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A Paciência

Conta a Bíblia que havia um homem na terra de Hus chamado Jó, que era 
íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Tinha sete filhos e três 
filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e 
quinhentas jumentas, e muitos empregados. Finaliza o livro sagrado no 
capítulo 1, versículo 3, dizendo: (...) de modo que este homem era o maior 
de todos os do Oriente.
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, 
Satanás entra na presença divina, e insinua que Jó serve a Deus por causa 
de favores especiais .
Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder; 
somente contra ele não estendas a tua mão . 
Sucedeu que um dia vieram mensageiros a Jó e disseram: que sabeus 
levaram os bois e as jumentas e mataram os servos; que o Fogo de Deus caiu 
do céu, queimou as ovelhas e os servos; os caudeus levaram os camelos e 
mataram os servos e, finalmente, que grande vento derrubou a casa que 
estavam seus filhos e filhas os matou.

O Livro de Jó: Por que o justo sofre ?
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Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a ca beça, lançou-se em 
terra, 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 nom e do Senhor !
Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Novamente, Satanás diz ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem 
tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, t oca-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 em teu poder; mas poupa-lhe a 
vida .
Então satanás o feriu de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto 
da cabeça. Jó sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se.
Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade ? Amaldiçoa a 
Deus, e morre. Mas ele responde: falas como qualquer louca; temos 
recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o  mal ? 
Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios.
Mas três amigos de Jó chegaram para consolá-lo: Elifaz , Bildade e Zofar . 
Depois de sete dias e sete noites, passou Jó a falar.

A paciência de Jó
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No livro de Jó, o personagem é descrito como sendo um homem justo. Na 
verdade, o homem mais justo que existia em toda a terra, mas, de quem 
Satanás dizia que era justo apenas porque recebia bênçãos das mãos de 
Deus. Deus havia posto uma cerca ao redor de Jó e o havia abençoado acima 
de todos os mortais e, como resultado, o diabo o acusa de servir a Deus 
apenas em razão da generosa recompensa que recebia do seu Criador. O 
desafio, assim, procede do Maligno que desejava que Deus removesse a 
cerca de proteção, para ver se Jó não começaria, então, a maldizer a Deus. 
Conforme a história se desenvolve, o sofrimento de Jó segue em rápido 
progresso de mal para pior. Seu sofrimento foi tão intenso, que o encontramos 
sentado em um monte de cinza, amaldiçoando o dia em que nasceu e 
gemendo sob uma dor sem tréguas. Seu sofrimento é tão grande, que, até
mesmo sua mulher, o aconselha a amaldiçoar a Deus e, desta maneira, 
morrer, aliviado de sua agonia. O que se segue é o aconselhamento dos 
amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, cujos testemunhos demonstram quão 
vazia, e quão superficial, era a lealdade deles para com seu amigo e quão 
presunçosos eram em assumir que a indescritível miséria de Jó, se devia à
degeneração radical de seu caráter.

Análise
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- Jó amaldiçoa o seu nascimento
- Elifaz repreende a Jó
- Jó justifica as suas queixas
- Jó contende com Deus
- Bildade afirma a justiça de Deus
- Jó é incapaz de responder a Deus
- Jó protesta contra a severidade de Deus
- Zofar acusa Jó de iniquidade
- Jó se defende das acusações de seus amigos
- Jó defende sua integridade
- Jó medita a brevidade da vida
- Elifaz acusa Jó de impiedade
- Elifaz mostra o justo castigo dos perversos

Paciência de Jó
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- Jó se queixa do trato de Deus
- Jó nada mais espera desta vida
- Bildade descreve a sorte dos ímpios
- Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive
- Zofar descreve as calamidades dos perversos
- Jó descreve a prosperidade dos perversos
- Elifaz acusa a Jó de grandes pecados
- Jó deseja apresentar-se a Deus
- Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados
- Bildade nega que o homem possa justificar-se diante de Deus
- Jó afirma a soberania de Deus
- Jó descreve a sorte dos perversos

