
  
 

VALOR SEM MEDIDA 
 

 
 
“Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; e era este 

homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal” (Jó 1: 1). São 
desnecessárias maiores apresentações a respeito de alguém, sobretudo quando 
há menção expressa na própria Palavra de Deus, definindo uma pessoa do modo 
como o versículo acima faz. Ainda assim, cumpre acrescentar que Jó tinha 
muitas posses e era muito influente, “... de maneira que este homem era maior 
que todos os do Oriente” (Jó 1: 3 – última parte).  

 

Quando sua fidelidade foi posta à prova e Deus permitiu que 
Satanás lhe impusesse os maiores agravos possíveis, Jó pôde demonstrar toda a 
sua integridade. Em verdade tudo o que ele tinha de bens materiais lhe foi 
tirado. Depois sua família e, por fim, sua saúde. À margem de todo esse quadro 
de desgraças e desventuras, Jó se manteve firme e confiante no Senhor. “Em 
tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma” (Jó 1: 22).  

 

O sofrimento vivido foi, porém, atenuado adiante, com a 
restituição de tudo o que Jó tinha. “E o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo 
quanto Jó antes possuía” (Jó 42: 10 – 2.ª parte). Mas não foi só isso que ele 
ganhou com o ocorrido, pois com o Senhor no comando das coisas sempre há 
algo inusitado, não esperado e jamais imaginado, de bom, a nos confortar e a 
nos ensinar verdades espirituais. Jó foi recompensado com o resultado de uma 
maravilhosa experiência pessoal com Deus e antes mesmo da restituição em 
dobro de seus bens chegou a dizer a respeito do Senhor: “Com o ouvir dos meus 
ouvidos ouvi, mas agora te veem meus olhos” (Jó 42: 5).  

 

Nada é mais valioso do que a aliança que temos com o Senhor, 
em nossos corações. Jó tinha essa ligação e, apoiado nela, diante da perda de 
tudo o que tinha, teve forças e virtude de ainda declarar: “Nu saí do ventre da 
minha mãe e nu tornarei para lá; o Senhor o deu, e o Senhor o tomou: bendito 
seja o nome do Senhor” (Jó 1: 21). Essa certeza, confiança e amor pelo Senhor 
não nos podem nunca ser tirados, por quem quer que seja. Esses são os nossos 
maiores e mais preciosos bens.  

 

A história de Jó é conhecida por passar a ideia e o 
ensinamento da necessidade de termos paciência. Porém, apesar de ser isso 



  
 

correto, há algo muito mais importante por detrás desses fatos, a nos ensinar. Jó 
era por certo paciente, mas o seu amor por Deus era incomparavelmente maior 
do que a sua famosa paciência. Foi esse amor que o sustentou nos momentos 
difíceis, porque isso ninguém poderia tirar-lhe. Satanás podia fazer com ele o 
que quisesse, à exceção de lhe tirar a vida (Jó 2: 6), mas mesmo que tivesse 
poderes sobre sua vida (só atingiria o corpo), não poderia nunca desfazer a 
aliança (amor) entre ele e Deus.   

 

Aliás, quanto ao fato de que alguém possa atentar contra a 
nossa vida, não devemos sequer nos dar ao trabalho de nos preocupar com isso. 
Pois que Deus nos diz na Bíblia: “... Não temais os que matam o corpo e, 
depois, não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer; 
temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno; sim, vos 
digo, a esse temei” (Lc. 12: 4 e 5). A nossa alma está segura quando posta nas 
mãos do Senhor. Muitas coisas difíceis podem até acontecer conosco durante a 
vida, mas não afetarão o que nos espera e aguarda depois dela.   

 

Por outro lado, não é fácil perder nossos bens, isto é, o que já 
temos, nem tampouco sentir falta ou estar privado de coisas de que precisamos 
ou queremos. Contudo, quando estamos centrados e firmes no Senhor, os bens 
materiais perdem muito de seu valor. No ensinamento de Jesus encontramos 
resposta para muitas aflições: “Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a 
ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam; Mas ajuntai 
tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões 
não minam nem roubam” (Mt. 6: 19 e 20).   

 

Jó foi de um universo de cem para zero; depois, de zero para 
duzentos. É certo que teve paciência, isso ninguém pode discutir, pois teve 
mesmo. Todavia, o que mais é preciso perceber e extrair desses acontecimentos 
da vida de Jó é que a confiança e o amor dele para com Deus não oscilaram 
como ocorreu com seus bens, família e saúde. Essas coisas ele perdeu (ainda 

que temporariamente), mas não teve perda ou sequer a mínima diminuição da 
adoração (e confiança) que tinha pelo Senhor. De um patamar já bem alto, 
aquela experiência o elevou mais acima em entendimento e percepção do amor 
de Deus.  

 

Há quem diga, ainda, que Jó “comeu o pão que o Diabo 
amassou”. Eu ouso discordar, pois nada de difícil vem a nós (quando optamos 



  
 

por seguir a Jesus) que não seja para o nosso bem. Não se sabe o que Deus 
pretende quando nos proporciona experiências difíceis, mas é certo que Ele tem 
um plano, uma obra e um propósito. Assim, filhos de Deus jamais “comem o 
pão que o Diabo amassou”, mas, sim, são sustentados com o trigo do céu, maná 
santo que chega até nós em “tempos cinzentos”.  

 

Urge, pois, que também tenhamos consciência dessas coisas, 
de que a nossa vida será entremeada de experiências de todo tipo. Ora 
momentos felizes, ora tristes, e outros tantos nem lá nem cá, mas que sempre 
estejamos prontos para bendizer ao Senhor (como Jó). A paciência é, por certo, 
uma virtude, mas o amor de Deus é o máximo (apesar de infinito) de tudo que 
alguém pode possuir na vida. Portanto, para quem tem parte nesse amor, todas 
as circunstâncias que surgem no caminho, boas ou más, são oportunidades de se 
conhecer melhor a Deus e de observar como Ele solucionará nossos problemas.  

 

Assim, sejamos nós íntegros para com Deus e participantes de 
Seu amor em plenitude, não importando o tamanho e a intensidade das 
dificuldades por enfrentar (ou enfrentando). Simplesmente confiemos em Deus 
e na Sua Santa Palavra: “Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. 
Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu; porque 
o Senhor é muito misericordioso e piedoso” (Tg. 5: 11). Quem sofreu sabe o 
quanto foi gratificante passar pela provação. E chegará o dia em que o estar 
diante de Deus apagará toda e qualquer coisa negativa vivida nos dias de 
peregrinação. 

 

“Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro 
escondido num campo, que um homem achou e escondeu; e, pelo gozo dele, 
vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo” (Mt. 13: 46). Imitemos, 
pois, Jó em tudo: paciência para as tribulações da vida e coração íntegro e reto, 
voltado totalmente a Deus. O maior bem da vida de uma pessoa é, de certo, seu 
relacionamento com o Senhor. E, contra a lógica humana: aquilo que é 
adquirido de graça torna-se o mais valioso bem, insuscetível mesmo de qualquer 
medida.  
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