
Masculinidade no séc. XXI
Aprendendo com o exemplo de Jó



Desafios da Masculinidade

• I am proposing the feminization of society; the use of feminine 
tendencies as a positive force to change the world. We can 
change with feminine intelligence and awareness, into a basically 
organic, noncompetitive society that is based on love rather than 
reasoning. The result will be balance, peace and contentment. 
We can evolve rather than revolt, come together rather than 
claim independence and feel rather than think. These are 
characteristics that are considered feminine and which men 
despise in women. But have men done so well by avoiding the 
development of these characteristics within themselves?

• Yoko Ono, The New York Times, 23/02/1972, 
https://www.nytimes.com/1972/02/23/archives/the-feminization-of-society.html

https://www.nytimes.com/1972/02/23/archives/the-feminization-of-society.html


Desafios da Masculinidade

• The future of men is women.

• Jack Myers, Time, 26 de maio de 2016, http://time.com/4339209/masculinity-crisis/

• Egalitarianism x Complementarianism

• https://m.youtube.com/results?q=bombril+comercial+homens&sm=3

http://time.com/4339209/masculinity-crisis/
https://m.youtube.com/results?q=bombril+comercial+homens&sm=3


Definição de Masculinidade Bíblica

• Conforme definido na Bíblia, masculinidade é uma
realidade functional, demonstrada no cumprimento de 
responsabilidade e liderança. 
https://albertmohler.com/2005/04/21/from-boy-to-man-
the-marks-of-manhood-part-one/

• No centro da masculinidade madura está um senso de 
responsabilidade benevolente para liderar, prover e 
proteger mulheres em formas que sejam apropriadas para 
os diferentes relacionamentos de um homem. Piper, p.36

https://albertmohler.com/2005/04/21/from-boy-to-man-the-marks-of-manhood-part-one/


ERROS DA MASCULINIDADE

?

Infantilização
(Adolescentização)

Feminilização

Masculinirização
Pervertida



Deus – Família – Trabalho
• Jó1.1-5 1 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; homem íntegro

e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 2 Nasceram-lhe sete filhos 
e três filhas. 3 Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas 
de bois e quinhentas jumentas; era também mui numeroso o pessoal ao seu 
serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. 
4 Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por 
sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem 
com eles. 5 Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a 
seus filhos e os santificava; levantava-se 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. Assim o 
fazia Jó continuamente. 



O Testemunho de Deus sobre Jó 
(1.1, 8; 2,3)

Íntegro Reto

Temente 
a Deus

Se desvia 
do mal



Comunhão com Deus à prova de fogo

• 1.20 Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a 
cabeça e lançou-se em terra e adorou; 21 e disse: Nu saí do 
ventre de minha mãe e nu voltarei; o Senhor o deu e o 
Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor!22 Em 
tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. 



Firmeza em Cristo antes de Cristo

• 16.19 Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e, nas
alturas, quem advoga a minha causa.  20 Os meus amigos zombam de 
mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus,  
21 para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus 
e o do filho do homem contra o seu próximo. 

• 19.25-27 Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a 
terra. 26 Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei 
a Deus. 27 Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros; de 
saudade me desfalece o coração dentro de mim. 



Processando Deus no tribunal de Deus

• Jó 7.20-21 Se pequei, que mal te fiz a ti, ó Espreitador dos homens? 
Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me 
seja pesado? 21 Por que não perdoas a minha transgressão e não 
tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó; e, se me 
buscas, já não serei.

• Jó 9.2-3 Na verdade, sei que assim é; porque, como pode o homem 
ser justo para com Deus? 3 Se quiser contender com ele, nem a uma 
de mil coisas lhe poderá responder... 15 A ele, ainda que eu fosse 
justo, não lhe responderia; antes, ao meu Juiz pediria misericórdia. 

• Jó 23.3 Ah! Se eu soubesse onde o poderia achar! Então, me chegaria 
ao seu tribunal. 4 Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha 
boca de argumentos. 5 Saberia as palavras que ele me respondesse 
e entenderia o que me dissesse. 



Integridade Apesar de Tudo

• Jó 27.1-6 Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: 2 Tão certo como 
vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que 
amargurou a minha alma, 3 enquanto em mim estiver a minha vida, 
e o sopro de Deus nos meus narizes, 4 nunca os meus lábios falarão 
injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. 5 Longe de mim 
que eu vos dê razão! Até que eu expire, nunca afastarei de mim a 
minha integridade. 6 À minha justiça me apegarei e não a largarei; 
não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha 
vida.

• Jó 28.28 E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a 
sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. ,



Não se deixou levar por sua esposa

• 2.9 Então, sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua 
integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. 10 Mas ele lhe 
respondeu: Falas como qualquer doida; temos recebido o 
bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo 
isto não pecou Jó com os seus lábios. 



Atuação na Sociedade

• Jó 29



Pureza Sexual

• 31 .1 Fiz aliança com meus olhos; como, pois, os fixaria eu numa 
donzela? 2 Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que 
herança, do Todo-Poderoso desde as alturas? 

• 9 Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se 
andei à espreita à porta do meu próximo, 10 então, moa minha
mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. 11 Pois seria
isso um crime hediondo, delito à punição de juízes; 12 pois seria
fogo que consome até à destruição e desarraigaria toda a minha
renda. 



Humildade e Submissão a Deus

• Jó 40.3-5 Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: 4 Sou indigno; que 
te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. 5 Uma vez falei e 
não replicarei, aliás, duas vezes, porém não prosseguirei.

• Jó 42.2-6 Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode 
ser frustrado. 3 Quem é aquele, como disseste, que sem 
conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não 
entendia; coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não 
conhecia. 4 Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei; eu te 
perguntarei, e tu me ensinarás. 5 Eu te conhecia só de ouvir, mas 
agora os meus olhos te veem. 6 Por isso, me abomino e me 
arrependo no pó e na cinza. 



Sofrimentos de Jó

• Jó 7.13-14 Dizendo eu: consolar-me-á o meu leito, a minha cama 
aliviará a minha queixa, 14 então, me espantas com sonhos e com 
visões me assombras; 15 pelo que a minha alma escolheria, antes, 
ser estrangulada; antes, a morte do que esta tortura. 

• Jó 9.17 Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as 
minhas chagas sem causa. 



• Jó sofre diante de Deus

• Jó adquire uma visão realista da vida (maturidade): Nem sempre os justos 
prosperam e os ímpios pagam pelos seus erros (Jó 21, 24)

• Jó sabe que haverá justiça no final (Jó 27)




