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Pour étudier le thème de la connaissance de Dieu, Luisa Maria Almendra a choisi un 
lieu généralement négligé par la critique. En ce sens elle a imité la conduite du jeune 
auteur dont elle a scruté les discours, lequel se distingue non pas seulement par son âge, 
mais aussi par une hardiesse qui ne s’en laisse pas compter par les anciens rassis dans 
leur science convenue, qui se distingue en définitive par une sagesse nouvelle qui ne le 
cède en rien à ceux qui l’ont précédé, bien au contraire. Elle redonne ainsi à celui qui a 
fini par devenir son ami de cœur, la place qu’il mérite parmi les sages d’Israël. 

Les discours d’Élihu, aux chapitres 32 à 37 du livre de Job, sont le plus souvent 
considérés comme un ajout secondaire inséré entre les discours des amis de Job et ceux 
de Dieu, comme une surcharge qui alourdit inutilement l’œuvre primitive. « Cet 
interlocuteur de la dernière heure arrive sans être attendu et disparaît sans laisser de 
trace : Yahvé s’adressera directement à Job, sans faire la moindre allusion à ce verbeux 
mentor : 38,1 se relie directement à 31,40. » C’est ainsi qu’Émile Osty parle des 
discours d’Élihu dans l’introduction au livre de Job de sa traduction de la Bible (La 
Bible Osty, Seuil, Paris 1973, p. 1109). Il conclut : «Ces éléments, qu’il semble prudent 
de ne pas attribuer à l’œuvre primitive, forment à peu près six chapitres sur les quarante 
que compte le poème. Leur absence n’enlèverait rien à sa grandeur ». Osty ne fait que 
reprendre le jugement de la plupart des exégètes. Tel vulgarisateur n’hésitera donc pas à 
sauter à pieds joints sur ces chapitres sans en dire un mot.  

En lisant de tels jugements, le spécialiste de rhétorique biblique ne peut s’empêcher 
de penser que, si ces chapitres font tellement difficulté, ils doivent être importants ; que 
la place qu’ils occupent pourrait bien être centrale ; que, s’ils semblent hors sujet, 
n’ayant pas grand-chose à voir avec le reste du livre, ils pourraient bien jouer le rôle de 
clé de lecture pour l’ensemble de l’écrit. On sait en effet, pour l’avoir constaté si 
souvent, que le centre d’une unité littéraire est énigmatique, qu’il fait problème. Mais la 
fonction des énigmes est de stimuler l’intelligence, de susciter la réflexion et, en fin de 
compte, étant affrontées résolument, d’être résolues.  

Le jeune homme que Job et ses amis écoutent sans prendre la peine de lui répondre 
est considéré par beaucoup comme un beau parleur, bien peu modeste, qui n’a « ni 
résolu ni même abordé le vrai problème : pourquoi la souffrance imméritée du juste, 
pourquoi le triomphe scandaleux des méchants ? » C’est ainsi qu’Osty conclut sa 
présentation de l’intervention d’Élihu (p. 1107). Il avait déclaré avant de commencer : 
« Résumer ses discours n’est pas chose aisée, car la pensée d’Élihu se développe selon 
une logique qui n’est pas la nôtre » (p. 1106-1107). Le mot est lâché, et de manière on 
ne peut plus claire. Élihu suit une autre logique.  

Pour reprendre la formule du document de la Commission biblique, L’Interprétation 
de la Bible dans l’Église, 1993, p. 35, l’analyse rhétorique biblique, qui est mise en 
œuvre dans le présent travail, est « attentive aux procédés sémitiques de composition ». 
Ces procédés sémitiques – si différents des procédés gréco-romains dont le lecteur 
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moderne occidental est nourri depuis tant de siècles – cette rhétorique spécifique est 
l’expression d’une logique qui n’est pas la nôtre. Si l’on veut comprendre véritablement 
les textes qui ont été composés selon cette rhétorique, il est capital d’en connaître les 
lois. C’est donc à un dépaysement radical que le lecteur moderne est convié, à une 
inculturation qui respecte la pensée des auteurs sacrés qui sont fort éloignés de nous 
dans le temps et dans l’espace, et plus encore par leur culture et leur façon de 
s’exprimer.  

C’est ce voyage que Luisa Maria a entrepris avec courage et détermination. Elle a 
pris les moyens de se former dans le domaine de l’analyse rhétorique biblique, comme 
elle l’avait déjà fait pour affronter les autres opérations du travail exégétique : critique 
textuelle, lexicographie, analyse grammaticale, et ainsi de suite. Le chemin qu’elle a 
parcouru était hérissé de tant d’obstacles en tous genres, semé de tant de pièges. En 
effet, le texte qu’elle a choisi d’étudier est extrêmement difficile à déchiffrer, comme en 
témoignent les prises de position parfois fort divergentes des commentateurs et des 
traducteurs. L’auteur m’avait demandé de la suivre dans l’analyse de la composition du 
texte. Je l’ai fait avec joie et puis témoigner ici du soin qu’elle a mis à cette opération 
particulière qui fait l’originalité première de son travail. Ses résultats, véritablement 
convaincants – de l’aveu même des membres de son jury de thèse – sont à la mesure de 
son engagement dans la recherche et de la maîtrise de la méthode qu’elle a acquise au 
prix de multiples tentatives, sans cesse remises en question, toujours reprises et 
améliorées. 

L’analyse des six chapitres des discours d’Élihu a été menée de manière systé-
matique, à chacun des niveaux de l’organisation textuelle, depuis celui des segments – 
unimembre, bimembres et trimembres –, jusqu’à celui de la section, en passant par ceux 
des morceaux, des parties et sous-parties, des passages, des séquences et des sous-
séquences. C’est la première fois qu’une telle analyse est conduite de façon rigoureuse 
sur ce texte. Le lecteur pourra la contrôler, la questionner, la critiquer même sur quelque 
point de détail ; le travail est néanmoins fait, et bien fait. 

Tout au long de son analyse, l’auteur n’a pas manqué de noter les figures de 
composition qui marquent la composition du texte à ses différents niveaux : non 
seulement les termes extrêmes (ou inclusion), bien connus des exégètes, mais aussi les 
termes initiaux qui signalent le début des unités symétriques, les termes finaux qui en 
signalent l’achèvement, les termes médians (ou mots crochets) qui agrafent les unités, 
soit en contact soit même à distance, enfin les termes centraux, qui, comme leur nom 
l’indique, mettent en rapport les centres d’unités symétriques. 

Le travail de Maria Luisa se distingue aussi par une autre opération exégétique, celle 
qu’elle appelle le « Contexte biblique ». En effet après une première rubrique intitulée 
« Texte » où sont affrontées toutes les questions traditionnelles de critique textuelle, de 
lexicographie et de philologie, après la seconde rubrique où est étudiée la « Compo-
sition » du texte, une troisième rubrique aborde ce qu’on appelle depuis quelques 
décennies, l’intertextualité. Il est vrai que tous les commentateurs signalent des 
références interscripturaires, à savoir les échos qui retentissent, de façon plus ou moins 
perceptible, entre le texte étudié et d’autres textes de la Bible. Cependant, rares sont 
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ceux qui le font de manière systématique, dans une rubrique consacrée spécialement à 
cette opération qui, soit dit en passant, n’est pas sans lien intrinsèque avec celle de la 
composition du texte. En effet, la cohérence d’un texte particulier s’étend au-delà de ses 
limites, jusqu’à celle du corpus tout entier auquel il appartient, selon le principe même 
de l’unité de l’Écriture. Il va sans dire que cette mise en série enrichit la compréhension 
du texte étudié. 

Enfin, tout ce travail technique et très formel débouche sur ce qui représente la fin de 
toute recherche exégétique, l’interprétation. Toutes les opérations regroupées dans les 
trois premières rubriques – Texte, Composition et Contexte biblique – ne sont en 
quelque sorte que des préliminaires, des moyens pour aboutir à ce que tout exégète 
digne de ce nom recherche en définitive et qu’on appelle : le sens du texte, ce qu’il veut 
dire, ce qu’il entend communiquer, le message qu’il transmet, l’appel qu’il lance.  

N’étant pas spécialiste des écrits sapientiaux, et encore moins du livre de Job, je me 
garderai d’émettre un jugement sur la contribution de ce travail pour la compréhension 
des discours d’Élihu et leur fonction dans l’ensemble du livre. Je laisse ce soin à ceux 
qui ne manqueront certes pas de recenser le travail de Luisa Maria. Je me permettrai 
cependant d’inviter de façon pressante le lecteur à se nourrir des interprétations qui sont 
ici proposées. Les thèmes mis en valeur par l’auteur valent la peine d’être écoutés avec 
la plus grande attention. Quand il s’agit de la connaissance de Dieu et de sa justice, il 
semble bien qu’on ne soit pas très loin de ce qui représente le cœur de la Révélation 
biblique.  
 
 

Rome, le 31 mai 2006, 
en la fête de la Visitation de la Vierge Marie 

 
Roland Meynet sj 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

INTRODUÇÃO GERAL 
 
 
Vê! Deus é grandioso e nós não conhecemos... 

(Jb36,26) 
 

Este estudo resulta do desejo amadurecido de aprofundar os traços de um debate 
sapiencial bíblico sobre o conhecimento de Deus, que conta apenas com alguns contributos 
importantes, no âmbito específico do livro da Sabedoria.1 A consciência de que a literatura 
sapiencial de Israel não fala deste tema de uma forma sistemática e dogmática moveu-me 
na direcção de um estudo cuidado do comportamento linguístico da raiz hebraica 
«conhecer» (yd‘).2 Atenta, em particular, ao campo da literatura sapiencial, cheguei ao livro 
de Job, nomeadamente ao grande discurso de um sábio, a quem, no livro, foi atribuído o 
único nome hebraico, Elihu. Foi neste discurso que encontrei um uso intenso da raiz 
«conhecer», numa aplicação explícita ao conhecimento humano e ao conhecimento de 
Deus. É dele a expressão: Vê! Deus é grandioso e nós não conhecemos… É esta a génese da 
minha escolha de Jb 32–37, que tomo como o texto de base e a partir do qual penso poder, 
com a ajuda de uma Análise Retórica Bíblica, entrever um dos esboços sapienciais mais 
veementes de um debate sobre o conhecimento de Deus.  

 
 

A SITUAÇÃO ACTUAL DOS ESTUDOS DE JOB 32–37 
Os primeiros contactos com o texto e com os comentários modernos mostraram, sem 

ambiguidades, que estávamos diante de um escrito amplamente comentado e complexo aos 
mais diversos níveis.3 Os chamados «discursos de Elihu» (Jb 32–37) irrompem no decorrer 
do livro de Job como uma voz aparentemente desconhecida e inesperada, que pretende re-
tomar as linhas principais do debate e oferecer uma resposta, que sabe não ser definitiva, 

 
1 Cf. G. ZIENER, Die theologische Begriffssprache im Buche der Weisheit, 22-26; A. I. ILUNDAIN, El 

conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento, 36-75; M. GILBERT, « La connaissance de Dieu selon le 
Livre de la Sagesse », 191-210. 

2 Neste estudo, contámos com o apoio das concordâncias de A. EVEN SHOSHAN, ~ybwtkw ~yaybn 
hwrtl hvdx hycndrwqnwq; J.R. KOHLENBERGER – J.A. SWANSON, The Hebrew English Concordance to 
the Old Testament. 

3 Proponho como uma das sínteses mais completas, que recolhem os estudos destes capítulos nos 
últimos dois séculos, a de F.J. DELITZSCH, Commentary on the Old Testament, 26-27; A. VAN 
HOONACKER, « Une question touchant la composition du Livre de Job », 162-164; C. KUHL, „Neuere 
Literarkritik des Buches Hiob“, 258-266; S. TERRIEN, Job, 26-27; H. ROWLEY, From Moses to Qumran, 
146-171; P. DHORME, A Commentary on the Book of Job, lxxvii-lxxviii; N. SNAITH, The Book of Job, 72-
91; R.K. HARRISON, Introduction to the Old Testament, 1022-1046; J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 537-
591; R. GORDIS, The Book of Job, Special Note 28, 542-553; L. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE DIAZ, 
Job, 51-54; H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 1-35. 189-207. Este último recolhe mesmo alguns 
traços que remontam à época patristica e medieval. 
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mas que considera oportuna e indispensável. A surpresa e a complexidade filológica destes 
discursos tornaram-nos objecto de imensas reacções críticas, consolidadas em abundantes 
argumentos filológicos e linguísticos, fundamento de um debate inflamado sobre a sua 
unidade e coerência. Numa tentativa de síntese geral sobre a situação actual dos estudos de 
Jb 32–37 decidi concentrar-me na investigação realizada nos últimos 60-70 anos, 
reconhecendo, no entanto, a sua grande dependência de muitos estudos anteriores. Começo 
com uma apresentação das principais reacções críticas, passando de imediato aos 
argumentos de ordem filológica e linguística, para terminar com as conclusões actuais sobre 
a unidade e coerência de Jb 32–37. 

 
Entre as mais conhecidas reacções críticas situa-se a visão dos discursos de Elihu como 

um comentário posterior ao conjunto do livro; o primeiro de uma série infinita, escrito com 
o objectivo de defender o judaísmo ortodoxo.4 Acusado de ser um texto imbuído de 
superioridade e artificialidade,5 foi dividido em quatro poemas, mais ou menos completos e 
autênticos, com o objectivo de oferecer o ponto de vista de um ou quatro indivíduos 
diferentes sobre o debate em causa.6 Estas e outras opiniões influenciaram uma posição 
negativa generalizada, que rapidamente resvalou numa acusação de não autenticidade, 
chegando-se ao extremo de dispensar a presença dos discursos de Elihu no drama do livro.7 
Alguns autores, afastando-se deste extremismo, preferiram falar destes discursos como 

 
4 Cf. W.A. IRWIN, “The Elihu Speeches in the Criticism of the Book of Job”, 40: “We have in these 

chapters a series of comments on the dialogue by a number of men whose dates are uncertain, except that 
they must fall well within the limits of 400-100 B.C.”; R.N. CARSTENSEN, “The Persistence of the 'Elihu' 
Tradition in Later Jewish Writings”, 37; C. WESTERMANN, The Structure of the Book of Job, 139-140: 
“On the contrary, they quite obviously represent an early critical response to the Book of Job”; L. 
ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE DIAZ, Job, 457: “Los discursos de Elihú son la primera reacción escrita al 
libro provocativo de Job”; B. VAWTER, Job & Jonah, 47: “They were composed not by someone who 
understood Job but by one to whom the book was a puzzlement and perhaps a scandal, who thought that 
the conventional wisdom expressed by Job’s friends had not been fairly and evenly dealt with, and who, 
therefore, in his unimaginative way conclude that the balance could be redressed by addition of another 
half dozen long-winded chapters of sermonizing”; G. BORGONOVO, La notte e il suo sole. Luce e tenebre 
nel libro di Giobbe, 69: “Un ‘commentario’ al Libro de Giobbe, il primo di un’infinita serie”; K.J. DELL, 
The Book of Job as Sceptical Literature, 198 : “In my opinion the addition of the Elihu speeches was an 
attempt to strengthen orthodox views already to be found in the speeches of the comforters concerning 
the problem of suffering.” 

5 Cf. H.H. NICHOLS, “The Composition of Elihu Speeches”, 97-186:“The basic consideration is the 
spuriousness of the section, upon which, as we noted, practically all scholars agree”. 

6 Cf. JR. JASTROW, The Book of Job, in W.A. IRWIN, “The Elihu Speeches”, 37. 
7 Cf. J.G. EICHHORN, Einleitung in das Alte Testament, 202-207; S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A 

Critical and Exegetical Commentary on the Book of Job, xl-xll; H.H. ROWLEY, From Moses to Qumran, 
147; C. WESTERMANN, The Structure of the Book of Job, 139-140. Entre as afirmações mais negativas 
situamos M. BUTTENWIESER, The Book of Job, 129: “… pompous and diffuse, with much empty 
repetition.”; E.G. KRAELING, The Book of the Ways of God, 98: “… lack the afflatus of poetic inspiration 
which the author of the dialogue exhibits.”; DHORME, 523: “…a presumption which makes even their 
finest passage painful reading.”; J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 538-544: « De toute évidence les discours 
d’Élihu n’apportent aucun élément essentiel à l’économie du livre »; E.M. GOOD, 42: “His theology is 
depressingly conventional, adding nothing except detail to what the friends have given us in quite 
sufficient detail.”; L.G. PERDUE, Wisdom in Revolt: Metaphorical Theology in the Book of Job, 68: “The 
dogmatic character of Elihu’s theology produces not live engagement, but sterile faith”. 
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transição e preparação para os discursos de Yhwh,8 outros de uma simples reorganização 
temática do drama,9 para alguns realizada por um redactor posterior10 ou pelo próprio autor 
numa fase tardia,11 que em qualquer dos casos conhecia toda a parte restante da secção 
poética, nomeadamente os diálogos de Job com os amigos, que cita frequentemente, e os 
discursos de Yhwh cujo estilo parece imitar visivelmente.12 No entanto, apesar desta visão 
ter prevalecido até aos dias de hoje, existiram sempre autores que ousaram considerar estes 
discursos uma obra-prima, uma espécie de coroa suprema do livro,13 um texto autêntico e 
parte integrante do drama e do livro de Job.14 Ainda que alguns deles tenham defendido que 
estes discursos resultam de uma reflexão do autor do livro de Job, que só mais tarde 
encontrou uma solução para o problema do sofrimento. Este grupo declara que negar a 
autenticidade de Jb 32–37 significa diminuir a importância desta obra-prima e negar que o 
seu autor tenha efectivamente trazido ao problema do mal uma solução até então 
desconhecida.15 Por isso, alguns autores não se coíbem de falar de Elihu como a chave do 
drama,16 a resposta a Job, oferecida por uma facção da tradição sapiencial, que reconhecia 
as limitações colocadas por Deus à compreensão humana.17 Neste contexto, é interessante 

 
8 Cf. S. TERRIEN, Job: Poet of Existence, 245. 
9 Cf. D.N. FREEDMAN, “The Elihu Speeches in the Book of Job: A Hypothetical Episode in the 

Literary History of the Work”, 57-58: “We believe that the author composed the four speeches as part of a 
general plan to reorganize the Book of Job… the project was never carried through to completion, and 
seems to have been abandoned entirely, since no effort was made to link Elihu to the story”.  

10 Cf. H. ROWLEY, From Moses to Qumran, 147; N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, 520; C. 
WESTERMANN, The Structure of the Book of Job, 139-140; L. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE DIAZ, Job, 
456-7; B. VAWTER, Job & Jonah, 47; G. BORGONOVO, La notte e il suo sole, 69. 

11 Cf. P. SKEHAN, “The Book of Job”, 80.85: “…the author of the dialogue may be poking fun at a 
favourite pupil whose best efforts he decided to incorporate within his book”; 

12 Cf. J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 538.  
13 Cf. C. CORNILL, Einleitung in die kanonischen Bücher des Alten Testaments, in S. BAKON, “The 

Enigma of Elihu”, 217.   
14 Cf. L. DENNEFELD, « Les discours d’Élihu », 180; A.M. DUBARLE, Les Sages d'Israël, 84-88; P. 

HUMBERT,  «Le modernisme de Job», 150; A. GUILLAUME, “The Unity of the Book of Job”, 26-46; ID., 
“Studies in the Book of Job with a New Translation”, 2; N.H. SNAITH, The Book of Job, 8. Todos, de 
algum modo, dependentes de K. BUDDE, Das Buch Hiob. Beiträge zur Kritik des Buches Hiob. 

15 Cf. L. DENNEFELD, « Les discours d’Élihu », 180; N.H. SNAITH, The Book of Job, 72-73: “Our view 
is that Elihu speeches are by the author of the rest of the Book… We do not think that they were in his 
first draft… Further, we do not think that the Elihu speeches came into the book at the same time as the 
dialogue… but we do think that they are creation of the original author of the Hebrew Job and that they 
are as characteristic of him as any of the rest”; GORDIS, 553: “It may well have been the distillation of the 
poet’s personal experience, an insight at which he arrived after many years of observation of life. He 
incorporates these chapters into the book without modifying the architecture of the book as a whole”; 
S.H. HEMRAJ, “Elihu's Missionary Role in Job 32-37”, 55. 

16 Cf. J.W. MCKAY, “Elihu. A Proto-Charismatic?”, 167: “It would be puzzling, that God respond to a 
sufferer’s agonized “why?” with a such forceful, even brutal abruptness. The alternative, that the hand of 
God should operate more gently and gradually, requires that we treat Elihu more seriously as a key 
personality in the drama”; HABEL, 79-81: “It is my contention that Elihu plays an important role in the 
design of the book of Job”.  

