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Para se entender bem os chamados Livros Sapienciais é necessário, antes, ter em conta a 

forma como os judeus nomeiam as Sagradas Escrituras. É comumente aceito que Meliton 

(†180), bispo de Sardes (na Ásia Menor), tenha cunhado a terminologia Antigo Testamento, 

para denominar os livros que o judaísmo chama de Tanakh, acróstico de Torah (Pentateuco), 

Nevi'im (Históricos e Proféticos) e Ketuvim (os demais escritos).  

Quando a Tanakh, escrita originalmente em hebraico, foi traduzida para o grego (entre o III e 

o I séculos aC em Alexandria no Egito), houve uma mudança na forma de agrupar os livros. 

Na versão grega chamada de Septuaginta (LXX), realizada em Alexandria no Egito, os 

escritos foram organizados nas seguintes seções: Pentateuco, Históricos, Sapienciais e 

Proféticos. 

Neste fascículo estudaremos os Livros Sapienciais ou os Ketuvim. O bloco temático do 

Antigo Testamento, fruto da sabedoria de Israel, foi denominado pela Vulgata (tradução da 

Bíblia para o latim, feita por Jerônimo entre 390 e 405 dC) como Livros Sapienciais (do 

latim Sapientia, sabedoria). Na LXX são chamados de Hagiographa (do grego: escritos 

sagrados). Na Bíblia hebraica são designados como Ketuvim (que significa “Escritos”, 

substantivo derivado da mesma raiz hebraica do verbo katav, escrever).  

Para os judeus, Ketuvim é uma subdivisão da Tanakh, que tem por tema a sabedoria de Israel.  

 

O QUE É SABEDORIA? 

Há diversas concepções sobre a sabedoria no sentido bíblico. É o esforço para colocar ordem 

na vida do ser humano em sua busca de autocompreensão em relação com as coisas, com as 

pessoas e com o Criador. Trata-se da sabedoria em sentido prático, tendo por objetivo a 

sobrevivência humana e seu bem-estar. É um conhecimento que vem da experiência 

existencial sobre o que rege a vida e o universo. Sábio é quem tem habilidade para viver bem 

sabendo enfrentar os desafios advindos da criação, da vida social e, principalmente, que sabe 

ajustar-se à vontade de Deus. 

Há dois termos hebraicos para designar a sabedoria: hokmah e binah.  

Hokmah denota sensatez, prudência, juízo, razão, sentido, sisudez, habilidade, manha, cultura, 

erudição, destreza, método, experiência, perícia, idoneidade. O termo hokmah está também 

em relação com a habilidade para governar (1Rs 3,8-12), diz-se também da astúcia e 

manifesta-se, sobretudo, no instinto de autoconservação. É reconhecida principalmente no 

cume da vida, quando o ser humano é capaz de mover-se com segurança entre os desafios da 

existência, distinguindo entre o bem e o mal, para chegar o mais íntegro possível à meta 

desejada. Hokmah está freqüentemente associada com a atitude religiosa. Sábio é quem tem 

suficiente perspicácia para descobrir que Deus criou e governa o mundo e que o ser humano 

faz parte da trama criatural. Da tomada de consciência das limitações próprias da criatura, o 

sábio cultiva a virtude do “temor do Senhor”, ou atitude de reverência para com o Ser 

Supremo. Disposição nascida da compreensão do ser humano como criatura contingente nas 

mãos de Deus. Essa atitude equivale à religião propriamente dita, independente de cultos e 

ritos, mas que se expressa na vida cotidiana enquanto o ser humano se desenvolve tendo em 

vista que seu ser nunca está pronto mas é uma constante tarefa. Por isso, o princípio (a raiz, a 

coroa e a plenitude) da sabedoria é o temor do Senhor (Pr 1,7; Eclo 1,14.16-20; 4,7; Jó 28,28). 



Binah significa compreender, distinguir, discernir, cair em conta, ter consciência, ter talento, 

instinto, perspicácia. 

 

AS QUATRO FONTES DA SABEDORIA HEBRAICA 

A sabedoria hebraica se relaciona sempre com a Presença (ou Espírito) de Deus que instrui as 

pessoas ou grupo para bem conduzir o povo segundo a vontade divina. Esta é a verdadeira 

fonte, em sentido teológico, da sabedoria hebraica. 

O espírito sapiencial teve um lugar especial dentro de Israel, com várias fontes. Em primeiro 

lugar, a família funcionava como se fosse o ensino fundamental (Ex 13,8; Dt 6,7; Pr 1,8; 4,1–

4). Os genitores tinham a responsabilidade de ensinar a seus filhos a sabedoria dos 

mandamentos divinos. 

Uma segunda fonte da sabedoria hebraica é a presença dos anciãos na liderança das cidades. 

Esta fonte foi ignorada por alguns estudiosos. Entretanto, é óbvio que eles tinham que escutar 

os assuntos cotidianos e julgá-los (Rt 4,1ss; Jó 4,3-6). As crianças tinham a oportunidade de 

estar entre a multidão e escutar os anciãos darem suas decisões sobre os mais variados 

problemas humanos. De modo que os anciãos serviram como modelos para a sabedoria 

elementar em Israel. 

Os videntes-profetas formam a terceira fonte da sabedoria hebraica. Seus conselhos 

orientaram Israel durante muitos séculos (1Sm 9,9; 2Sm 24,11). 

A quarta fonte da sabedoria hebraica são as instituições como a do sacerdote e a do juiz (1Sm 

2,12; 8,1). Mais tarde surgiu a Corte Real que serviu também como modelo de sabedoria para 

os jovens, formando uma escola organizada na época de Salomão.  

Também não podemos ignorar os grandes modelos da sabedoria que estão presentes na 

tradição hebraica. O espírito da sabedoria estava sobre José, Moisés, Salomão, Esdras, entre 

outros (Gn 41,38; Nm 11,24 ss.; Dt 34,9).  

 

LITERATURA SAPIENCIAL 

O corpus literário sapiencial é fruto de um longo percurso durante o qual se foi acumulando 

um conjunto de conhecimentos transmitidos oralmente.  

Uma tradição sapiencial é formada quando a reflexão – sobre o reto comportamento, no 

enfrentamento dos desafios da vida, é realizado em ações segundo a vontade Deus (atitude 

sapiencial) – é transmitida às gerações seguintes. Dentro da tradição sapiencial distingue-se a 

sabedoria de clã/família e a sabedoria cortesã. 

Ainda hoje, um provérbio é uma expressão que dá gosto escutar, é muito conciso e sintetiza 

uma longa experiência de observação das pessoas e das coisas.  

Um grande número de provérbios teve sua origem no campo ou nas aldeias e seu conteúdo 

testemunha isso. Em Israel, como em todas as partes, a sabedoria proverbial é também e 

fundamentalmente de origem popular e transmitida pela família. Em relação aos provérbios e 

a outras sentenças de sabedoria popular, os escribas (profissional que copiava manuscritos ou 

escrevia textos ditados) nada mais fizeram que as recolher e as organizar em um escrito.  

Isso significa que em determinados momentos históricos, tradições sapienciais de origem 

popular foram fixadas por escrito com o objetivo de servir de base para reflexões futuras, 

constituindo o que chamamos de literatura sapiencial.  

 



OS PRINCIPAIS TEMAS DOS SÁBIOS 

Contudo, entre os escribas havia sábios que não apenas compilam tradições sapienciais  

populares, mas também fixaram por escrito sabedoria de sua própria autoria. Vejamos alguns 

temas: 

O Sábio não era chefe, nem sacerdote, nem profeta. Não comandava nem em nome do Estado 

nem em nome de Deus. Propunha aquilo que lhe parece ter descoberto, expunha o que sabia, 

indicava o caminho que segundo ele conduziria à plenitude da vida e desaconselhava o que, 

baseado em sua própria experiência, levava ao fracasso. Seu discurso descreve, indica, 

aconselha, sugere, mas não ordena. 

O sábio da Bíblia interessa-se pelas coisas da natureza, as admira e sua fé ensina-lhe a 

descobrir nelas a mão de Deus. Observa o universo e percebe uma realidade harmoniosa: 

entre a noite e o dia; entre o inverno e a primavera, etc. Imitando a natureza, o sábio quer 

conduzir sua vida de maneira ordenada e harmônica. Quer mostrar que é um bom profissional, 

que conhece bem o seu ofício, a arte de viver.  

Mas, sua preocupação principal é averiguar as chaves de seu destino como homem, isto é, 

como ele próprio deve conduzir sua vida para alcançar a verdadeira felicidade. Por isso, 

observa o ser humano para conhecê-lo e conhecer-se. Dar-se conta da diversidade de 

temperamentos, de estilos de vida; é também quem conhece o que está dentro do coração do 

ser humano: suas alegrias, suas tristezas... É um bom observador da realidade humana e 

social.  

Não se limita, porém, a ser um bom observador é, sobretudo, um educador nato. Entre 

observar o universo e fixar-se na pessoa humana, o sábio detecta neles a presença do projeto 

divino e se propõe a realizá-lo. Por isso, traça regras para seus discípulos, dá conselhos morais 

práticos, transmite uma preocupação social, etc. Para apoiar seu parecer recorrerá à 

experiência, sobretudo dos anciãos da tradição sapiencial e à reflexão pessoal.  

