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verdadeiro no Senhor, que Ele é dono de toda riqueza, 
que Ele é o autor da própria vida. Ele sabe quem é o seu 
Deus e o seu Deus sabe quem ele é! Veja o que ele diz:
“Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas 
agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a 
mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. (Jó 
42.5-6)

     Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais O 
conhecemos, nossa humanidade é evidenciada, 
nossas fraquezas e falhas são tratadas, nosso coração é 
alinhado aos Seus propósitos. Por vezes queremos essa 
aproximação, queremos maior intimidade com Deus e 
até alguns passos são dados, mas surge o dilema – Até 
onde estamos dispostos a ir? Estamos dispostos a 
oferecer tudo o que temos por Cristo? E pelo 
evangelho? Estamos de fato buscando um andar 
digno da vocação que recebemos?

         Que a nossa disposição seja a mesma encontrada 
na vida de Jó e encontrada também na vida do 
apóstolo Paulo que disse: “Porque para mim o viver é 
Cristo e o morrer é lucro.” (Fp 1.21).
 
          Você dará tudo o que tem por.....?

     Há momentos em nossa vida em que nossos limites 
são testados, as pessoas querem saber até que ponto 
estamos dispostos a fazer algo para obter conquistas ou 
alcançar sonhos. Há momentos em que nossos valores 
são testados, nossa fé é questionada, nosso temor é 
avaliado.

   Ao olharmos para a vida de Jó percebemos alguns 
limites sendo testados. Após tirar os bens, servos e filhos 
de Jó, não satisfeito com aprovação deste servo no teste 
de integridade e temor ao Senhor, Satanás lança mais 
um desafio: “Pele por pele!”, respondeu Satanás. “Um 
homem dará tudo o quem tem por sua vida.” Estende a 
tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele 
te amaldiçoará na tua face. (Jó 2.4-5).

    O intuito de Satanás certamente era ver Jó sendo 
humilhado e negando o seu Deus. Esse intento continua 
o mesmo em nossos dias, pois podemos perceber esta 
frase ecoando em várias áreas de nossas vidas:
     • Um homem dará tudo o que tem pelo prazer. Está 
disposto a abrir mão da família, da santidade pessoal, da 
dignidade...
    • Um homem dará tudo o quem pela riqueza. Não 
importa se é honesto ou não, se é ilegal ou não, se há 
alguém sendo prejudicado ou não... 
        • Um homem dará tudo o quem pela fama, é só falar 
o preço, seja ele qual for.

       Um homem dará tudo o que tem pela beleza, para 
não sofrer, para ser feliz, enfim, pela própria vida, como 
sugestiona Satanás. O ser humano está disposto a pagar 
altos preços quando há algum interesse pessoal 
envolvido, fruto de sua ganância, cobiça, egoísmo e amor 
próprio.  

           Este é o intuito de Satanás: iludir, enganar, humilhar, 
derrotar. 
      Mesmo diante deste desafio apresentado, Jó mais 
uma vez foi aprovado e sua integridade, amor e temor ao 
Senhor foram confirmados. Ele sabe que há prazer 
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Um homem dará tudo o que tem...


