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JÓ, UM HOMEM TEMENTE A DEUS

CONVICÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS
Significado de circunstância: condição
de tempo, lugar ou modo que cerca ou
acompanha um fato ou uma situação e que lhes
é essencial à natureza, fato acessório ou outro
pormenor que se prende a um acontecimento
ou a uma situação; particularidade.
Significado de convicção: crença ou
opinião firme a respeito de algo, com base
em provas ou razões íntimas, ou como
resultado da influência ou persuasão
de outrem; convencimento, modelo de
excelência ou de perfeição; princípio, ideal.
Um dos livros bíblico que melhor define o
termo circunstância e convicção, é o livro de Jó.
As circunstâncias na vida de Jó se
mostraram desfavoráveis durante um
período, pois as condições a qual ele foi
submetido eram quase que insuportáveis.
“E sucedeu um dia, em que seus filhos
e suas filhas comiam e bebiam vinho na
casa de seu irmão primogênito, que veio
um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois
lavravam, e as jumentas pasciam junto a
eles; e eis que deram sobre eles os sabeus,
e os tomaram, e aos moços feriram ao fio
da espada; e eu somente escapei, para te
trazer a nova. Estando este ainda falando,
veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do
céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os
consumiu; e só eu escapei, para te trazer
a nova. Estando ainda este falando, veio
outro e disse: Ordenando os caldeus três
bandos, deram sobre os camelos, e os
tomaram, e aos moços feriram ao fio da

espada; e só eu escapei, para te trazer a
nova. Estando ainda este falando veio outro
e disse: Estando teus filhos e tuas filhas
comendo e bebendo vinho, em casa de
seu irmão primogênito, eis que um grande
vento sobreveio dalém do deserto, e deu
nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre
os jovens, e morreram; e só eu escapei, para
te trazer a nova”, Jó 1.14-19
As circunstâncias que vivemos, ou seja, as
condições que temos vivido diante da pressão
do mundo, da sociedade e principalmente
do pecado faz com que pese sobre os
nossos ombros o medo, a desconfiança e a
dúvida, porém, Jó foi o exemplo claro que as
circunstâncias da vida não devem ser maiores
que nossas convicções.
Quando ele havia quase perdido tudo, ou
seja, saúde, família e bens, uma coisa estava
intacta: “sua fé”.
“Então, Jó se levantou, e rasgou o seu
manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em
terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de
minha mãe e nu tornarei para lá; o SENHOR o
deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome
do SENHOR. Em tudo isto Jó não pecou, nem
atribuiu a Deus falta alguma”, Jó 1.20-22
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