Entretanto, pouco a pouco vai se convencendo de que sua inspiração mais profunda vem de 

algo mais alto que a mera experiência e reflexão. O sábio também é um homem piedoso, 

alguém com vida de oração que busca em Deus a verdadeira Sabedoria.  

Enfim, o sábio percebe nas coisas e nas pessoas uma presença de Deus, um projeto de Deus e 

ensina aos demais a perceber esse “algo divino”. Sabe que existe “um algo” santo, divino, 

escondido nas situações mais comuns, que toca a cada um descobrir. Mostra que ou sabemos 

encontrar Deus em nossa vida cotidiana, ou não o encontraremos nunca. Por isso o sábio pode 

dizer o que cada época necessita e devolver o sentido mais nobre e original à matéria e às 

situações que parecem profanas ou vulgares, colocando tudo a serviço do Reino de Deus, 

espiritualizando, todas as coisas e fazendo delas um meio e uma ocasião de encontro continuo 

do ser humano com Deus. 

Efetivamente, a história de Israel colocou em destaque que há sabedorias e Sabedoria. A 

verdadeira Sabedoria vem de Deus, ele é quem dá ao ser humano um “coração” (para os 

antigos sábios, o coração, e não o cérebro, era o responsável pelo conhecimento) capaz de 

discernir o bem e o mal (cf. 1Rs 3,9).  

 

PRINCIPAIS FORMAS LITERÁRIAS SAPIENCIAIS 

A forma básica da literatura sapiencial é o mashal, geralmente traduzido pelo termo 

“provérbio”. Baseando-se na possível etimologia foram dadas várias conotações para esse 

vocábulo hebraico: comparação, ditos, palavra poderosa, enigma, fábula e significados 

derivados desses termos. Existem diversos tipos de mashal quase todos representados em 



provérbios populares, instruções, exortações, provérbios numéricos, comparações, etc. A 

outra forma, ao lado do mashal é o hidah, que pode ser traduzido por “enigma”. Mashal e 

hidah são usados quase como sinônimos em Ez 17,2; Hab 2,6; Sl 49,5 e 78,2; e Pr 1,6. No 

hidah o ponto principal está deliberadamente oculto de forma que é necessária certa 

perspicácia para compreendê-lo. O leitor tem que “adivinhar” o que existe por trás das 

palavras, dada a ambigüidade das formulações. 

Provérbios 30,20 Tal é o caminho da mulher adúltera: come, limpa a boca e diz: Não fiz nada 

de mal. 

Provérbios 22,13 O preguiçoso diz: Um leão está lá fora; serei morto no meio das ruas. 

Então, percebemos que os sábios recorrem a grande número de ardis retóricos para atrair a 

atenção dos discípulos, incitar a curiosidade deles, estimular a inteligência e proporcionar 

meios adequados para exercitá-la. Em alguns textos se incita à busca de uma solução 

mediante o recurso à pergunta. Vejamos alguns exemplos: 

Jó 8: os 11 primeiros versículos não oferecem uma compreensão de sua finalidade (aonde 

quer chegar o autor?). A pergunta do v. 12, finalmente, oferece uma pista, é sobre a origem da 

sabedoria. Uma primeira resposta incompleta em forma negativa está nos versículos 13-14: “o 

homem... não pode encontrar... o abismo diz: não está em mim”. Mas essa resposta não faz 

outra coisa senão multiplicar o interesse de descobrir o enigma. Mas o poeta continua na 

mesma linha com que tinha começado. Nada se compara à sabedoria. O suspense continua: 

novamente a pergunta (v. 20) e mais uma vez se recorre à resposta incompleta: “Está oculta... 

escondida; só se conhece sua fama” (vv. 21-22). O autor atrasa propositadamente a solução. 

Esta só aparece a partir do v. 23.  

Pr 5,15-19: não existem perguntas, entretanto o caráter enigmático está presente desde o 

princípio devido às imagens. Mas o leitor não sabe que a água, as torrentes, a cisterna, o poço, 

as fontes, os arroios naturais são figuras de linguagem, até surge a chave interpretativa. A 

surpresa acontece quando o sábio diz para não compartilhar esses bens com os demais. Por 

quê? Porque essa fonte é a esposa de tua juventude (v. 18b). A menção da esposa faz com que 

se descubra o valor simbólico dos elementos aquáticos precedentes e que se perceba o 

significado dessas imagens. 

Pr 23,29: seis perguntas consecutivas são formuladas. O objetivo é descobrir um protótipo de 

pessoa. As cinco primeiras perguntas podem incluir uma infinidade de situações, mas somente 

a sexta pergunta acaba definitivamente com o suspense e dá a solução. 

O Mashal e o hidah estão unidos a outras formas literárias na literatura sapiencial. As 

principais delas são: 

Dito popular 

Como resultado da experiência social coletiva, não faz mais que resumir as observações da 

vida cotidiana, no entanto, seu propósito é basicamente didático e educativo. A função 

pedagógica do provérbio desemboca em novas formas literárias que o desenvolvem numa 

série de imperativos e exposição das conseqüências que podem acarretar o cumprimento ou 

não da exortação prévia. Trata-se da forma de instrução, caracterizada também pelo vocativo 

“Filho”, e cultivada, por exemplo, em Pr 1,8-9: 



Provérbios 1,8-9 Ouve, filho, o ensino de teu pai e não desprezes a instrução de tua mãe.  

Porque serão um formoso diadema na tua cabeça, e colares no teu pescoço. 

O dito popular original seria: “tenha em conta o ensino de teus genitores”. O acréscimo seria o 

desenvolvimento a partir da função pedagógica do dito inicial: as conseqüências para quem o 

levar a sério a instrução dos pais serão manifestadas numa vida de sucesso e bem-estar. 

 

Comparação 

A comparação é muito freqüente na literatura sapiencial. Seu objetivo é ressaltar a natureza 

superior de alguns tipos de conduta em relação a outras, com especial atração pelo uso 

elaborado das imagens. A comparação mais comum é “melhor isto que aquilo” ou “mais vale 

isto que aquilo”. Por exemplo, Ecl 4,6. 

Eclesiastes 4,6 Melhor é um bocado com descanso do que duas mãos cheias de trabalho e de 

perseguir o vento. 

Perseguir o vento é a aflição, hoje diríamos que é o stress. O sentido ficaria assim: Melhor é 

ganhar pouco e ter sossego que acumular bens e ter stress. 

 

Discurso sapiencial 

É uma exortação pública da própria Sabedoria personificada. O estilo é visivelmente didático 

e autodescritivo. Outro aspecto desse tipo de advertência atribuída à própria Sabedoria, é o 

tom profético (demonstrado nos anúncios de julgamento), as ameaças e os ouvidos surdos 

daqueles que a escutam, etc. Todos esses elementos que estão presentes no primeiro capítulo 

do livro dos Provérbios. 

 

Diálogo  

É outra forma literária sapiencial; porém, praticamente exclusiva do livro de Jó. Em há 

querelas judiciais, lamentações, controvérsias, e outras formas literárias. Mas, sem dúvida, 

predomina o diálogo, a maneira mais adequada de expor, discutir e solucionar uma questão. 

 

Poema didático  

Os estudiosos chamaram assim aos poemas cuja característica principal é o caráter educativo, 

seja o poema profano ou religioso. Outra característica é que costuma enunciar no começo, 

explícita ou implicitamente, o tema a ser tratado. Um exemplo de poema profano pode ser 

encontrado em Pr 24,30-34 (que também tem traços autobiográficos). São considerados 

poemas didáticos religiosos, por exemplo, os textos de Eclo 1,1-10; 1,11-20 e 39, 16-35. 

Provérbios 24,30-34:  

Passei pelo campo do preguiçoso 

e junto à vinha do insensato: 

e o que vi foi espinheiros  

e urtigas cobrindo tudo  

e o muro de pedra em ruínas.  
 

Diante disto considerei no coração;  

vi e recebi a instrução. 

Um pouco para dormir,  



um pouco para cochilar, 

um pouco para os braços cruzar, 

e a pobreza virá sobre ti como um ladrão, 

e a necessidade como um assaltante.
 

 

Poema autobiográfico  

É o poema dado na primeira pessoa do singular com a intenção de deixar as próprias 

experiências para filhos ou sucessores, embora o sábio possa fazer suas as experiências 

alheias. Exemplo dessa forma literária encontramos em Pr 4,3-9; 24,30-34; Ecl 1,12-2,26; 

Eclo 33,16-18; 51,13-22. Os dados autobiográficos costumam ser introduzidos por “vi” ou 

“sei”.  

 

Literatura onomástica 

É provável que em Israel tenha sido bastante cultivada esse tipo de literatura precursora das 

modernas enciclopédias. Nas listas de “nomes” estava incluído todo tipo de realidade e 

fenômenos do mundo do ser humano e da natureza: raças, países, vegetais, aves, répteis, etc. 

É encontrada principalmente em textos como Jó 28; 36,27-37,13; cc. 38-41; Eclo 43,1-26; Sb 

7,17-20; 14,25-26.  

