deve ter sido por esse evento que mais tarde Jó 
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vem a expressar: “Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os 
meus olhos” (Jó 42:5).   

 
Aqui vai uma outra observação importante, Deus não tem forma.  

Jó não vê a forma de Deus, porque Deus não tem forma, aliás o Senhor proibiu 
que se fizesse imagem ou escultura dEle, porque a sua imagem e semelhança 
já está demonstrada através do ápice da criação: o homem. O falar de Jó mostra 
que ele aprofundou o seu conhecimento de Deus. Alguém já disse que “uma 
imagem vale mais do que mil palavras”, quando vemos temos uma compreensão 
melhor do que simplesmente ouvir. A visão nos presta mais esclarecimento do 
que a mera audição, daí porque Jó afirmou que conhecia a Deus melhor.   

 
Mas, vamos nos concentrar na tempestade. Sabe, ela não foi usada 

por acaso. Ele dizia muito sobre os recentes acontecimentos na vida de Jó. 
Aquele homem havia experimentado muitas tempestades, furações, 
redemoinhos e caos. Assim como Jó, muitos de nós, infelizmente, somente 
alcançaremos um coração transformado, quebrantado, ao passar pelas densas 
nuvens das dificuldades.   

 
 
E por falar em tempestade, lembrei-me do Furacão “Katrina” e de 

um escrito, de Max Lucado, que enfocou aquele evento climático sobre uma 

ótica diversa da estamos acostumados a observar: 
  

A Natureza dos Bens: Temporário   
 
Enquanto você escutou os desabrigados e sobreviventes, você 

prestou atenção nas palavras deles? Ninguém lamenta a perda de uma televisão 
com telão ou carrão submergido. Ninguém corre pelas ruas gritando, “Minha 
furadeira sem fio está perdida!” ou “Meus tacos de golfe foram levados pela 
correnteza.” Se eles lamentam, é por pessoas perdidas. Se eles se alegrarem, 
é por pessoas achadas. 

   
Será que Jesus está nos lembrando que pessoas são mais 

importantes que posses? Numa nação onde nós temos mais shoppings que 
escolas secundárias, mais dívida que crédito, mais roupas para se vestir do que 
nós podemos de fato usar, estaria o Cristo dizendo:  

 
“Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza; 
porque a vida de um homem não consiste na abundância dos 
bens que ele possui.” (Lucas 12:15)? 
 
Vemos um cassino navio inteiro puxado três quarteirões e colocado 

em cima de uma casa. Você vê carros de R$100.000,00 destruídos, que nunca 
mais serão dirigidos, escondidos nos escombros. E no fundo de nossas mentes 
nós ouvimos os ecos quietos de Jesus dizendo, “Pois que aproveitará o homem 
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se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em 
troca da sua alma?” (Mateus 16:26).  

  
Furacões furiosos e barragens quebradas têm um jeito de 

alavancar nossos dedos das coisas materiais que nós amamos. O que antes era 
precioso agora significa pouco; o que nós antes ignoramos agora é de significado 
eterno. 

  
Um amigo e eu participamos de um culto de adoração na Igreja 

Batista Antioch domingo à noite passado. Vários líderes afro-Americanos tinham 
organizado uma reunião para orar pelos desabrigados que chegaram em San 
Antonio. Muitos deles sentaram nas filas dianteiras… vestidos com toda a roupa 
que eles possuíam: camisetas, calças jeans. Os rostos deles estavam cansados 
daquela semana. Mas quando a música iniciou e a adoração começou, eles 
ficaram de pé e cantaram com lágrimas nos olhos. 

  
Eles eram ricos. Você é rico assim? Se todas as suas posses fossem 

levadas pela enchente, você poderia ainda adorar? Você ainda adoraria? Se não, 
você está segurando as coisas demais. 

  
“Aos que têm riquezas neste mundo ordene que não sejam 

orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas 
não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, 
que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer! 
Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam 
generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles 
têm. Desse modo eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma 
base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira 
vida.” (1 Timóteo 6:17-19 NTLH).   

 
Através de Katrina, Cristo nos fala: bens não importam; o 

importante são pessoas.    
 


