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Livro de Jó 
Vivia na terra de Hus 

(1,1). Era um homem exemplar 

de boa conduta moral e religiosa. 

Um homem realizado com pros-

peridade e riqueza. Tinha 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). Era 

um modelo a ser seguido por 

causa de sua integridade de cará-

ter, honrado pelo temor a Deus, 

aversão ao mal, e certo de que 

sua felicidade é seu mérito.  
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Literatura Sapiencial 

É uma obra-prima da literatura 
sapiencial. É uma dramática fic-

ção histórica sobre o homem justo 
sempre fiel às leis e tradições.  
O autor ou autores entrelaçam 

prosas e poemas com os mais va-
riados temas teológicos e sociais, 

como o sofrimento humano, a 
transformação humana, o bem e o 

mal, a doutrina da retribuição e 
mais.  

O chão do livro... Quem era Jó? 

Composto entre os anos 500-350 a.C., o li-
vro de Jó nos remete à época de dominação 
do Império Persa sobre a Judéia. A explora-
ção vivenciada por grupos de ex-
camponeses que, diante dos altíssimos tri-
butos exigidos pelos persas, viam-se obriga-
dos a vender sua produção, suas proprieda-
des e até os seus filhos (as) como forma de 
pagamento.  
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O livro apresenta inúmeros conflitos sociais 
possivelmente vivenciados entre os grupos 
de camponeses judeus empobrecidos com os 
grupos de judeus que, ao retornarem da Ba-
bilônia, eram favorecidos com a doação de 
terras realizada pelo Império Persa. Esse 
grupo de empobrecidos acaba tornando-se 
grupos de meeiros, biscateiros, desemprega-
dos e até escravos. 
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A figura de Jó é utilizada para contestar a teo-
logia oficial predominante (da retribuição), 
onde Deus era concebido como aquele que re-
compensava com fartura e riqueza os trabalha-
dores e honestos, isto é, aqueles que cumpriam 
corretamente a Lei, e castigava com sofrimento 
e pobreza os injustos. Essa ideologia era utili-
zada pelas elites dominantes de Judá 
(sacerdotes) com o intuito de atender às exi-
gências estabelecidas pelo Império Persa, isto 
é, ela justificava e fundamentava todo um sis-
tema de exploração persa baseada em tributos.  
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Primeira camada 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. 
 
Segunda camada 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). 
 
Terceira camada 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. 
 
Quarta camada é o discurso de Eliú, 
introduzido por volta do séc. IV a.C. (32,1-
37,24). 
 
Quinta camada apresenta o elogio da 
Sabedoria (28). Foi acrescentado entre os 
sécs. III e II a.C., na época da copilação dos 
outros livros sapienciais. 

 

1- Parece que 2, 11-13, que faz parte do pró-

logo 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 So-
far 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, incluído entre 
os caps. 22 e 27, as intervenções não respeitam 
uma ordem linear. Especialmente no cap. 24, en-
contram-se diferenças significativas nas tradu-
ções da Bíblia de Jerusalém e da Nova Bíblia 
Pastoral.  

 

 O livro Está esta escrito 
em dois gêneros literários: 
uma parte escrito em prosa: 
1-2; 42, 7-17; o resto, em 

poesia: 3,1-42,6. 
 
 

 O texto se caracteriza por 
ter muitas afinidades e para-
lelos com outros textos da 

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

 
 

O texto... 

Estrutura... 

 
 

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) 
 

Camadas redacionais... 

Notas suplementares... 