 

O DESENVOLVIMENTO DA LITERATURA SAPIENCIAL 

A família foi um lugar privilegiado para a instrução e formação das futuras gerações. Nesse 

ambiente, ditos memoráveis foram utilizado durante séculos na forma oral. Depois houve o 

estabelecimento das escolas da Corte, e ali foram colecionados os aforismos, provérbios e 

ditos populares juntamente com a sabedoria originária de civilizações do Oriente Próximo 

antigo, como o Egito, Suméria, Caldeia, etc. 

Este processo de coleção foi iniciado no reino de Salomão, mas continuou por muitos séculos. 

Por fim, no tempo do exílio da Babilônia (598-538 aC) surgiu uma escola de escribas 

religiosos que preservou a sabedoria da Corte porque era una expressão da sabedoria de Deus. 

Esta escola deu a Jó, Provérbios e Eclesiastes sua forma canônica. 

O ponto alto no desenvolvimento da sabedoria bíblica foi o domínio persa (539-333 aC) sobre 

os judeus por quase 200 anos. Revogando a política da deportação pelo império babilônico, os 

persas permitiram aos povos exilados a reconstrução dos costumes, da religião, dos templos e 

das cidades. Assim, o regime imperial da Pérsia favoreceu o reavivamento e a consolidação 

das tradições dos povos subjugados. 

Mas, desde o exílio babilônico, a dinastia davídica havia sido extinta e, com o retorno dos 

judeus para a terra de Israel (depois do ano 538 aC), o templo passou a centralizar a 

autoridade civil e religiosa. Os Sumos Sacerdotes tornaram-se os governantes do Estado 

Teocrático e a aristocracia sacerdotal detinha o poder político e econômico. Nesse contexto a 

atividade dos escribas tornou-se muito importante, pois estes foram os responsáveis pela 

organização do povo em torno da Torah, que fora sancionada como lei imperial para os 

judeus. Em outras palavras, assim como os governantes de outras antigas sociedades 

tradicionais do Oriente Próximo, os sumo sacerdotes judeus governavam seus súditos com a 

assistência dos funcionários escribas.  

Enquanto durou o império persa, houve pouca coerção política e cultural sobre os judeus e 

estes tiveram permissão para viver segundo suas tradições religiosas, culturais e legais, sob a 



tutela do regime imperial. A atividade principal dos escribas era o cultivo, a interpretação e a 

aplicação da Torah. Agiam como mediadores entre os governantes (sumos sacerdotes) e o 

povo.  

 

A DIFERENÇA ENTRE AS EDIÇÕES 

Os judeus não aceitam como sagrados os livros que não foram escritos em hebraico, a Igreja 

Primitiva os aceitou com certas reservas. Lutero achou por bem seguir a mesma opinião dos 

judeus. A igreja católica seguiu a posição da comunidade cristã de Alexandria. Dessa 

diversidade de opiniões temos as diferenças em relação ao que sejam os livros sapienciais, 

vejamos: 

 

Bíblia Hebraica Bíblia Católica Bíblia Protestante Idioma Original 

Jó Jó Jó Hebraico 

Provérbios Provérbios Provérbios Hebraico 

Salmos Salmos Salmos Hebraico 

    

Cânticos dos Canticos Cânticos dos Canticos Cânticos dos 

Canticos 

Hebraico 

Rute * * Hebraico 

Lamentações ** ** Hebraico 

Eclesiastes Eclesiastes Eclesiastes Hebraico 

Ester
1
 * * Hebraico 

    

Daniel ** ** Hebraico 

Esdras-Neemias * * Hebraico 

Crônicas * * Hebraico 

    

*** Sabedoria *** Grego 

*** Eclesiástico
2
 *** Grego 

 

* Os cristãos os consideram como sendo Livros Históricos. 

** Os cristãos os consideram como sendo Livros Proféticos. 

*** Os judeus e os cristãos protestantes os consideram apócrifos. 

1 = Na bíblia católica há alguns versículos que não foram escritos originariamente em 

hebraico. 

2 = O texto canônico é a tradução para o grego, o texto original hebraico havia desaparecido e 

depois de algumas descobertas arqueológicas foi reconstituído em grande parte. 



 

1. SIFREI EMET: LIVROS DA VERDADE 

Para o pensamento hebraico, a verdade é um processo dinâmico. Por isso, o vocábulo que 

designa o conceito de “verdade” é formado pela primeira letra, pela letra central e pela última 

letra do alfabeto daquele idioma. Por causa disso, a bíblia hebraica considera três livros 

sapiensiais como Sifrei Emet (livros da verdade), assim designados porque as letras iniciais, 

do título de cada um deles, formam um acróstico que resulta na palavra Emet (verdade). Alef é 

a primeira letra do alfabeto hebraico e inicia o título Yov (Jó). Esse livro trata do início do 

processo do conhecimento da verdade. É o momento de perceber a realidade, por mais difícil 

que esta possa ser. Men, letra central do alfabeto, é a inicial de Mishilê Shilomoh (Provérbios 

de Salomão). Significa que, depois de conhecer a realidade, teremos questões, que antes não 

tínhamos, teremos que reelaborar a nossa percepção da realidade a partir da tradição 

sapiencial e da práxis correta. Tav, última letra, inicia o título Tehilim (Salmos). O último 

passo do processo da verdade é a oração, é o diálogo com Deus. Depois deste diálogo somos 

remetidos novamente ao alef e assim por diante. 

 

JÓ 

O sofrimento é o que mais choca o ser humano no seu processo de conhecimento da realidade. 

Por isso o primeiro dos Sifrei Emet dedica-se a esse tema. 

Obra prima da literatura mundial, o livro de Jó recebe o nome do protagonista. Desde o 

segundo milênio a.C., a temática da dor já estava presente na teodicéia babilônica e na 

literatura egípcia. Abordando essa questão, os antigos sábios de remotas civilizações 

depararam-se com a impenetrabilidade do Mistério, experimentada principalmente no silêncio 

divino frente ao sofrimento humano.  Para dar fim à dor, o ser humano procura alcançar a 

benevolência dos deuses tentando agradá-los a todo custo. Várias obras, resultantes do 

imaginário do antigo Oriente Próximo, abordaram esse tema antes de Jó, principalmente no 

Egito e na Mesopotâmia como, por exemplo: Ludlul bel nemeqi (Louvarei o senhor da 

sabedoria), Lamentação de um homem a seu deus, Diálogo de um desesperado com sua alma, 

Diálogo de um sofredor com seu amigo, Declarações de inocência. Podemos dizer que estes 

são o “Jó” antes do Jó bíblico. 

O prólogo (1,1–2,13) e o epílogo (42,7-17), redigidos em prosa, servem de moldura ao trecho 

(3,1–42,6) escrito em poesia, com exceção de 32,1-6a. No drama em prosa, Jó é descrito 

como homem rico de grande integridade, virtude, e devoção que morava na Terra de Uz. Ele 

possuía muito gado e muitos criados. Teve sete filhos e três filhas e era respeitado por todos 

de ambos os lados do Rio Eufrates. Mas, Satan (em hebraico: adversário, acusador) teve de 

Deus a permissão para testar a virtude de Jó, de início causando-lhe pobreza, arrebatando-lhe 

os bens por meio de diversas formas. Depois, Satan fez com que os filhos dele perecessem em 

vários desastres. Como Jó suporta estas calamidades sem reprovar a vontade divina, Satan 

solicita permissão para afligir a pessoa dele e o golpeia com terríveis chagas.  

No drama de Jó, Satan é caracterizado como aquele que verifica a atividade do ser humano 

com o propósito de investigar-lhe os pecados e de comparecer diante de Deus como o 

acusador. Ele aparece no tribunal celeste como um promotor, questionando a integridade do 

ser humano. Sua função no livro de Jó é provocar os acontecimentos que colocam em xeque 

as posturas da sabedoria da época em relação ao mal e ao sofrimento. No discurso de Deus, 

nenhuma dessas teorias é confirmada. E a pergunta sobre o mal e o sofrimento fica sem 

resposta. Enfim, o livro de Jó representa uma autocrítica da sabedoria pensando os seus 

pressupostos e concluindo que todas as respostas, sobre as questões fundamentais do ser 



humano, permanecem incompletas e temporárias. Dessa forma o livro encontra sua finalidade 

convidando a sabedoria para uma verdadeira experiência com Deus. 

A função da esposa de Jó, no drama, significa o apelo para a eutanásia. Ela pensa que é 

melhor encarar a morte do marido do que o sofrimento que o traga. Por isso sugere a Jó que 

amaldiçoe a Deus e morra. O livro exalta a integridade de Jó que prefere antes o sofrimento 

atroz que ofender a Deus. 

Enquanto isso, três amigos de Jó vêm visitá-lo no infortúnio: Elifaz, Baldad (ou Bildad) e 

Sofar. Um quarto, Eliú, só começa a falar no capítulo 32, que é um acréscimo ao livro. O 

trecho em poesia tratará dos discursos desses quatro amigos e das réplicas de Jó. Os amigos 

representam diversas escolas de sabedoria e a postura de cada uma a respeito do sofrimento 

(Cf. Maimônides (1135-1204 dC), Guia dos Perplexos, capítulos 22-23).  