17 Cf. B.S. CHILDS, Introduction to the Old Testament as Scripture, 541: “Elihu speeches now seek to 
perform the very task of answering Job from the perspective of a sapiencial tradition which does 
recognize the limitations set by God on human understanding… These speeches attempt to show the 
positive role of wisdom within the critical limitations which have emerged both in the dialogue and in the 
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verificar a persistência de uma atitude moderada que, sem negar o contributo de uma 
análise histórico-crítica séria, se sente inclinada a tomar o livro de Job tal como ele chegou 
até nós, colocando a ênfase, não nas origens do livro ou na história da sua redacção, mas 
antes nos seus efeitos.18 Esta atitude deixa de discutir a figura de Elihu como adicional ou 
um anti-climax,19 criado pelas imagens de mediador, de herói teológico,20 de transição e de 
proto-carismático,21 para centrar-se na descoberta da sua função e contributo ao 
desenvolvimento do drama e ao debate sapiencial.22 

 
No campo da análise filológica e linguística pesa sobre os discursos de Elihu a acusação 

de um vocabulário distinto de qualquer uma das outras partes do livro de Job. Alguns 
autores citam como exemplo o uso dos diferentes nomes de Deus (enquanto os discursos de 
Elihu usam o termo ’ēl dezanove vezes, ’ēlôah� e šadday seis vezes, na parte restante do 
livro ’ēl aparece trinta e seis, ’ēlôah� trinta e cinco e šadday vinte e cinco vezes), o uso 
específico do pronome pessoal, na primeira pessoa do singular, expresso em Heb. como 
’ănî e ’ānôkî (que ocorre quinze e onze vezes no diálogo, enquanto nos discursos de Elihu 
apenas nove e doze vezes, estabelecendo um grande contraste com o prólogo onde a forma 
de ’ānôkî nunca aparece e a de ’ănî apenas quatro vezes), a opção pela forma arcaica das 
preposições ’ălê em vez de ‘al, de ’ădê em vez de ’ad e ’ēlê em vez de ‘el (que ocorrem 
doze vezes nos discursos de Elihu, dezanove no diálogo e trinta e cinco no resto do AT), a 
forma das preposições enclíticas bemô, kemô e lemô e outras formas poéticas que nunca 
ocorrem nos discursos de Elihu mas que aparecem dezoito vezes no diálogo entre Job e os 
amigos.23 Alguns autores fazem destas características específicas um argumento contra a 
autenticidade dos discursos,24 outros seleccionam alguns termos,25 mostrando uma simpatia 

 
divine response…remains a true expression of Israel’s wisdom in virtue of its critical stance over against 
the tradition”. Cf. ainda S.H. HEMRAJ, “Elihu's Missionary Role”, 79-80; S. BAKON, “The Enigma of 
Elihu”, 220; D. WOLFERS, “Elihu: The Provenance and Content of his Speech”, 90. 
 18 Cf. J. BARR, “The Book of Job and its Modern Interpreters”, 28-46; B.S. CHILDS, Introduction to 
the Old Testament, 540-541; HABEL, 79-80; D.J.A. CLINES, “Why Is There a Book of Job and What Does 
It do to You if You Read It?”, 1-20.  

19 Cf. Y. KAUFMANN, The Religion of Israel, 336. 
20 Cf. H.D. BEEBY, “Elihu-Job’s Mediator”, 35-44; J.D. KIRBY, Elihu's View of God; R.B. ZUCK, Job, 

8]; R.C. STEDMAN, Expository Studies in the Book of Job: Behind Suffering, 125-126, 167.  
21 Cf. J.W. MCKAY, “Elihu. A Proto-Charismatic?”, 167-171. 
22 Cf. GORDIS, 123: “What is clear is that if we fully understand the meaning of the receiving text and 

take account of the architecture of the book as a whole, we find the entire section highly relevant in 
content and thoroughly appropriate in form”; N.C. HABEL, “The Role of Elihu in the Design of the Book 
of Job”, 81 e H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 161-169.  

23 Para outros exemplos cf. S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary on the 
Book of Job, xlii; DHORME, lxxxi, ciii-civ; N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, 519; GORDIS, special note 
28, 547. 

24 Cf. W.E. STAPLES, The Speeches of Elihu. A Study of Job XXXII-XXXVII, 19-24; R.N. CARSTENSEN, 
“The Persistence of the 'Elihu' Tradition in Later Jewish Writings”, 37-46. 

25 Cite-se a título de exemplo o termo dē‘a “inteligência, conhecimento” (32,6.10.17; 36,3; 37,16), em 
vez de da‘at (13,2; 15,2; 21,14.22¸38,2; 42,3); yhl “esperar”, no hiphil (32,11.16) em vez do piel (6,11; 
14,14; 29,21.23; 30,26); s�dq “justificar”, no piel (32,32) em vez do hiphil (27,5); o termo ’našê 
“homens de...” (34,8.10.34.36) em vez de metê (11,11; 19,19; 22,15; 31,31); o termo h�ap “puro” (33,9) 
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maior por um vocabulário Aram. em detrimento do vocabulário Heb. Alguns deles 
defendem que a simples presença destas características não é bastante para afirmar a 
presença da mão de um segundo autor,26 outros usam-nas para refutar a autenticidade dos 
discursos. Falam de uma citação quase decalcada de muitas expressões de outras partes do 
livro, de uma interpelação directa, e comentam que os discursos de Elihu não só apresentam 
todas estas características como são essencialmente de carácter argumentativo, repetitivo e 
menos poéticos que o resto da secção poética do livro.27 

 
Esta controvérsia intensa teve consequências importantes no modo de considerar a 

unidade e coerência de Jb 32–37. Ao nível estrutural realça-se a surpresa da intervenção de 
Elihu, que aparece repentinamente no drama sem qualquer apresentação, completamente 
ignorado pelo prólogo, o epílogo e o resto da secção poética. A longa apresentação, com 
alusões ao grande profeta Elias, à genealogia de David e ao patronímico Ben-Barakel, é 
vista como repleta de elementos funcionais, com a intenção de afirmar que agora fala um 
autêntico israelita, filho da tradição profética.28 Acentua-se a afirmação de Jb 31,40b (“fim 
dos discursos de Job”), com a qual Job termina o seu discurso, defendendo que o normal 
seria esperar de imediato palavras vindas de Deus e não de Elihu .29 Estas observações de 
ordem estrutural prolongam-se na acusação de que os discursos de Elihu não oferecem 
nenhum contributo à estrutura e aos conteúdo do livro, atrasam a resposta de Deus a Job e 

 
em vez do usual bar (11,4) [cf. S. TERRIEN, Job, 26-27; N.H. SNAITH, The Book of Job, 75-81; DHORME, 
civ-cv]. 

26 Cite-se a título de exemplo a preferência pelo verbo rs�s� “quebrar” (20,19) o verbo aramaico r‘‘ 
(34,24); em vez de ma‘ăśeh o termo aramaico ma‘bār (34,25); em vez da raiz hebraica bh�n a raiz 
aramaica bh�r (36,21); śagî’ “grande” (36,26; 37,23); lemakbîr “abundância” (36,1) em vez de larōb; 
talvez ‘al‘ôlāh “tempestade” (36,3) em vez de se‘ārāh; hw’ no sentido de “cair” (37,6); miple’ôt 
“maravilhas” (37,16) em vez do termo hebraico niple’ôt; e pelo termo bāhîr “obscuro” (37,21) [cf. S. 
TERRIEN, Job, 26-27; A. GUILLAUME, “The Unity of the Book of Job”, 127; S.R. DRIVER– G.B. GRAY, A 
Critical and Exegetical Commentary, xlvi-xlvii; DHORME, civ-cv; N.H. SNAITH, The Book of Job, 104-
112]. GORDIS, 105-108 defende a importância de reconhecer diferentes categorias de aramaismos: “Thus 
the first type of alleged instances of Aramaisms are really words indigenous to Northwest Semitic, but 
more common in Aramaic and usually rare or poetic Hebrew”, colidindo com o estudo filológico de N. 
TUR-SINAI, The Book of Job, li-lxxvi, segundo o qual “…it was written in Hebrew and not translated from 
an Aramaic original”. 

27 Cf. GORDIS, special note 28, 548: “We have repeatedly demonstrated that the use of quotations is a 
basic characteristic throughout the dialogue…Thus, this practice of Elihu, far from negating the unity of 
authorship, offers impressive evidence in its favour. Elihu cites the words of Job either directly (33,11 
from 13,27), or obliquely in irony (33,7 from 9,34), or in restructured from (33,20 form 6,7)”; [1965 (b): 
53.111]: “The style of Elihu chapters is by no means totally different from the rest of the book, but it does 
exhibit variations. These are entirely explicable by the assumption that the Elihu section emanates from 
the same author writing at a later period in his life”; M.E. TATE, “The Speeches of Elihu”, 495; M. POPE, 
Job, xxvii]. 

28 Cf. J.W. MCKAY, “Elihu. A Proto-Charismatic?” e W. VOGELS, “The Spiritual Growth of Job. A 
Psychological Approach to the Book of Job”, 77-80. 

29 Cf. A. van HOONACKER, « Une question touchant la composition du Livre de Job », 161-189; S. 
TERRIEN, Job, 26-27; J. BARR, “The Book of Job and its Modern Interpreters”, 28-46. 
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não dão nenhuma resposta ao problema do sofrimento, servindo apenas para testar um auto-
conhecimento e ser uma fonte de bênção.30  

Curiosamente, muitos autores argumentam, que este último grupo esquece que, já desde 
o cap. 9, Job desafia Deus a intervir, sem sucesso. O autor poderia ter planeado esta 
intervenção surpresa, omitindo-a no prólogo e no epílogo. Esta omissão responderia a uma 
tentativa de separar Elihu de uma condenação de Deus, demonstrando o grande reconhe-
cimento do autor pela sua figura.31 No desenvolvimento do drama, a surpresa de Elihu 
justificar-se-ia pela necessidade de preparar a intervenção divina, que sem os seus discursos 
correria o risco de perder-se no espanto e na estranheza.32 Estes autores perguntam-se: se 
Elihu não acrescenta nada ao debate em causa no livro de Job, então porque terá o autor ou 
o redactor final incluído este material? Como explicar o conceito, até então desconhecido 
nos argumentos de Job e dos amigos, de purificação através do sofrimento? Para estes 
autores existem nos discursos de Elihu ideias novas e profundas, que não foram fáceis de 
expressar de um modo poético, mesmo para o grande compositor do livro de Job.33 Por isso, 
declaram que todos aqueles que afirmam existir uma contradição entre a solução que Elihu 
e Deus oferecem à questão do sofrimento do justo não vêem que essa contradição pode ter 
sido querida pelo autor, com o objectivo de mostrar que a sabedoria dos jovens também é 
frágil, ou para demonstrar que a solução teológica de Elihu foi traçada apenas para ser um 
complemento ao discurso de Deus.34  
 
 
CONTRIBUTOS SIGNIFICATIVOS. 

A complexidade do debate instalado torna oportuna uma apresentação, também ela 
sumária, de alguns contributos actuais relevantes, nomeadamente no campo filológico e 
temático. Situamo-nos no mesmo período dos últimos 60-70 anos. Por isso, sem minimizar 
a importância de outros contributos anteriores, ocorre mencionar H.H. Nichols, Jr. Jastrow e 
W.A. Irwin que representam, na opinião de alguns autores, as primeiras tentativas de uma 
crítica literária objectiva (1900-1937) em relação aos discursos de Elihu.35 Ao analisar os 
caps. 32–37, H.H. Nichols descobre que existem diferenças básicas entre o cap. 34 e os 

 
30 Cf. H. ANDERSON, “The Book of Job”, 249; S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical 

Commentary, xlvi-xlvii; O. EISSFELDT, The Old Testament, 457. 
31 Cf. GORDIS, 78 que parece seguir Y. KAUFMANN, The Religion of Israel, 336. 
32 Cf. S.H. HEMRAJ, “Elihu's Missionary”, 53; J. MCKAY, “Elihu. A Proto-Charismatic?”, 167.  
33 Cf. K. BUDDE, Das Buch Hiob, in S. BAKON, “The Enigma of Elihu”, 223-224, segundo o qual 

Elihu foi o único a falar do conceito de purificação através do sofrimento (“Ausdrücklich gelehrt es [das 
Läuterungsleiden] von Elihu allein”). 

34 Cf. R.B. LAURIN, “The Theological Structure of Job”, 86-89; R. GORDIS, “Elihu the Intruder: A 
Study of the Authenticity of Job (Ch. 32-33)”, 78. 

35 Cf. R. V. MCCABE, The Significance of the Elihu Speeches in The Context of the Book of Job, 24. 
Como exemplo de alguns estudos anteriores importantes na história da exegese dos discursos de Elihu, 
ocorre-nos citar: J.G. EICHHORN, Einleitung in das Alte Testament; F.W. UMBREIT, Das Buch Hiob; J.G. 
STICKEL, Das Buch Hiob Rhythmisch Gegliedert und Übersetzt mit Exegetischen und Kritischen 
Bemerkungen; G.H.A. EWALD, Commentary on the Book of Job; B. DUHM, Das Buch Hiob erklärt; C. 
CORNILL, Einleitung in die kanonischen Bücher des Alten Testaments; Fr. DELITZSCH, Das Buch Hiob 
neu übersetzt und kurz erklärt; K. BUDDE, Das Buch Hiob. 
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restantes capítulos, reconhecendo, nos seis capítulos, dois textos distintos que correspondem 
a dois autores independentes, com pontos de vista semelhantes.36 Um deles o cap. 34, 
dirigido especificamente aos sábios, e um segundo composto pelos caps. 32–33 e 35–37. O 
primeiro da autoria do autor original e o segundo um produto de um deutero-Elihu.37 
Segundo H.H. Nichols, o autor original terá redigido um suplemento ao livro de Job, 
convencido de ter encontrado uma solução mais plausível para o problema do sofrimento – 
uma mensagem de Deus – provocando simultaneamente a interrogação sobre Deus.38 
Continuando esta mesma linha, J. Jastrow individualiza cinco introduções com uma origem 
independente e quatro discursos distintos, três dos quais inseridos por subsequentes 
redactores. Defende existirem não dois mas quatro co-autores, que reproduzem quatro 
interpretações diferentes do debate instalado no conjunto dos diálogos.39 Segundo alguns 
exegetas, esta posição oferece a vantagem de ter em linha de conta a especificidade do 
capítulo 33, no conjunto dos seis capítulos atribuídos a Elihu.40 W.A. Irwin aceita esta 
última hipótese, acrescentando-lhe, porém uma dimensão teológica: separa os caps. 32–33 
do resto dos outros capítulos, definindo-os como o contributo efectivo ao drama do livro de 
Job e à compreensão do sofrimento. Na sua opinião, o primeiro discurso (cap. 32) está cheio 
de citações do diálogo, que continuam no cap. 33 e no pedido de um intercessor (33,23). 
Estas citações não só ligam estes capítulos aos caps. 19 e 23, como fazem progredir o 
pensamento do primeiro discurso, chegando ao ponto de descrever a restauração do so-
fredor e de fazer do intercessor um meio sobre-humano de recuperação.41  

 
Depois destes estudos, a crítica literária recebeu os contributos de N.H. Tur-Sinai, A. 

Guillaume e M. Dahood que, entre 1951-1974 e especificamente na área das línguas 
semitas, ajudaram a clarificar algumas características literárias específicas do livro de Job, 
e nomeadamente dos discursos de Elihu.42 N.H. Tur-Sinai considerou como tarefa 
fundamental estudar as condições em que o livro de Job foi composto, escrito e 
transmitido.43 Ao deter-se nos discursos de Elihu, este autor percebeu e acentuou o seu 
isolamento em relação ao conjunto do livro. Na sua opinião, as palavras dos amigos e as 
intervenções de Job apresentam uma forte convergência com o discurso de Yhwh, sem 
supor minimamente a necessidade de mais um interlocutor que acrescente mais palavras 

 
36 Cf. H.H. NICHOLS, “The Composition of Elihu Speeches”, 97-186. Uma tese de algum modo 

distinta de G. STRUDER, “Job, Book of”, 2:2465-91, que algumas décadas antes sugerira que toda a secção 
atribuída a Elihu reflectia o pensamento de uma escola de sábios, reproduzido mais tarde por um redactor 
que reuniu todas as soluções debatidas para o problema do sofrimento. 

37 Cf. H.H. NICHOLS, “The Composition”, 97;116-117. Uma análise seguida por G.A. BARTON, “The 
Composition of Job 24-30”, 62-69 e posteriormente por M.B. CROOK, The Cruel God: Job's Search for 
the Meaning of Suffering, 181-192. 

38 Cf. H.H. NICHOLS, “The Composition”, 117. 
39 Cf. M. Jr. JASTROW, The Book of Job, 314-342.  
40 Cf. W.A. IRWIN, “The Elihu Speeches in the Criticism of the Book of Job”, 38. 
41 Cf. W.A. IRWIN, “The Elihu Speeches”, 42. 
42 Cf. N.H TUR-SINAI, The Book of Job; A. GUILLAUME, “Studies in the Book of Job with a New 

Translation”; ID., “The Arabic Background of the Book of Job”; e M. DAHOOD, “Northwest Semitic 
Philology and Job”; ID., “Hebrew-Ugaritic Lexicography XII”. 

43 Cf. N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, 453. 
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sem resposta.44 N.H. Tur-Sinai questiona-se se o autor terá conhecido o conto antigo, na sua 
forma original ou já na sua forma elaborada, se sobre se o autor dos discursos de Elihu terá 
conhecido a versão Aram. original do poema ou se terá sido ele mesmo o tradutor. Depois 
de analisar a complexidade dos discursos de Elihu, N.H. Tur-Sinai reconhece a 
superioridade da sua elaboração ao nível da linguagem e do pensamento, atribuindo-lhe 
uma entidade própria com ideias diferentes, expostas na teologia do sonho e das estações da 
natureza. Fá-lo usando termos desconhecidos do resto do livro e raros no conjunto do 
Antigo Testamento, sob uma influência aramaica, evidenciando a sua distância cronológica 
de outras partes do livro.45 Em síntese, para este autor, os discursos de Elihu constituem 
uma espécie de complemento tardio ao livro de Job – escritos provavelmente em Aram. – 
contra a posição dos amigos.46 Embora N.H. Tur-Sinai represente, na sua época, um esforço 
muito pertinente de aproximação e compreensão do livro de Job, não encontrou muitos 
seguidores.47 Muitos preferiram seguir A. Guillaume que sugeria a língua Árab. como a 
língua original do livro de Job.48 O seu conhecimento da língua árabe levou-o reforçar a 
autenticidade dos discursos de Elihu e a defender que os supostos aramaísmos identificados 
nesta secção não são autênticos.49 Em sua opinião, existem diferenças de estilo, mas não há 
nada que coloque estes discursos fora do livro de Job como um todo. Mais ainda, se o Heb.-
Aram. é a característica peculiar de todo o livro de Job, e se estes discursos incluem 
palavras difíceis de traduzir mas capazes de encontrar um sentido à luz da língua árabe, 
então temos de admitir que os discursos devem surgir do ambiente do próprio autor.50 
Porém, o contributo que de longe atraiu mais adeptos foi o de M. Dahood, que sonhou 
explicar as palavras obscuras e as passagens problemáticas do livro de Job com um mínimo 
de emendas possíveis.51 Segundo M. Dahood nem a língua Árab. nem a língua Aram. 
podem explicar, por si, as dificuldades linguísticas do texto de Job, mas sim uma análise 
ecléctica que considere as línguas semitas do Noroeste na sua diversidade. M. Dahood cita 
nomeadamente o Ugar. que, com os seus inúmeros exemplos de palavras compostas, 
oferece novas possibilidades de leitura para o léxico Heb. Neste estudo comparativo, este 

 
44 Cf. N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, 454: “The whole structure of the poem, which converges 

upon God as the supplier of the final answer, does not permit the appearance of an additional speaker, 
who tells Job and his friends things that remain without a reply by the former.” 

45 Cf. N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, 520. 
46 Cf. N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, in H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 193. 
47 Cf. E.G. CLARK (ed.), Newsletter for Targumic and Cognate Studies, in W.E. AUFRECHT, Studies in 

the Book of Job, 54 onde se afirma que nas últimas décadas a língua aramaica tem adquirido um papel 
relevante entre os exegetas, nomeadamente no que se refere ao livro de Job, e os inúmeros estudos com 
base nos textos da 11QtgJob; Targum oficial de Job; Peshitta de Job [cf. L.G. RIGNELL, “Notes on the 
Peshitta on the Book of Job”, 90-106; R. WEISS, The Aramaic Targum of the Book of Job].  

48 Cf. A. GUILLAUME, “The Unity of the Book of Job”, 106-127; ID., “Studies in the Book of Job with 
a New Translation”, 1-7 que certamente supõe vários estudos anteriores, entre eles o de F.H. FOSTER, “Is 
the Book of Job a Translation from Arabic Original?”, 21-45. 

49 Cf. A. GUILLAUME, ., “The Unity of the Book of Job”, 27: “But in fact there is no Aramaisms at all 
in the Elihu’s speeches, and only a doubtful example in the rest of the Book.” 

50 Cf. A. GUILLAUME , “The Unity of the Book of Job”, 30. 
51 Cf. M. DAHOOD, “Some Northwest-Semitic Words in Job”, 306-320; ID., “Northwest Semitic 

Philology and Job”, 55-74; ID., “Some Rare Parallel Word Pairs in Job and in Ugaritic”, 19-34]. 
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autor fala da descoberta de muitos aspectos da poesia do Antigo Médio Oriente como uma 
luz para a poesia Heb., de grande significado para a exegese bíblica.52 Embora não aborde 
os discursos de Elihu em particular, os seus estudos filológicos foram de grande importân-
cia, na clarificação do sentido de algumas palavras ou passagens mais obscuras.53  

 
O desenvolvimento contínuo dos estudos, no campo da crítica literária, leva-nos até G. 

Fohrer e C. Westermann (1959-1981). Ambos estudaram uma estrutura formal para os 
discursos de Elihu e ambos concordam que o cap. 32 desempenha, no conjunto, um papel 
introdutório, separando-o da parte restante. Encontraram uma situação análoga em 33,31-
33, que em sua opinião deve ser considerada como uma introdução aos caps. 35-36. Na 
base de toda a sua análise, encontramos a posição assumida de que os discursos de Elihu 
constituem uma inserção posterior e representam a primeira reacção crítica ao drama e ao 
livro de Job.54 Embora partam de uma base comum, existem algumas diferenças 
significativas, G. Fohrer considera 36,27-37,13 um hino independente que foi inserido 
numa fase posterior à redacção do conjunto dos discursos. Este autor defende uma estrutura 
tripartida que exclui do texto original a porção de texto correspondente ao cap. 32 e a 36,27-
37,24.55 Na sua opinião, o autor dos discursos dirige-se abertamente contra o Job herético e 
contra a tomada de posição dos amigos em quem ele viu a doutrina da retribuição 
aviltada.56 Para C. Westermann, o texto de 32,1-8 evoca a natureza secundária destes 
discursos, ao pretender ser uma continuação do diálogo entre Job e os amigos. Para este 
autor, é falso dizer que os amigos de Job não conseguiram responder a Job, uma vez que no 
cap. 22, Elifaz deixa bem clara a condenação de Job. Este é o erro fundamental que persiste 
até ao presente: a falta de compreensão dos discursos de Elihu.57 Este autor acrescenta mais 
dois aspectos: um em que nega que a citação literal aconteça num discurso de disputa e o 
segundo em que refere a estrutura intencionalmente composta dos discursos de Elihu, 
sugerindo um esquema capaz de oferecer-lhe um sentido de ordem maior. Numa tentativa 
de recuperar uma estrutura clara e completa – introdução, tese e debate – separa as citações 
literais (33,8-11; 33,12-13; 34,5-6; 35,2-3). Ao analisar em detalhe a estrutura encontrada 
conclui que o cap. 34 é aquele que melhor responde às intenções de Elihu, evocadas em 

 
52 Cf. W.L. MICHEL, Job in the Light of Northwest Semitic, 4 citando alguns parâmetros da 

metodologia de M. DAHOOD, “Some Northwest-Semitic”, 306: “The rediscovery of the many poetic 
devices, used in the ancient Near East and especially by the Ugaritic poets, sheds new light on the 
Hebrew poetry and of great significance for exegesis.” 

