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Presente em outras culturas...

 Com elementos como:

Sofrimento do homem

O homem bondoso sendo injustiçado

Grito do inocente

Existência do mal

 Culturas Egípcia 

e Mesopotâmica



Quem era Jó?

 O narrador conhece bem seu personagem. Conhece-o 

ao ponto de justificar sua prosperidade e seu 

comportamento escrupuloso. 

Jó tem um medo. Teme

que seus filhos possam um

dia ser amaldiçoados por

Deus e que isso “possa

toldar a sua relação com

Deus”.



Quatro características de Jó...

 Lugar de origem (1,1)

 Homem exemplar:                                                   

conduta moral e religiosa

 Homem realizado: prosperidade, riqueza: sete filhos, 

três filhas,abundância de gados e servos (1,2). “Jó

era o homem mais importante de todos os filhos de 

Oriente” (1,3)



 Um modelo a ser seguido: Isto por causa de 

sua integridade de caráter, honrado pelo temor 

a Deus, aversão ao mal, e certo de que sua 

felicidade é seu mérito.

 Era verdadeiramente                                   

seguidor de Deus:                                              

Jó 1,4-5.



O livro de Jó...

 O livro apresenta uma parte em prosa: 1-2; 42, 7-17.

O resto está escrito em poesia: 3,1-42,6.

 Podemos estruturá-lo da seguinte maneira: 

 prólogo (1-2)

 primeiro ato: Jó e os três amigos (3-11)

 segundo ato: Jó e os três amigos (12-20)

 terceiro ato: Jó e os três amigos (21-27)

 interlúdio: a Sabedoria (28)

 monólogo de Jó (29-31)

 monólogo de Eliú (32-37)

 quarto ato: Javé e Jó (38,1-42,6)

 epílogo (42, 7-17)



 O texto se caracteriza por ter muitas afinidades e 

paralelos com outros textos da Bíblia hebraica. 

(p.e.: Pr, Sl, Lm, Ecl, Jr e Is).

 Certamente podemos identificar no texto apresença 

de diversas camadas redacionais, entre                                           

as quais podemos destacar                                      

no mínimo cinco. 



Camadas Redacionais... 

• É antiquíssima e corresponde a parte em prosa: (1-
2 e 42, 7-17). Segundo Storniolo, parece que o 
final original da lenda era formado apenas por 
42, 7-11. 42, 12-17 seria um acréscimo posterior.

Primeira

• Data-se dos sécs. V e IV a.C. Compreende os 
discursos dos amigos, de Jó e a intervenção de 
Javé (3,1-27,23.29,1-42,6). 

Segunda

• Compreende os discursos sobre o mito da origem 
do mundo e sobre os monstros Leviatã e Beemot 
(40,15-41,26). Esses mitos têm origem antiga. 

Terceira

• É o discurso de Eliú, introduzido por volta do séc. IV 
a.C. (32,1-37,24). Quarta

• Apresenta o elogio da Sabedoria (28). Foi 
acrescentado entre os sécs. III e II a.C., na época da 
copilação dos outros livros sapienciais.  

Quinta



Notas suplementares...

 1- Parece que 2, 11-13, que faz parte do prólogo da lenda, seja 

um remanejamento feito pelo autor da parte poética.

 2- No texto, Sofar aparece só duas vezes (caps. 11 e 20). Na 

realidade o terceiro discurso de Sofar parece ter sido colocado na 

boca de Jó (24, 18-24 e 27, 13-23). 

 3- A última parte do discurso de Eliú (36,22-37,24) é um hino à 

sabedoria divina e parece ter sido produzido por cantores ligados 

a aristocracia do templo. 



 4- No trecho que apresenta a intervenção de Javé, encontram-se 
duas respostas de Jó: 40, 3-5 e 42, 1-6.

 5- No terceiro ciclo de discursos, incluido entre os caps. 22 e 27, as 
intervenções não respeitam uma ordem linear. Especialmente no 
cap. 24, encontram-se diferenças significativas nas traduções da 
Bíblia de Jerusalém e da Nova Bíblia Pastoral.     

 Ivo Storniolo propõe uma leitura do texto naquela que 
provavelmente seria a sua versão exílica. Para isso, seria preciso 
deixar de lado os capítulos 28 e 32 a 37, além de 42, 7-17.  



O chão do Livro de Jó...

 Análise do cotidiano - Economia, Sociedade, Política 

e Ideologia

 Livro composto na época de dominação do Império Persa 

(500-350 a.C.)

 Pagamento de tributos



 Exploração e empobrecimento dos camponeses

“Pois bem! Nós somos iguais aos nossos irmãos, e nossos 
filhos são como os filhos deles! Apesar disso, somos 

obrigados a sujeitar nossos filhos e filhas à 
escravidão” (Ne 5,5)

 Teologia da retribuição:

“São eles que se revoltam contra a luz, não conhecem os 
caminhos de Deus, nem freqüentam suas estradas” (Jó

24,13)



A verdadeira religião hoje...



A respeito da recepção da Comunhão Eucarística 

por fiéis divorciados novamente casados

 Como diz um documento de 1994, da Congregação
para a Doutrina da Fé, "esta norma não tem, de
forma alguma, um caráter punitivo ou então
discriminatório para com os divorciados novamente
casados, mas exprime antes uma situação objetiva
que por si torna impossível o acesso à comunhão
eucarística" [17]. E ainda: "Na ação pastoral, dever-
se-á realizar todo o esforço para que seja bem
compreendido que não se trata de nenhuma
discriminação, mas apenas de fidelidade absoluta à
vontade de Cristo que restabeleceu e de novo nos
confiou a indissolubilidade do matrimônio como dom
do Criador" [18].



 Entretanto, é preciso que nos questionemos: temos certeza de
que essa proposta – de admitir à Comunhão os casais em
segunda união – é um remédio? Ou, antes, ela não é um
veneno, que levará à perdição das almas? As pessoas
repetem, muitas vezes, que a Igreja não tem o direito de
"julgar", como se, negando a Eucaristia aos recasados, ela
estivesse os condenando ao inferno. Mas, na verdade, a
Igreja nunca fez esse tipo de raciocínio. Quem diz se uma
pessoa vai ou não para o inferno é Deus, somente. A única
coisa que a Igreja diz é: alguém em estado objetivo de
pecado mortal não pode receber Jesus Eucarístico.



 Tanto é verdade que, depois do que Ele lhes tinha dito,

eles exclamaram: "Se tal é a condição do homem a

respeito da mulher, é melhor não se casar!" . Ou seja, já

naquela época a doutrina da Igreja foi recebida com

resistência e dificuldade pelas pessoas, isso não é uma

exclusividade deste século, nem desta cultura. Se hoje a

Igreja perde fiéis por causa dessas mesmas palavras, é

simplesmente sinal de que ela está seguindo os passos de

seu divino Fundador.



 Não há porque "forçar a barra", por meio de uma
"caridade desordenada", propondo como saudável
algo que pode, na verdade, prejudicar a saúde da
alma. É claro que a Eucaristia é um verdadeiro
alimento, mas, diferentemente do alimento comum, que
é assimilado pela pessoa, no alimento eucarístico é o
comungante que é assimilado a Cristo. Então, deve-se
perguntar se as pessoas estão realmente prontas para
isso ou se não devem, antes, passar por um sério
processo de conversão – pelo qual, de fato, todos
devem passar.
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