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Bom dia, meus queridos amigos. Uma ótima quinta-feira para 

você e todos os seus entes queridos. Acredito, a meu sentir, haver um 
equívoco quanto ao perfil atribuído a Jó, como o mais paciente. Quem já não 
ouviu a expressão “você tem uma paciência de Jó”? Será que é porque ele 
ouvia as bobagens ditas pelos seus “amigos” pacientemente? Para mim Jó 
deveria ser destacado não como o mais paciente, mas como aquele que tinha 
uma fé inabalável, apesar de toda a tragédia que sobreveio a sua vida, nada o 
fez desacreditar que o Senhor teria um propósito definido.  

  
Observe que no âmago das suas aflições, Jó queixou-se ao Senhor 

porque Ele o deixou nascer com vida ("Então, por que me fizeste sair do 
ventre? Eu preferia ter morrido antes que pudesse ser visto. Se tão-
somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para 
a sepultura!” – Jó 10:18-19)  

  
Diante das acusações que lhes faziam os seus “amigos”, Jó 

ansiava ardentemente que o Senhor o ouvisse e que declarasse, em alto e bom 
som, que ele estaria isento daquele pecado oculto, tão insistentemente 
propagado por aqueles homens. Jó desejava, usando uma expressão bem 
nossa, que lhes fosse dado o “troco”, que o Senhor anunciasse aqueles “tolos” 
que eles estavam errados, oportunidade em que Jó ficaria de “alma lavada”, 
vingado.  

  
Nos revela Jó 40:2 que ele chegou a contender com o Todo-

poderoso para que isso viesse a acontecer ("Aquele que contende com o 
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Todo-poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o 
acusa!").  

  
Desse embate, restou que o Senhor não respondeu a Jó, como 

ele exatamente desejava, ou pelo menos, no momento pretendido. Ao falar-
lhe, o Senhor levou Jó a um passeio por toda Sua criação. Fez ver Deus, 
aquele seu servo, que o Senhorio do Criador é algo inquestionável, nada foge 
ao seu absoluto controle e tudo o que foi criado encontra-se sob seu domínio. 
O limite imposto ao mar, as aves, o sustento de cada uma das criaturas, tudo 
estava sob a regência de Deus.  

  
Eis um referencial para quando estivermos passando por 

tormentas, ou seja, observar que o mesmo Deus que fez separação entre 
trevas e luz, no Gênesis (“Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das 
trevas.” - Gênesis 1:4), é o mesmo Jesus que se apresenta como “a luz do 
mundo” (João 9:5). Que ao contemplarmos a criação, possamos afirmar, 
como Jó, “meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os 
meus olhos te viram”. (Jó 42:5).  

  
Nesse mesmo contexto, gostaria de compartilhar um escrito 

intitulado “Apreciar a vida”, de autoria de Antonia Nery Vanti, que adota o 
pseudônimo de Vyrena.  

 

APRECIAR A VIDA 
Vyena  
  
Valerá a pena nascer? Viver num mundo repleto de maldade, 

violência, corrupção, ganância, sofrimento, infelicidade?  Vamos virar a 
moeda? Prestar atenção à beleza e no que traz felicidade? Se olharmos para a 
criação encontraremos, com certeza, motivação para viver, lutar, crescer, e, 
assim, muita coisa mudar.    

  
Há tanto para sentir, tanto para apreciar: Um pôr do sol, ou 

alvorecer; A noite enluarada, com estrelas a brilhar; As florestas e os campos 
com sua harmonia de cores; O pássaro com seu harmonioso gorjear; A areia 
branca a ser beijada pelo mar; O desabrochar das mais belas flores.  Ter nos 
braços o filho tão desejado, vê-lo, pela primeira vez, sorrir, segurar sua 
mãozinha.... Ensiná-lo a andar, ouvir, encantado seu primeiro balbuciar! Por 
isso e por muito mais, apesar dos solavancos da vida, vale a pena aqui chegar.  

  
O que é bom apreciar... o errado, tentar mudar, a Deus 

agradecer, viver e lutar!  