53 Para o estudo de alguns termos ou passagens do discurso de Elihu cf. M. DAHOOD, “Northwest 
Semitic”, 69-72, apesar de alguns autores demonstrarem a necessidade de atenção a possíveis exageros na 
adopção de leituras baseadas em termos e textos de Ugar. [cf. L. GRABBE, Comparative Philology and 
the Text of the Old Testament: A Study in Methodology]. 

54 Cf. G. FOHRER, „Die Weisheit des Elihu (Hi 32-37)“, 83-94; C. WESTERMANN, The Structure of the 
Book of Job, 139-148. 

55 Cf. G. FOHRER, „Die Weisheit des Elihu (Hi 32-37)“, 87-88. 
56 Cf. G. FOHRER, Das Buch Hiob, 486 in H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 195. 
57 Cf. C. WESTERMANN, The Structure of the Book of Job, 139-140. 
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32,1-5. É aqui que Elihu pronuncia o julgamento de Job; um julgamento que se integra 
perfeitamente no conjunto da secção poética.58  

 
No que se refere à relação entre os discursos de Elihu e a secção poética, são dignos de 

referência os estudos de D.F. Freedman, G.W. Martin e R. Gordis (1968-1978). Segundo 
D.F. Freedman , o texto actual oferece-nos apenas um longo discurso, que no início teria 
existido em quatro partes, agora unidas através de um plano de reintrodução ou de 
reatamento.59 Os discursos de Elihu, agora unidos num longo monólogo, teriam sido 
compostos como três ou quatro discursos independentes, para serem inseridos em pontos 
estratégicos do diálogo entre Job e os amigos, com o objectivo de estabelecer um confronto 
e a refutação directa de algumas ideias em debate. D.F. Freedman tenta encontrar estes 
pontos estratégicos, sugerindo que o primeiro discurso seguiria logicamente os caps. 12-14, 
que fecham o primeiro ciclo de diálogos; o segundo discurso de Elihu teria sido elaborado 
como resposta ao cap. 27; o terceiro discurso se situaria entre os caps. 21-22; e o quarto 
constituiria uma avaliação dos caps. 29-31. Este autor acredita que os quatro discursos, 
agora unidos, fariam parte de um plano geral de reorganização do livro de Job, com a 
intenção de representar um contraponto ao diálogo. Este projecto parece nunca ter sido 
finalizado, uma vez que, à excepção de Job, não existe nem sequer a tentativa de relacionar 
a personagem de Elihu com as outras partes do livro ou com alguma das outras 
personagens. Na sua opinião, mais tarde, os discursos de Elihu encontraram o seu lugar no 
livro através da mão de um editor, o lugar onde os encontramos no cânon bíblico, 
estimulando os discursos de Yhwh e realizando uma função eventualmente mais importante 
do que aquela para a qual foram concebidos.60 A investigação de D.F. Freedman prolonga-
se no estudo de G.W. Martin, segundo o qual os caps. 24-27 constituem um conjunto de 
fragmentos, do qual inicialmente fariam parte os três primeiros discursos de Elihu.61  
 

Para R. Gordis, os discursos de Elihu foram redigidos e introduzidos pelo autor primitivo 
numa fase tardia da sua vida. Na sua opinião, os caps. 33-36 constituem uma resposta às 
questões principais do debate e uma rectificação à resposta sobre o problema do sofrimento 
sugerida pelos discursos de Yhwh. Este autor defende que, de acordo com a prática semita, 
Elihu responde numa ordem inversa. No cap. 33 responde à afirmação da inocência de Job, 
defendendo que Deus tem muitos caminhos: visões e sonhos. Quando estes falham, ele usa 
o sofrimento e a doença. No cap. 34 Elihu recusa aceitar que Deus é injusto, argumentando 
que Deus não usa de parcialidade ou de favoritismo. No cap. 35, Elihu ataca de um modo 
oblíquo o grito de inocência de Job, referindo que Deus está muito longe/alto para poder ser 
afectado pelas acções humanas, boas ou más. Os seres humanos são vítimas do seu pecado 
e das suas acções. Nos caps. 36-37, Elihu retoma os seus pontos de vista acerca do 

 
58 Cf. C. WESTERMANN, The Structure of the Book of Job, 147. 
59 Cf. D.F. FREEDMAN, “The Elihu Speeches in the Book of Job: A Hypothetical Episode in the 

Literary History of the Work”, 51-52. 
60 Cf. D.F. FREEDMAN, “The Elihu Speeches”, 53-59. 
61 Cf. G.W. MARTIN, Elihu and the Third Cycle in the Book of Job, 100-107.  
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sofrimento como um aviso divino e como uma possibilidade de recuperação aberta a todo o 
ser humano. Segundo R. Gordis, o clímax do livro é alcançado só nos discursos de Yhwh, 
onde é expressa a posição mais profunda do autor: existe uma ordem moral, paralela à 
ordem natural do cosmos que ultrapassa totalmente a compreensão do ser humano, mas que 
possui um sentido em si mesma. Por isso, embora o sofrimento possa permanecer um 
mistério para o ser humano, ele possui um significado e uma função no mundo. Neste 
contexto, a ideia do sofrimento como disciplina, apresentada por Elihu, fica muito aquém da 
afirmação de fé na vida lançada pelos discursos de Yhwh; uma ideia que pode representar 
uma evocação da experiência do autor, à qual ele terá chegado depois de muitos anos de 
observação da vida. Talvez por isso ele tenha incorporado, mais tarde, estes capítulos, sem 
ter modificado a estrutura do livro como um todo.62 Neste sentido, os discursos de Elihu 
representariam uma espécie de conhecimento intermédio, opondo às ideias dos amigos a 
experiência do sofrimento como prova para o justo e purificação para o pecador.63  

 
Entre os estudos mais recentes (1981-1993), contamos em primeiro lugar com o 

contributo de A. de Wilde.64 Este autor repete algumas ideias sobre a redacção tardia dos 
discursos de Elihu, desenvolvida por diferentes autores a quem chamou de deutero-
Jobistas.65 Na sua opinião, quem verdadeiramente responde a Job é Deus e não Elihu; a 
longa introdução dos discursos, a referência directa a Job e a citação de algumas das suas 
palavras não são mais do que uma tentativa de ligação do redactor posterior ao texto 
existente. Este redactor não revela uma grande superioridade espiritual, uma vez que se 
mostra incapaz de compreender, na pessoa de Elihu, a ânsia apaixonada de Job pelo Deus 
vivo, limitando-se a defender Deus como um verdadeiro justo em quem o sábio deve 
apenas confiar.66 Segundo A. de Wilde, este redactor não pôde acabar a sua obra porque 
teria morrido, provavelmente na flor da idade. Foram os seus seguidores quem mais tarde a 
corrigiram e a integraram no cânon.67 Um ano depois, V. Maag continua a defender a 
inserção tardia dos discursos de Elihu.68 Segundo este autor, o livro de Job é resultado de 
várias recensões. A primeira alteração do quadro geral do livro resultou do desejo de 
evidenciar o contraste entre o desespero de Job e o poder de Deus (recensão B).69 
Descontente com esta alteração, um terceiro autor inseriu os textos da teofania (recensão C), 
onde pôde defender a ideia da transformação interior de Job.70 É precisamente quando Job 

 
62 Cf. R.GORDIS, The Book of God and Man, 105-115; ID., The Book of Job special note 28, 552-553. 
63 Cf. R.GORDIS, The Book of God and Man, 358-360. 
64 Cf. A. de WILDE, Das Buch Hiob.  
65 Cf. A. de WILDE, Das Buch Hiob, 2: “Die Elihureden sind vom sog. Deuterojobisten später verfasst 

und nachträglich eingearbeitet worden.” 
66 Cf. A. de WILDE, Das Buch Hiob, 341-350: “Er allein sei der wahre Gerechte, darum vertraue auch 

der wirklich Weise auf ihn und bezeuge seine Demut in Gottesfurcht.”  
67 Cf. A. de WILDE, Das Buch Hiob, 60. 
68 Cf. V. MAAG, Hiob:Wandlung und Verarbeitung des Problems in Novelle, Dialogdichtung und 

Spätfassungen. 
69 Cf. V. MAAG, Hiob:Wandlung und Verarbeitung des Problems in Novelle, 194-196. 
70 Cf. V. MAAG, Hiob:Wandlung und Verarbeitung des Problems in Novelle, 196: “Dagegen wollte 

der Verfasser der Rezension C erreichen, dass Hiob eine „innere Wende“ vollzöge und diese nicht durch 
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já não tem capacidade de resposta e faz silêncio, que aparece Elihu, como um consolador, 
que o ajuda a ultrapassar o desespero e a renovar a confiança em Deus, preparando-o para a 
reparação no cap. 42.71 

 
Os primeiros sinais de mudança, no estudo destes discursos, aparecem só alguns anos 

mais tarde, no acento que N.C. Habel coloca na compreensão do drama que sustém o 
livro.72 Segundo N.C. Habel, a história da exegese sublinhou sempre mais o pensamento 
expresso pelo autor do livro do que a sua função na estrutura da narrativa, buscando mais 
sobre o que Elihu diz de novo ou de profundo, do que o papel de Elihu no conjunto do 
drama. Segundo N.C. Habel, Elihu desenvolve um papel relevante cuja compreensão requer 
a escuta de três vozes: a voz de Elihu como personagem e pregador; a voz do narrador do 
livro e a voz do poeta crítico. A primeira voz surge na compreensão de Elihu, a segunda na 
voz daquele que desenhou a estrutura do livro e integrou os discursos de Elihu no plano da 
narrativa e que pode coincidir com o autor desta, e a terceira voz na opinião do poeta sobre 
o papel de Elihu. Esta última é uma voz que emerge nas subtilezas, insinuações e no tom 
dos discursos.73 Para este autor a escuta destas três vozes torna evidente o papel que Elihu e 
o livro de Job atribuem a si mesmo: o de um intermediário, que apela à sua sabedoria 
interior, colocando-se indiscutivelmente do lado de Deus (32,8). Em Elihu consolidam-se 
os traços de uma geração jovem que deixara de acreditar num Deus que aparece ou fala 
directamente, ou na capacidade heróica de um Job capaz de forçar a manifestação de um 
Deus absconditus.74 Os discursos de Elihu transformam-se na conclusão lógica de um 
clímax atingido no pedido de Job (cap. 31); um eco da ortodoxia de uma geração jovem que 
reclamava conhecer os caminhos de Deus intuitivamente e presumia poder julgar as 
tradições antigas sobre o passado heróico de Israel. 75 Este tipo de análise levou N.C. Habel 
a defender os discursos de Elihu como parte integrante da estrutura do livro, esboçada para 
atribuir um final ortodoxo. Este final parece ser anulado pela manifestação de Yhwh, que 
permanecerá sempre para além dos cânones da ortodoxia e das estruturas de um tribunal 
terrestre.76 Poucos anos depois, J.E. Hartley declara também os discursos de Elihu como 
constitutivos do drama que percorre o conjunto do livro de Job.77 Em sua opinião, são 
discursos que fazem aparecer e desaparecer Elihu na sua hora própria, tal como a mulher de 

 
„Allgewalt und majestätisches Dräuen“, sondern durch milden, begründeten Zuspruch herbeigeführt 
würde.” 

71 Cf. V. MAAG, Hiob:Wandlung und Verarbeitung des Problems in Novelle, 204-215. 
72 Cf. N.C. HABEL, “The Role of Elihu in the Design of the Book of Job”; ID.,  The Book of Job. 
73 Cf. N.C. HABEL, “The Role of Elihu “, 81-82. 
74 Cf. N.C. HABEL, “The Role of Elihu”, 83-87. 
75 Cf. N.C. HABEL, “The Role of Elihu”, 88.91-96: “The speeches of Elihu are thus a logical 

conclusion to the legal metaphor which climaxes in the oath of Job (ch.31). First, the trial conducted by 
Elihu corresponds to the earthly dispute of the friends with Job; these discourses represent the 
appropriate, orderly and humanistic patterns of wisdom tradition. Second, the response of Yahweh from 
the tempest corresponds to Job’s dispute with his hidden God and his formal appeal for a civil trial. Third, 
the ironic verdict in the prose epilogue (42,7) draws both disputes together and pronounces a final 
decision.” 

76 Cf. N.C. HABEL, “The Role of Elihu “, 95-96. 
77 Cf. J.E. HARTLEY, The Book of Job. 
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Job ou a personagem de Satan.78 Elihu é uma personagem que tem como missão específica 
preparar Job para a manifestação de Deus. 79 Segundo J.E. Hartley, se considerarmos o livro 
de Job como o resultado da reflexão de um sábio, os discursos de Elihu podem 
perfeitamente ser interpretados como o resultado de alguns debates, que mais tarde um 
discípulo colocou por escrito e que o próprio sábio retocou antes de os inserir na obra.80 Na 
opinião deste autor, ainda que as teses de Elihu pareçam próximas das dos amigos, elas 
diferem em absoluto quando Elihu se revela incapaz de aceitar o sofrimento como um 
castigo. A sua proposta é a de entender o sofrimento como um acordar para o bem e como 
uma expressão da misericórdia de Deus. Deste modo, a localização dos discursos de Elihu 
não tem apenas um sentido de preparação mas também funcional: o de afirmar a absoluta 
soberania de Deus, que fala quando quer e não quando é pressionado.81  

 
Finalmente, o livro de Job e consequentemente a interpretação dos discursos de Elihu 

receberam ainda o contributo importante de mais dois autores: Th. Mende, e H.-M. Wahl, 
ambos defensores da inserção tardia dos discursos de Elihu.82 Para Th. Mende, os discursos 
de Elihu são o resultado de um processo moroso que se estende por todo o livro de Job. O 
primeiro passo deste processo remonta ao autor dos discursos de Elihu que teria 
eventualmente retocado a secção narrativa, os diálogos, os discursos de Job e os de Yhwh. 
Posteriormente, intervieram na redacção mais três redactores que trabalharam cada qual 
com uma intencionalidade diferente. No final, um comentador teria inserido esta 
intervenção na redacção primitiva.83 Segundo este autor, o poema de Job assenta todo ele 
num único tema, sublinhado pelas diferentes interpretações de cada redacção: a justiça de 
Deus e o modo como ele conduz a História da Salvação, num confronto com um mundo 
onde, de um modo misterioso, o justo sofre e o poder do mal triunfa.84 Ao ligar as diferentes 
redacções à antiga narrativa didáctica, o autor do livro de Job teria como objectivo principal 
tratar este tema, motivo pelo qual escreveu o poema, modificado posteriormente por outras 
intervenções. Entre elas situa-se a intervenção do autor do livro de Elihu; um sábio movido 
pelo sopro do espírito de Deus e não sob a pressão da experiência. Elihu é alguém que está 
convencido de que Deus tem um plano para toda a criação e para toda a história, no qual 

 
78 Cf. .E. HARTLEY, The Book of Job 28: “On the other hand, if one maintains the integrity of the 

Book, the long introduction of Elihu compensates for his absence from the prologue, and his absence 
from the epilogue corresponds to the author’s style – neither the Satan nor Job’s wife appear again even 
though their absence from the epilogue leaves the modern reader with a sense of incompleteness.” 

79 Cf. E. HARTLEY, The Book of Job, 29 influenciado pela investigação de D.N. FREEDMAN, “The 
Elihu Speeches”, 51-59. 

80 Cf. E. HARTLEY, The Book of Job, 28-30. 
81 Cf. E. HARTLEY, The Book of Job, 427-428. 
82 Cf. Th. MENDE, Leiden Zur Vollendung. Die Elihureden Im Buch Ijob (Ijob 32-37) e H.-M. WAHL, 

Der Gerechte Schöpfer: Eine Redaktions-und Theologiegeschichtliche Untersuchung der Elihureden – 
Hiob 32-37. 

83 Cf. Th. MENDE, Leiden Zur Vollendung, 139-143; 274-276; 435-455.  
84 Cf. Th. MENDE, Leiden Zur Vollendung, 13: „Grundsätzlich reflektiert die ganze Hiobdichtung ein 

einziges Thema, an der sich auch alle redaktionellen Eingriffe orientierten: Wie sind Gottes Gerechtigkeit 
und seine heilsgeschichtliche Führung in dieser Weltzeit zu vereinbaren mit der Erfahrung einer Welt, in 
der der Gerechte leidet, die Macht des Bösen aber auf ein rätselhaft Weise triumphiert?“ 
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integra a inexplicável acção da justiça de Deus e a situação particular do ser humano. A 
partir destas premissas, o sofrimento torna-se o lugar da educação e da advertência, simulta-
neamente, o lugar da salvação.85 Segundo Th. Mende, depois de várias revisões do texto, 
Elihu aparece como aquele que sente o dever de advertir para a forma correcta de estar 
perante Deus e para a confiança no seu poder salvador e julgamento imparcial.86  

 
Também para H.-M. Wahl, os discursos de Elihu foram escritos por um sábio que co-

nheceu a parte restante da obra, inserindo-os como um monólogo homogéneo.87 Segundo 
H.-M. Wahl os discursos de Elihu quebram a coerência interna da poesia que, depois da 
afirmação da inocência de Job, reclamam a manifestação da voz de Deus.88 Porém, para não 
permitir que os discursos de Elihu apareçam como um corpo estranho, o autor esforçou-se 
por introduzir harmoniosamente o novo orador com uma exposição narrativa.89 Talvez por 
isso, o autor tenha abandonado um final semelhante ao do início e, em substituição, repita a 
advertência conclusiva sobre o temor de Deus, formalmente a essência dos discursos de 
Elihu. Segundo H.-M. Wahl, para o autor dos discursos de Elihu, Job é um símbolo da fé 
contestada e os seus discursos uma tentativa de oferecer ao céptico a possibilidade de uma 
relação viva com o Deus pessoal. Por isso, criou estes discursos que se ajustam 
formalmente ao modelo do livro mas que, numa reflexão mais rigorosa, se diferenciam 
totalmente da estrutura.90 Deste modo, o autor abre-se a um novo género grandioso – o 
ensino da sabedoria como um monólogo de edificação – que nos remete para um dos 
períodos mais recentes da sabedoria veterotestamentária. Em síntese, H.-M. Wahl defende 
que um sábio do séc. III a.C., insatisfeito com a resposta que a parte original do livro de Job 
dava à pergunta sobre o sofrimento do justo, escreveu e introduziu os discursos de Elihu na 
obra.91 O seu objectivo teria sido o de tentar superar a posição de Job e dos amigos e de 
oferecer uma resposta independente, capaz de superar a resposta dos discursos de Deus e do 
epílogo. Formalmente os discursos de Elihu são apenas um monólogo sapiencial (den 
weisheitlichen Lehr- und Erbauungsmonolog) onde, simultaneamente, se defende a justa 
recompensa de Deus e a sua forma de agir como criador.92 
 

A relevância de todos estes contributos para uma compreensão maior de Jb 32–37 é 
inquestionável. A luz que eles permitiram continuará a reflectir-se em muitos estudos 

 
85 Cf. Th. MENDE, Leiden Zur Vollendung, 406. 
86 Cf. Th. MENDE, Leiden Zur Vollendung, 430-432. 
87 Este autor retoma uma posição antiga que remonta a J.G. EICHHORN, Einleitung in das Alte 

Testament. 
88 Opinião defendida também por E. KUTSCH, „Unschuldbekenntnis und Gottesbewegung. Der 

Zusammenhang zwischen Hiob 31 und 38ff“, 308-335. 
89 Cf. H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 205: „Zudem verbindet er durch seine genuine 

Zitationstechnik die Reden mit den Dialogreden. Zu den Gottesreden leitet der Dichter behutsam über, 
indem er mit dem Hymnus auf die Erhabenheit des gütigen Schöpfergottes und der rhetorischen 
Fragenreihe, die er unter dem Eindruck von c.38 verfasst hat, den Leser auf die Theophanie vorbereitet.“ 

90 Cf. H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 143-155. 
91 Cf. H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 205-206. 
92 Cf. H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 207. 
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futuros. Porém, não foram resolvidos muitos dos impasses colocados. Falta ainda uma luz 
capaz de dissipar uma interpretação insistentemente dependente de uma exegese 
fragmentada e isolada de algumas partes do texto ou de algumas afirmações. É aqui que se 
situa a oportunidade de uma exegese que emane da articulação do pensamento do autor, i.e. 
da composição que ele ofereceu às suas palavras. 
 
 
UMA COMPLEXIDADE COMUM A TODO O LIVRO 

Antes de mais, é salutar admitir o princípio de que os discursos de Elihu não são de 
modo algum a parte complexa do livro de Job. Pelo contrário, eles partilham de uma 
complexidade filológica, linguística e temática comum a todo o livro e amplamente 
discutida pela exegese moderna. 93 Cite-se, por exemplo, que um grande número dos hapax 
legomena, localizados no Heb. bíblico, se situam precisamente no livro de Job, acusado de 
possuir o Heb. poético mais difícil e corrompido de toda a Bíblia Hebraica.94 Alguns 
autores falam de corrupção textual e de um longo processo histórico de redacção e 
transmissão, especulando sobre a língua original. Outros defendem que o livro de Job foi 
escrito na língua Árab;95 outros ainda, preferem situar-se no âmbito da língua Aram., que 
teria servido como base de uma tradução hebraica, muitas vezes errada.96 Embora 
pertinentes, estas posições não encontraram grande apoio nos autores modernos, que 
preferem optar pela língua hebraica, resolvendo as dificuldades linguísticas e os casos de 

 
93 Para uma visão ampla desta complexidade cf. G. FOHRER, Das Buch Hiob, 486; R. GORDIS, “Elihu 

the Intruder: A Study of the Authenticity of Job (Ch. 32-33)”, 78; R.B. LAURIN, “The Theological 
Structure of Job”, 86-89; A. de WILDE, Das Buch Hiob, 341-350]; L. ALONSO SCHÖKEL – JL. SICRE 
DIAZ, Job, 37-39; N.C. HABEL, “The Role of Elihu”, 83-87.95-96]; H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 
143-145.206-207.  

