
 ֹוִּיאב
 

“Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, 

mas agora os meus olhos te viram..” Jo 42, 5 

QUEM FOI ֹוִּיאב ?  

 Grande proprietário de Gado da Arábia do noroeste 

 Habitante da terra de Uz, ( cf 1,1) atualmente Iraque  

 

 

INTRODUÇÃO  

 ֹוִּיאב é uma obra prima da literatura sapiencial. É uma 

dramática ficção histórica sobre o homem justo sempre fiel as leis 

e tradições. 

 A inspiração do livro também provada, pois os antigos hebreus 

sempre o incluído em seu cânon da Bíblia, um fato notável visto 

que o próprio ֹוִּיאב não era israelita.  

 

JUDÁ NO PERÍODO PERSA: MARCAS DE UM CONTEXTO 

 

O Império Persa  

  No século V a.C., O Império Persa despontou no cenário político 

internacional do Oriente Médio.  

 Entre os princípios gerais dos aquemênidas estavam a 

conservação da paz interna, a segurança das fronteiras, a 

expansão do império, a arrecadação regular de impostos; o 

império estipulava as metas e os seus interesses dominavam a 

política e a economia; 

 

A situação de Judá  

 A dominação persa sobre Judá compreende o período que vai de 

538 a 333 a.C., o qual pode ser dividido em duas partes: 

 

 

1) Os planos de reconstrução (538-445 a.C.)  

 Volta de vários grupos de exilados (Sassabassar, Zorobabel, etc); 

 O projeto de reconstrução do Templo de Jerusalém, iniciado por 

Sassabassar enfrenta oposição e só é finalizado, em 517 a.C., com 

Zorobabel;  

 Grupos sociais em conflito: os exilados X judeus na diáspora; 

 Os exilados começam a recolher seus escritos sagrados  

 

2) A reconstrução da comunidade judaica (445-333 a.C.) 

 Atuação de Neemias e Esdras; 

 Neemias era funcionário persa, (incumbido da reconstrução dos 

muros de Jerusalém)  

 Esdras era sacerdote-escriba e tinha a função de ler, traduzir e 

explicar a Lei ao povo (Ne 8,8);  

 Reconstrução da comunidade judaica em torno do Livro da Lei. 

Fortalecimento da classe sacerdotal; Consolidação da teologia da 

retribuição e da lei do puro e do impuro. 

 

REDAÇÃO 

 

 Quando se lê de maneira seguida os 42 capítulos do livro de 

 o conjunto dá a impressão de ser monolítico. Porém, a ,ֹוִּיאב

obra recolhe vários elementos de estilo muito diferente;  

 O conto primitivo: Enlaçando os dois extremos do livro, o 

prólogo e o epílogo; Os diálogos poéticos: camada que constitui a 

série de discursos dos amigos e de ֹוִּיאב; Os discursos de Eliú: 

Pelo ano 450, foram adicionados, por obra do mesmo poeta, ou de 

algum outro redator; O poema sobre à Sabedoria: O elogio da 

Sabedoria (cf 28), o último dos agregados à obra do século V, 

constitui uma espécie de intervalo do órgão.   

 

ESTRUTURA DO LIVRO 

 

De maneira geral, pode ser dividido em 2 grandes partes: 
1º. "Moldura do livro" = Prólogo (Jó 1-2) + Epílogo (Jó 42,7-17) 
2º. "Corpo do livro" = Jó 3,1 ─ 42,6 



 

CORPO DO LIVRO   

 

 Monólogo de ֹוִּיאב: cf. 3,1-26 

DICURSOS RESPOSTAS DE ֹוִּיאב 

Elifaz (cf. 4-5; 15 e 22) (cf. 6-7; 16-17 e 22-24) 

Balad (cf. 8; 18 e 25,1-6; 27,13-
23) 

(cf. 9-10; 19 e 26,1-14; 27,1-12)  

Sofar (cf. 11; 20; 24,18-24; 
27,13-23) 

(cf. 12-14 e 21) 

 

 Poema sobre a sabedoria (cf. 28)  

 Diálogo com o quarto amigo: Eliú (cf. 32,1-37,24):  

 Teofania: (cf.38,1-42,6) 
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