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A HISTÓRIA DE JÓ CONTADA NOS DIAS DE HOJE
Nos momentos mais difíceis de nossa vida, quando achamos que nada mais irá nos reerguer,
quando nossa fé é abalada e o fundo do poço parece ser o último lugar reservado a nós,
devemos parar e pensar... Será que Deus está testando nossa fé?
Quando as dificuldades aparecem, algumas conclusões precipitadas podem mudar o destino
de nossas vidas. Cabe a nós colocar em prática os aprendizados de uma história que é bem
conhecida por todas as Filhas de Jó, mas que às vezes é esquecida devido à correria do dia-adia.
A história de Jó é um exemplo para todos, de como ser íntegro, reto e temente a Deus. A
definição do nome Jó é: "voltado sempre para Deus". Ele representa um personagem do livro
mais antigo da Bíblia, isto é, o Livro de Jó do Antigo Testamento. De acordo com a tradição,
este homem teria vivido na terra de Uz, onde atualmente se encontra o Iraque. Não se sabe ao
certo quando viveu, pela ausência de evidências e pela narrativa bíblica do mesmo se
apresentar mais como uma poesia épica do que um relato baseado em fatos.
Resumidamente, Jó era um homem temente a Deus, que passou por muitas dificuldades em
sua vida, que literalmente comeu o pão que o diabo amassou. Perdeu suas riquezas, seus
servos e rebanhos, viu a morte de seus filhos e filhas, ficou adoentado, viu as pessoas rirem de
sua cara, e sabe o que ele fez com todas as tristezas e amarguras que a vida lhe presenteou?
Desistiu? Rogou uma praga e culpou Deus por tudo isso? Claro que não! Ele foi sábio e
paciente, soube lidar com suas adversidades, continuou trabalhando firmemente, lutando por
seus ideais, sem passar na frente de ninguém, e um dia teve sua recompensa por ser um fiel
servo de Deus.
E vocês devem estar se perguntando, como aplico isto no meu dia a dia? Talvez não seja fácil
para muitos, mas é mais simples do que se possa pensar! Todos os dias Deus testa nossa fé,
em pequenas ou grandes ações. A perda de um emprego, uma discussão na família, a morte
de um ente querido, uma doença, uma traição, uma amizade desfeita.... Há tantas dificuldades
enfrentadas por nós, que fica difícil listar uma por uma. Mas todas devem ser superadas de
uma única forma, tendo PACIÊNCIA e FÉ.
O que diferencia um homem em tomar ações sensatas, com toda certeza é ser paciente. Tudo
o que leva você a dizer ou decidir algo deve ser sabiamente refletido. Com a paciência
conseguimos usar nossa sabedoria para poder distinguir o caminho a ser trilhado.
A fé não é nada que podemos apalpar ou ver. Não é um objeto que pode ser comprado ou
ganhado, e nem testada cientificamente. A fé está em nossos corações, e deve ser alimentada
pela nossa crença em Deus. Neste mundo ganhamos muitas alegrias, e com elas os infortúnios,
e é principalmente nestes momentos que devemos ter paciência e manter nossa fé em Deus,
para então conseguir superar os maiores desafios.
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São nas dificuldades que aprendemos a dar valor à vida, a sermos mais fortes e a crescer como
ser humano. Após todos os infortúnios enfrentados, vem a merecida recompensa, e que pode
vir de várias formas. Na forma de um sorriso, um abraço, de uma palavra amiga, um presente
que a vida pode lhe proporcionar. É aquilo que os sábios dizem: “Depois da tempestade, vem
sempre a bonança”.
A vida é tão efêmera, que ao piscar de olhos as coisas mudam, para melhor ou para pior. Cabe
a nós fazer das dificuldades apenas um obstáculo instransponível, ou um degrau para aprender
a ser mais forte, a ter experiência, a lidar com as adversidades.
Nunca tema o fardo que Deus lhe dá durante sua vida terrena. Este é o desafio que ele te
proporciona, e por mais pesado que ele seja, Deus sabe de sua capacidade. Então encare as
dificuldades de frente, nunca abaixe sua cabeça, tenha perseverança e fé, que um dia o sol há
de brilhar para você!
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