
LIÇÕES DA PATERNIDADE DE JÓ 

PAI, UM HOMEM QUE FAZ DIFERENÇA 

JÓ 1.1,4,5,8 

INTRODUÇÃO 

Nossa sociedade está precisando de modelos. Faltam referenciais positivos para a presente 

geração. A paternidade é uma missão nobre que requer preparo, dedicação e abnegação. A 

paternidade responsável é uma das maiores carências dos nossos dias. Sem ela, a família fica sem 

cabeça, sem liderança. Sem a presença do pai a família enfrenta gigantescas dificuldades. 

No sermão de hoje, quero trazer o exemplo de um pai que nos pode servir de modelo. Esse 

homem era Jó. Vejamos o que a Palavra de Deus nos ensina a seu respeito. 

 

1. JÓ SE CARACTERIZAVA POR UMA VIDA ÍNTEGRA (JÓ 1.1,8) 

Esse e o conceito que Deus tem a seu respeito: “...homem íntegro, reto, temente a Deus e 

que desvia do mal” (Jó 1.8). Na verdade, não havia ninguém na terra semelhante a ele. Seu 

caráter era irrepreensível. Ele era modelo para os seus filhos. Seu ensino era respaldado pelo seu 

exemplo. Ele vivia o que ensinava. Ele educava seus filhos não apenas pelo que falava, mas 

sobretudo, pelo que demonstrava com sua vida. Você tem sido um exemplo de filhos. “Exemplo 

não é uma outra maneira de ensinar, é a única maneira de ensinar” Albert Einstein. (Albert Einstein 

foi um físico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física 

moderna ao lado da mecânica quântica. Nascimento 14/03/1879, Ulm – Alemanha. Falecimento: 

18/04/1955, Princeton, Nova Jersey, EUA). 

 

2. JÓ CULTIVOU A AMIZADE ENTRE OS SEUS FILHOS (JÓ 1.4) 

Os filhos de Jó eram amigos uns dos outros: Isso só é possível quando os pais instilam esses 

princípios no coração dos filhos. Jó certamente não vivia comparando um filho com outro, 

despertando neles ciúmes e inveja. Jó investiu na unidade da família. Ele se esforçou para que 

seus filhos vivessem em constante harmonia. Os filhos de Jó eram pessoas que aprenderam a 

celebrar a vida com alegria e em comunhão uns com os outros. 

Há lares, famílias que não se amam, não se perdoam. Há contendas, ciúmes, invejas. É 

indispensável amar, perdoar, conviver, respeitar e aceitar as diferenças. 

Você como pai é responsável em desenvolver no seu lar uma atmosfera saudável de amor, 

amizade, de comunhão entre os filhos. 

 

3. JÓ VELAVA CONSTANTEMENTE PELA VIDA ESPIRITUAL DE SEUS FILHOS (JÓ 1.5) 

Jó 1.3 nos informa que Jó era riquíssimo e ocupadíssimo. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 

camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas e era mui numeroso o pessoal ao seu serviço. Na 

antiguidade, a riqueza de alguém era medida segundo a quantidade de empregados, terras e 

rebanhos. Jó possuía um grande rebanho de ovelhas, camelos, jumentas e bois, o suficiente para 

ser considerado o homem mais rico e abençoado de sua região no Oriente.  

Jó podia dar aos filhos tudo quanto desejassem. Mansão para morar, carro importado, celular 

de última geração e pagar a melhor universidade.  

Há pais que se preocupam em dar aos filhos coisas, bens, cursos, diplomas, mas se esquecem 

que a vida espiritual é o que vai nortear toda a vida. Diplomas e coisas sem Deus nada valem. 

Levam ao vazio, a corrupção, a desgraça muitas vezes.  



Jó priorizou a vida espiritual de seus filhos. O texto bíblico diz: “Decorrido o turno de dias de 

seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e o santificava...” (Jó 1.5). O ensino e o zelo pela 

formação espiritual de seus filhos não foi um esforço despendido apenas na infância. Jó continuava 

confrontando, educando, santificando, exortando e abençoando seus filhos, mesmo depois de 

adultos. Ele não abria mão da sua responsabilidade de pai que quer inculcar no coração dos filhos 

os valores do céu. Por isso chama seus filhos e os santifica. 

• Jó era intercessor dos seus filhos (Jó 1.5). Jó não abria mão de orar pelos seus filhos de 

madrugada. A ideia de levantar de madrugada nas Escrituras traz o conceito de urgência e 

expectativa. Jó não via a hora de apresentar seus filhos sobre o altar do Senhor. Ele era um homem 

de negócios. Era rico. Tinha muitos compromissos. Tinha uma agenda congestionada. Mas a sua 

prioridade era levantar de madrugada para interceder pelos filhos. Era sacerdote do seu lar: 

“...levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: 

Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração...” (Jó 1.5). O 

“holocausto” foi uma oferta por completo, ou seja, um boi inteiro sacrificado para cada um dos 

filhos – um preço alto a pagar, mesmo sendo um “ricaço”, mas que Jó fazia com alegria e 

desprendimento. Nada valia mais que a alma de seus filhos. “...pois dizia: Talvez tenham pecado 

os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração”. Aqui encontramos a verdadeira 

motivação de um pai intercessor, de um sacerdote do lar. O foco de Jó foi interno, e não externo. 

Não foi uma preocupação com meras aparências, comportamento ou religiosidade (1 Samuel 

16.17b). Jó mirava o centro de controle dos seus filhos – o coração, o comportamento o seguia. 

• Jó era perseverante na oração pelos seus filhos (Jó 1.5). O texto prossegue e diz: “...assim 

o fazia Jó continuamente” (Jó 1.5). Muitos pais oram durante algum tempo, mas logo desistem de 

interceder com fervor e persistentemente pelos filhos. A presente geração precisa 

desesperadamente de pais perseverantes na oração, de pais intercessores. 

 

CONCLUSÃO E APLICAÇÕES 

Aprendemos lições preciosas com a vida de Jó como pai. 

• Ele se caracterizava por uma vida íntegra.  

• Ele cultivou a amizade entre os seus filhos. 

• Ele velava constantemente pela vida espiritual de seus filhos. 

Pais piedosos nunca deixam de interceder pelos seus filhos.  

Nossa intercessão deve focalizar o coração, e não somente o comportamento externo. 

A paternidade não termina somente poque os filhos saíram de casa.  

Um esboço para intercessão familiar: 

✓ Conversão genuína. 

✓ Caráter (o fruto do Espírito). 

✓ Conduta (a vida de Cristo neles). 

✓ Carreira (que glorifiquem a Deus pela vocação). 

✓ Casamento (se for da vontade de Deus que se casem). 

 

A GRANDE IDEIA 

Deus chama os pais para serem intercessores fiéis, focalizados no coração dos filhos. 

 

Sermão pregado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 14/08/22, na Primeira Igreja Presbiteriana 

de Indaiatuba 


