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Texto Básico:
“Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente 

próspero e lhe deu um dobro tudo o que tinha antes.” Jó 42:10 NVI

Introdução

O título é proposital pela razão de ouvirmos muito esta expressão em nosso tempo associado, 

quase sempre, com conquistas materiais e sucesso pessoal, mesmo em meio a cristãos.

Infelizmente, a realidade do evangelho vem sendo distorcida e as promessas de Deus estão 

sendo motivo de barganhas, trocas e negociações que nada tem a ver com a verdadeira 

prosperidade de Deus para TODOS os que querem viver conforme a Sua Palavra.

O versículo bíblico base deste estudo, Jó 42:10, retrata o final da história de Jó, personagem 

bíblica, depois de sincero momento de confissão pessoal e de algumas das mais lindas 

declarações de fé humana diante de Deus já registradas. 

I - Quem foi Jó?

1) Um homem de caráter íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do 

mal  (Jó 1. 1-5)

Jó, apesar de ser humano como qualquer um de nós, conhecendo a Deus apenas por 

transmissão oral, característica de sua época, de ser homem de grandes posses, ter 

esposa, filhos e escravos, é assim definido por Deus. (Jó 1:8)

2) Homem notável e maior que todos os do Oriente (Jó 1.3)

O seu patrimônio o fazia ser considerado um homem muito rico. Seus filhos costumavam 

dar banquetes em casa. Muito embora existisse toda a riqueza, tinha uma vida admirada 

em sua comunidade.

3) Não havia ninguém na Terra como ele  (Jó 1.8)

II- Jó faz uma oração pessoal

É muito importante considerar o que aconteceu com Jó, não podemos passar o olhar 

apenas e não extrair os acontecimentos que se seguem na vida de Jó. Após uma 

desconfiança lançada diante de Deus, pelo grande inimigo de nossas vidas, Satanás, 

muitas coisas mudam para Jó:



 

1) Ele perdeu TUDO: esposa, filhos, casa, bens, riqueza, 

inclusive seu orgulho. O tido como o maior homem do Oriente foi 

reduzido à extrema pobreza e ao mais sofrido estado de saúde.

2) Além disso, seus 3 mais próximos amigos:

a)  Agiram como legalistas e começaram a desconfiar da postura de Jó;

  b)  Ao invés de consolarem Jó, passaram a provocá-lo para que pecasse diante de Deus;

  c)  Acabaram por indignar até mesmo Deus com suas atitudes e comportamentos (Jó 42.7)

3) Vive uma rendição completa de sua vida diante de Deus (Jó 42.1-6) -  Momento definitivo 

de mudança.

Se compararmos a história com a nossa, podemos verificar algumas semelhanças. Ao 

decidimos caminhar em Cristo, temos a idéia de que nada pode nos atingir, que somos 

imbatíveis. Aí, fica difícil entender e aceitar a soberania de Deus, quando aparecem as 

privações, provações e aflições em nossas vidas. Mas, precisamos agradecer o investimento 

de Deus no amadurecimento de nossa fé e temor diante dEle.

A história de Jó nos ajuda a saber que Deus está no pleno controle de nossa vida em qualquer 

circunstância e, por isso, somos mais vencedores (Filipenses 4.13). Porém, tal como Jó 

confessa ter feito (Jó 42.3), quantas vezes dizemos coisas por falta de conhecimento da obra 

que Deus está a completar em nós. Podemos ouvir Deus a nos dizer: “responda-me, se é que 

você sabe tanto?” (Jó 38.18)

Devemos almejar viver como Jó, em total humilhação diante do Senhor, buscando uma 

intimidade de relacionamento constante, cujo resultado é a maturidade trazida pela 

experiência pessoal de quem conhece o Deus a quem serve. Assim declararemos o que Jó 

disse: “Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios 

olhos.” (Jó 42.5)

III - E quanto à busca da prosperidade? 

O que será dito? Este não era o tema?!

Falar em prosperidade numa sociedade capitalista é, literalmente, dizer que você só vale o 

que tem de bens, riquezas, independente da ética, moral, vida e conduta usadas para 

consegui-los.

Olhando a partir do estudo sobre a vida de Jó, todo o referencial popular cai por terra. A 

prosperidade bíblica para o cristão deve ser mensurada, então, da seguinte maneira:

1) Pelo constante cultivo da intimidade pessoal com Deus (Jó 42.5)

A sabedoria para prosperar materialmente e, ainda assim, priorizar a vida humilde e com 

valores cristãos vem do Senhor.

2) Pela essência do caráter de quem é servo de Deus (Jó 1.5)

Manter uma ética e uma moral sadias, mesmo em meio a tantas tentações do tempo presente 



 . 

3) Pelo seu desenvolvimento espiritual (Jó 42.6)

Na oração final de Jó (42:6) onde ele se arrepende, se humilha no 

pó e na cinza, Jó revê grande parte de sua história. O “fundo do 

poço”, como chamamos, pode ser um lugar de grandes 

aprendizados espirituais.

Conclusão

A vida próspera em Deus é muito diferente de sucesso pessoal e ter riquezas, é mais 

identificada com uma vida de humildade e sabedoria diante de Deus para viver a realidade 

cotidiana. Aliás, isto inclui orar por amigos e inimigos, segundo orientação de Jesus 

(Mateus 5.44).

“Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu um 

dobro tudo o que tinha antes.” Jó 42:10

Tomara você opte, diariamente, ser próspero diante de Deus, em nome de Jesus.
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