
 

Para fazer o Recurso Visual você vai precisar de: 

* 1 cabide 

* Uma blusa 

* Círculo de E.V.A ou papelão para fazer o rosto 

* Uma bailarina/colchete para colocar na boca (e fazer a boca se 

movimentar) 

* Pregadores de roupa 

* Figuras de: laços, bonés, ovelhas, círculos vermelhos 

O Antigo Testamento nos conta a história de um homem chamado Jó, 
que morava numa cidade chamada Uz. Jó era o homem mais rico 

daquela cidade, ele tinha muitas ovelhas, bois, fazendas e até 
camelos. (prender os animais) 

Jó também tinha uma família muito linda. Uma esposa, 7 filhos e 3 
filhas. 

(prender os laços e bonés) 

Jó era um homem sincero, temente a Deus, se desviava do mal e 
andava em retidão - fazia o que era certo! 

Um dia, satanás resolveu prejudicar a vida de Jó. E satanás disse a 
Deus que Jó só O amava porque tinha riqueza e que se ele não 

tivesse, então não amaria mais a Deus. 

Jó começou a passar por um grande problema. Ele recebeu a má 
notícia que todos os animais haviam morrido.  

(retirar os animais) 

Não foi só isso, Jó recebeu outra má notícia: seus filhos e filhas 
também tinham morrido. 

(retirar os filhos e filhas, deixar a esposa-laço maior) 

Quanta tristeza (virar a boca para ficar triste). 



 

Jó havia perdido tudo. Mesmo com tantos motivos tristes, Jó adorou 
ao Senhor (juntar as mãos para mostrar que ele orou)e prosseguiu 

em retidão. 

Só que satanás não estava satisfeito e Jó ficou doente, cheio de 
feridas pelo corpo todo.(prender os círculos vermelhos) 

 

Mesmo fraco e doente, Jó não deixou de adorar a Deus, ele não 
pecou contra Deus, continuou em retidão, sem reclamar, ele não se 

esqueceu de Deus. 

 

Uma certa vez, Jó orava por seus amigos (juntar as mãos para 

mostrar que ele orou) 

e Deus abençoou a vida de Jó em dobro (virar a boca para ficar 

alegre) 

com saúde (retirar os círculos vermelhos) 
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Com riquezas (prender os animais), com filhos e filhas (prender 

os laços e bonés). 

 

 

Ainda que você esteja passando por dificuldades não deixe de andar 
com Deus, de seguir com retidão adorando a Deus. Ele vai te 
recompensar em dobro, assim como Ele fez na vida de Jó!!! 
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