
LIVRO DE JÓ 

O livro de Jó, de autoria desconhecida, foi composto no período do pós-exílio, entre os anos de 

500-350 a.C., sendo um livro que questiona profundamente a teologia e a imagem de Deus vigentes em seu 

tempo.  

Jó é o modelo do homem justo, indivíduo no qual se realiza, portanto, o ideal que toda pessoa de fé 

espera. Segundo a teologia da retribuição, Deus deveria premiar a sua justiça com a prosperidade: filhos, 

riquezas, harmonia familiar, etc. No entanto, vemos suceder exatamente o contrário. A desgraça cai sobre Jó 

e ele perde tudo: os filhos, os bens, os empregados, a saúde. De homem rico e de grande prosperidade, ele 

passa para a situação de homem pobre, marginalizado e sem futuro. A sua mulher o aconselha a apressar a 

morte, amaldiçoando o próprio Deus (o versículo 1,9 encontrando-se inserido no interior da moldura textual 

de[1,1- 2,3] trata-se, certamente, de um acréscimo posterior). Jó, porém, plenamente convencido da sua 

inocência, prefere questionar Deus e pedir uma justificação para a sua situação. 

Do ponto de vista literário, o livro de Jó é escrito como um poema que discute a questão da 

natureza da relação entre o homem e Deus (de 3,1- 42,6), enquadrado por uma moldura textual em prosa 

(1,1-2,13; 42,7-17), e que se baseia numa história popular antiga mas visando repor a lógica da teologia da 

retribuição no livro. 

O autor procurou, depois do lamento inicial de Jó (cap. 3), apresentar numa primeira parte (4-27) 

três momentos de discussão de Jó com os seus amigos (4-14, 15-21 e 22-27), em que eles condenam o Jó 

pobre como pecador, segundo a teologia da retribuição. O capítulo 28 separa os discursos com um hino de 

louvor à sabedoria. Entre os capítulos 29-31 temos o grande monólogo de Jó e, em seguida, o discurso de 

Eliú entre os capítulos 32-37.  A manifestação de Deus ocorre de (38,1 - 41,26) concluindo-se com uma 

breve resposta de Jó (42,1-6).  

Muito provavelmente, o livro de Jó revela o questionamento da teologia e da imagem oficial de 

Deus, a partir da realidade dos camponeses espoliados e empobrecidos que depois de terem perdido as suas 

terras se arriscavam a perder a própria liberdade, tornando-se escravos para pagar as dívidas (Jó 24,1-17). O 

livro de Jó é assim uma espécie de tentativa de superar a teologia da retribuição, incapaz de responder à 

realidade da vida do povo.  
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