Para Elifaz, Jó mesmo seria a causa das tribulações pelas quais está passando, como castigo 

de seus pecados. Por isso o convida ao arrependimento e, em troca promete-lhe, em nome da 

religião, bens materiais, paz, descendência e longevidade. Dessa forma, Elifaz convida Jó a 

ter uma religião interesseira: “De fato é assim, escuta e aproveita” (5,27). Baldad apela para o 

testemunho da tradição (cf. Jó 8,8-10) que comprova a doutrina: Deus castiga o ímpio e 

recompensa o justo (cf. Jó 8,13-22, especialmente v.20). O justo tem que ser paciente até que 

Deus o recompense eventualmente. Sofar deseja que Deus se manifeste e revele as faltas 

ocultas de Jó (cf. Jó 11,5-6). Deus é um observador, rígido, dos homens (cf. Jó 11,11). Nós 

sabemos pouco sobre Deus, mas ele sabe tudo sobre nós. As promessas de Sofar, em nome da 

religião, se concentram no nível psicológico: se Jó arrepender-se a felicidade lhe estará 

assegurada e ele não sentirá mais medo (cf. Jó 11,15), nem dor (cf. Jó 11,16) e sua fama (luz) 

brilhará (cf. Jó 11,17). O discurso de Eliú é um acréscimo que representa a escola sapiencial 

mais moderna no tempo em que a obra foi escrita. Para essa escola, o sofrimento é 

pedagógico, o que está acontecendo com Jó é uma provação com o objetivo de fazer com que 

Jó deixe de ser arrogante e reconheça a grandeza de Deus. 

Depois de vários círculos de debate entre Jó e seus amigos, a voz divina, descrita como vindo 

de uma “nuvem” ou “vendaval”, numa linguagem evocativa e lírica, enfatiza a soberania de 

Deus sobre o mundo por ele criado e mantido. Deus não responde ao problema do mal nem do 

sofrimento do justo, apenas mostra que tudo está submetido a ele e sob seu total controle, 

inclusive o mal e o sofrimento. Deus convida Jó a fazer uma experiência diferente com o 

sagrado. Experiência que não esteja baseada na justiça pessoal, mas na confiança na 

providência e na misericórdia divina. 

Na liturgia do judaísmo sefaradita (da Península Ibérica), a leitura pública do Livro de Jó é 

feita na celebração do dia 9 de Av (julho-agosto), um dia de luto sobre as duas destruições 

Templo de Jerusalém e de outras tragédias acontecidas nesse mesmo dia. Muitas citações do 

livro de Jó são usadas, pelos judeus, especialmente em enterros e momentos de luto. 

Momentos nos quais não se têm explicações para o sofrimento e resta ao ser humano a fé 

inabalável em Deus. 

 

PROVÉRBIOS (Pr) 

A tradição atribuiu a totalidade do livro a Salomão, baseando-se no título (1,1) e na suposição 

de que Agur (30,1) e Lemuel (31,1) fossem pseudônimos ou nomes simbólicos de Salomão. 



Contra a origem da Corte Salomônica das coleções segunda (10,1–22,16) e quinta (25,1–

29,27) não há grandes objeções porque são freqüentes, nesses capítulos, os acenos ao 

esplendor da monarquia e não há menção de nenhum transtorno nacional. 

O tema central do livro dos Provérbios pode ser encontrado em Pr 1,7 “O temor do Senhor é o 

princípio do conhecimento;os tolos menosprezam a sabedoria e a disciplina”. Este tema da 

centralidade do conhecimento de Deus percorre a totalidade do livro. As instruções que são 

dadas, embora estejam vinculadas a diversas circunstâncias cotidianas, defendem que a 

reverência e o respeito para com Deus, em todas as circunstâncias da vida, trazem o 

verdadeiro conhecimento. O povo de Deus tem a convicção que a Torah requer obediência. 

Provérbios chama este tipo de obediência de “temor do Senhor”. Isto envolve reverência, 

gratidão, e compromisso para viver a vontade de Deus em toda circunstância. A meta 

principal de Provérbios é definir claramente o que significa ser completamente dedicado Deus 

e à realização plena de sua vontade neste mundo. 

O livro dos Provérbios nos orienta que uma reflexão sistemática sobre a ética sapiencial está 

incompleta sem uma definição aprofundada sobre o bem e o mal. Para os sábios que 

compilaram esse livro, o bem e o mal eram concebidos de forma eminentemente pragmática, 

como sendo, respectivamente, aquilo que traz vantagens ou prejuízos para a comunidade. O 

bem e o mal, de certa forma, criam ou destroem a comunidade. Não são forças, nem impulsos 

ou inclinações secretas, mas decisões e atos capazes de dar uma forma à existência 

comunitária. 

A subdivisão do Livro dos Provérbios foi feita a partir de alguns subtítulos encontrados pelos 

estudiosos. Eis os versículos divisórios: 

Pr 1,1: Provérbios de Salomão 

Pr 10:1: Provérbios de Salomão 

Pr 22:17: palavras dos sábios 

Pr 24,23: provérbios dos sábios 

Pr 25,1: Provérbios de Salomão 

Pr 30,1: Palavras de Agur 

Pr 31, 1: Palavras do rei Lemuel (ou Lamuel)  

Pr 31,10: Mulher virtuosa 

Os blocos divididos por esses versículos são (Bíblia CNBB): 

1) Prólogo e ensinamentos diversos (1,1–9,18) 

2) Primeira coleção salomônica (10,1–22,16) 

3) Primeira coleção dos sábios (22,17–24,22) 

4) Segunda coleção dos sábios (24,23-34) 

5) Segunda coleção salomônica (25,1–29,27) 

6) Provérbios de Agur (30,1-14) 

7) Provérbios numéricos (30,15-33): para este bloco não há subtítulo dado pelos compiladores 

do texto bíblico. Mas os estudiosos notaram que nesses versículos há vários provérbios 

numéricos e resolveram colocá-los à parte. 

8) Provérbios de Lamuel (31,1-9) 

9) A mulher virtuosa (31,10-31) 



 

SALMOS (Sl) 

O livro dos Salmos em hebraico chama-se Tehilim, plural de tehilah, um substantivo feminino 

da mesma raiz hallel que significa louvar. É essencialmente um livro de orações, cada salmo 

dirige-se a Deus, mesmo quando pede o castigo para os adversários. São poesias orantes que 

sintetizam a história da salvação evocando a ação de Deus no passado, como estímulo para a 

conduta religiosa do fiel no momento presente e como motivo de fé para o futuro. 

O termo grego psalmós deriva de psaltérion, o instrumento de corda, harpa ou cítara, tocado 

com os dedos e não com o arco, que acompanhava essas orações.  

A tradição atribuiu a Davi todos os salmos, mesmo aqueles que trazem o nome do autor. Essa 

suposição vigorou até a Idade Média e Renascença, embora Orígenes (de Alexandria, Egito, 

185–254 dC) já tivesse discordado disso (in Patrologia Grega 12,1055). Não podemos tomar 

essas atribuições de autoria para Davi como atestações de autenticidade. Trata-se mais de uma 

homenagem ao grande rei, que segundo a opinião corrente, tinha sido músico e organizador 

do culto. Segundo o texto hebraico, 48 salmos não apresentam o nome de nenhum autor; 73 

trazem o nome de Davi como autor, 12 são de Asaf, 11 pertencem aos filhos de Core, 2 são 

atribuídos a Salomão, 1 a Moisés, 1 a Jeditun, 1 a Heman e 1 a Etan. 

 A divergência na numeração dos salmos em algumas edições da bíblia em língua vernácula 

tem sua raiz na diferente numeração do texto hebraico e da tradução grega. A divergência 

acontece quando o texto grego dividiu determinado salmo em dois ou, ao contrário, dois 

foram fundidos num só. Neste fascículo estamos usando a numeração de acordo com o texto 

hebraico. 

O Saltério, como é chamado o livro dos salmos, está dividido em 5 partes, numa analogia aos 

5 livros da Torah (Pentateuco). Os estudiosos encontram alguns versículos que sugeriam essa 

divisão: 

Sl 41,14: Bendito seja o SENHOR, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade! Amém e 

amém! 

Sl 72,19: Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. 

Amém e amém! 

Sl 89,53: Bendito seja o SENHOR para sempre! Amém e amém! 

Sl 106,48: Bendito seja o SENHOR, Deus de Israel, de eternidade a eternidade; e todo o povo 

diga: Amém! Aleluia! 

Os cinco blocos que compõem o Saltério são: I: Salmos 1-41; II: Salmos 42-72; III: Salmos 

73-89; IV: 90-105; V: 106-150. O Sl 1 serve de introdução e o Sl 150 de conclusão ao saltério 

inteiro. 

Embora o caráter comum de todos os salmos, a oração, estes apresentam formas literárias 

diversas. A pesquisa original sobre os gêneros literários dos salmos deve-se ao teólogo 

protestante alemão Hermann Gunkel (1862-1932) que publicou em 1926 o comentário Die 

Psalmen (Os Salmos).  Com o desenvolvimento posterior da obra de Gunkel, atualmente os 

estudiosos estão de acordo sobre os seguintes gêneros literários encontrados no Saltério: 

hinos, teofanias, hinos de entronização, lamentações ou súplicas individuais, súplicas 



coletivas, salmos de confiança, agradecimentos individuais, ações de graça por Israel, salmos 

reais (atribuídos ao rei, em favor do rei, dirigidos ao Rei), cantos de Sião, liturgias de entrada, 

salmos de peregrinação, requisitório sobre a ruptura da aliança, bem-aventuranças, oráculos 

de proteção divina, salmos de juízo de Deus, salmos sapienciais, salmos alfabéticos. 

