




O livro de Jó, que trata do sentido do 
sofrimento na vida humana e da teologia da 

retribuição.

Pode datar-se entre os séculos V e IV a.C.

Em 539 a.C., Ciro, o imperador da Pérsia, 
derrotou a Babilônia, tornando-se o único rei 

de todo o Oriente Próximo.

Na Judeia, a Pérsia ajudou até a 
restaurar o templo de Jerusalém, 

desde que essa instituição servisse 
aos seus interesses políticos e 

econômicos. A cidade de Jerusalém 
e o Templo com a lei do puro e do 

impuro se tornaram o centro do 
poder político e econômico.



O sistema do Templo é reforçado e a 
observância da Lei se enraíza no meio do 
povo. A pessoa impura fica impedida de 
participar da vida comunitária e do culto 
no Templo.  A única forma de voltar a 
participar da sociedade e do Templo é fazer 
o sacrifício de purificação, que inclui a 
entrega de ofertas para os sacerdotes do 
Templo (Lv 11-14). 

É o fato que questiona a lógica da 
teologia da retribuição: “os ricos 
são ricos porque justos, e os pobres 
são pobres porque pecadores”. Jó 
reage, critica e grita contra o Deus 
oficial do Templo que não escuta 
nem o grito dos pobres: (Jó 16,11-
12); (Jó 21,7-10); (Jó 30,18-21).

“Os ímpios mudam as fronteiras, 
roubam rebanho e pastor” (Jó 24,2)



1). Prologo em prosa (1-2)

2)Lamentação de Jó (3)

3.Debate entre Jó e seus amigos. 4-27

4. Lamentaçaõ de Jó (29-31).

5. Discurso de Elihu (32-37).

6. Discurso entre o o Senhor e Jó. (38-42,6)

7. Epílogo em prosa(42,7-17).

O livro esta escrito em um 
hebraico de nível muito elevado, 
com muitos hápax (educação do 
grego) e termos estrangeiros.  Não 
entanto possui uma estrutura 
muito simples:

A divisão do livro:



Crítica do Livro de Jó

O problema do 
sofrimiento humano.

Combate a teología da 
retribuição. 

Shaddai não 
marca o 

tempo e seus 
inimigos não 
chegam a ver 

seus dias?” (Jó 
24, 1).

Deus do Templo 
versus Deus da Vida.



Os lábios de Jó não pecam;

•O texto grego da Septuaginta nos apresenta um outro 
grito.

•Todas as atenções se voltam para Jó e ninguém vê a 
mulher.

« A TEOLOGIA DA PROSPERIDADE

• A atitude de Jó:

• Viver ou morrer.





É preciso libertar-nos da prisão da teologia da retribuição.

Assim o livro de Jó e o do Terceiro Isaías tem não 
somente o objetivo de consolidar e animar as 
comunidades cristãs.
Transformar o coração do ser humano e o mundo onde na 
acumulação, no luxo e no privilégio as pessoas espoliam, 
exploram e discriminam seus irmãos.
É preciso testemunhar e convidar e convidar as pessoas a 
aderirem à solidariedade e à partilha, características do 
mundo com o que o povo judeu pobre sonhou: (Is
65,17.20-22).
Devemos participar dos movimentos de acolhimento e 
solidariedade entre as pessoas no dia a dia da vida: 
conscientizar e promover a dignidade humana, defender a 
vida e a natureza. 
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