94 Cf. I.M. CASANOWICZ, “Hapax Legomena”, 226-228, N.H. SNAITH, The Book of Job. Its Origin and 
Purpose, 84-85 e H.R. COHEN, Biblical Hapax Legomena in the Light of Akkadian and Ugaritic, 107-
143, sem dúvida um dos trabalhos mais completos sobre a temática dos hapax legomena no hebraico 
bíblico. Este autor reconhece apenas 10 hapax legomena, no livro de Job, 4 deles situados nos discursos 
de Elihu [cf. ainda H.G. ANDERSON, “The Book of Job”, 239; GORDIS, 547, special note 28. Para outros 
detalhes de carácter filológico sugerimos a ampla bibliografia citada em D.J.A. CLINES, Job 1-20 , xci-
xciii].  

95 Neste campo um dos trabalhos pioneiros foi o de F.H. FOSTER, “Is the Book of Job a Translation 
from Arabic Original?”, 21-45; mais tarde seguido por A. GUILLAUME, ., “The Unity of the Book of Job”, 
26-46; ID., “Studies in the Book of Job with a New Translation”, 2-3. O carácter especulativo desta 
posição aparece mencionado por G.R. DRIVER, “Problems in the Hebrew Text of Job”, 72-93.  

96 Cf. N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, x-li, muito interessante pelo estudo meticuloso da língua 
Heb. usada no livro de Job e pelos argumentos encontrados para defender a língua Aram. como a língua 
original deste livro, atribuindo muitas das dificuldades linguísticas a erros de vocalização massorética; R. 
GORDIS, “On Methodology in Biblical Exegesis”, 105-108, que prefere assumir uma posição intermédia 
ao falar da necessidade de reconhecer diferentes tipos de aramaísmos: “Thus the first type of alleged 
instances of Aramaisms are really words indigenous to Northwest Semitic but more common in Aramaic 
and usually rare or poetic in Hebrew”. Igualmente numa linha moderada, N.H. SNAITH, The Book of Job, 
104-112, discute esta hipótese da língua Aram., e adopta o princípio de que, se for possível encontrar a 
mesma raiz numa outra língua semita, essa palavra não pode ser legitimamente considerada um 
aramaísmo. 
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hapax legomena através de um estudo filológico comparativo – lexicográfico e gramatical – 
com as línguas semitas: Ugar., Feníc. e outras.97  

No que diz respeito à unidade e coerência do livro de Job, o debate apresenta-se também 
extenso e intrincado, fruto de uma disputa intensa que surge da aplicação de uma série de 
diferentes metodologias. Alguns autores, apoiando-se no contexto histórico e nos aspectos 
filológicos e linguísticos do texto, distinguem a presença de um conto primitivo (prólogo – 
epílogo) que tentaram situar no séc. VI a.C., época em que ele seria conhecido em Israel, 
sob forma escrita ou apenas como uma narrativa popular.98 Outros autores, baseando-se 
num estudo comparativo com alguns textos oriundos da Literatura do Antigo Médio 
Oriente99 e no facto de alguns textos extrabíblicos remeterem o nome de Job para o segundo 
milénio a.C.,100 sublinham o fundo patriarcal da narrativa de Job, que consideram 
extraordinariamente rico de uma fraseologia semelhante à dos livros do Peutateuco.101 Sem 

 
97 Sobre este estudo comparativo sugerimos a leitura de alguns estudos de M. DAHOOD, “Some 

Northwest-Semitic Words in Job”, 306-320; ID., “Northwest Semitic Philology and Job”, 55-74; ID., 
“Some Rare Parallel Word Pairs in Job and in Ugaritic”, 19-34; G.R. DRIVER, “Problems in the Hebrew 
Text of Job”, 72-93 aos quais associamos os de A. BLOMMERDE, Northwest Semitic Grammar and Job, 
37-140; W.L. MICHEL, The Ugaritic Texts and the Mythological Expressions in the Book of Job; J. 
COHEN, Biblical Hapax Legomena in the Light of Akkadian and Ugaritic, 107-143; P.C. CRAIGIE,  “Job 
and Ugaritic Studies”, 28-35; e A.R. CERESKO, Job 29-31 in the Light of Northwest Semitic, cujos 
excessos foram igualmente criticados por J. BARR, “Philology and Exegesis: Some General Remarks with 
Illustrations from Job”, 36-61 e L.L. GRABBE, Comparative Philology and the Text of the Old Testament. 

98 Cf. N. SARNA, “Epic Substratum in the Prose of Job”, 13-25; A. HURVITZ, “The Date of a Prose-
Tale of Job Linguistically Reconsidered”, 17-34, segundo o qual o autor não foi capaz de evitar certas 
frases do Heb. característico do período pós-Exílio, não obstante todos os seus esforços de escrever num 
hebraico clássico e de marcar o conto com uma tonalidade patriarcal; R. GORDIS, The Book of God and 
Man, 163-164; 345, n.32; D.E. FLEMING, “Job: The Tale of Patient Faith and the Book of God's 
Dilemma”, in G. BORGONOVO, La notte e il suo sole, 48. 

99 Cf. J. STEIMANN, Le Livre de Job, 25-54; A. BENTZEN, Introduction to the Old Testament, 181-183. 
100 Cf. A. HURVITZ, “The Date of a Prose-Tale of Job”, 30-31. Este autor admite, baseando-se também 

na Literatura do Antigo Médio Oriente, que o “conto primitivo” e o nome de Job podem ter sido 
conhecidos por Israel muito tempo antes do Exílio. A própria referência bíblica de Ez 14,14 sugere 
também que a figura de Job era considerada como pertença aos tempos primordiais, uma vez que com ele 
se refere a figura de nōah� e de Dānîê’l; dois heróis não-israelitas, cujos feitos são bem conhecidos da 
Literatura Mesopotâmica (Ut Napishtim – o herói da história do dilúvio) e do Ugar. (Dan’il – o juiz 
justo). Para um estudo comparativo pormenorizado com a Literatura do Antigo Médio Oriente, sugerem-
se os estudos de: J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu. Essai d'exégèse et de théologie biblique, 13-114, 
importante pela extensão a toda a literatura do Antigo Médio Oriente, incluindo a literatura helenísta; 
D.J.A. CLINES, Job 1-20, cxiv-cxv, cujo interesse maior reside na ampla bibliografia que ele oferece; J.A. 
LOADER, “Relativity in Near Eastern Wisdom”, 49-58, curioso pelo debate que estabelece a partir dos 
conceitos de relaxed relativity e tense relativity, que o autor aplica à Literatura Antiga: “In contrast to the 
rest of the Job Literature (Ludlul bel nemeqi, Text AO 4462) the battle this time (Book of Job) goes to 
protesting wisdom”; D.J. O’CONNOR, “The Keret Legend and the Prologue-Epilogue of Job”, 1-6, muito 
oportuno pelo paralelo que estabelece com um poema ugarítico - Lenda de Keret – e pela tentativa de 
encontrar no prólogo e no epílogo do livro de Job a dependência de uma folk-tale. Cf. ainda os estudos 
comparativo com as fontes rabínicas do Talmude de Babilónia e da Palestina apresentados por Y. 
ELMAN, “The Suffering of Righteous in Palestinian and Babylonian Sources”, 315-339, curioso pela sua 
técnica de comparative midrash.  

101 Cf. N.M. SARNA, “Epic Substratum in the Prose of Job”, 13-25, segundo o qual existe um epic 
substratum que permaneceu na narrativa de Job, responsável também pelos idiomas que remetem a 
linguagem do texto para uma alta antiguidade. Sobre este aspecto, ocorre referir que as origens do “conto 
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negar o interesse e a oportunidade destes esforços, alguns autores defendem a 
impossibilidade de provar, com consistência, que a secção narrativa do livro de Job, no seu 
conjunto, seja necessariamente um texto antigo. Estes autores consideram errado deduzir a 
idade de um escrito através das circunstâncias do seu herói, que podem ter sido 
simplesmente criadas pelo seu autor.102 A questão da data do conto envolve 
necessariamente sempre dois momentos: o momento da origem do conto e o momento da 
sua integração no livro de Job, nomeadamente na secção narrativa que compreende o 
prólogo e o epílogo. A antiguidade do primeiro não impede necessariamente a redacção 
tardia do último. Foi certamente aqui que nasceu a ideia de que o autor do livro de Job 
trabalhou a partir de um conto primitivo preexistente.103 Esta distinção permite uma 
abertura e uma clareza maior no momento em que se colocam outros problemas relativos à 
unidade e à coerência temática do conjunto da secção narrativa.104 Citemos a título de 
exemplo, a questão relativa ao responsável pelos sofrimentos de Job. Enquanto no prólogo a 
responsabilidade é atribuída claramente a Satan, que obtém de Deus consentimento de 
afligir Job (1,11-12; 2,4-6), no epílogo diz-se expressamente que este sofrimento foi 
provocado por Deus (42,11), omitindo-se a referência à figura de Satan105. É difícil também 

 
primitivo” foram também objecto de debate na Literatura Rabínica, onde encontramos alguns rabinos a 
defenderem Moisés também como autor do livro de Job, que Job estaria entre os que regressaram do 
Exílio, ou seria do tempo de Ahasuerus [cf. Baba Bathra 14b, 15a , 15b]. Esta diversidade de posições 
estende-se à tradição da Peshitta, segundo a qual o livro de Job aparece colocado imediatamente a seguir 
aos Livros do Pentateuco; à não menos curiosa adição feita pela LXX, no livro de Job, que identifica 
’îyôb com yôbāb, Rei de Edom, citado em Gn 36,33, e à do Testamento de Job que, à semelhança do 
Targum de Job (2,9) e de outras fontes rabínicas, chega mesmo a colocar Job como o esposo de Dina, 
filha de Jacob [cf. A. HURVITZ, “The Date of a Prose-Tale of Job Linguistically Reconsidered”, 31].  

102 Cf. F.J. DELITZSCH, Commentary on the Old Testament, 20, que depois de discutir a hipótese pré-
Salomónica e pós-salomónica afirma: “It would be preferable to suppose that the Book of Job belongs to 
the time of the exile, and that Job, though not exactly a personification of Israel, is still mšl yšr’ ”; S.R. 
DRIVER – G.R GRAY, A Critical and Exegetical Commentary, lxvi explicita: “Broadly speaking, the age 
in which the writer intends us to think of Job as living, but certainly not that to which he himself 
belonged, is the patriarchal age...”; cf. R. GORDIS, The Book of God and Man, 164: “the author intends us 
to think of Job as living in the Patriarchal age”; e A. HURVITZ, “The Date of a Prose-Tale”, 31-32: “We 
may actually be dealing not with an archaic but rather with an archaising language…We are unable to 
infer from old idioms and phrases, embodied in a given text, definite conclusions as the date of its author. 
However the situation is different when we treat late linguistic elements…it is, therefore, the existence of 
possible elements, which has to be considered in the first place, while discussing the age of the prose 
narrative of the biblical Book of Job as we have it.” 

103 Citamos, apenas a título de exemplo H.H. ROWLEY, “The Book of Job and its Meaning”, 177, note 
3; 182-184 e as palavras de N.H. SNAITH, The Book of Job, 1-33: “The author of the Book of Job has 
produced a typical Near East Wisdom writing, and he has reproduced the traditional characteristics of 
similar writings from Mesopotamia, Egypt and the Hittite country. He has been inspired in particular by 
the poem known to us as “The Babylonian Job”, but in characteristic Hebrew fashion he has transformed 
it into his own religious world.” 

104 Neste sentido, alguns autores defenderam a existência de dois fragmentos independentes [cf. K. 
FULLERTON, “The Original Conclusion of the Book of Job”, 116-136 e L. FINKELSTEIN, The Pharisees: 
The Sociological Background of Their Faith, 235 negam a antiguidade de 42,7-17; M. JASTROW , The 
Book of Job, 52, R.H. PFEIFFER, Introduction to the Old Testament, 669, J. LINDBLOM, La composition du 
Livre de Job, 22s]. 

105 Sobre a questão e a importância da figura de Satan no livro de Job citamos os estudos de F.J. 
DELITZSCH, Commentary on the Old Testament, 27-29; M. JASTROW, The Book of Job, 52-56; DHORME, 
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conciliar as afirmações de Jb 42,7-10b com as de 42,11-17. Se Deus mudou a sorte de Job e 
lhe devolveu o dobro (42,10b), não se entende porque é que os irmãos e conhecidos devem 
vir posteriormente consolá-lo e ajudá-lo economicamente (42,11). Embaraça-nos o modo 
como o texto nos coloca diante de um duplo final: um que prevê a redenção divina de Job 
(42,7-10b), e um segundo que desconhecia a restauração de Job contada em 42,10b e a 
visita dos amigos narrada em 2,11-13 (42,11-17).106 Este debate, agora concentrado nos 
aspectos de coerência interna, longe de ser inoportuno, é extremamente importante porque 
nos ajuda a entender que a secção narrativa do livro de Job, além de ser difícil de datar, na 
sua origem e integração no livro, não é uma peça unitária.107 Os estudos recentes colocam-
no como um texto pensado com o objectivo de atribuir intencionalmente um papel muito 
particular a Deus no sofrimento de Job. Foi neste sentido que alguns exegetas consideraram 
a secção narrativa, na sua relação com o conjunto do livro, como uma redacção do autor do 
livro de Job, elaborada a partir de um conto antigo, anterior à redacção da secção em 
poesia.108 No entanto, a ambivalência dos argumentos permitiu a outros defender a secção 
narrativa também como um texto que foi acrescentado mais tarde pelo autor ou por um 
editor, com o objectivo de enquadrar a secção poética.109  

 

 
lxxii-lxxxv; A. HURVITZ, “The Date of a Prose-Tale”, 19-20 e M.S. MOORE, “Job's Texts of Terror”, 622-
675. 

106 Se admitirmos o texto de 42,11-17 como a parte de texto mais original, isso significa aceitar Deus 
como causa do sofrimento de Job e não Satan, como o sugere o prólogo (1,6-12; 2,1-8). Sobre esta 
hipótese ocorre citar S. TERRIEN, Job, 15: “L’histoire originelle supposait que Yhwh, lui-même, avait 
frappé Job (42,11b) mais un éditeur refusa de penser que Yhwh fût l’auteur direct du mal. En 
conséquence cet éditeur aurait introduit le personnage de l’adversaire (le Satan) afin d’enlever à la 
divinité la responsabilité d’un acte immoral”. São muitos os autores que seguem esta hipótese, explicando 
a dificuldade de coerência textual como um acrescento posterior que foi inserido pelo mesmo redactor 
que uniu o conto primitivo ao drama poético, negando a sua autenticidade [cf. J. LÉVÊQUE, Job et son 
Dieu, 120-121; GORDIS, 25s; P. WEIMAR, „Literarkritisches zur Ijobnovelle“, 63-66; L. ALONSO 
SCHÖKEL – JL. SICRE DIAZ, Job, 39]. Uma posição que não é partilhada por todos, uma vez que alguns 
autores, embora admitam uma determinada intencionalidade ligada à figura de Satan, recusam reduzi-la a 
um acrescento posterior. Um exemplo é S.L. TERRIEN, Job, 15-16, para o qual omitir a figura de Satan do 
texto original significa eliminar o dramatismo conatural ao prólogo: « Une telle omission ferait perdre à 
l’histoire sa raison d’être... De plus, le motif de la gageure entre Yhwh et un membre de l’assemblée 
divine possède une qualité d’humour populaire qui rappelle une mentalité polythéiste et qui est étrangère 
au monothéisme pieux des scribes de l’époque juive ». 

107 Cf. P. WEIMAR, „Literarkritisches zur Ijobnovelle“, W. VOGELS, « Job a parlé correctement. Une 
approche structurale du livre de Job »; S.H. BAR-EFRAT, Narrative Art in the Bible e de HABEL.  

108 Como defensores desta posição encontramos T.K. CHEYNE, Job and Solomon, or the Wisdom of 
the Old Testament, 66; B. DUHM, Das Buch Hiob erklärt, vii; Fr. DELITZSCH, Das Buch Hiob neu 
übersetzt und kurz erklärt, 13; K. BUDDE, Das Buch Hiob. Beiträge zur Kritik des Buches Hiob, xiii; A. 
M. DUBARLE, Les Sages d'Israël, 67 in H.H. ROWLEY, From Moses to Qumran, 151.155.  

109 Entre os que defendem o prólogo e o epílogo como uma redacção e acrescento do autor 
encontramos S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary, xxxviii; DHORME, lxvii. 
Como defensores de um acrescento posterior, elaborado por um redactor, encontramos M. 
BUTTENWIESER, The Book of Job, 65-67; K. FULLERTON, “The Original Conclusion of the Book of Job”, 
116, L. FINKELSTEIN, The Pharisees, 235, referindo-se apenas ao epílogo W.B. STEVENSON, The Poem of 
Job: A Literary Study with a New Translation, 21-29. Para uma ampla panorâmica de diferentes posições 
e consequente argumentação cf. L. ALONSO SCHÖKEL – JL. SICRE DIAZ, Job, 37-39. 
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A empatia com cada uma destas posições aparece intensamente relacionada com a rela-
ção que se estabelece entre a secção de prosa e a de poesia. Alguns autores defendem uma 
relação intrínseca, afirmando que muitas expressões da secção narrativa foram escritas em 
função da secção de poesia, tornando-se necessárias ao desenvolvimento do drama 
poético.110 Entre elas, citam a tríplice repetição da integridade e da justiça de Job (1,1.8; 
2,3), a declaração de Satan (1,9), a insistência no tema da gratuidade como um modo de 
justificar o agir de Deus (2,3; 9,17; 22,6), e a descrição da piedade de Job (1,5) como 
oposição às suspeitas levantadas pelos amigos (5,4; 8,4; 20,10). Estes autores defendem 
que, sem o prólogo e o epílogo, o leitor pode reduzir a figura de Job à de um personagem 
amargurado e desiludido com a sua própria moral, e que na sua hostilidade com Deus, 
termina por defini-lo como tirano sem compaixão pelos seres humanos.111 Repare-se, no 
entanto, que embora muito forte, esta relação linguística nunca poderá obscurecer 
determinadas diferenças importantes. Cite-se, a título de exemplo, o uso dos diferentes 
nomes divinos e o contraste nítido entre a imagem de Deus e a de Job, que prevalece em 
cada uma das secções: poética e narrativa.112 Embora significativas, estas diferenças são 
incapazes de demover aqueles que defendem uma dependência textual e temática intrínseca 
entre a secção narrativa e poética do livro de Job. Estes autores argumentam que as 
diferenças obedecem a um contraste aberto e permanente, querido pelo autor; um contraste 
entre a imagem de um Deus bom e de diálogo (secção narrativa), com um Deus soberano, 
majestoso, potente, que Job acusa de cruel e arbitrário (secção poética). O resultado final é o 
de um Job nómada, rico, profundamente religioso e paciente no sofrimento (prólogo e 
epílogo) e um Job amargo devido ao sofrimento, capaz de maldizer a vida e de chegar às 
acusações mais terríveis sobre Deus (poema). Este contraste estende-se à temática geral 
apresentada por cada uma das secções: a secção narrativa centra-se na disputa entre Deus e 
Satan, enquanto a secção poética se debate com o problema da existência humana e do 
sofrimento. É curioso, o modo como alguns autores explicam esta relação e contraste – uns 
como uma habilidade irónica, outros como um determinado ponto de vista fixado pelo autor 
– e mencionar que as duas secções, independentemente dos inúmeros problemas específicos 
de ordem linguística, se motivam e completam num resultado final harmonioso.113 Na 

 
110 Cf. Y. HOFFMAN, “The Relation Between the Prologue and the Speech-Cycles in Job. A 

Reconsideration”, 153-161. 
111 Cf. S. TERRIEN, Job: Poet of Existence, 887. 
112 Enquanto, o termo Yhwh aparece vinte e três vezes na secção narrativa e na secção poética apenas 

6, os termos ’el, ’elôah e šhadday aparecem 55, 41 e trinta e uma vezes apenas na secção poética [cf. J. 
LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 146-179]. 