 

2. OS CINCO MEGUILÔS 

O próximo bloco dos Ketuvim chama-se Hamesh Megillot (חמש מגלת cinco rolos). São lidos 

publicamente nas principais solenidades litúrgicas de Israel. É composto pelos livros de 

Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Ester. Destes cinco, não estudaremos, 

neste fascículo, os livros de Rute, Lamentações e Ester porque, no cânon cristão, estão 

situados em outras partes da bíblia. 

 

CÂNTICO DOS CÂNTICOS (Ct) 

O superlativo Shir ha-Shirim em hebraico significa cântico dos cânticos, conhecido na versão 

da LXX como Aisma aismatôn e na Vulgata como Canticum Canticorum. O título completo 

em hebraico é Shir ha-Shirim asher li-shelomo (o mais belo dos cânticos de Salomão). É um 

dos menores livros da Bíblia hebraica, consistindo apenas de 117 versículos. A data do escrito 

é sugerida por sua forma literária: o idílio (poema bucólico) é estranho ao pensamento 

hebraico, isso significa que há, possivelmente, uma influência da cultura grega. Também o 

vocabulário é sugestivo, o termo 'appiryon (liteira, 3,9) não foi introduzido na literatura 

judaica antes da última fase do domínio persa.  O mesmo se pode dizer dos termos aramaicos 

nerd (nardo:1,12); pardes (jardim: 4,14); mamtaq (doçura: 5,16);  'egoz (nogueiras: 6,11).  

Portanto, a data do livro provavelmente tem como baliza os anos 200-100 aC, contudo alguns 

fragmentos podem ser mais antigos, como o louvor a Tirza (6,4), cidade que perdeu sua 

importância depois de 876 aC. 

A autoria de Salomão (1,1; 3,9.11; 8,11) é, portanto, improvável. Atribuir a autoria de um 

escrito a um personagem famoso, como forma de homenageá-lo, era prática comum 

antigamente. 

O texto, lido sem alegoria é uma celebração do amor erótico e alterna falas entre a amada, o 

amado e o coro dos amigos ou amigas e, às vezes, do narrador. A composição final pode ser 

uma contraposição ao excesso de nacionalismo do texto de Esd 10,10-19, que obriga os 

judeus a despedirem as esposas estrangeiras e os filhos nascidos desses casamentos. O Ct, ao 

contrário, celebra o amor que rompe todas as barreiras, que é forte como a morte e ninguém 

pode extingui-lo (Ct 8,6-7). 

Os poemas pertencem ao mesmo gênero literário, semelhante a um tipo de poesia erótica 

comum entre os árabes, chamadas de washfs, que significa, literalmente, “descrição”, pois o 

corpo e as características dos amantes são descritas em minúcias. Conforme Rashi (acronimo 

para Rabi Shlomo Yitzhaqi, judeu-francês que viveu de 1040-1105), esse livro deve ser lido 

de forma alegórica na qual Salomão representaria o Deus de Israel, a quem pertence paz (o 

termo Salomão, hebraico shlomo, é da mesma raiz que shalom, paz). Portanto, o amado seria 



Deus e a amada seria Israel, sua noiva. Embora Rashi seja eminente comentador de Ct, é uma 

tradição judaica muito antiga lê-lo de forma alegórica tendo o amor de Deus e Israel como 

tema principal. Rabi Akiva (morto em 135 dC) afirmou que todos os escritos da Tanakh são 

santos, mas o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos (Mishnah, tratado Yaddayim 3:5). 

Na tradição católica, Orígenes (185–254 dC) foi quem começou a ler Ct como uma alegoria 

da relação entre Cristo e a Igreja, e Juan de Yepes Álvarez (São João da Cruz, 1542–1591) 

releu Ct de forma poética tendo Cristo e alma individual (vida) do cristão entrelaçados em 

amor espiritual. 

O Ct é recitado todas as noites de sexta-feira (início do sábado, pois segundo a forma judaica 

de contar o tempo o dia começar à tardinha). A leitura pública é feita na Páscoa. Nessas 

ocasiões, tanto o sábado quanto a Páscoa são esperados como um noivo muito amado por 

Israel. 

O Ct se divide em três partes que, conforme a leitura alegórica de Rashi, evocam a história de 

Israel antes, durante e depois do cativeiro no Egito ou do exílio da Babilônia, representadas na 

ruptura e reconciliação dos laços afetivos, como acontece em todos os relacionamentos: 

1) Gênesis do amor: 1,1–2,17 

- 1,1–2,7: o encontro 

- 2,8-17: voz do amado 

2) Êxodo/exílio: o amor enfrenta barreiras: 3,1–6,3 

- 3,1–5,1: procurando o amado 

- 5,2–6,3: busca noturna 

3) Retorno: o amor supera as barreiras: 6,4–8,14 

- 6,4–7,10: beleza da amada 

- 7,11–8,4: doçura do amor 

- 8,5-14: o amor é forte como a morte 

 

ECLESIASTES (Ecl) 

O título para esse livro em hebraico é Qohelet, um particípio feminino da raiz “convocar”, 

“reunir”. Por causa da forma feminina, conjecturou-se sobre uma autoria feminina para o 

livro, porém, o texto no idioma original não confirma essa hipótese, ao contrário, predomina o 

uso de elementos morfológicos no masculino. Inclusive, o autor menciona a aquisição de um 

harém (shida we-shidot, “mulheres e mulheres”, Ecl 2,8) e, apesar disso, é mais difícil 

encontrar uma mulher virtuosa que um homem (7,28); exorta, então, que o leitor desfrute a 

vida com a esposa (Ecl 9,9) em vez de procurar a mulher ideal. 

O termo Eclesiastes deriva do substantivo grego ekklesía (palavra que originalmente 

representava uma assembléia secular, depois foi usada principalmente para assembléia 

religiosa, conseqüentemente no Novo Testamento significa Igreja). Na LXX o termo ekklesía 

foi usado como tradução do hebraico qahal que tem o sentido de convocação. 

O autor chama a se mesmo de eclesiastes, o homem da assembléia, e apresenta-se como sendo 

filho de David e rei de Israel em Jerusalém. Por causa disso a tradição atribuiu o livro a 

Salomão, mas trata-se de uma pseudonímia. A obra tem cunho autobiográfico, muitas vezes 



expressa-se em provérbios e máximas com reflexões sobre o significado da vida e da melhor 

forma de viver.  

Todas as ações do ser humano, neste mundo, segundo o autor, são vãs, fúteis, vazias, ou sem 

sentido.  A palavra hebraica hevel significa literalmente “vapor”, “respiração”. Eclesiastes a 

usa metaforicamente e as bíblias em língua vernácula a traduzem por “vaidade”, que na 

conotação latina significa “vacuidade”, “vazio”, “evanescência”. Considerando-se que tudo é 

vaidade neste mundo, o autor sugere que se desfrutem os prazeres simples da vida diária, 

como comer, beber e divertir-se, dentro de princípios éticos, porque essas coisas são dons de 

Deus. 

Implicitamente o autor está convidando o leitor para não gastar sua vida com coisas desse 

mundo (debaixo do sol) e focar seus esforços para o que está acima do Sol. Isto está resumido 

no penúltimo versículo do livro: “De tudo o que se tem ouvido, o resumo é: Teme a Deus e 

guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo homem” (Ecl 12,12). 

Os estudiosos têm dificuldade em encontrar uma estrutura para o livro do Eclesiastes, todavia 

uma divisão em três grandes partes, com um prólogo um epílogo, é geralmente aceita: 

Prólogo: 1,2-11 

1) Ilusão deste mundo: 1,12–2,18 

2) Observações da Vida: 3,1–6,12 

4) Guia Prático da Vida: 7,1–12,8 

Epílogo: 12,9-14 

No judaísmo, Eclesiastes é lido na Festa das Tendas (Tabernáculos). Segundo as prescrições 

da Torah, Ex 23,16s; Lv 23,34s e Dt 16,13s, essa festa deve ser celebrada durante sete dias na 

época colheita. No momento em que se regozijam pela abundância dos bens materiais, os 

israelitas devem reconhecer que a divina providência proporcionou tudo isso abençoando o 

esforço do trabalhador. Por isso os israelitas devem deixar suas casas, construir uma cabana e 

aí residir durante uma semana. Assim desapareciam as diferenças sociais, pois todos estavam 

morando em cabanas rústicas, celebrando a abundância dos bens materiais com a reflexão de 

que estes não são as coisas mais importantes e que há algo melhor para desfrutar em Deus. Ao 

deixar a construção segura das casas para habitar em cabanas frágeis que nem mesmo protege 

das chuvas, simboliza-se a precariedade da vida e a dependência absoluta da proteção e da 

benevolência divina. No final da festa o ciclo anual da leitura semanal da Torah é completado 

é declara-se que o Deus de Israel reina sobre o universo. É isso o que importa afinal, o resto é 

vaidade das vaidades, tudo é vaidade debaixo do sol. 

