
ִ בֹוּיא 



INTRODUÇÃO

 O livro de Jô é uma obra prima da literatura 

sapiencial. É uma dramática ficção histórica sobre 

o homem justo sempre fiel as leis e tradições.

 Em toda a Biblia é o unico livro que apresenta o 

Homem, tomado individualmente, em confronto 

com Deus. 

 O corpo do livro é formado de poemas. Reune

discursos e longos monologos entre Jô e os tres

amigos Elifaz, Baldad e Sofar



 A inspiração do livro de Jô é também provada por 

que os antigos hebreus sempre o terem incluído 

em seu cânon da Bíblia, um fato notável visto que 

o próprio Jô não era israelita. 

 Prova poderosa da inspiração do livro é sua 

surpreendente harmonia com os fatos provados 

das ciências. Como se poderia saber que Deus 

“suspende a terra sobre o nada”, quando os 

antigos tinham os conceitos mais fantásticos 

sobre como a terra era sustentada? (Jô 26:7)”



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 
como um complexo de poder unitário em sua 
“dinâmica organizacional” (satrapias), com 
“intenso processo de aculturação” (tolerância 
religiosa);

 - 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.) 

 - Nesse período, ocorre a 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; 

 - Vários grupos sociais entram em conflito: os que ficaram 
na terra após a deportação de 587 a.C. (povo da terra), os 
estrangeiros que se fixaram na região durante o exílio, os 
exilados e os judeus na diáspora;

 - Os exilados começam a recolher seus escritos sagrados a 
fim de servir de base para sua organização e definir sua 
identidade cultural e religiosa;



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

 - Esse período compreende a atuação de Neemias e Esdras;

 - Neemias era funcionário persa, e fora incumbido da 

reconstrução dos muros de Jerusalém; nas duas missões que 

realizou em Judá (445-433/423 a.C), encontrou dificuldades 

de ordem econômica e de infidelidade às tradições religiosas 

(Ne 1,1-5; 5,1-5.15; 13,4-31);

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

traduzir e explicar a Lei ao povo (Ne 8,8); Chegou em Judá, 

em 398 a.C., com a missão de estabelecer a Lei de Deus como 

lei do Estado, lei do rei;

 - Nesse período assistimos à reconstrução da comunidade 

judaica em torno do Livro da Lei, ao fortalecimento da classe 

sacerdotal, à consolidação da teologia da retribuição e da lei 

do puro e do impuro (Ex.: Cisma com os Samaritanos);

 (cf. SAB, 2002, p. 22-31.43-48)





PROCESSO REDACIONAL

 Quando se lê de maneira seguida os 42 capítulos 

do livro de Jó, o conjunto dá a impressão de ser 

monolítico. Porém, a obra recolhe vários 

elementos de estilo muito diferente; a maioria dos 

pesquisadores admite uma lenda original em 

prosa que dataria da época monárquica (1-2; 42) 

completada primeiro pelos diálogos (3-31; 38-41), 

depois pela inserção do hino à sabedoria (28) e 

pelos discursos de Eliú (32-37). 



O CONTO PRIMITIVO

 Enlaçando os dois extremos do livro, o prólogo e o 

epílogo, se compõe com bastante facilidade o 

conto popular tal como o narravam debaixo das 

tendas antes de que penetrara no patrimônio 

sapiencial de Israel



OS DIÁLOGOS POÉTICOS: 

“A segunda camada, que pode datar-

se entro os sécs. V e IV a.C., 

compreende grande parte do poema 

inserido entre as partes em prosa, 

camada que constitui a série de 

discursos dos amigos e de Jó”. 



OS DISCURSOS DE ELIÚ: 

 Pelo ano 450, foram adicionados, por obra do 

mesmo poeta, ou de algum outro redator, os 

discursos de Eliú (32-37), cuja problemática 

coincide as vezes com a do profeta Malaquias

(metade do século V). 



O POEMA SOBRE A SABEDORIA: 

 O elogio da Sabedoria encontra-se no capítulo 28. 

Este poema, o último dos agregados à obra do 

século V, constitui uma espécie de intervalo do 

órgão. O redator anônimo (século IV-III) ou até 

entre os séculos III e II a.C., que o inseriu em seu 

lugar atual demonstrou ter muito bom gosto.



 O redator anônimo (século IV-III) ou até entre os 
séculos III e II a.C., que o inseriu em seu lugar 
atual demonstrou ter muito bom gosto. Sem 
dúvidas quis concluir as discussões de Jó e de 
seus amigos relativizando com audácia todo o 
saber do homem e de todas suas palavras, o 
homem não conhece o caminho da Sabedoria, pois 
a Sabedoria não se encontra na terra dos viventes 
(v 12s, 20s). O poema de Jó 28 traça assim uma 
ponte entre os diálogos (4-27) e a segunda metade 
do poema onde Jó, depois de haver protestado da 
sua inocência e lançado a Deus seu último desafio 
(29-31), verá criticados a sua seu poder e sua 
sabedoria.



ESTRUTURA DO LIVRO



 O livro de Jó é composto por 42 capítulos, 

enriquecidos por vários elementos de estilos muito 

diferentes: prosas, poemas, discursos e teofania.

 De maneira geral, pode ser dividido em 2 grandes 

partes:

 1. "Moldura do livro" = Prólogo (Jó 1-2) + Epílogo 

(Jó 42,7-17)

 2. "Corpo do livro" = Jó 3,1 ─ 42,6



"CORPO DO LIVRO”

 Monólogo de ִ בֹוּיא  : cf. 3,1-26

 Poema sobre a sabedoria (cf. 28) 

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

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

DICURSOS
RESPOSTAS DE ִ בֹוּיא 

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)



MENSAGEM 

 Vídeo 