113 Cf. G. BORGONOVO, La notte e il suo sole, 53-54. Segundo este autor, “possiamo spiegare le 
dinamiche di opposizione e avvicinamento tra prosa e poesia se cogliamo in profondità l’ironia istituita 
dalla struttura globale del libro”. Esta hipótese pretende ser uma alternativa a outras que falam do drama 
do Livro de Job como uma “paródia” [cf. K.J. DELL, The Book of Job as Sceptical Literature, 187]. Existe 
nestas posições uma compreensão do autor como alguém que se esconde por detrás da legenda que 
“…provides him with an ambivalent overview of presuppositions which he himself set down, but to 
which he is nevertheless not fully committed”.Integramo-nos no grupo daqueles que olham o contraste 
entre estas duas secções como um artifício literário querido e premeditado pelo autor [cf. DHORME, G. 
HÖLSCHER, Das Buch Hiob; H.H. ROWLEY, Job; Y. HOFFMAN, “The Relation Between the Prologue and 
the Speech-Cycles in Job”, 160-170; G. BORGONOVO, La notte e il suo sole, 54], demarcando-nos da 
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verdade, o epílogo irrompe como uma chave de interpretação do drama na sua totalidade: o 
desafio entre Deus e Satan, colocado no prólogo, termina, no epílogo, com a vitória de 
Deus. Esta vitória aparece também na poesia, embora iuxta modum, i.e. o importante não 
são os vencedores mas a argumentação que atravessa todo o livro, como uma parte 
integrante da mensagem que se quer comunicar, num contraste querido entre duas secções 
de estilo diverso.114 Seria difícil imaginar o livro de Job sem o enquadramento proposto 
pela secção narrativa, e a secção poética perderia o interesse e a intensidade dramática, ao 
aparecer como impessoal e como um grito desprovido de sentido e até mesmo 
inoportuno.115 

 
A complexidade da secção narrativa não desaparece na hora em que abrimos a secção 

poética, grandiosa pela sua extensão (40 caps.) e pela intensidade dramática de um debate 
que envolve igualmente personagens representativas do humano e do divino. Numa 
primeira abordagem, o texto que compreende 3,1–42,6 parece constituir um bloco 
monolítico.116 Porém, quando iniciamos um trabalho de leitura mais atenta, deparamos de 
imediato com uma grande variedade de estilos e de material temático imersos numa 
unidade e numa coerência extraordinariamente complexa.117 Fixando-nos na estrutura 
temática dos caps. 3-31, verifica-se que o primeiro monólogo de Job (cap. 3) encontra uma 
resposta nos caps. 29-31. As dificuldades encontradas em cada uma destas partes, tal como 
as hipóteses de reconstrução, são inúmeras.118 Uma primeira área de dificuldades interroga-
se sobre a inclusão temática do cap. 3 no conjunto da secção ou sobre o seu carácter 
simplesmente introdutório.119 A segunda área de dificuldades situa-se no conjunto dos três 

 
posição que nega qualquer relação entre as duas secções ou da que assume apenas o epílogo como a parte 
desconhecida do autor original [cf. A. Van HOONACKER, « Une question touchant la composition du 
Livre de Job », 161-189]. Aceitamos, no entanto, a opinião daqueles para quem o autor realizou o seu 
texto a partir de um conto antigo, que terá chegado até ele por via oral [cf. JASTROW, The Book of Job; 
GORDIS], ou escrita [cf. B. DUHM, Das Buch Hiob erklärt; K. BUDDE, Das Buch Hiob; J. LÉVÊQUE, Job et 
son Dieu; A. WEISER, Das Buch Hiob; Y. HOFFMAN, “The Relation Between the Prologue and the 
Speech-Cycles in Job”]. 

114 Cf. G. BORGONOVO, La notte e il suo sole, 54. 
115 Cf. P. ZERAFA, The Wisdom of God in the Book of Job, 42-43. Ocorre o estudo recente de W.-D. 

SYRING, Hiob und sein Anwalt. Die Prosatexte des Hiobbuches und ihre Rolle in seiner Redaktions- und 
Rezeptionsgeschichte, significativo pelo estudo da redacção e da Rezeptiongeschichte do texto narrativo 
de Job.  

116 Expressão usada por J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 213. 
117 Um exemplo que podemos citar de imediato é também a questão da data em que os caps. 3-31 

foram elaborados. Para um estudo aprofundado sobre esta questão sugerimos S.TERRIEN, Job, 23-26. 
118 Para uma reconstrução pormenorizada sugerimos os estudos críticos de G.A. BARTON, “The 

Composition of Job 24-30”, 66-77; M. JASTROW, The Book of Job, 130-135; A. REGNIER, « La 
distribution des chapitres 25-28 du Livre de Job », 186-200; DHORME, xxxvi-xli; R.H. PFEIFFER, 
Introduction to the Old Testament, 671; H. ROWLEY, “The Book of Job”, 188; S.N. SNAITH, The Book of 
Job, 55.62; P. WEIMAR, „Literarkritisches zur Ijobnovelle“,, 65; D. WOLFERS, “Job: The Third Cycle, 
Dissipating a Mirage, I”, 217-226; ID., “Job: The Third Cycle, Dissipating a Mirage, II”, 19-25; HABEL e 
HARTLEY, 3-33.  

119 Cf. S. TERRIEN, Job: Poet of Existence, 890-891; O. EISSFELDT, The Old Testament; N.H. SNAITH, 
The Book of Job; J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu; H. ROWLEY, Job; M. POPE, Job; S.R. DRIVER – G. B. 
GRAY, A Critical and Exegetical Commentary; GORDIS; HABEL. 
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ciclos de diálogos, de onde emergem as questões sobre o fim do primeiro ciclo de discursos, 
120 os capítulos que incluem o segundo ciclo de discursos,121 e a existência de um terceiro 
ciclo de discursos como uma conclusão ou como algo a que devemos renunciar.122 Por fim, 
uma outra área detém-se na consideração dos caps. 29-31 como uma conclusão ao diálogo 
entre Job e os amigos ou como uma introdução ao diálogo entre Deus e Job.123 
Exemplificando algumas dificuldades colocadas, defende-se que o terceiro ciclo (caps. 22-
27) difere dos dois primeiros em três aspectos: Job parece partilhar do mesmo ponto de 
vista dos amigos, aos quais se opõe violentamente nos caps. 24,18-24; 26,4-14; 37,13-23; o 
terceiro discurso de Bildad (25,1-6) é bastante mais curto que os dois primeiros (8,2-22; 
18,2-21) e o terceiro discurso de Sofar não existe. Alguns autores afirmam que é impossível 
recuperar a forma original deste terceiro ciclo; para outros, ele nunca existiu.124 Não menos 
curiosa é a posição daqueles que procuram explicar a evidente desordem dos caps. 24-27 
como um mero acidente,125 ou como uma desordem intencional, i.e., um desejo de 
restabelecer uma ordem e uma lógica que não existia, saltando ou acrescentando glosas.126 
Um grande número de autores partilha da opinião de que um redactor, numa tentativa de 
minimizar estas dificuldades, tenha posteriormente procurado suavizar as afirmações de Job 
mais incisivas contra a ortodoxia tradicional, suprimindo algumas expressões ou frases.127 
Com base neste princípio, alguns autores propõem um arranjo diferente de distribuição dos 
versículos no terceiro ciclo de discursos, prolongando o mais possível os discursos de 
Bildad e encurtando o de Job, atribuindo um terceiro discurso a Sofar.128 Segundo estes 

 
120 Cf. G. FOHRER, Das Buch Hiob, sugere o cap. 11; N.H. SNAITH, The Book of Job, e HABEL , o cap. 

13; G. EWALD, Commentary on the Book of Job, o cap. 14. 
121 Por exemplo: os caps.15-21 G. EWALD, Commentary on the Book of Job; os caps. 12-20 G. 

FOHRER, Das Buch Hiob; os caps. 14-21 N.H. SNAITH, The Book of Job; ou os caps. 15-20 P. FEDRIZZI, 
Giobbe. 

122 Sobre as irregularidades do terceiro ciclo de discursos cf. G.W. PARSONS, “The Structure and 
Purpose of the Book of Job”, 140; M. WITTE, Vom Leiden zur Lehre: Der dritte Redegang (Hiob 21-27) 
und die Redaktionsgeschichte des Hiobbuches, 7-55 e 239-247 que, abandonando a denominação clássica 
de “ciclos”, fala dos discursos de Job com os amigos segundo uma numeração progressiva. Mantém a 
distribuição das partes do TM, explicando as incongruências a partir do método histórico-redaccional, 
através do qual chega a um crescendo progressivo do texto. M.P. REDDY, “The Book of Job – A 
Reconstruction”, 86s, é talvez aquele que melhor soube fantasiar cientificamente sobre estas 
irregularidades, rescrevendo o livro de Job a partir delas. Para mais detalhes sobre as várias posições cf. 
G. BORGONOVO, La notte e il suo sole, 55 nota 40, 43. 

123 Cf. A. WEISER, Das Buch Hiob; S. TERRIEN, Job; O. EISSFELDT, The Old Testament; N.H. SNAITH, 
The Book of Job; J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu; M. POPE, Job; S.R.DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and 
Exegetical Commentary; GORDIS; H. ROWLEY, Job; HABEL.  

124 Cf. C. KUHL, „Neuere Literarkritik Des Buches Hiob“, 278-281; N.H. SNAITH, The Book of Job, 
61-63. Segundo este último, o autor do livro terá iniciado o discurso de Elifaz (cap. 22) e a resposta de 
Job (cap. 23) com as primeiras palavras de Job (21,22-34). 

125 Cf. P. DHORME, « Les chapitres xxv-xxviii du Livre de Job », 343-356; ID., Le livre de Job, xxxvi-
xxxviii, segundo o qual este acidente se deve a um erro do escriba que omitiu involuntariamente o texto 
original ao saltar de uma coluna para outra, confundido a ordem original; R. GORDIS, “Quotations as a 
Literary Usage in Biblical, Oriental and Rabbinic Literature”, 157-219; The Book of God and Man, 93-
103] que prefere falar de uma mutilação ou de uma virtual quotation. 

126 Cf. M.H. POPE, Job, xxv. 
127 Cf. S. TERRIEN, Job, 22.  
128 Cf. G. HÖLSCHER, Das Buch Hiob; GORDIS, in HARTLEY, 24-25. 
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autores, esta tentativa de reabilitação parece ter sido o fio condutor da redacção do conjunto 
dos ciclos de diálogos: tentam que os discursos de Job (cap. 3 e 27-31) orientem todo o 
diálogo e transformam Job num herói, procurando dar uma homogeneidade inexistente.129  

 
Uma série idêntica de dificuldades estende-se ao hino do cap. 28, que inesperadamente 

interrompe o diálogo entre Job e os amigos, constituindo de alguma forma un’oasi lirica ou 
instantes de repouso, naquele que era um desfilar tenso de concepções e tradições.130 
Também aqui, a surpresa, a temática e o texto tornaram este hino um campo de análise 
atenta e, consequentemente, ocasião de um grande debate sobre a sua autenticidade e 
relação com o contexto.131 Depois de lermos alguns estudos, ficamos com a impressão de 
que tem prevalecido a opinião que considera este cap. 28 como um acrescento posterior, 
que alguns consideram ser irrelevante para a interpretação e para o debate principal do livro 
de Job.132 Alguns autores, embora admitam e louvem a beleza do estilo e conteúdo do cap. 
28, sugerem que a sua linguagem e reflexão abstracta contrasta marcadamente com o estilo 
argumentativo dos discursos de Job e dos amigos.133 No entanto, não faltam os que 
defendem que a ideia da sabedoria inacessível ao ser humano antecipa de certo modo a 
temática dos discursos de Yhwh.134 Outros exegetas, centrando-se essencialmente em 
aspectos de carácter filológico e linguístico, detêm-se nas incoerências e glosas, definindo 
28,4 como um tricolon e uma vera crux interpretum;135 e o uso do termo ’ădonay como um 
hapax legomenon, estranhando que Deus fale de si na 3ª pessoa.136 Estes e muitos outros 
exemplos levaram os exegetas modernos a olharem o cap. 28 de diferentes modos. Alguns 
consideram-no um texto do próprio poeta, fruto de um período diferente da sua vida ou 
deslocado do seu lugar.137 Outros preferem vê-lo como um produto de um outro autor ou de 
um redactor piedoso que quis fazer este acrescento de cunho ortodoxo, com o objectivo de 

 
129 Cf. P. ZERAFA, The Wisdom of God, 31-32: “One can also discover an intentional guiding line in 

the order of the speeches, regardless of their present attribution to the four characters of the drama”.  
130 Cf. L. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE DIAZ, Job, 394; G. BORGONOVO, La notte e il suo sole, 61. 
131 Para uma visão deste debate sugerimos a síntese de C. KUHL, „Neuere Literarkritik”, 164-205. 
132 Cf. P. ZERAFA, The Wisdom of God, 59: “The poem is a complete and self-contained literary unity 

with no evident connexion with its immediate context. It loses none of its poetical freshness and 
meaningful message if it is torn out of the book and Job’s drama would not suffer any apparent setback if 
it were deprived of this rich but controversial element. Nor does it seem to agree with the tenure of the 
whole book.” 

133 Cf. HARTLEY, 26. 
134 Cf. J. LINDBLOM, La composition du Livre de Job, 79; S. TERRIEN, Job, 23; A. NICCACCI, « Giobbe 

28 », 58-59.  
135 Sobre este v.4 citamos a título de exemplo as várias hipóteses colocadas por H.H. ROWLEY, Job, 

228; M.B. DICK, “Job XXVIII 4: A New Translation”, 216-221, que defendem existir nos 2º e 3º estico 
uma descrição do trabalho dos mineiros, lendo dallû como uma corda para descer às minas. Esta opinião 
não é aceite por S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary, 192. GORDIS, 135, 
propõe ler este termo como uma indicação da região onde o ser humano trabalha. Para outros exemplos 
de problemas de ordem filológica e linguística sugerimos A. NICCACCI, « Giobbe 28 », 30-33. 
 136 Estes autores fundamentam a sua afirmação em Jb 28,28b [cf. GORDIS, 537 538 special note 24]. 

137 Cf. R. GORDIS, The Book of God and Man, 102-103, prefere considerá-lo um produto do autor, 
realizado numa fase tardia da sua vida, que um discípulo terá colocado no lugar onde o encontramos hoje; 
R.H. PFEIFFER, Le problème du Livre de Job, 14; ID., Introduction to the Old Testament, 672; DHORME, 
xli-lxxvi e N.H. SNAITH, The Book of Job, 65.  
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esbater as muitas heresias pronunciadas no diálogo entre Job e os amigos.138 Numa tentativa 
derradeira de salvar este poema, outros tentam analisar todos os possíveis contactos 
linguísticos e temáticos com o resto do livro de Job.139 Para estes, o hino é um poema do 
próprio autor, no seu lugar próprio.140 De novo, no mesmo lugar onde alguns vêem a 
possibilidade de uma ruptura com o contexto imediato, outros descobrem o âmago de todo 
o drama.141 Enquanto alguns autores acentuam um isolamento do ponto de vista literário, 
outros encontram convergências de vocabulário e de estilo.142  

 
As dificuldades são também inúmeras em relação aos discursos de Yhwh (cap. 38,1-

42,6).143 Alguns autores consideram que estes discursos não faziam parte do texto original, 
que terminaria no cap. 31.144 Outros admitem a originalidade dos dois discursos de Yhwh e 
as duas respostas de Job, no entanto consideram a possibilidade de um ou mais acrescentos. 
Outros, ainda, aceitam apenas um longo discurso divino e uma única resposta de Job. E 
finalmente outros defendem o TM, reconhecendo a sua unidade interna e a sua relação com 
os diálogos precedentes.145 Os que defendem um único discurso de Yhwh, ao qual se 

 
138 Esta é a posição defendida por N. PETERS, Das Buch Job übersetzt und erklärt, 308-309; M. POPE, 

Job, 206; P. ZERAFA, The Wisdom of God, 155-156; H.H. ROWLEY, Job, 234 e por alguns estudos 
recentes: L.G. PERDUE, Wisdom in Revolt: Metaphorical Theology in the Book of Job, 84; K.J. DELL, The 
Book of Job, 198; R.C. HILL, “Job in Search of Wisdom”, 34-38.  

139 Por exemplo A. NICCACCI, «Giobbe 28», 54-56, fala do famoso kî inicial (28,1) que no seu 
entender parece estabelecer uma relação com o kî de 27,8 [cf. ainda S. TERRIEN, Job, 23, que encontra no 
cap. 28 afinidades com a língua e o estilo dos discursos de Yhwh]. Para um estudo mais aprofundado da 
relação do cap. 28 com as outras partes do livro ocorre-nos citar ainda a síntese apresentada por G. 
BORGONOVO, La notte e il suo sole, 61-68 e o estudo recente de A. LO, Job 28 as Rhetoric. An Analysis of 
Job 28 in the Context of Job 22-31. 

140 Cf. M. JASTROW, The Book of Job, 136; P. HUMBERT, «Le modernisme de Job», 151; H.H. 
ROWLEY, “The Book of Job”, 191; J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 593-598; A. NICCACCI, « Giobbe 28 », 
29-58]; HABEL, 391; HARTLEY, 27, que a seu modo defendem este hino como parte integrante do Livro 
de Job. 

141 A título de exemplo sugerimos M. JASTROW, The Book of Job, 136, que define o cap. 28 como um 
comentário a todo o Livro de Job, e R.B. LAURIN, “The Theological Structure of Job”, 78, segundo o qual 
o cap. 28 em conjunto com os caps. 29-31 desempenham um papel central no drama e no esquema 
teológico de todo o Livro. 

142 Cf. o balanço crítico de P. ZERAFA, The Wisdom of God, 62-67. 
143 Como um bom estudo do status quaestionis sugerimos C. KUHL, „Neuere Literarkritik“, 266-271; 

J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 400-532; L. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE DIAZ, Job, 55-63; J. van 
OORSCHOT, Gott als Grenze: Eine Literar-und Redaktionsgeschichtliche Studie zu den Gottesreden des 
Hiobbuches, 1-144;231-259; O. KEEL, Dieu répond à Job; une interprétation de Job 38-41 à la lumière 
de l'iconographie du Proche-Orient Ancien, 61s; G. BORGONOVO, La notte e il suo sole, 79 n. 127. 

144 Cf. A. Van HOONACKER, « Une question touchant la composition du Livre de Job », 161-189 e 
E.G. KRAELING, The Book of the Ways of God, 143-163, segundo os quais não existe nestes discursos 
qualquer referência directa a Job e nem uma solução ao problema do sofrimento do inocente colocado nos 
diálogos; W.A. IRWIN, “Prometheus and Job”, 94 e O. EISSFELDT, The Old Testament, 514, que 
consideram apenas 40,6-14 e 42,1-6 como textos autênticos. 

145 Cf. R.H. PFEIFFER, Introduction to the Old Testament, 674-675; O. EISSFELDT, The Old Testament, 
459-463 que prefere o segundo ao primeiro discurso, uma vez que, em sua opinião, ele se relaciona mais 
com a questão do justo sofredor, dominante em todo o livro. Enquanto o primeiro constitui um louvor ao 
Deus criador, de certo, modo semelhante ao hino do cap. 28 [cf. P. ZERAFA, The Wisdom of God, 38]. 
Entre os que defendem a integridade dos caps. 38,1-42,6 a partir de diferentes metodologias cf. S. 
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fizeram sucessivos acrescentos, fundamentam a sua posição na extensão do segundo 
discurso, que aparece como prolixo e banal, transformando-o numa segunda parte do 
primeiro.146 Os que sugerem a existência de dois discursos, utilizando um modelo de 
estrutura para o conjunto do livro de Job em partes de dois, três e quatro, e argumentam que 
cada um dos discursos tem finalidades diferentes: o primeiro refere-se à acusação de Job de 
que Deus falhara na administração de um mundo justo e o segundo desafia Job a render-se 
perante o Senhor da criação.147 Ao contrário daqueles que defenderam que os discursos de 
Yhwh não contribuem em nada para o desenvolvimento do drama, outros sublinham o 
apelo à intervenção divina que percorre todo o livro, do qual são um exemplo os pedidos 
insistentes de Job de justificação e de inocência perante Deus (Jb 13,22; 16,18-21; 19,25-
27; 29-31).148  

 
É no âmbito desta complexidade filológica e formal, que atravessa todo o livro de Job, 

que se tece o «drama» da vida de um homem, apresentado como «íntegro, recto e temente 
a Deus», que se desviava do «mal» (Jb 1,1). Uma disputa entre Deus e Satan, sobre a 
gratuidade da fé do ser humano, permite uma situação de prova que altera a vida e a 
condição deste homem (Jb 1,8-12; 2,3-6), no entanto Job mantém-se fiel (1,21-22; 2,10). 
Surpreendentemente, a narrativa alcança um momento estranho de silêncio (Jb 2,13), o 
casulo de onde irrompe o grito (3,1), as muitas perguntas (7,20; 10,3; 13,11.23.24; 21,7.15; 
24,1…) e o pedido final de um diálogo directo com Yhwh (31,35). O homem «íntegro e 
recto» nunca perdeu do horizonte o seu Deus, foi Ele quem Job sempre quis e procurou 
(9,11; 10,7; 30,20). O seu grito provoca a fé dos amigos (4,2.7.17.19; 5,27; 8,3.6.20; 11,7; 
15,17; 20,2.4; 22,4-5; 25,4). E quando a tensão parecia ter alcançado um novo silêncio 
motivado pelo impasse (31,40) surge a a voz de Elihu (32,6–37,24), que não substituirá a 
voz implorada e determinante de Yhwh (38,1–42,6). A voz que irrompe e confirmará a 
parte da insensatez (38,2; 40,2.8) e parte da fé de Job (42,7-8). Uma voz que não esquece de 
referir a precipitação dos amigos (42,7-8), mas revela um silêncio enigmático em relação ao 
jovem sábio Elihu. Este silêncio enigmático de Yhwh incomoda e constitui um amplo 

 
TERRIEN, Job, 28; A. WEISER, Das Buch Hiob, 46; GORDIS; L. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE DIAZ Job; 
HABEL; HARTLEY, 30-33; A. BRENNER, “Job the Pious? The Characterization of Job in the Narrative 
Framework of the Book”, 38; L.G. PERDUE, Wisdom in Revolt; G. BORGONOVO, La notte e il suo sole, 74 
n.105; 78-100. Salientamos J. LÉVÊQUE, « L'interprétation des discours de Yhwh (Job 38,1-43,6) », 203-
222, que, afastando-se radicalmente da sua posição inicial, onde defendia um só discurso de Yhwh (38,1-
39,30; 40,2.8-14) e uma só resposta de Job (40,3-5; 42,2-3.5-6), nos propõe uma leitura global nova dos 
capítulos 38-42, justificada por motivos de ordem literária, filológica e de retórica.  

146 Cf. G. FOHRER, „Zur Vorgeschichte und Komposition des Buches Hiob“, 249-267; J.E. HARTLEY, 
31, que considera as referências a Behemot e a Leviatã (40,15-24 e 40,25-41,26) como um acrescento 
posterior; e C. WESTERMANN, The Structure of the Book of Job, 105-123, que chega à mesma conclusão 
através de categorias formais. Este autor identifica o género dos discursos de Yhwh como um hino de 
louvor a Deus – louvor a Deus como criador (38,4-30) e de louvor a Deus como senhor da História (40,6-
41,26), transformando 40,7-14 numa segunda parte do primeiro discurso.  