 

3. DEUTEROCANÔNICOS 

Os dois livros seguintes só pertencem às edições católicas da Bíblia, sua entrada no cânon foi 

posterior, por isso são chamados de deuterocanônicos. 



 

ECLESIÁSTICO (Eclo) 

O mais comum título desse livro nos manuscritos em idioma grego é Sabedoria de Jesus, o 

filho de Sirach. Escrito originariamente em hebraico, conforme atesta o prólogo grego (2,1-

26), permaneceu desconhecido até 1896 quando no depósito (genizá) do Cairo (Egito) foram 

encontrados alguns fragmentos, até então se conhecia apenas a tradução grega e, 

posteriormente, uma versão em latim. 

O título dos manuscritos em grego “Livro de Jesus, filho de Sirac” ou “Sabedoria de Sirac”, 

deriva de seu autor Jesus (Josué), descendente de certo Sirac (ver 50,27-31 e nota da Bíblia de 

Jerusalém) que viveu em Jerusalém no início do século II a.C. O livro foi, portanto, escrito em 

torno dos anos 200-170 a.C. 

As mais antigas versões em latim traziam como título Ecclesiasticus, devido ao uso freqüente 

que dele se fazia na Igreja, especialmente na instrução de catecúmenos. Esta designação foi 

largamente difundida na Igreja ocidental do século II-III d.C em diante. 

Enquanto não se tinha conhecimento de nenhum texto hebraico do Eclesiástico, todas as 

informações sobre esse livro foram dadas pelo tradutor grego. O neto do autor, que traduziu o 

livro para o grego, chama o avó simplesmente de Jesus (ver Prólogo do Eclo). Os autores 

modernos seguem a tradição grega e denominam o livro de Sabedoria de Jesus, filho de Sirac 

ou Sabedoria do Sirácida. 

Além da descoberta dos fragmentos em 1896, outros achados posteriores, possibilitaram a 

reconstrução em hebraico de dois terços do total de versículos da tradução grega. As maiores 

contribuições para essa reconstrução foram os fragmentos hebraicos 2Q18 (2Q significa a 

gruta 2 de Qumran) remontando à segunda metade do século I aC e correspondendo a Eclo 

6,20-31. Na gruta 11 foi encontrado mais um fragmento hebraico (11QPsa), correspondendo 

ao capítulo 51 de Eclesiástico. Também em 1964, na fortaleza Massada (Israel), foi 

descoberto um pergaminho contendo cinco capítulos correspondendo a Eclo 39,27-32; 40,l0-

19; 40,26 44,17. O fragmento de Massada remonta a 100-70 aC, sendo, portanto, o mais 

antigo manuscrito do Eclesiástico que se conhece. 

Segundo Prólogo, o autor se serviu da língua hebraica, da qual o livro foi traduzido para o 

grego, no Egito, por seu neto de mesmo nome, durante o ano 38 do rei Ptolomeu Evegetes II, 

quer dizer em 132 a.C. O autor do texto hebraico decidiu a escrever sua obra depois de ter-se 

dedicado a uma intensa leitura da Sagrada Escritura, na qual adquiriu profundo conhecimento. 

O Prólogo testemunha que a literatura inspirada anterior ao séc. II, já estava dividida em três 

seções: Lei (Torah ou Pentateuco), Profetas e Escritos.  

O autor, Jesus, filho de Sirá, era de família notável, estudioso da Escritura, demonstra vasto 

conhecimento do patrimônio religioso de Israel e da língua hebraica.  Graças ao espírito de 

observação e às viagens, adquiriu muita experiência de vida (cf. Eclo 34,9-12), por isso, nos 

anos posteriores abriu uma escola em Jerusalém (cf. Eclo 51,13-30). O autor tinha uma 

concepção otimista da vida, valorizava as alegrias que a vida oferece aos mortais. Amava a 

vida em comunidade e se interessava pelas artes e profissões (cf. Eclo 29–38). Mesmo 

apegado à fé judaica e à liturgia do Templo de Jerusalém (Eclo 50,5; 51,14), esteve em 

contato com o mundo grego, como aparece na sua vasta cultura, no interesse por um 

humanismo do tipo helenista (Eclo 13,15s).  Usou diversos procedimentos literários comuns 

entre os gregos, como a assinatura (Eclo 51,30 BJ). Mas embora haurindo largamente em 

fontes orais e escritas, Jesus, o filho de Sirac, é autor no sentido próprio da palavra, pois seu 

pensamento é original e agudo, sua expressão é vívida, seu estilo é polido e incisivo. 



No texto do Eclo as citações explícitas das Escrituras são raras (Eclo 28,25; 39,19), mas são 

várias as alusões e reminiscências bíblicas, de modo especial, dos livros sapienciais, como 

Provérbios (Eclo 15,1-10 = Pr 4,1-6), Cântico dos Cânticos (Eclo 47,17) e em Eclo 42–50 é 

evidente a dependência do Pentateuco e dos livros históricos. Por esses motivos, e por um 

vasto repertório de regras morais para todas as classes da sociedade e para todas as 

circunstâncias da vida, Eclesiástico foi um dos livros mais lidos na Igreja, pois fazia parte dos 

livros edificantes, como se fosse um catecismo. 

O Eclesiástico se apropria de diversos elementos dos livros sapienciais anteriores. Personifica 

a Sabedoria (Eclo 4,11-19; 6,18-22; Eclo 24) como em Pr 7,23s; 8,15-21; 9,1-6; identifica-a 

com o temor de Deus (Eclo 1,14-20; 15,1-l0) como em Pr 1,7; 9,10; 15,3 e Jó 28,28; coloca-a 

em relação com a religião (Eclo 1,11-20), com a felicidade (Eclo 14,20-15,10), com a reta 

educação (Eclo 4,11-19). Ela se apresenta como um dom concedido por Deus aos seres 

humanos (Eclo l,7s) e ao mesmo tempo como alguém com atributos divinos: origem 

atemporal e misteriosa, habitação celeste, presença universal e vivificante (Eclo 24). 

Medianeira entre Deus e o cosmo (Eclo 24,5s) e entre Deus e a humanidade (Eclo 24,8-10), 

como alguém que traz aos mortais os tesouros do céu. Característica do Eclesiástico é a 

identificação da sabedoria com a Torah (Eclo 1,26; 6,37; 15,12; 19,20). Nos outros livros 

sapienciais a sabedoria apresenta um aspecto universal, quase destacado das condições 

próprias do mundo judaico; no Eclesiástico, a sabedoria humana, da vida e da experiência, 

está unida à sabedoria de Deus manifestada na criação, na história e na Torah. É a evolução da 

compreensão sobre o conceito de sabedoria no ambiente judaico. 

Encontramos algumas correspondências de pensamento entre Eclesiástico e o Novo 

Testamento, como por exemplo, Mt 11,25-30 e Eclo 51,23s; Jo 3,7 e Eclo 16,25, Rm 13,1 e 

Eclo 10,5; 1Cor 6,12 e Eclo 37,28. Além disso, há algumas citações implícitas em Tiago (Tg 

1,20 e Eclo 1,22; Tg 5,3 e Eclo 29,10).  

O Eclesiástico se divide em (BJ): 

Prólogo 

1. Coleção de Sentenças: 1,1–42,14  

2. A Glória de Deus: 42,15–50,24  

- na Natureza: 42,15–43,33  

- na História: 44,1–50,24  

Apêndices: 51,1-30  

 

SABEDORIA (Sb) 

Escrito originalmente em grego, sob o título Sophia Salomonos, o livro da sabedoria não foi 

aceito no cânon hebraico, mas apenas na LXX. A Vulgata o designa como Liber Sapientiae.  

Embora o nome do autor não esteja em nenhuma parte da obra, sua autoria foi 

tradicionalmente atribuída ao Rei Salomão, por causa das referências contidas em Sb 7,8-11 

(comparada com 1Rs 3,5-14) e Sb 9,7-8. Mas Orígenes (185–254 dC) e outros já haviam 

percebido que se tratava de uma pseudonímia. 

A autoria de Salomão foi definitivamente rejeitada pela exegese moderna. O texto revela 

como autor um judeu da diáspora helenística, versado na língua grega, que assimilou a cultura 

helenística, as formas literárias clássicas, as ciências (7,17-20), o culto da beleza (13,3.7) e da 

arte (14,19s), as disputas esportivas (4,2; 10,12), etc.  

Demonstra sentimentos benévolos para com os gentios.Sua maior importância é a abertura de 

um diálogo fecundo com a cultura helenística ambiental. Todavia está solidamente ancorado 



na tradição religiosa de Israel. É um convicto monoteísta, tem horror ao politeísmo e à 

idolatria, despreza o laxismo e a imoralidade dos pagãos. Sente orgulho de pertencer ao povo 

eleito (18,8), que recebeu as promessas e a Aliança (12,21) e foi preservado da idolatria (15,4) 

para iluminar o mundo com a Torah (18,4). 