Paciência de Jó
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- Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz
- Jó lamenta a miséria em que caiu
- Jó declara sua integridade
- Eliú irado contra Jó e seus três amigos
- Eliú vinga o seu direito de responder a Jó
- Eliú repreende a Jó
- Eliú justifica a Deus
- Eliú exalta a majestade de Deus
- O Senhor convence a Jó da sua ignorância
- Resposta humilde Jó
- A confissão de Jó
- Deus repreende os três amigos de Jó
- Deus restaura a prosperidade de Jó

Paciência de Jó
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Julgava-se, então, que todo o sofrimento decorria do pecado pessoal. 
A falha de Deus, aparente, em não recompensar Seus servos e castigar Seus 
inimigos, como mereciam, era um problema que punha sempre a prova, a fé
dos santos do Velho Testamento. 
Assim, à vista do sofrimento cruel de Jó, os seus amigos deduziram ter ele 
pecado grandemente. 
Embora o livro não dê sua última palavra no assunto, no entanto, faz luz sobre 
o mistério do sofrimento e da dor; provando, como em Jó, que o sofrimento é
permitido por Deus, não como castigo, mas, como tes te revelador do 
caráter, para educar e instruir.
Os antigos perguntavam:- “Como, este homem, pode ser justo se sofre tanto?”. 
Os cristãos, perguntariam: - “Como, este homem, pode ser piedoso se nada 
sabe do sofrimento?”
- A melhor resposta dada ao porquê do sofrimento do crente é: - “para 
sermos participantes da sua santidade”. Hebreus 12:10.

A mensagem do livro fala do mistério do 
sofrimento
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O Cristo é o vosso modelo
Um Espírito Amigo Havre, 1862

A dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, 
portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus todo 
poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu.
Sede paciente, pois a paciência é também caridade , e deveis praticar a lei de 
caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus.
Coragem, amigos: o Cristo sofreu mais que qualquer um de vós, e nada  
tinham de que se acusar , enquanto tendes a expiar o vosso passado e de 
fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes , sede cristãos: esta 
palavra resume tudo. 
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Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não 
agradar a nós mesmos.
Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para 
edificação.
Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, c omo está escrito: 
“Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam .”
Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que 
pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos  esperança.
Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesm o sentir de 
uns para com os outros, segundo Cristo Jesus.

Epistola de Paulo aos Romanos 15
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“Portanto nós também, ... deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de 
perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está
proposta , olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo 
que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-
se à destra do trono de Deus.”
Há uma corrida que nós devemos correr, e devemos cor rê-la com 
paciência, olhando para Jesus, que também pacientemente sofreu a cruz pelo 
gozo que viria depois dela. Na verdade, pense sobre a paciência de Cristo . 
Ele nunca fez mal para ninguém. Ao contrário, ele curou o fraco, ressuscitou o 
morto, e ele sempre fez o desejo de Deus. Ainda assim, ele foi perseguido e 
torturado mais do que qualquer outra pessoa, até o ponto de ser crucificado.

Epistola de Paulo aos Hebreus 12.1.2
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Cristo teve razões para ficar nervoso e querer parar, por causa das pessoas a 
quem ele serviu terem se comportado tão terrivelmente com ele ? Sim, mas ele 
nunca o fez, em vez disso, ELE SUPORTOU. 
Você suporta quando você considera o objetivo que v ocê quer executar 
com muito mais valor do que a dor que você está sent indo agora . Isto é o 
que Jesus fez. Ele suportou a dor e a humilhação, olhando para o que ele 
seguiria, para a nossa salvação, que esta dor se tornaria possível. Ele é
nosso brilhante exemplo de paciência e ele é aquele que nós devemos 
considerar, correndo a nossa carreira tendo sua paciência como um exemplo. 

Epistola de Paulo aos Hebreus 12.1.2
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. 

“Porque necessitais de paciência, 
para que, depois de haverdes feito
a vontade de Deus, possais alcançar a 
promessa.”