147 Cf. HARTLEY, 32-33. 
148 Cf. A. van HOONACKER, « Une question touchant », 161-189; A.S. PEAKE, Job, 61; H.H. ROWLEY, 

“The Book of Job”, 190.  
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desafio, que não pode admitir que se reduza a figura e a mensagem de Elihu aos contornos 
de um conhecimento intermédio, de complemento ou de preparação. 

 
 

OPÇÃO METODOLÓGICA 
A intuição de que é impossível reduzir o enigma que envolve a figura e a mensagem 

de Elihu a uma simples extrapolação encontra, numa exegese que emana da composição 
que autor ofereceu às suas palavras, um caminho a encetar e um sentido ainda por 
interpretar. Esta exegese integra um processo actual que, sem descurar a procura diacrónica 
– para muitos, condição de autenticidade –, se lança numa leitura sincrónica, capaz de 
oferecer uma inteligibilidade ao texto bíblico, tal como ele se apresenta. É nesta leitura que 
situo a opção metodológica de uma análise retórica bíblica.  

 
Todos os entendidos e curiosos, no bom sentido, sabem como o texto bíblico e o seu 

significado têm sido objecto de uma exegese em continua mutação. Os limites do interesse 
puramente histórico da relação texto-autor foram-se deslocando na direcção texto-leitor, 
gerando uma crítica literária, de cunho vincadamente sincrónico. Para alguns uma crítica 
verdadeiramente oposta aos tipos de leitura diacrónicos lançados nos fins do séc. XIX. Na 
verdade, trata-se de uma crítica literária distinta da Literarkritik, proposta no início do séc. 
XIX. Enquanto esta tinha como objectivo principal a reconstrução da história do texto 
bíblico, a nova critica literária aparece como estritamente relacionada com o texto, agora 
visto como um produto e não como «uma pura janela para a história».149 J. Barton 
caracteriza este movimento como uma text-immanent exegesis, definindo-o como um 
estudo intensamente concentrado nas características literárias actuais do texto bíblico, sem 
qualquer pretensão fanática de encontrar o texto ou o autor original.150 Para todos os que 
aceitam este desafio, a nova orientação para o texto actual aparece acompanhada por um 
forte sentido crítico, que tende a prevalecer sobre a interpretação e a gerar um eclectismo 
sempre e cada vez mais aberto a uma cooperação e tolerância metodológica. Associam-se a 
este forte sentido crítico o eclodir de uma atenção particular ao impacto do texto bíblico no 
leitor e ao uso de modelos críticos capazes de evidenciar a experiência da leitura.151  

 
149 Cf. A.J. HAUSER, “Rhetorical Criticism of the Old Testament”, 3: “In contemporary Old Testament 

scholarship, the phrase ‘literary criticism’ needs to be understood as it would be by scholars working 
outside the field of biblical studies, who use the term to refer an analysis of the significant artistic features 
of a literary work…The phrase is not (and no longer should be) used to refer to the identification of 
literary sources lying behind the biblical text, an unusual nuance of ‘literary criticism’ that has been 
confined to the circle of Biblical scholarship”. 

150 Cf. J. BARTON, Reading the Old Testament: Method in Biblical Study, 2-13, é dele que recolhemos 
a expressão text-immanent exegesis. Este autor dá como exemplo de uma text-immanent exegesis os 
métodos sincrónicos: a crítica canónica e o estruturalismo; e estabelece algumas considerações muito 
oportunas sobre cada um deles no modo como relacionam texto-leitor, referindo as suas formas 
posteriores de crítica narrativa, crítica retórica, pragmatismo e pós-estruturalismo. 

151 Sobre este forte sentido crítico parecem muito oportunas as palavras de D.J.A. CLINES – J. Ch. 
EXUM, “The New Literary Criticism”, 11-12: “Most of them [exegetes] move freely from one critical 
approach to another… In their diversity, these essays reflect the multidisciplinary nature of these new 
criticisms… also suggest that what biblical study needs at this moment is not so much systematization as 
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No entanto, coexiste ainda, em muitos autores, a ideia de que os métodos se sucedem e 
não se interrelacionam, utilizando-os como um conjunto de técnicas desencarnado do 
horizonte crítico-literário em geral. Na tentativa de desfazer esta ambiguidade, defende-se a 
oportunidade de uma crítica acurada sobre o papel do método na compreensão e leitura de 
um texto bíblico; afirma-se que os métodos existem apenas para nos ajudarem a 
compreender os textos e reformula-se a compreensão do texto como uma literary 
competence.152 Esta reflexão provocou nos mais diversos âmbitos da exegese moderna uma 
nova compreensão do papel do método, entendido, agora, como o meio de tornar o exegeta 
competente num processo de conhecimento, no qual se procura evitar a todo o custo a 
superficialidade e a imprecisão. Por isso, numa nova crítica literária, o método propõe-se, 
não como uma simples aplicação de regras, mas essencialmente como uma procura 
orientada da informação que um texto nos pretende transmitir ou do tipo de significado que 
é apropriado procurar nele. É neste contexto que se prescreve uma análise retórica bíblica 
que, à semelhança de outros tipos de leitura sincrónica, suscita uma competência literária, 
sem qualquer pretensão a priori de corrigir os limites de uma leitura exclusivamente 
diacrónica. Propomos, por isso, estudar Jb 32–37 a partir da proposta da análise retórica 
bíblica, sem com isto descurar ou querer corrigir os estudos anteriores, manifestamente 
preocupados com a diacronia do texto. Desejamos poder oferecer um contributo válido à 
exegese moderna, que não se limite a ser um conjunto de hipóteses a acrescentar a tantas 
outras, mas algo que verdadeiramente ajude ao progresso do conhecimento dos caps. 32–37 
e da sua função no conjunto do livro.  

 
R. Meynet descreve a análise retórica bíblica como uma etapa do estudo exegético de um 

texto, que não dispensa em absoluto os contributos da crítica textual, do estudo 
lexicográfico e gramatical, ou até mesmo da contextualização histórica, social e religiosa.153 

 
a spirit of exploration and methodological adventurousness… There are no holds barred, and no 
automatically inappropriate angles of vision… Biblical scholars are beginning to see the need to develop 
critiques of their material in order to make their criticism truly critical”. Outros autores fixam-se no leitor 
considerando-o verdadeiramente um novo foco [cf. E.V. MCKNIGHT, The Bible and the Reader, xviii: 
“Our goal is no longer a meaning behind the text which creates distance but rather a meaning in front of 
the text which demands involvement”]. 

152 Cf. J. BARTON, Reading the Old Testament, 11: “Instead of saying simply that methods of biblical 
study aim to assist understanding of the text, we may say that they aim to make the student competent in 
reading biblical material”. O termo competence, assim como outros, emergem do vocabulário da 
linguística moderna e de um modo especial do movimento iniciado por F. SAUSSURE (1931) [cf. Cours de 
linguistique générale, I]. Para um aprofundamento sobre este vocabulário cf. J. CULLER, Structuralist 
Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature, cap. I. Segundo estes autores, literary 
competence não significa apenas ter um determinado conhecimento literário, significa essencialmente 
demonstrar competência no uso das convenções literárias próprias, mostrando reconhecê-las no 
género/modo em que são usadas.  

153 Cf. PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, A interpretação da Bíblia na Igreja, 37-39 e R. MEYNET, 
Rhetorical Analysis. An Introduction to Biblical Rhetoric, 309-310, que vê nisto uma vantagem sobre 
aqueles que se afirmam simplesmente como métodos: “If it is considered a method, this means that it 
represents only one possibility among many... according to personal taste… On the other hand, if it is 
seen as one of the operations of the exegetical work, on a par with textual criticism, morphological or 
syntactic analysis, lexicographical research, and others, it became as necessary as they are.”  
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A sua novidade reside essencialmente na relação intrínseca e objectiva que esta etapa «do 
estudo exegético de um texto» procura estabelecer entre compreensão e composição.154 P. 
Beauchamp reconhece nesta relação o mérito de clarear em nós uma visibilidade 
obscurecida pelos nossos hábitos de procurar sempre no texto bíblico elementos de 
significado e de transição. Segundo este autor, esta clarificação dá-se na capacidade que a 
análise retórica bíblica tem de desmontar a nossa resistência aos elementos de repetição e 
contraste, pela transformação da nossa impressão inicial de desordem literária, num 
caminho de compreensão do texto e de descoberta de uma lógica onde, com ou sem 
transição, as palavras falam umas às outras através de uma combinação rica de ritmos 
verbais.155 É certamente por isso que, no confronto com um texto ou um livro bíblico, a 
análise retórica bíblica pressupõe sempre o seu carácter composto, procurando encontrar 
nele uma lógica não imposta de fora, mas a ser descoberta nos vários níveis de organização 
morfológica do texto.156 Talvez por isso, Th. Boys fala da descoberta, conhecimento e 
compreensão do texto bíblico como arte, invenção e intenção.157  

 
A análise retórica nasce de uma atenção particular ao paralelismo bíblico que encontra 

um momento determinante nos estudos de R. Lowth.158 Na 19ª lição da sua obra De sacra 
poesi Hebraeorum, este autor reconhece que a disposição poética das frases é constituída 
por uma igualdade de membros em cada período, numa espécie de paralelismo entre elas. 
Este autor chamou à correspondência de objectos e de expressões, por vezes, na mais exacta 
simetria, paralelismo dos membros (sinonímico, antitético e sintético).159 Segundo R. 
Lowth, é nesta forma de paralelismos que se fundamenta a versificação do texto hebraico, 
sublinhando a sua extraordinária importância contra os que consideram o paralelismo 

 
154 Cf. R. MEYNET; «Un nuovo metodo per comprendere la Bibbia: L'analisi retorica», 121-134. No 

documento da Comissão Pontifícia Bíblica reconhece-se não só esta relação mas também a atenção 
particular deste tipo de análise aos traços específicos da tradição literária bíblica; uma tradição radicada 
numa cultura semita e com um gosto refinado pelas composições simétricas que estabelecem diferentes 
relações entre os elementos do texto [cf. PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, A interpretação da Bíblia, 38]. 

155 Cf. P. BEAUCHAMP, in R. MEYNET, Rhetorical Analysis, 11-15. 
156 Cf. R. MEYNET, Rhetorical Analysis; 180: “The Biblical texts form a well composed wholes, they 

are organized according to laws of a specific, Semitic and not western, rhetoric, and one should therefore 
trust as they have their own internal logic.”  

157 Cf. Th. BOYS, A Key to the Book of the Psalms, 42 in R. MEYNET, L'analyse rhétorique. Une 
nouvelle méthode pour comprendre la Bible, 100: “Ici (dans les exemples analysés précédemment) nous 
avons les traces les plus évidentes de l’art, de l’invention et de l’intention”. 

158 Este autor é conhecido como o “pai” da análise da poesia bíblica [cf. R. MEYNET, L'analyse 
rhétorique, 25], embora a existência de paralelismo no texto bíblico tenha sido sublinhada muito tempo 
antes por RASHI (1040-1105); A. IBN EZRA (1089-1164) e D. KIMCHI (1160-1235). Para um estudo mais 
aprofundado das características da poesia hebraica cf. G.B. GRAY, The Forms of Hebrew Poetry: 
Considered with Special Reference to the Criticism and Interpretation of the Old Testament, 17s; J.L. 
KUGEL, The Idea of Biblical Poetry. Parallelism and Its History.  

159Cf. R. LOWTH, De sacra poesi Hebraeorum praelectiones academicae Oxonii habitae, in R. 
MEYNET, L'analyse rhétorique, 25-37. Paralelismo dos membros é uma figura de base da análise retórica, 
segundo a qual uma proposição (membro) é sempre seguida de outra, à qual corresponde de modo 
sinonímico (quando os dois membros apresentam o mesmo significado), antitético (quando os dois 
membros oferecem um significado oposto), e sintético (quando a ideia desenvolvida nos dois membros se 
completa). 
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bíblico fútil e inútil.160 Junta-se a ele C. Schoettgen, importante pela sua reflexão sobre a 
exergasia literária: a união de frases inteiras com o mesmo significado. Esta exergasia 
distingue-se da sinonímia pela capacidade de conjugar mais do que um termo ou até mesmo 
frases inteiras.161 Depois desta reflexão sobre o paralelismo e a exergasia literária, J.-A. 
Bengel ponderou a questão das estruturas concêntricas, que defendeu como importantes e 
indispensáveis na percepção da beleza e vigor do discurso, e na compreensão do sentido 
verdadeiro e pleno do texto bíblico.162 Igualmente sensível à composição do texto, este 
autor realiza do ponto de vista da forma aquilo que R. Lowth tinha feito em relação ao 
conteúdo, dedicando-se ao estudo de unidades mais vastas, onde R. Lowth tinha apenas 
visto um conjunto de dísticos de paralelismo sinonímico.163 

 
No séc. XIX, o paralelismo bíblico conheceu um desenvolvimento significativo nos 

estudos de J. Jebb (1820) e Th. Boys (1824), que os transformou nos verdadeiros 
fundadores de uma análise retórica bíblica. Na sua proposta de revisão dos princípios de R. 
Lowth, o grande percursor, J. Jebb sugere uma correcção na noção de paralelismo 
sinonímico, que defende dever chamar-se apparenté (cognate paralellism). Este autor 
sugere certas variantes de paralelismo poético, até então ignoradas pelos seus antecessores. 
Entre elas, o paralelismo inverso, presente em algumas estrofes onde, seja qual for o 
número de linhas, a primeira é paralela à última, a segunda à penúltima numa ordem que 
converge para o interior (Pr 23,15-16; Sl 123,1-3).164 O contributo significativo de J. Jebb é 
ampliado por Th. Boys que decide dedicar-se ao estudo de textos mais longos – capítulos, 
cartas e salmos – defendendo que o paralelismo inverso se estende também ao texto 
narrativo (Jz 10,17).165 Segundo este autor, é natural que não se encontre nas grandes 
composições a beleza dos arranjos das mais pequenas. No entanto, é através delas que se 

 
160 Cf. R. LOWTH, De sacra poesi Hebraeorum, 59, in R. MEYNET, L'analyse rhétorique, 36: “Si 

quelqu’un regardait comme futile et sans utilité, cette recherche des membres et des divisions des 
périodes, qu’il songe que rien n’est d’un plus grand avantage et d’un écrivain, que de bien saisir, et 
d’avoir toujours présents à l’esprit, le caractère général et les traits particuliers de son style: qu’il sache 
encore que la plupart des erreurs, dans lesquelles sont tombés tous les interprètes, n’ont point d’autre 
cause que la négligence de ce point important, et que rien aujourd’hui ne promet une moisson plus 
abondante à ceux qui s’adonnent à la critique sacrée, que l’application soigneuse et attentive qu’ils 
apporteront à cette étude.” Sobre outros autores que o antecederam, nesta temática, cf. os estudos de U. 
BONAMARTINI, « L'epesegesi nella Santa Scrittura », 424-444; A. BAKER, “Parallelism: England's 
Contribution to Biblical Studies”, 429-440. 

161 Cf. C. SCHOETTGEN, Horae Hebraicae et Talmudicae in Universum Novum Testamentum, 1249. 
162 Cf. J.A. BENGEL, Gnomon Novi Testamenti in quo ex nativa verborum vi simplicitas. Embora 

considerado pelos seus sucessores como aquele que descobriu as estruturas concêntricas, a verdade é que 
já no mundo hebraico do séc. XIV existia a consciência destas estruturas [cf. Kaballe, mass 214, 
Vaticano, in Enciclopédia Judaica, 2, 1368]. 

163 Cf. R. MEYNET, L'analyse rhétorique, 46. 
164 Cf. J. JEBB, Sacred Literature Comprising a Review of The Principles of Composition, 39-41.57-

65] in R. MEYNET, L'analyse rhétorique, 52-55.59-62. Este autor explicita ainda a existência de um 
artifício de construção literária muito próximo do tipo de paralelismo inverso, que ele defende poder 
considerar-se um hebraísmo e como um traço específico da poesia hebraica. 

165 Este autor é o primeiro a analisar a composição dos textos completos de 1 e 2 de Th, 2P, Fm, 
demonstrando a presença significativa de paralelismo, de modo particular o paralelismo inverso [cf. Th. 
BOYS, A Key to the Book of the Psalms, 48-54]. 
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consuma uma etapa, jamais realizada, na redescoberta dos verdadeiros princípios da 
composição bíblica, tão importantes quanto o conhecimento da língua original. Enquanto R. 
Lowth se ocupou essencialmente com a poesia Heb., J. Jebb e Th. Boys procuraram 
demonstrar que o carácter de composição se estende aos textos do NT, tornando-se os 
primeiros que descreveram uma retórica que não é apenas Heb. mas bíblica, capaz de reger 
textos escritos em Heb. e em Greg..166  

 
A reflexão continuou, porém nem sempre com o mesmo entusiasmo e clareza. F. 

Koester fala de teoria estrófica, i.e. do paralelismo que rege os grupos de versículos que 
formam as estrofes.167 Outros, como D.H. Mueller, preferem falar da estrutura das estrofes 
e da responsio, como a correspondência entre a estrofe e a antístrofe, pela métrica, 
disposição dos membros, ideias e palavras idênticas ou com a mesma assonância.168 Dez 
anos depois, J.K. Zenner inventa aquilo que chamou strophe alternante, denominada por 
outros como estrofe intermediária.169 O séc. XIX termina com o contributo de E.W. 
Bullinger, o primeiro a colocar em relevo as simetrias através da tipografia.170 Depois 
destes contributos, a teoria do paralelismo de membros e do paralelismo inverso, tal como 
fora apresentada e discutida por R. Lowth e J. Jebb, não conhece um desenvolvimento 
significativo. No entanto, alguns nomes marcam o início do séc. XX. Entre eles, Ch. 
Souvay que, distanciando-se da linha do paralelismo de membros iniciada por R. Lowth, 
propõe a imagem do paralelismo métrico e a existência do verso monóstico, criando aquilo 
a que chamou artifícios estilísticos e as marcas de composição dos textos, que exemplificou 
como: anáfora (repetição de um ou mais nomes no início de frases consecutivas), epífora 
(repetição no fim de vários membros consecutivos), symploke (a combinação da anáfora e 
da epífora), ploke (o retomar no início e no fim de duas frases sucessivas), regressio (o 
retomar de membros de uma numeração), anadiplosis (repetição no início da frase das 
últimas palavras da frase precedente), catena ou anadiplosis iterata (anadiplosis que se 
mantém nos membros das frases sucessivas).171 O paralelismo bíblico conheceu ainda o 
contributo de M. Jousse e N.W. Lund, importantes pelo facto de trazerem à reflexão 

 
166 Cf. R. MEYNET, L'analyse rhétorique, 123. 
167 Cf. F. KOESTER, „Die Strophen oder der Parallelismus der Verse der Hebraischen Poesie“, 40-114. 
168 Cf. D.H. MUELLER, Die Propheten in Ihrer Ursprünglicheren Form, 1-3. 
169 Cf. J.K. ZENNER, Die Chorgesänge im Buche der Psalmen.A sua posição representa uma inovação 

em relação a J. Forbes que quarenta anos antes, preferira retomar a linha iniciada com J. Jebbs e Th. Boys 
introduzindo um novo elemento ao paralelismo de membros (as unidades textuais em relação contêm o 
mesmo tamanho), sublinhando que a função da construção concêntrica é valorizar o centro da construção 
[cf. J. FORBES, The Symmetrical Structure of Scripture, 82]. 

170 Cf. E.W. BULLINGER, A Key to the Psalms Being a Tabular Arrangement. 
171 Cf. Ch. SOUVAY, Essai sur la métrique des Psaumes, 144: “Le style poétique, en effet, fait usage 

non seulement d’un vocabulaire plus noble, plus rare et plus recherché que celui de la prose, et de figures, 
soit de mots, soit de pensée, plus nombreuses; mais aussi de certains artifices littéraires destinés à 
produire un effet spécial sur le lecteur.” Ainda antes dele, ocorre citar A. Condamin, importante pelo seu 
trabalho de introdução à estrofe hebraica [cf. A. CONDAMIN, Poèmes de la Bible, avec une introduction 
sur la strophique hébraïque, 23-26]. 
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anterior a ideia de ritmo e de organização das estruturas concêntricas.172 N.W. Lund 
distingue-se pelo seu desejo de mostrar como o reconhecimento do concentrismo bíblico 
pode oferecer resultados importantes na compreensão do sentido e na resolução de 
problemas textuais antigos. Foi ele o primeiro a tentar delinear as leis de organização das 
estruturas concêntricas.173 Neste percurso, ocorre citar o estudo de E. Galbiati, importante 
pela apresentação de 15 leis que orientam a composição dos textos narrativos da Bíblia;174 o 
estudo análogo de P. Lamarche com a tentativa de hierarquização cuidada dos critérios de 
delimitação daquilo a que chamou de morceaux (partes de texto);175 e a análise de A. 
Vanhoye à carta aos Hebreus, intensamente centrada na explicação dos índices literários 
que marcam a sua estrutura.176 Entre eles o mot-crochet (procedimento mecânico de 
transição) que procura ligar dois parágrafos consecutivos pela repetição do mesmo termo e 
o anúncio do sujeito (procedimento inteligente de composição).177  

 
Incluindo a reflexão histórica sobre o paralelismo bíblico, a análise retórica de um texto 

bíblico reflecte, particularmente, sobre a composição do texto, que considera construída 
numa relação, disposição e eventual repetição de diversos elementos linguísticos, que 
desabrocham em figuras de composição.178 Segundo R. Meynet, a análise retórica nasce 
precisamente do reconhecimento desta relação e disposição. Por isso, uma das primeiras 
etapas deste processo é notar a relação de identidade ou de oposição entre os diferentes 
elementos linguísticos de um texto, uma relação que pode ser construída sob a forma de 
lexemas e morfemas, total ou parcialmente idênticos. Este fenómeno pode ocorrer ao nível 
lexical e na sintaxe. Segundo R. Meynet, os elementos linguísticos, nos seus diferentes 
níveis de organização, contêm uma função retórica acima da sua função semântica ou 
sintáctica. A análise retórica bíblica dedica-lhes uma grande atenção, assinalando aquilo que 
efectivamente serve como marca de composição do texto. Todavia, a função retórica de um 
texto não é determinada apenas pela relação de identidade ou de oposição, mas também 

 
172 Cf. R. MEYNET, L'analyse rhétorique, 144: “Dans cette voie peuvent se reconnaître tous ceux qui 

aujourd’hui se consacrent à l’analyse des textes en mettant entre parenthèses l’histoire de leur formation”. 
173 Cf. N.W. LUND, Chiasmus in the New Testament, 40-57; ID., “The Significance of Chiasmus for 

Interpretation”, 105-123. 
174 Cf. E. GALBIATI, La struttura letteraria dell'Esodo, 15-37. 
175 Cf. P. LAMARCHE, Zacharie IX-XIV. Structure littéraire e messianisme, 25-31. 
176 Cf. A. VANHOYE, « La structure centrale de l'Epître aux Hébreux »; ID., « Les indices de la 

structure littéraire de l'Epître aux Hébreux ». 
177 Depois deles muitos outros autores continuaram a aprofundar estruturas do texto, nomeadamente a 

sua composição retórica. Entre os mais recentes, N.J. TROMP, Primitive Conceptions of Death; R.C. 
TANNEHIL, “The Magnificat as Poem”; J. WAARD, “The Chiastic Structure of Amos 5,1-17”; A. di 
MARCO, Il chiasmo nella Bibbia, contributi di stilistica strutturale; J. WELCH, Chiasmus in Antiquity: 
Structures, analyses, exegesis; G. MOUNIN, « Une Rhétorique Biblique? »; F. ROUSSEAU, « Les structures 
littéraires du Benedictus (Lc 1,68-79) »; S.E. PORTER – D.L. STAMPS, The Rhetorical Interpretation of 
Scripture. Neste conjunto, ocorre particularizar os estudos de R. MEYNET, significativos pelo seu 
contributo singular de sistematização da etapa de análise retórica, e normativos para o estudo que 
pretendemos apresentar. 