O texto também alude aos ultrajes aos quais os judeus foram submetidos por parte dos 

apóstatas e dos reis do Egito (2,10-20; 5,1; 10,15; 15,14; 16,4; 17,2). Mas até a segunda 

metade do século II os judeus do Egito foram protegidos pelos reis e a perseguição contra eles 

só começou sob Ptolomeu VII Físcon (146-117 a.C.), continuou sob Ptolomeu VIII (117-81 

a.C.) e sob Cleópatra VII (51-31 a.C.). Então tudo isso nos faz concluir que o Livro da 

Sabedoria foi escrito por volta do ano 50 a.C., em Alexandria do Egito. 

Seduzidos pela cultura humanística e expostos aos perigos da perseguição (2,12), diversos judeus 

haviam abandonado a fé judaica. Outros haviam-se tornado vítimas da tibieza e da indiferença, 

adotando uma concepção materialista negando a vida após a morte. Os judeus fiéis à tradição religiosa 

eram alvo de escárnio e de vexames por parte dos compatriotas infiéis e dos gentios. Por isso, o Livro 

da Sabedoria pretende confirmar os judeus fiéis contra as seduções do mundo circunstante e tembém 

recuperar os apóstatas. Não obstante a cultura grega sobressaisse pela variedade dos sistemas 

filosóficos e das religiões mistéricas e pelas obras-primas da arte, a sabedoria de Israel é superior 

porque provém do único verdadeiro DEUS. Os judeus não têm porque invejar os gentios. 

O livro da Sabedoria foi muito utilizado pelos autores do NT, exercendo um notável influxo sobre 

Paulo e João. Em Rm 1,1 8s Paulo trata da possibilidade de conhecer a Deus através das criaturas, se 

inspira em Sb 1 3,3s. O texto de Rm 1,21- 32 descreve a corrupção dos costumes causada pelo 

paganismo. A paciência de Deus tratada em Rm 2,4 coincide com Sb 14,22-31 e 11,23.26. Vários 

traços da Sabedoria divina são aplicados a Cristo, sabedoria de Deus (1Cor 1,4), imagem do Deus 

invisível (Cl 1,15; 2Cor 4,4; cf. Sb 7,26), por meio do qual Deus criou todas as coisas (1Cor 8,6; cf. Sb 

7,21; 8,6; 9,ls), no qual subsistem todas as coisas (Cl 1,17; cf. Sb 1,7). A armadura do cristão em Ef 

6,14-17 coincide com Sb 5,17-20. O Filho é o reflexo da glória de Deus (Hb 1,3), como a Sabedoria é 

o reflexo da luz eterna (Sb 7,26). Mais notável ainda é coincidência com o quarto Evangelho. A íntima 

relação do Verbo com o Pai (Jo 1,1.18), a atividade criadora do Verbo (Jo 1,3.10) e sua onipotência 

(Jo 5,20), o amor de Deus pelos homens (Jo 3,16s), evocam sem dúvida a Sabedoria (8,3; 9,4; 7,21; 

8,6; 9,9; 7,23; 11,24). Os temas da luta e da vitória da luz e da vida não obstante os aparentes sucessos 

das trevas e da morte, são comuns ao Livro da Sabedoria e ao quarto Evangelho.  

 

O livro é dividido em: 

Exórdio: A sabedoria e o destino humano (1,1–6,21) 

1) Descrição da sabedoria (6,22–7,21) 

2) Encomium (elogio) (7,22–9,18) 

3) A sabedoria na história (10,1–19,22) 



 

A SABEDORIA PERSONIFICADA - INTRODUÇÃO 

Fonte: VV. AA. As raízes da sabedoria, São Paulo: Paulinas, 1983. Cadernos Bíblicos, 28. 

O exílio dos judeus na Babilônia foi o começo desse longo processo de reflexão sobre a sabedoria. 

Como explicar que Israel – povo escolhido de Deus – tenha decaído tanto? O que fazer para que essa 

situação não se repita no futuro?  

“O drama de Israel foi o de não ter conseguido tornar-se sábio, apesar do dom da sabedoria concedido 

por Deus” (p.76). 

“a sabedoria é um dom de Deus. Se fosse possível ao homem ser sábio por si mesmo, Deus estaria 

descartado” (p.77). 

“a sabedoria é um dom operativo, um dom de Deus para se obedecer à Lei” (p.77). Na medida em que 

se obedece a Lei, se consegue mais sabedoria. 

“A sabedoria é inseparavelmente dom de Deus e esforço do homem para consegui-la. O motivo que 

levou Israel à desgraça do exílio foi o ter zombado do dom de Deus, não aprendendo a sabedoria” 

(p.77). 

Aqui estamos diante do segundo passo do mesmo processo: “a sabedoria é dada por Deus e, no 

entanto, o homem precisa de tempo para tornar-se sábio. Como pode a sabedoria ser ao mesmo tempo 

dom de Deus e aquisição do homem?” (p.76-77). 

Resumindo: 

Até então a sabedoria é entendida como: 

1) Atributo de Deus 

2) Virtude do ser humano 

Nessa etapa do processo de personificação da sabedoria, ela é definida como: 

1) qualidade do ser humano, mas enquanto aceitação do dom de Deus; 

2) qualidade de Deus, mas enquanto destinada ao ser humano (p.79). 

Conclusão: 

A sabedoria não é redutível nem a Deus e nem ao ser humano. Ela é: 

1) Distinta de Deus: senão não poderia vir ao ser humano: afirmando isto se preserva a transcendência 

de Deus. 

2) Distinta do ser humano: é impossível ao ser humano dar a si mesmo essa qualidade: aqui se 

sublinha a incapacidade humana (p.80). 

A sabedoria é alguma coisa que vem ao homem, mas não é o homem; que vem de Deus, mas não é 

Deus. 

A sabedoria vem de Deus para habitar no homem: 

1) sem que Deus se torne homem 

2) sem que o homem se torne Deus (p. 80). 

Ambos permanecem o que são. Ela é alguma coisa intermediária entre ambos, no sentido de fazer 

passar alguma coisa de Deus ao homem (p.81). 

Por isso, os textos do Novo Testamento evitam identificar Jesus ou o Espírito Santo com a sabedoria, 

mas utilizam elementos dessa reflexão como releitura cristológica e peneumatológica. Cristo não é a 

sabedoria personificada, mas a sabedoria em pessoa. 

 



 

A SABEDORIA PERSONIFICADA – TEXTOS BÍBLICOS 

Fonte: GILBERT, M & ALETTI, J-N, A sabedoria e Jesus Cristo, São Paulo: Paulinas, 1985. 

Cadernos Bíblicos, 32. 

1) Livro dos Provérbios. 

a) Pr 8,1-38 (p. 15-33): 

A sabedoria é uma jovem sedutora que vai a todos os lugares da vida social (vv. 1-3), dirigindo-se a 

todos sem distinção, convidando as pessoas para um relacionamento íntimo e profundo com ela (vv. 4-

11). A sabedoria se apresenta como uma conselheira íntegra. Exalta seu sucesso junto às autoridades. 

É mulher fiel e tem muita coisa a oferecer (vv. 12-21). Ela tem sua origem em Deus (v. 22-23), ela foi 

“tecida” ou engendrada.  

O termo hebraico qanah, no sentido principal, diz-se da mulher que “teve uma prole” (Gn 4,1b), mas 

pode também significar aquisição de uma propriedade (Gn 25,10a), de um escravo (Gn 39,1a) ou de 

uma esposa, ou fazer um tecido (sentido metafórico: Sl 139,13). Algumas edições da Bíblia traduzem 

o termo qanah de Pr 8,22 de diferentes formas: 

“O SENHOR me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas”. 

“YHWH me criou, primícias de suas obras, antes de suas obras mais antigas”. 

“O SENHOR me engendrou como primícias de suas obras, antes de suas obras mais antigas”. 

→Ver Ap 3,14b. 

A sabedoria saiu de Deus e só dele. Ela é a primícias e a origem de suas obras. Ela precede o mundo. 

A sabedoria criança brinca e se diverte ao lado de YHWH, ajudando-o na organização do mundo 

(v.30b-31). YHWH encontrava sua alegria nessa atividade da sabedoria. E ela era o traço de união 

entre YHWH e o ser humano. Por isso o ser humano deve escutá-la se quiser ser verdadeiramente 

bem-aventurado.  

b) Pr 9,1-6 (p. 34-37): 

A sabedoria é uma dona de casa empreendedora e disposta. A descrição de sua casa nos leva a concluir 

que seja um palácio, isto significa que a sabedoria é um rainha. Ela convida os seres humanos para um 

banquete de inauguração de seu palácio. Nesse banquete o alimento a ser servido é a sabedoria mesma. 

Dt 8,3: “não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do SENHOR viverá o 

homem”. 

Am 8,11: “Eis que vêm dias, diz o SENHOR Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, 

nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR”. 

→ Jo 6,51-56 

 

2) Eclo (Sir) 24 (p. 38-45): 

Obs: há uma recensão mais longa e outra mais curta. Nisto está o motivo da dupla numeração dos 

versículos. 

Começa com uma breve introdução, na qual a sabedoria aparece no Templo, na assembléia litúrgica 

(vv.1-2). O Templo era a morada da glória (da presença = shekinah) de Deus na terra. Era o local do 

encontro entre Deus e o ser humano mediado pelo sacerdote. 