Paulo (Hebreus, 10: 36)

Provavelmente estarás retendo, há muito tempo, a esperança torturada. 
Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse, imediata, 
agasalhando--te o coração; entretanto, que paz desfrutarias no triunfo 
aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te 
encadeiam ao problema e à dificuldade ? 
Como repousar, ante a exigência do credor que nos requisita ? Descansará o 
delinquente, antes da justa reparação à falta cometida ?
Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos  projetos de 
felicidade, mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as 
dívidas que contraímos perante a Lei.



A Paciência é Tudo
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Quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhe o 
coração ao espinheiro da angústia, conte as vantagens de que dispõe, de 
modo a imunizar-se contra o assalto das trevas.
Desentendimento em família...
Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para simples 
discussão, na soledade crônica em que se identificam.
Amigos que se afastam...
Reflita na provação daqueles que nunca os tiveram.
Agressões...
Pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos 
companheiros doentes da alma.

O Evangelho Segundo o Espiritismo
Capítulo IX, item 7

EM MOMENTOS DIFÍCEIS
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Criaturas queridas em problemas graves do sentiment o...
Medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue 
permanecer livre de obsessões.
Tarefas em sobrecarga, compelindo você a desânimo e  cansaço...
Gaste alguns momentos, examinando a luta dos irmãos sem qualquer
possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação.
Aborrecimentos...
Avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a 
companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que 
os subjuga.

Sede paciente para suportar a 
sobrecarga

.
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Lar em desajuste...
Um olhar para os irmãos que caminham sem teto.
Some as bênçãos de sua vida e vacine-se contra o desespero, porque o 
desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão nos domínios do 
desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular.

A dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos .
Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a 
Deus todo poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no 
céu.

Sede paciente na dor
.
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Seu pai lhe deu um saco de pregos para pregar atrás da porta sempre que 
perdesse a paciência . Nos primeiros dias o menino pregou muito pregos. 
Mas à medida que aprendia a controlar seu gênio, pregava menos pregos. 
Com o tempo descobriu que era mais fácil controlar seu gênio do que pregar 
pregos atrás da porta. Até que seu pais lhe sugeriu que retirasse um prego a 
cada dia que conseguisse controlar seu caráter. Quando todos os pregos 
foram retirados seu pai o pegou pela mão, levou-o até a porta e lhe disse: 
“Meu filho, veja todos estes buracos na porta. A por ta nunca mais será a 
mesma ”.
“Cada vez que você perde a paciência, deixa cicatriz es, como as que você 
vê aqui. Você pode insultar alguém e retirar o insulto, mas o efeito poderá ser 
devastador e a cicatriz ficar para sempre. Uma ofensa verbal pode ser tão 
daninha como uma ofensa física”.

Era uma vez um menino que tinha um mau 
caráter. 
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A paciência é uma virtude que deve ser cultivada e cuja força somente pode 
ser medida, quando submetida ao teste que a desafia, em forma de 
problema .
Exercitando-a nas pequenas ocorrências, sem permitir-se a irritação ou o 
agastamento, adquiriremos força e enfrentaremos com êxito as situações mais 
graves.
Paciência por isso mesmo, em sua luminosa autenticidade há de ser 
aprendida, sentida, sofrida, exercitada e consolidada junto daqueles que nos 
povoam as áreas do dia a dia, se quisermos esculpi-la por realização 
imorredoura no mundo da própria alma.

A paciência precisa ser exercitada
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“Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porq ue o dia de amanhã 
cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal”. (J esus)

É claro que paciência não acontece da noite para o dia na nossa vida.
Para o desenvolvimento da paciência é preciso que a mesma seja exercitada 
diariamente.
Nossa paciência se desenvolve e fortalece ainda mais quando procuramos a 
íntima ligação com o nosso mundo interior, com Deus.

Como Conquistar a Paciência ? 
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A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada 
pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos 
pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa, e 
consequentemente bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus 
colocou em nosso caminho para serem os instrumentos  de nossos 
sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência.

Sede paciente com aqueles que nos 
causam sofrimentos .
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Obrigado