178 Cf. R. MEYNET, L'analyse rhétorique, 117. Num dos seus escritos recentes, R. Meynet fala de 
«Binarité e Parataxe». O primeiro assinala o valor da repetição e o segundo a suposta relação entre termos 
ou expressões [cf. R. MEYNET, Lire la Bible, 91-100]. 
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pela disposição dos diversos elementos linguísticos de um texto. É ela a responsável pelos 
níveis de composição, na qual se salientam os diferentes paralelismos e estruturas 
concêntricas. R. Meynet define sete níveis de composição: o membro, o segmento, o trecho, 
a parte, a passagem, a sequência e a secção.179 O membro, um lexema ou até mesmo um 
morfema com mais de uma sílaba, constitui a unidade mais pequena da organização 
retórica.180 O segmento é a unidade superior ao membro. Podem existir vários segmentos 
apenas com um membro (unimembro); no entanto, a grande maioria de segmentos é 
composta de dois membros (bimembro) ou de três membros (trimembro).181 O trecho é a 
unidade superior ao segmento. Pode compreender um, dois ou três segmentos. Também 
eles podem ser classificados segundo o número de membros que apresentam; o mais 
pequeno, um membro e o maior nove, i.e. um segmento trimembro de três membros, 
dispostos nas figuras básicas de paralelismo e «concentrismo». A parte é formada por dois 
ou três trechos. Ela não se define pelo número de membros mas pelo grau de complexidade 
da sua organização textual. A passagem pode ser formada por uma ou mais partes. No 
entanto, ela pode ser considerada uma unidade autónoma, isto é, uma espécie de unidade 
mínima de leitura. É o caso da parábola ou da história, que não é possível interromper antes 
do fim.182 Não é assim com o segmento, o trecho ou a parte; ainda que seja possível 
identificar os seus limites, eles não têm uma autonomia real, porque aquilo que descrevem 
refere-se sempre a um todo, do qual não se podem separar. Embora autónoma, a passagem 
pode ser composta igualmente por uma ou mais partes, a unidade do nível imediatamente 
anterior (Sl 113 composto por cinco partes e Sl 146 por sete partes). Quando temos uma ou 
mais passagens relacionadas entre si, podemos dizer que estamos diante de uma sequência. 
Se for o caso de um grupo de sequências, então entramos no âmbito de uma secção, a 
última figura de composição que, multiplicada, dá origem ao livro. As secções podem ligar-
se através de expressão inicial e temática semelhante ou por uma relação entre as 
sequências. O paralelismo bíblico e a relação entre os elementos linguísticos encontram 
nestas figuras de composição uma sistematização, sob a qual se estabelece o desenho final 
da composição. Elas são a base determinante para uma compreensão do movimento do 
texto e, consequentemente, da sua mensagem. Na composição final, a análise retórica 
sublinha com particular relevo aquilo que aparece colocado no centro, tal como havia sido 
defendido por Th. Boys e alguns anos mais tarde por J. Forbes.183 Um século depois, N.W. 

 
179 Limitamo-nos a uma apresentação sumária de cada uma destas figuras, remetendo para o estudo 

particularizado apresentado por R. MEYNET, L'analyse rhétorique, 197-300. 
180 Um exemplo de membro é a expressão «Eu (sou) o Senhor teu Deus» (Ex 20,2), que conta três 

termos ligados cada um pela relação que estabelecem entre si tornando-os uma única proposição [cf. R. 
MEYNET, L'analyse rhétorique, 201]. 

181 Sobre o trimembro Cf. C. SCHOETTGEN, Horae Hebraicae et Talmudicae in Universum Novum 
Testamentum: « LOI X: Il existe une exergasia à trois membres…»; R. LOWTH, De sacra poesi 
Hebraeorum, in R. MEYNET, L'analyse rhétorique, 42; W.G.E. WATSON, Classical Hebrew Poetry. A 
Guide to it techniques, 78. 

182 A passagem corresponde, em princípio, aos limites da perícope. 
183 Cf. Th BOYS, A Key to the Book of the Psalms, 29 que define o papel do centro de uma composição 

concêntrica como «clé de voûte»; J. FORBES, The Symmetrical Structure of Scripture, 82 dirá: « L’idée 
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Lund continuou a desenvolver esta intuição, integrando-a como a primeira das suas «lois 
des structures chiastiques».184 Neste processo, são de particular relevância os estudos de R. 
Meynet, segundo o qual este centro pode aparecer sob a forma de uma pergunta, uma 
parábola, uma bênção, um provérbio ou uma profecia.185 A sua função é sempre 
enigmática, representando apenas um aspecto particular de um fenómeno vasto e complexo: 
o da função do centro nas construções concêntricas dos textos bíblicos.186 
 

Todos os que, depois de 1820, fundaram e desenvolveram a análise retórica, são 
unânimes em afirmar a sua extraordinária especificidade e fecundidade, nomeadamente no 
que diz respeito à crítica textual, tradução e interpretação.187 R. Meynet situa, no entanto, 
como o seu primeiro traço da especificidade e fecundidade, o esforço de delimitar um texto 
e determinar o seu contexto. Partindo do facto de que cada livro bíblico constitui um todo 
orgânico, a análise retórica bíblica assume como tarefa vital a identificação das unidades 
literárias de organização do texto. Fá-lo examinando o paralelismo, ponderando a relação 
entre os elementos linguísticos e desenhando as figuras de composição, descobrindo novas 
noções de contexto, onde a perícope não se define pela compreensão das que lhe são 
imediatas, mas sim pelo conjunto de unidades que constituem a unidade superior em que ela 
se integra.188 A importância desta operação aparece numa definição da continuidade e 
coerência da unidade literária, quase sempre dependente de uma identificação semelhante à 
das unidades literárias contíguas. Uma vez estabelecida a continuidade e a coerência entre 
as diferentes unidades, pode então entrar-se no nível de compreensão, onde é cada um dos 
membros que permite entender objectiva e criativamente o outro. A um segundo nível, o da 
passagem, a questão da coerência ou da regularidade da composição torna-se ainda mais 
importante, uma vez que frequentemente a delimitação da unidade literária só é possível 
através de um estudo da composição interna dos vários segmentos. O trabalho só termina 
quando, depois da passagem, se consegue identificar a sequência e, depois desta, a secção, 
até se conseguir estabelecer a estrutura de todo o livro. Esta capacidade de reconhecer que 
cada palavra tem um significado, não só pela sua função gramatical ou sintáctica mas 

 
centrale, telle un coeur, peut être le centre qui anime l’ensemble, envoyant son énergie et sa chaleur vitale 
jusqu’aux extrémités ». 

184 N.W. LUND, Chiasmus in the New Testament, 40: « Le centre marque toujours le tournant [du texte] ». 
185 Cf. R. MEYNET, “The Question at the Centre: A Specific Device of Rhetorical Argumentation in 

Scripture”, 200-214. 
186 Cf. R. MEYNET, Lire la Bible, 121-144: « …il est clair que ‘la question au centre’ ne représente 

qu’un cas particulier d’un phénomène beaucoup plus large et plus complexe: celui de la fonction du 
centre des constructions concentriques des textes bibliques. Le chantier est à peine ouvert ». 

187 Cf. C. SCHOETTGEN, Horae Hebraicae et Talmudicae in Universum Novum Testamentum: 43]; J.A. 
BENGEL, Gnomon Novi Testamenti, 45-46; R. LOWTH, De sacra poesi Hebraeorum, 36; J. JEBB, Sacred 
Literature, 52; Th. BOYS, A Key to the Book of the Psalms, 91S.100-03.124; N.W. LUND, Chiasmus in the 
New Testament, 145-46.156-57.165-166. 

188 Cf. R. MEYNET, Rhetorical Analysis, 181; ID., « Le vin de la nouvelle Aliance. La parabole du 
vieux e du neuf (Lc 5,36-39) dans son contexte », 5-27, sobretudo este último, onde o autor oferece uma 
análise actualizada desta questão. 
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também pelo lugar que ocupa no texto, constitui certamente a grande novidade da análise 
retórica bíblica, nomeadamente em relação a outros tipos de análise retórica.189  

O segundo traço de fecundidade situa-se ao nível da interpretação, que decorre do 
trabalho de delimitação e identificação literária de um texto e de uma habilidade de ler 
diferentes passagens em conjunto e mostrar os seus efeitos de sentido, muitas vezes 
impossíveis de visualizar numa leitura realizada em pequenas partes. O objectivo é 
compreender as relações entre as simetrias mais variadas e poder mostrar as relações de 
conteúdo, i.e., ser a porta de entrada para o sentido.190 Um terceiro traço ainda de 
fecundidade situa-se ao nível da tradução. Existe uma atenção particular à ordem dos 
termos que desempenham uma função retórica; uma atenção que se preocupa em respeitar o 
mais possível a sua função lexical.191 Isto significa, por exemplo, que se evita traduzir a 
mesma forma verbal com diferentes verbos; ou alterar a ordem das palavras e construções 
sintácticas. Um último traço, ainda digno de nota, é o da crítica textual. A análise retórica 
oferece novos critérios capazes de ajudar a fazer uma escolha entre as diferentes variantes, e 
especialmente a decidir se uma parte do texto pode ser considerada uma omissão ou adição. 
É também neste sentido que a análise retórica de um texto acontece como uma etapa da 
exegese bíblica, capaz de discutir os resultados de outras etapas que, independentes dela, 
partilham da mesma finalidade: a compreensão do texto. Certamente por isso, R. Meynet 
defende que considerar a análise retórica uma das operações necessárias ao estudo 
exegético equivale a dizer no mesmo fôlego que não é a única. 192 

 
Integrando um esforço comum de compreensão do texto, a análise retórica bíblica 

afirma-se como um novo tipo de análise, capaz de integrar as características literárias de um 
pensamento hebraico, sempre mais concreto que abstracto e mais evolutivo que linear, 
defendendo como uma criação inteligente e criativa aquilo que as regras de uma retórica 
clássica afirmam muitas vezes má construção. E acreditando na lógica interna do texto 

 
189 Referimo-nos concretamente à proposta do rhetorical criticism, que tem em J. Muilenburg o seu 

mais directo precursor. Partilhando de um mesmo impulso de uma nova crítica literária, também ela 
começou por concentrar-se no modo como a linguagem do texto é tecida, oferecendo uma atenção muito 
particular aos processos de escrita, às metáforas e paralelismo, à estrutura poética ou narrativa e às figuras 
de estilo. A sua diferença em relação à análise retórica emerge quando tenta dar a este tipo de crítica 
retórica uma configuração metodológica capaz de salvaguardar a tripla relação forma-conteúdo-leitor, 
retomando os contornos da tradição clássica greco-latina. Ao escolher esta via, a concentração na arte 
literária de um texto transformou-se num estudo da arte da persuasão, a definir-se segundo os parâmetros 
da retórica clássica, essencialmente como uma teoria de argumentação [cf. J. MUILENBURG, “Form 
Criticism and Beyond”; Ch. PERELMAN – L. OLBRECHTS-TYTECA, The New Rhetoric: A Treatise on 
Argumentation; G. KENNEDY, New Testament Interpretation Through Rhetorical Criticism; ID., A New 
History of Classical Rhetoric, 3-14; W. WUELLNER, “Where is Rhetorical Criticism Taking Us?”, 448-
463; P. van der LUGT, Rhetorical Criticism and the Poetry of the Book of Job, 415-455]. 

190 Expressão de P. BEAUCHAMP («la forme est la porte du sens»), in R. MEYNET, Rhetorical Analysis, 8. 
191 Cf. G. MOUNIN, “Biblical Rhetoric and Faithful Translation”, 336-340. 
192 Cf. R. MEYNET, Rhetorical Analysis, 309: “To pretend that rhetorical analysis is one of the 

necessary operations of the exegetical work amounts to saying in the same breath that it is not the only 
one.” 
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bíblico, a análise retórica bíblica propõe-se como uma crítica da crítica,193 de um modo 
especial da tradicional crítica literária (Literarkritik), da qual duvida com mais facilidade do 
que do texto ou da sua tradição manuscrita.194 A análise retórica não parte de uma teoria 
literária emprestada, mas sim de um exame do texto, tal como se apresenta, limitando-se a 
descrever os fenómenos encontrados. É no interior deste estudo que nascem os seus grandes 
pressupostos: os textos bíblicos são compostos e bem compostos; existe uma rétorica 
especificamente bíblica; por princípio confiar nos textos tal como eles se apresentam.195  
 
 
ORGANIZAÇÃO DA TESE 

A opção por um caminho de análise retórica bíblica faz que as perspectivas 
fundamentais de trabalho sobre Jb 32–37 incidam particularmente: no estudo da 
composição e estrutura, na proposta de uma tradução e de uma crítica textual integrada, e na 
realização de uma interpretação consequente e coerente. Tomámos como texto base o TM 
na versão crítica da BHK, BHS e LXX, apoiando o nosso estudo filológico em diversos 
léxicos e dicionários temáticos.196 Este estudo obedecerá a um procedimento prático, 
concomitante à análise da composição geral dos então chamados «discursos de Elihu».  

 
Ao nível formal, os caps. 32–37 aparecem bem delimitados tematicamente por aquilo 

que os precede – o fim das palavras de Job (31,40b) – e o que se segue – discursos de Yhwh 
(38,1–42,6). Abre com um momento a que chamámos Introdução, distinta da parte poética 
dos discursos pela sua forma de narrativa (32,1-6a), e seguida pela repetição cadenciada de 
uma fórmula introdutiva, que mostraremos assinalar apenas o início de um novo momento 
no discurso, que introduz uma sequência. 

 
 32,6a  wayya‘an   ’ĕlîhû’ ben-barak’el habbûzî    wayyō’mar 
 34,1   wayya‘an   ’ĕlîhû’           wayyō’mar 
 35,1   wayya‘an   ’ĕlîhû’           wayyō’mar 
 36,1   wayyōsep   ’ĕlîhû’           wayyō’mar 
……………………………………………………………………………………………… 

 
193 Cf. R. MEYNET, Rhetorical Analysis, 177 que usa a expressão crítica da crítica num contexto de 

proposta de revisão de uma atitude histórico-crítica, que durante mais de um século sugeriu, e em muitos 
casos impôs, uma correcção ao TM, corrigindo vogais e consoantes, mudando a ordem dos verbos. 

194 Foi neste sentido que concorreram também, e com grande sucesso, os esforços de uma análise da 
estrutura do texto bíblico, bem representados nos estudos de E. GALBIATI, La struttura letteraria; P. 
LAMARCHE, Zacharie IX-XIV. Structure littéraire; A. VANHOYE, « Les indices de la structure littéraire de 
l'Epître aux Hébreux »; M. GILBERT, « La structure de la prière de Salomon (Sg 9) » ; ID., La critique des 
dieux dans le Livre de la Sagesse e em autores mais recentes como P. BIZZETTI, Il Libro della Sapienza: 
struttura e genere letterario; V. D’ALARIO, Il Libro del Qohelet: struttura letteraria e retorica; e L.J. de 
REGT – J. de WAARD – J.P. FOKKELMAN, Literary Structure and Rhetorical Strategies in the Hebrew 
Bible que recentemente publicaram uma obra conjunta sobre a estrutura literária e as estratégias retóricas 
na Bíblia Hebraica. 

195 Para um aprofundamento maior de cada um destes pressupostos cf. R. MEYNET, Lire la Bible, 145-156. 
196 Como léxicos principais usamos BDB, BL, GKC, HALAT, Ahw, CAD, CTA, KAI, KBL, KTU, UT e 

como dicionários temáticos ABD, NIDOTTE, TDOT, THAT. 
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 32,6a   Respondeu   Elihu filho de Barachel, de Buz,   dizendo: 
 34,1   Respondeu   Elihu            dizendo: 
 35,1   Respondeu   Elihu            dizendo: 
 36,1   Continuou   Elihu            dizendo: 

 
Por isso, a secção (Jb 32,1–37,24) aparece composta por uma breve introdução (32,1-6a) 

e um conjunto de sequências, dispostas numa estrutura concêntrica: A1 (32,6b–33,33), B1 
(34,2-37), B2 (35,2-16), A2 (36,2–37,24). Cada sequência é constituída por três passagens, 
com excepção de uma (B2), que é composta de uma única passagem. Porque privilegiamos 
o texto na sua forma actual, não serão objecto de discussão as questões já bastante 
exploradas nos estudos histórico-críticos sobre a autenticidade e a história de redacção dos 
caps. 32–37. No entanto, incluiremos sempre, na apresentação breve a cada sequência uma 
referência, em nota de pé de página, a outras divisões resultantes destes estudos.  
 

O estudo de cada sequência inclui a análise de cada passagem e, em cada passagem, de 
cada parte ou sub-parte.197 Iniciaremos sempre com uma tradução, que respeite o mais 
possível a letra do texto hebraico. Por regra, opto por uma tradução que, embora pareça 
oferecer mais dificuldades, seja aquela que menos altere ou prejudique o texto original.198 
As escolhas de tradução e de crítica textual aparecem num único bloco e são posteriormente 
avaliadas no estudo da composição. Neste sentido, não nos limitamos a sublinhar as 
diferentes propostas dos estudos linguísticos e filológicos, que particularizamos numa 
apresentação breve de um ou outro termo, mas avançaremos com opções de tradução e de 
crítica textual que construam uma coerência com a composição e estrutura que encontramos 
no texto.199 O que significa abrçar sempre um trabalho de inter-relação e interdependência 
entre composição e tradução. A tradução será o mais possível literal, quando estivermos a 
trabalhar nos níveis mais elementares do segmento, trecho e parte, mas diminuirá quando 
passarmos aos níveis da passagem ou da sequência, com uma excepção para os aspectos 
sintácticos e lexicais mais relevantes. 

 
Depois de um primeiro trabalho de tradução, a nossa tarefa é a de esboçar uma estrutura 

e composição para diferentes passagens, que dê um espaço e voz à fluência da linguagem e 

 
197 Na estudo de cada parte procurámos uma disposição gráfica que permita ao leitor ter sempre diante 

de si o texto hebraico e a tradução. Esta preocupação obrigou-nos, em alguns casos, a repetir os quadros 
analisados. Trata-se, portanto de uma repetição intencional e não de um erro gráfico. 

198 Seguiremos de muito perto os princípios expostos por R. MEYNET, L'analyse rhétorique, 311: 
“…escrever todo o texto e nada mais que o texto”.; seguindo a ordem do texto hebraico, linha por linha; 
tantas vezes quantos os níveis do texto (segmentos, trechos, sub-partes, partes e passagens), uma vez que 
é impossível visualizar todos os níveis num simples esquema, só o que é relevante deve ser visualizado, 
nomeadamente as identidades e as oposições.  

199 Neste sentido consultaremos com todo o interesse os estudos de N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, 
A. GUILHAUME, “The Unity of the Book of Job”; ID., “Studies in the Book of Job with a New 
Translation” e M. DAHOOD, “Some Rare Parallel Word Pairs in Job and in Ugaritic”; ID., “Hebrew-
Ugaritic Lexicography XII” com o objectivo de encontrar aquele que melhor nos ajuda a estabelecer uma 
tradução que se integre na estrutura e composição. 
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das ideias, sem omitir ou dirimir os seus incidentes. A primeira preocupação orienta-se para 
a disposição retórica do texto ao nível inferior do segmento, trecho, parte e passagem. Este 
trabalho pressupõe a operação de segmentação de cada unidade e um reconhecimento das 
diferentes formas de paralelismo, capazes de evidenciar a continuidade do texto e as 
relações internas entre as unidades, i.e. a coerência interna de cada unidade mínima, que é 
determinada pelos limites, e a coerência das unidades que a precedem e que a seguem. É 
desta operação de segmentação que acontece a identificação de cada passagem, provada 
pela sua coerência com nível superior, i.e. da sequência (um conjunto estruturado de 
passagens), também ela posteriormente confirmada quando as outras sequências – anterior e 
posterior – forem encontradas. Nesta operação de reescritura, procuramos respeitar a 
disposição morfológica e sintáctica original do texto hebraico, tanto quanto a língua 
hebraica nos permite. O nosso primeiro objectivo é consentir que o texto possa falar por si 
mesmo, sem qualquer comentário ou explicação, embora reconheçamos ser indispensável 
uma análise que, num primeiro momento, se focalizará exclusivamente nas características 
formais – morfológicas e sintácticas – do texto.  
 