No seu discurso no Templo, a sabedoria se apresenta como alguém que tem sua origem no céu e vem 

para a terra. Ela tem um papel fecundante. Compara-se à bruma (v.3) e tem papel ativo na fertilização 

do universo. Ela permanece nas alturas, de onde reina com YHWH e lá de cima governa o universo. 



Seu domínio é sobre a totalidade do universo: firmamento, terra e abismo. E sobre todos os povos e 

raças. Apesar disso não encontrou um lugar para fixar sua morada até que recebeu a ordem de Deus 

para se fixar em Israel (vv. 3-8). 

Precisamente no Templo, que o texto chama de Tenda e de Sião, foi que a sabedoria fixou sua morada 

(vv. 9-12). A sabedoria ali cresceu, ela é comparável a diversas árvores notáveis pela imponência e 

beleza, ou agradável como a roseira (vv. 13-17). 

Ela exerce um papel sacerdotal (v.10), ou seja, uma mediação entre Deus e o ser humano. Isso é 

mostrado numa comparação da sabedoria com o óleo e com o incenso (v. 15). Os perfumes que 

aparecem no v. 15 são os ingredientes do óleo de unção conforme Ex 30,23s. A menção ao óleo e ao 

incenso serve para mostrar a mediação. O óleo santo consagrava a Deus, é o que a sabedoria faz. O 

óleo também representa a revelação de Deus a seu povo. Quanto ao incenso, ele subia do altar dos 

perfumes como símbolo da oração dos fiéis (Sl 141,2). A sabedoria aparece então como aquela que faz 

descer a revelação de Deus e faz subir a Deus a oração do povo. 

A sabedoria convida seus ouvintes a se aproximarem dela e a tomarem parte do banquete (vv. 19-22) 

que ela oferece no Templo no qual ela exerce seu ministério. O festim que ela oferece seria os 

sacrifícios de comunhão nos quais comia-se e bebia-se na presença de YHWH (Ex 24,11; 2Sm 6,17-

19). A sabedoria dá a si mesma como alimento (v.21). Comer e beber a sabedoria é ouvi-la, submeter-

se à sua palavra e realizar por meio dela o que ela pede. 

→ Jo 4,34. 

A sabedoria que veio habitar em Israel, não é senão a Presença de Deus (shekinah) no meio do povo. 

Presença manifestada na história da salvação. Presença atualizada no santuário. Presença que se 

oferece como alimento que deve ser aceito na docilidade a cada dia. É este o verdadeiro culto. 

 

3) Sb 7-9 (p. 46-56): 

O livro conhecido tradicionalmente como Sabedoria de Salomão se apresenta como um elogio à 

sabedoria. Um encomium trata da origem, da natureza e das obras daquele cuja importância se quer 

louvar. É exatamente isto que o autor faz em relação à sabedoria: 

a) A origem da sabedoria: não está no ser humano. A origem da sabedoria está em Deus, ela depende 

totalmente e essencialmente de Deus, como figura refletida no espelho que só existe pelo ser que está 

diante dele (Sb 7,25-26). Por isso, a sabedoria não pode ser obtida pelos ser humano a não ser por 

meio da oração. Mas não basta pedi-la, é necessário preferi-la a todas as coisas. A sabedoria é superior 

à riqueza, á glória e ao poder (Sb 7,8-10; 8,10-15); é superior aos bens da cultura (Sb 7,17-20) e é 

superior até mesmo às virtudes (8,7). Por isso ela deve ser preferida a tudo. O sábio ama e deseja 

intensamente a sabedoria e deseja tê-la por esposa (Sb 8,2.9.16). 

b) A natureza da sabedoria: ela mesma se apresenta com vinte e um adjetivos que sublinham sua 

perfeição. Nesse sentido ela está liga ao Espírito (7,22-23). A sabedoria associada ao Espírito é 

superior ao mundo, mas anima-o com sua ação, exercendo também uma atividade de ordem moral (Sb 

9,17). A sabedoria penetra todas as coisas e todos os seres, sempre para o bem. 

c) As obras da sabedoria: o resumo da atividade da sabedoria está em 7,27-8,1: 

Embora seja única, ela tudo pode.  

Sem nada mudar, tudo renova 

e, entrando nas almas boas de cada geração, 

forma os amigos de Deus e os profetas; 

pois Deus ama só quem que habita com a sabedoria. 

Ela é mais bela que o sol, 



supera todas as constelações: 

comparada à luz do dia, ela sai ganhando, 

pois a luz cede lugar à noite, 

mas contra a sabedoria o mal não prevalece. 

Alcança com vigor de um extremo a outro,  

e governa retamente o universo. 

 

A sabedoria rege todo o universo e o renova de um modo benfazejo, porque sua natureza faz com que 

ela o penetre inteiramente. E é ela quem faz os amigos de Deus. Quem a recebe por tê-la pedido em 

oração, recebe em acréscimo as riquezas, os bens da cultura e da vida moral. A sabedoria é a mãe de 

todos esses bens (7,12), é o artífice de todas as coisas (7,21; 8,6). 

A sabedoria personificada simboliza a própria atividade de Deus, que cria e mantém a existência 

renovando todas as coisas e atividade de Deus no coração do ser humano para fazer dele um amigo de 

Deus. 

 

4) Conclusão sobre a sabedoria personificada: a sabedoria é a presença de Deus (Shekinah). 

Font: LODAHL, Michael E. Sekhinah/Spirit: Divine Presence in Jewish and Christian Religion, New 

York & Mahwah: Paulist Press, 1992. Studies in Judaism and Christianity. 

 

a) Shekinah: a divina presença 

O texto hebraico de Ex 25,8 afirma: “E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio 

deles”.  A versão aramaica (Targum) desse texto parafraseia: “E eles farão diante de mim um santuário 

e eu farei minha shekinah morar entre eles”. Deus habita na criação através de Israel, permanecendo 

no meio dele por intermédio da Shekinah (morada) de Deus, presente no tabernáculo (משכן). A 

shekinah habitava o santuário, centro da vida e da identidade religiosa do povo de Deus. Era uma 

presença que animava Israel como o sopro divino animava Adão. No texto de Ex 25,8, Deus manifesta 

o desejo de “habitar”, de permanecer entre os filhos de Israel. Portanto, shekinah não é apenas um 

termo indicativo de uma simples presença e sim de uma intimidade mútua que reflete o caráter de 

aliança (matrimônio), simbolizada pela arca da aliança. 

 

b) Cristo e a Shekinah/sabedoria 

No último livro bíblico, escrito em grego pouco antes do N.T. a sabedoria é definida como sendo 

presença de Deus no mundo e nos homens, principalmente nos justos que se abrem a ela. Ela é a 

presença de Deus na história humana conduzindo-a até Deus. Cristo é presença de Deus, mas não de 

modo simbólico como a nuvem ou a arca da aliança. Ele é a expressão exata (χαρακτηρ) do ser de 

Deus de modo definitivo (Hb 1,1-3). 

Em 1Cor 1,23-24 Cristo é chamado de sabedoria de Deus. Mas isso não é uma identificação absoluta 

da sabedoria com Cristo. Esses versículos constituem uma maneira de indicar que a função de Cristo é 

comparável com a da sabedoria. A ênfase está no paradoxo da cruz que exprime a grandeza, a 

eficiência e a coerência da sabedoria salvífica de Deus, conforme a experiência pós-pascal dos 

discípulos. 

 

c) O Espírito e a Shekinah/sabedoria 



Em hebraico, Ruach ha-Kodesh designa o Espírito Santo. Ruach significa “respiração”, “vento” ou 

“brisa” e ha-Kodesh significa “do Santo”, ou seja, “de Deus”. Essa expressão é apenas um sinônimo 

de Deus ou da profecia por inspiração divina.  Ruach ha-Kodesh também pode ser identificada com a 

Presença Divina na nuvem que guiava o povo no deserto e que pairava sobre a Tenda do Encontro no 

acampamento israelita (Nm 9,15-17). O Espírito Santo expressava a ação de Deus, particularmente 

quando uma ação humana caracterizava-se como efetivação de algum propósito divino. O Espírito 

significava, então, a ação de Deus imanente no ser humano e no mundo. Era Deus agindo dentro do 

ser humano e, ao mesmo tempo, enviado por Deus ao ser humano. Em algumas passagens do AT o 

Espírito Santo é chamado de “bom” (Ne 9,20; Sl 143,10), principalmente porque ensina a fazer a 

vontade de Deus (Sl 143,10). Essas afirmações apontam para uma qualidade ética da ação do Espírito 

Santo. 

Em Sb 1,5-7 a sabedoria é associada ao Espírito Santo porque ele perscruta tudo, até as profundezas da 

alma (Sb 9,9.11). Essa mesma noção é encontrada em 1Cor 1-2. No texto paulino o Espírito não é 

chamado de sabedoria, mas Deus no-la revelou através do pneuma (1Cor 2,10). Sem identificar a 

sabedoria com o Espírito, Paulo se serviu de alguns elementos da corrente sapiencial para por em 

destaque a ação salvífica de Deus através do Espírito do Ressuscitado pelo qual conduz a igreja. 
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