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Contexto Histórico 

O livro do Eclesiástico, 
ou Sirácida, nasceu em um 
contexto de grandes 
transformações 
governamentais, religiosas e 
étnicas. Esse período vem das 
consequências do domínio grego. 
Alexandre "o grande" (333 - 323 a. C.), rei 
macedônio, assume o império grego e o expande 
por todo o oriente médio. Suas conquistas 
terminam com sua morte "prematura", após 12 
anos de domínio. Antes de sua morte, Alexandre, 
dividiu o império conquistado entre seus generais 
(Selêucidas e Ptolomeus), que se auto proclamaram 
reis dos territórios que lhes foram dados. 

No que se refere às transformações 
governamentais, a divisão do império Grego, gerou 
grande disputas territoriais entre seus generais, o 
que se deu por meio de guerras e conflitos. No 
tangente da religião, bem como no que se refere à 
etnia, o império grego vivia e propagava a 
"filosofia" da pluralidade, seja cultural, religiosa ou 
étnica, ou seja, em todo o território dominado pelo 
império grego houve grande mistura de religiões e 
povos. 

 
Estrutura 
 Divide-se em cinco partes e recebeu um 
apêndice: 

� 1-23: Primeiro Conjunto 
� 24: Hino à sabedoria 
� 25-42: Segundo Conjunto  
� 42,15-43,33: O hino ao Criador fecha o 

segundo conjunto de sentenças e abre o 
terceiro 

� 44-50: Terceiro Conclusão  
� 51: Apêndice. Inclui dois salmos que foi 

acrescentados provavelmente pelos 
tradutores.  

 
Forma Literária 

� Sirácida por ser conhecedor dos gêneros 
literários da sabedoria tradicional é 

considerado por alguns estudiosos como o 
livro ideal de um burguês de Jerusalém; 

� Na obra se juntam os procedimentos 
literários estilísticos da poesia hebraica: 
paralelismos, sinonímico, antitético e 
sintático assim como a inclusão e o 
quiasma; 

� O texto pode ser dividido em diversas 
sentenças, advertências, exortações, 
enigmas, poemas, súplicas e elogios. 

 
Autor 

� O livro do Eclesiástico “Eclésia” é 
atribuído a Jesus Ben Sirac, mestre de 
sabedoria (Eclo 50, 27); 

� Cita-se em Eclo, 51,13-30, se afirma que o 
autor se instruiu desde muito jovem na 
Sabedoria-lei; 

� É possível situar o autor no inicio do século 
II a.C.; 

 
Redação 

� O Texto de Eclesiástico foi desenvolvido 
por volta de 195-175 A.C 

� O Livro foi escrito em hebraico e traduzido 
pelo grego por volta de 132 A.C 

� Eclo 36, 1-22 oração pela libertação e 
restauração de Israel, situado no reinado de 
Seleuco IV Rei da Ásia (187-175).  

 
Teologia 

Ainda que o autor do Eclesiástico não se 
identifique com um sacerdote, a teologia de seus 
escritos é de linha sacerdotal, onde se ensina a 
teologia da retribuição, a observância da lei 
mosaica e da tradição. (Cf. Introdução do livro 
Eclesiástico). Os temas do livro estão relacionados 
com os temas da morte e da teologia da retribuição 
presentes nos livros de Jô e Eclesiastes. A teologia 
em muitos aspectos se aproxima dos essênios e 
fariseus, contudo, está mais influenciada pelo livro 
dos Provérbios. Assim sendo, concluiu-se que o 
autor de Eclesiástico fez uma releitura de coleções 
conhecidas. 
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