
 

 

“Da cidade sobem os gemidos dos moribundos 

e, suspirando, os feridos pedem socorro, e Deus 

não ouve a sua súplica.” (Jó 24, 12).  

O ponto auge da crítica de Jó é sua luta contra a 

Teologia da Retribuição e a Lei do Puro e 

Impuro. Essa Teologia injusta, que condena e 

agrava ainda mais o sofrimento dos pobres, 

endividados, traficados. 

Torna o templo um verdadeiro local de 

comércio e troca, enriquecendo cada vez mais a 

elite religiosa com mordomias e 

favorecimentos. É diante nesta crítica que 

percebemos duas imagens de Javé: Deus do 

Templo versus Deus da Vida (do Êxodo). 

 

 

O livro de Jó é uma crítica à teologia da 

retribuição. Crítica ao Deus dos teocratas, que 

retribui o justo observador da lei, considerado 

puro por fazer sacrifícios. Ao injusto, castiga, é 

considerado impuro, não pode oferecer 

sacrífico, assim permanece impuro. 

A desgraça do Deus oficial atinge o pobre e o 

inocente. Jó toma consciência e sente a 

necessidade de lamentar e gritar junto com os 

pobres. A importante contribuição do livro é 

mostrar os passos pelos quais uma pessoa 

injustiçada é reduzida à extrema miséria, é 

reerguida e faz a experiência do Deus da vida 

que caminha com os pobres na história. Assim o 

livro de Jó e o do Terceiro Isaías tem não 

somente o objetivo de consolidar e animar as 

comunidades cristãs, mas 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). 
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O livro de Jó, que trata do sentido do 

sofrimento na vida humana e da teologia da 

retribuição, tem várias camadas redacionais. 

Grande parte do corpo da obra (Jó 3,1-42,6) 

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. Uma das estratégias 

políticas dos persas era dar liberdade religiosa 

aos povos dominados. Na Judeia, a Pérsia 

ajudou até a restaurar o templo de Jerusalém. 

Surgiu uma revolta no Egito com o apoio dos 

atenienses (gregos) mais tarde, Megabisos, 

sátrapa da província (satrapia) Transeufrates, 

que era formada pela Síria, Fenícia, Palestina e 

Chipre. Nesse contexto de grande instabilidade, 

entre 445 e 432 a.C., o império persa, de olho 

no corredor sírio-palestino e na rota Jericó-

Amon-Moab, envia Neemias e Esdras para 

reorganizar e fortalecer a Judeia. A 

cidade de Jerusalém e o 

Templo se tornaram o 

centro do poder político e 

econômico.  

A injustiça social, a violência 

e o ganho ilícito da riqueza, 

praticados pelos ímpios, tanto 

no campo como na cidade, são 

testemunhados pelos livros 

sapienciais e proféticos.  Jó 

reage, critica e grita contra o Deus 

oficial do Templo (Jó 16,11-12). 

 

 

O livro está escrito em um hebraico de nível 

muito elevado, com muitos hápax (educação do 

grego) e termos estrangeiros.  Não entanto 

possui uma estrutura muito simples: 

I.  Prologo em prosa (1-2) 

II.       Lamentação de Jó (3) 

III.       Debate entre Jó e seus amigos (4-27) 

IV.      Lamentação de Jó (29-31) 

V.           Discurso de Elihu (32-37) 

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

VII. Epilogo em prosa (42,7-17) 

 

 

o Jó, um grande proprietário. O nome de Jó 

significa, talvez, “onde está meu pai?”. 

o No prologo: o presidente da corte, o Senhor e 

o acusador, o adversário. 

o Na parte central: Deus. Ele não é mais 

chamado de Yhwh, mas antes de tudo Elohim 

e Shadai. 

o Os amigos de Jó, vindo da extremidade da 

Arábia: Elifaz de Teman (=Edom) Representa 

uma sabiduria fundada no bom senso; Bildad 

de Shûah (Eufrates Médio) é mais tradicional, 

Sofar de Naamá (Arábia do sul)  vende sem 

cessar lugares comum.  

o Elihu, filho de Barakel, o buzita, o único a ser 

nominado com precisão, a chamar Jó por seu 

nome e não sofrer censura em 42,7. Poderia 

pertencer a elite de Jerusalém (embora  a 

indicação de seu proceder aponte para Arábia 

Ocidental). 

o Temos ainda figurantes: os filhos de Jó seus 

servidores, Behemot, Leviatã e tudo o 

cosmo. 

 

 

Jó se mantem perseverante em sua integridade 

mesmo diante de tamanha provação. Seus lábios 

não pecam. Assim, é da boca de sua mulher que 

sai o primeiro grito de revolta: “ainda 

perseveras em tua integridade?” (2, 9). 

Trata-se de um relato complexo, já que após o 

seu grito, a mulher desaparece da cena. 

Enquanto todos veem a figura de Jó em seu 

sofrimento, não percebem a mulher que perde 

seus filhos e sua casa. Assim ela grita contra a 

teologia da retribuição vigente.  

Por gritar contra a injustiça, torna-se símbolo da 

mulher que atazana aquele que já sofre, pois 

gritar contra a injustiça é como uma forma de 

não confiar na justiça de Deus. 
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