O estudo da composição e da estrutura, por si mesmo, não oferece automaticamente a 
interpretação. É necessário um trabalho posterior de coordenação das relações linguísticas, 
capaz de encontrar os vínculos estruturais entre os diversos elementos e ler em conjunto (as 
diferentes partes, passagens ou sequências), sublinhando os aspectos de sentido que 
frequentemente escapam a uma leitura parcial. Este trabalho inclui um tempo dedicado a 
um aprofundamento do contexto bíblico e à interpretação. Na área do contexto bíblico, 
procura-se alargar ao conjunto do AT, nomeadamente às, a visão dos conteúdos que 
emergem como fundamentais no estudo da composição. Na impossibilidade de tratar tudo 
aquilo que emerge como importante e dada a forma intensa de diatribe que o texto 
apresenta, opto essencialmente pelos aspectos que se debatem com uma linguagem 
sapiencial e forense. O objectivo é tornar estes aspectos mais explícitos, tentando integrar 
ou sublinhar a singularidade de alguns termos ou ideias expressas pelo autor. Embora se 
mencione em nota os ecos possíveis com a literatura sapiencial extra-bíblica e 
veterotestamentária não existe uma preocupação declarada com uma reflexão diacrónica. 
Que pode aparecer, eventualmente, para fundamentar a interpretação. No campo da 
interpretação, a nossa análise supõe um primeiro momento ao nível da passagem, um 
segundo ao nível da sequência, e um último na visão de conjunto. Estes diferentes níveis 
vão construindo progressivamente a interpretação final. Enquanto a interpretação de cada 
passagem é elaborada a partir do estudo de cada uma das partes, a interpretação de cada 
sequência é construída a partir da leitura da leitura das passagens que a compõem, 
normalmente apresentada no final de cada sequência. A interpretação final apresenta 
características muito próprias, determinadas pelo encontro entre as simetrias e pela 
descoberta de uma lógica que o texto evidencia. A extensão de seis capítulos (Jb 32–37) não 
permite comentar ou esclarecer toda a riqueza e particularidades do texto. Fui levada, por 
isso, a uma escolha dos aspectos que me pareceram mais determinantes pela sua repetição, 
oposição ou centralidade. Não é este o único critério, mas foi o que me pareceu mais 
oportuno. Foram eles – as repetições, oposições ou centralidade – as linhas condutoras de 
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um contexto bíblico e de uma interpretação, em que persistiu a preocupação de encontrar as 
relações filológicas com o contexto veterotestamentário e com o conjunto do livro de Job. 
 

A nível formal a tese aparece organizada em seis capítulos. Os primeiros quatro 
capítulos incluem uma análise detalhada de cada uma das quatro sequências. Esta análise 
compreende em primeiro lugar uma introdução breve à organização retórica de cada 
sequência, passando de imediato ao estudo de cada passagem. Este estudo inicia com uma 
primeira hipótese de tradução do texto, acompanhada de um comentário, onde registamos a 
nossa posição sobre alguns dos principais problemas filológicos e algumas notas 
explicativas sobre alguns termos. Segue-se uma análise formal de cada parte, constituída 
pelo estudo da composição e de um momento breve de contextualização bíblica. Esta 
análise termina com uma visão do conjunto da passagem, que inclui um primeiro nível de 
interpretação. Neste primeiro nível, procura-se uma compreensão do texto na sua relação 
com outras partes do livro, o que, dada a sua amplitude e complexidade temática, decidi 
basear num diálogo essencialmente filológico. O segundo nível de interpretação aparece no 
fim do estudo de cada sequência, manifestando uma tentativa de compreensão global da 
mensagem do texto. Os dois capítulos finais, integram o terceiro nível de interpretação, 
dividido em dois momentos: um primeiro, particularmente concentrado na visão de 
conjunto do discurso, e um segundo, imerso nos traços significativos assinalados pelo 
estudo da composição e pela interpretação.  
 
 





 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 
 
1. A INTRODUÇÃO 32,1-5 
 
 A importância linguística e temática de 32,1-5 justifica que iniciemos com o estudo 
do texto e da composição desta breve introdução aos «discursos de Elihu». Ao nível 
formal, ela distingue-se pela sua configuração narrativa que retorna de uma maneira 
fugaz na repetição da expressão wayya‘na ’ĕlîhû’, sob a qual se assinala o início de 
diversos momentos no interior dos discursos («respondeu Elihu…» 32,6ª; 34,1; 35,1; 36,1).   
 
 
1.1 TEXTO 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Em 32,1 mantemos a expressão šelōšet hā’ănāšîm («três homens») apresentada pelo 
TM, em detrimento da versão da LXX oi` trei/j fi,loi auvtou/ («os três amigos de Job»), 
que parece constituir apenas uma tentativa de harmonia com o resto do livro de Job. 
Tomamos a expressão hā’ēlleh como um estilo próprio do autor em momentos de 
síntese, fecho ou de transição,1 e privilegiamos a expressão be‘ênāw, apresentada pelo 
TM, em desfavor de be‘ênêhem defendida pela LXX e Syr., por ser aquela que oferece 
uma maior coerência com o conjunto do discurso de Elihu.2 Em 32,2 preferimos a 
expressão ’et-’ĕlōhîm e não a ’et-iyyôb que é certamente uma correcção dos escribas 

 
1 Cf. Jb 1,22; 2,10; 42,7.16; 33,12.29; M. POPE, Job, 241. 
2 Cf. 33,9.12; DHORME, 472; GORDIS, 366; HABEL, 442.447 

1 wayyišebetû šelōšet hā’ănāšîm 
hā’ēlleh mē‘ănôt ’et-’iyyôb kÎ hû’ 
s�addîq be‘ênâw   
2 wayyih�ar ’ap ’ĕlîh�û’ ben-barak ’ēl 
habbûzî mimmišpahat rām be’iyyôb 
h�ārāh ’appô  ‘al-s�addeqô napšô 
mē’ĕlōhîm  
3 ûbišlōšet rē‘âw h�ārāh ’appô ‘al 
’ăšer lō’-mās�’û ma‘ăneh wayyaršî‘û  
’et-’ĕlōhîm  
 4 we’ĕlîhû h�ikkāh ’et-’iyyôb bidbārîm 
kÎ zeqēnîm-hēmmāh mimmennû 
leyāmîm  
5 wayyare’ ’ĕlîhû’ kÎ ’ên ma‘ăneh bepî 
šelōšet hā’ănāšîm wayyih�ar ’appô 

1 Então, pararam aqueles três 
homens de responder a Job porque 
ele (se considerava) justo aos seus 
olhos. 2 Por isso, irou-se a face Elihu 
filho de Barachel, de Buz, da família 
de Ram contra Job, irou-se a sua 
face, por (colocar) a sua justiça (e) a 
sua vida diante de Deus.  
3 Contra os três companheiros irou-se 
a sua face por não terem encontrado 
resposta e terem condenado Deus.  
4 Elihu esperou com Job pelos 
discursos, porque (eram) mais velhos 
do que ele em dias. 5 Viu Elihu que 
não havia resposta da boca dos três 
homens, então irou-se a sua face. 
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(tiqqun sopherîm), com o objectivo de evitar uma afirmação ofensiva directa a Deus.3 
Ao contrário do nome de Job (’iyyôb) e dos seus três amigos, Elifaz (’ĕlîpaz), Bildad 
(bildad) e Sofar (s�ōpar), que parecem ter uma origem Edomita ou Semita do Sul, o 
nome de Elihu é o único que apresenta maiores probabilidades de origem hebraica. A 
menção explícita à sua ascendência – ben-barak’ēl habbûzî mimmišpah�at rām – 
recorda a ascendência de David (rām Rt 4,19; 1Cr 2,9.25) e de Abraão (bûz Gn 22,21), 
evocando uma etimologia que atribui ao jovem interveniente o rosto de alguém 
abençoado (barak’ēl), no seu propósito elevado (rām) de defender Deus, mesmo diante 
de outros mais velhos do que ele.4 Ainda em 32,2 tomamos a partícula mē como um 
complemento de relação, traduzindo a expressão ‘al-s�addeqô napšô mē’ĕlōhîm como 
«por (pôr) a sua justiça e a sua vida diante de Deus» (cf. Jb 4,17; 9,2; 25,2; 35,2ª).5 
 
 
1.2 COMPOSIÇÃO  
 
 
+ 1 wayyišebetû šelōšet hā’ănāšîm hā’ēlleh 

:: mē‘ănôt ’et-’iyyôb  
: KÎ hû’ S�ADDÎQ be‘ênâw 

+ 2 wayyih�ar ’ap ’ĕlîh�û’ ben-barak ’ēl habbûzî mimmišpahat rām be’iyyôb 
: h�ārāh ’appô 

– ‘al-S�ADDEQÔ napšô MĒ’ĔLŌHÎM 
----------------------------------------------------------------------------------- 

+ 3 ûbišlōšet rē‘âw h�ārāh ’appô  
– ‘al ’ăšer lō’-mās�’û ma‘ăneh 
– wayyaršî‘û ’ET-’ĔLŌHÎM 

------------------------------------------------------------------------------------ 
+ 4 we’ĕlîhû h�ikkāh ’et-’iyyôb bidbārîm  

: KÎ zeqēnîm-hēmmāh mimmennû leyāmîm 

: 5 wayyare’ ’ĕlîhû’ KÎ ’ên ma‘ăneh bepî šelōšet hā’ănāšîm  
:: wayyih�ar ’appô 

 
 

 
3 Sobre as correcções dos escribas e sobre a autenticidade do TM cf. R. GORDIS, “Quotations in 

Wisdom Literature”, XXI ff. 
4 Cf. a variante do nome ’ĕlîhû’ (com alef final) em 1Sm 1,1; 1Cro 12,20 e ’ĕlîhû (sem o alef final) em 

1Cro 26,7; 27,18 [cf. N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, 456-457; R. GORDIS, The Book of God and Man, 
115-116; n.32; 366, note 28; 1965]; ou a eventualidade de hû’ poder ser usado para indicar o nome divino 
(2Rs 2,14; Jr 5,12) [cf. J. MONTGOMERY, “The Hebrew Divine Name and the Personal Pronoun HŪ”, 161-
163; HABEL, 448].  

5 Sobre a partícula mē como um complemento de relação, usado para defender a sua própria inocência, 
qualificando a relação entre duas pessoas numa situação mais ou menos explícita de controvérsia cf. P. 
BOVATI, Ristabilire la giustizia, 89. 
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A parte (32,1-5) é composta por três trechos: 32,1-2; 3; 4-5. ― O primeiro trecho 
(32,1-3) é constituído por dois segmentos trimembros. O primeiro segmento (32,1) abre 
com uma referência directa a um grupo de três homens, que o pronome hā’ēlleh associa, 
de algum modo, com os três amigos de Job. O segundo membro completa a acção 
iniciada no primeiro, indicando que os três homens «pararam» de «responder» e estão 
em silêncio. O terceiro membro liga-se aos anteriores através de um kî («porque»), que 
justifica o silêncio («porque Job se considerava justo aos seus olhos»), oferecendo ao 
segmento uma estrutura de tipo AA’B. No segundo segmento (32,2), os dois primeiros 
membros aparecem dominados pela repetição da raiz h�rh («irar-se») que introduz, na 
imagem da ira, a figura incomodada de Elihu. O terceiro membro insere, através da 
preposição ‘al, o motivo da ira de Elihu: por afirmar a «sua (Job) justiça e a sua vida 
diante de Deus». Este segmento apresenta também a estrutura de tipo AA’B, desviando 
a atenção colocada na incapacidade de resposta dos amigos para a atitude de Job. O 
trecho (32,1-2) oferece um primeiro desenho da circunstância, em que irrompem as 
palavras de Elihu: a incapacidade de resposta dos amigos diante da altivez de Job que 
ousou colocar diante Deus uma relação e uma vida que crê marcada pela justiça.  
 
 
+1 Então, pararam aqueles três homens,  

: de responder a Job 
: PORQUE ele (se considerava) JUSTO aos seus olhos. 

+ 2 Então irou-se a face Elihu filho de Barachel, de Buz, da família de Ram contra Job, 
:: irou-se a sua face, 

– POR (pôr) a SUA JUSTIÇA (e) a sua vida diante que a de DEUS. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ 3 Contra os três companheiros irou-se a sua face  
– POR não terem encontrado resposta 
– e terem condenado DEUS 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 4 Elihu esperou com Job pelos discursos, 

: PORQUE (eram) mais velhos do que ele em dias. 

+ 5 Viu Elihu QUE não havia resposta da boca dos três homens, 
:: então irou-se a sua face. 

 
 

O segundo trecho (32,3) é composto de um único segmento trimembro, que retoma o 
termo šlōšet, precedido de uma waw e da preposição be, indicando que a ira de Elihu é 
também «contra» os três homens. O segundo membro retoma a preposição ‘al, que desta 
vez introduz a justificação da ira dirigida contra os três homens. Esta justificação é 
apresentada nos outros dois membros do segmento: num, por não «terem encontrado 
resposta»; noutro, por «terem condenado Deus». Isto é, não terem apresentado uma 
contestação capaz contra as acusações de Job, permitindo que Deus apareça como 
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culpado. O resultado é o de um trimembro de tipo ABB’ que, retomando a referência 
aos três homens e à ira de Elihu, sublinha a sua incapacidade de resposta. ― O terceiro 
trecho (32,4-5) recupera a composição de dois segmentos, agora dois bimembros. O 
primeiro segmento (32,4) inicia com a referência a Elihu, colocado como sujeito do 
verbo h�kh («esperar»). O segundo membro é introduzido por um kî, que explica o 
motivo da «espera» de Elihu: os três homens eram «mais velhos que ele em dias». Esta 
justificação permite entender a referência a Job, feita no primeiro membro, não como 
objecto da espera de Elihu mas antes como uma aposição, que liga a espera de Elihu ao 
desejo de Job que alguém lhe responda. O segundo segmento (32,5) inicia com o verbo 
r’h («ver»), retomando o tema da incapacidade de resposta dos três homens e da ira de 
Elihu. A referência aos «três homens/companheiros» e a presença da raiz ‘nh 
(«responder»), nos três trechos, oferece à intervenção de Elihu uma orientação 
determinante para aqueles que foram incapazes de responder a Job. A repetição da 
partícula kî e da preposição ‘al (32,1b.2b.3b.4b.5b) remete a justificação desta 
intervenção para a atitude de Job e dos amigos. No interior desta justificação sublinha-
se que o rosto irado de Elihu não é a imagem de uma revolta desesperada contra Job ou 
contra «os três homens», mas a expressão do desejo intenso de responder às palavras de 
Job (32,2c) e o silêncio dos amigos que deixa Job sem resposta e Deus sem defesa 
(32,1.3-5).6 
 
 

3. O CONJUNTO DA PARTE (32,1-5) 
 

Apesar da introdução estabelecer, na sua forma narrativa, uma diferença com o resto 
dos discursos de Elihu (32,6–37,24), ela evidencia uma relação temática e linguística 
surpreendente. Ao nível linguístico destaca-se o uso insistente do verbo «responder» 
(‘nh) e do verbo «condenar» (rš‘), largamente usados no interior nos discursos 
(32,12.15-17.20; 35,5.13.32; 35,1.12; 37,23). A menção aos termos «justo» (s�addîq) e 
«justiça» (s�eddākâ), e as expressões «não encontraram resposta» (lō’-mās�’û 
ma‘ăneh) e «diante de Deus» (mē’ĕlōhîm) consolidam um diálogo intencional com 
afirmações determinantes no decorrer dos discursos (34,5; 35,2). Neste contexto 
linguístico, surpreende a insistência na «ira» (h�ārāh ’appô) e aos «três homens» 
(šelōšet hā’ănāšîm), que não voltam a ser mencionados durante os discursos. Enquanto a 
referência à ira tenta sublinhar o tom inconformado com que Elihu entre no debate, a 
figura dos «três homens» pretende, certamente, estabelecer um laço entre os discursos e 
o debate antecedente de Job com os amigos. Este laço sugere, porém uma oposição 
muito oportuna entre os «três homens» que foram incapazes de responder a Job e os 
sábios que Elihu chama a intervir no interior dos discursos, qualificados como «homens 
conhecedores» (34,2.4), «homens de coração» (34,10.34a) e «sábio forte» (34,34b). São 
eles quem declara Job como alguém «sem conhecimento» e as suas palavras como 
palavras «sem compreensão» (34,35). 

 
6 Esta dupla justificação para a intervenção de Elihu aparece sublinhada pela maioria dos comentários 

recentes [cf. HABEL, 447-449; HARTLEY, 433; H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 36-70].  
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SEQUÊNCIA A 1 
 
 

«Escuta, Job!» (Jb 32,6b–33,33) 
 
 
 
 
Introdução: Organização retórica da sequência 
 

O texto de Jb 32,6b–33,33 marca o início da intervenção de Elihu. O motivo narrativo 
centra-se na exortação à escuta e no imperativo de responder a Job, contestando-o e 
prevenindo-o da autoridade desta resposta. A repetição do verbo «escutar» (32,10; 
33,1.8.31.33) sugere uma compreensão de Jb 32,6b–33,33 como uma sequência composta 
de três passagens: 
 

ESCUTA-ME! 

          O MEU CONHECIMENTO 

                         32,6b-22 

 

ESCUTA, JOB!  

        AS MINHAS PALAVRAS            

                       33,1-11 

 

JOB, ESCUTA-ME! 

           DEIXA QUE EU TE ENSINE A SABEDORIA 

                           33,12-33 

 
A sequência (32,6b–33,33) abre com uma justificação da intervenção de Elihu (32,6b-

22), prossegue com um confronto com as palavras de Job (33,1-11) e termina com uma 
referência explícita à intervenção de Deus na vida humana (33,12-33). Nos extremos, inicial 
e final, menciona-se a sabedoria como algo intrinsecamente relacionado com a 
incapacidade de resposta dos anciãos e com a oportunidade do ensino de Elihu (32,7b; 
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33,33). A referência ao nome de Deus percorre as três passagens num dinamismo que parte 
da exclusividade da sua sabedoria na resposta a Job (32,13) e termina no seu agir salvífico 
(33,12-33), deixando no centro um confronto de palavras entre a pessoa de Elihu e de Job. 
Cada uma destas passagens apresenta uma configuração própria no uso do verbo «escutar»: 
a primeira (32,6b-22) coloca-o na parte central (32,10); a segunda usa-o duas vezes, uma na 
parte inicial (33,1) e outra na parte final (33,8); e a terceira passagem (33,12-33) repete-a 
também duas vezes, mas apenas na parte final, estabelecendo uma espécie de inclusão com 
a primeira passagem (33,31.33). 7  

A especificidade de cada passagem emerge também na composição retórica de cada 
uma. A primeira passagem (32,6b-22) é composta por três partes (6b-9.10-16.17-22), que 
colocam, nas extremidades, a hesitação e a pressão de Elihu em mostrar o seu 
«conhecimento»; e ao centro, a sabedoria exclusiva de Deus. A segunda passagem (33,1-
11) aparece organizada também em três partes (1-3.4-7.8-11), inserindo, entre as duas vozes 
– de Elihu e de Job – a afirmação de uma existência no Espírito de Deus que confere às 
palavras de Elihu uma autoridade no confronto com Job. A terceira, e a maior de todas, é 
composta de cinco partes. A primeira (33,12-14) constitui uma breve introdução 
dinamizada pela afirmação da não justiça de Job, que a última parte, sob a forma de 
conclusão (33,31-33), transforma num desejo de uma justiça-reconhecimento. As três partes 
centrais (33,15-22.23-24.25-30) apresentam uma composição muito diversa centrada na em 
defesa da interacção de Deus com o ser humano e no papel determinante do «intercessor», 
estrategicamente colocado ao centro (33,23-24). 

 
7 A articulação morfológica e temática da composição que sugerimos parece superar outras propostas. 

Entre os exemplos mais significativos, que tentam um estudo relacionado com uma estrutura do texto, 
citamos a de S. TERRIEN, Job, 216-225 que organiza os caps. 32-33: A. Prefácio 32,1-5; B. Introdução 
poética 32,6-22; 1ª parte: censura e defesa de Job 33,1-35-16); de J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 537-540, 
n.1. Extremamente centrado na articulação temática, isola 32,6b-22 do resto dos discursos, nomeadamente 
do capítulo 33, justificando tratar-se de uma introdução com três temas [« je veux parler » (6-10); « je 
peux parler » (11-14); « je dois parler » (15,22), seguida de quatro discursos (33,1-30; 34,2-37; 33,31-
33+35,2-6; 36,1-37,13) com uma conclusão 37,14-24. Esta posição retoma em parte a linguagem e 
estrutura de G. FOHRER, Das Buch Hiob, 445-460, que separa igualmente 32,6-22, tomando-o como uma 
introdução que precede o primeiro discurso (33,1-30). E é seguida também, em alguns aspectos, por C. 
WESTERMANN, The Structure of the Book of Job, 144-145, nomeadamente na separação de 32,6b-22 do 
primeiro discurso de Elihu. Uma outra proposta, igualmente oportuna mas, desta vez, extremamente 
centrada, na dimensão forense da linguagem de Elihu, é a de HABEL, 72.440-443, que considera os caps. 
32-33 como parte de um terceiro movimento no drama determinado pelo autor do livro, onde Deus 
desafia o herói e o conflito é resolvido. Neste drama, os caps. 32-33 constituem um primeiro episódio, 
onde se anuncia a intervenção de um árbitro (32,1-5), criando-se um anti-clímax que é resolvido pelo 
desafio aceite por Elihu (32,6-33,7) e pela escuta do conflito (33,8-35,16). Centrado igualmente num 
desenvolvimento temático, HARTLEY, 427-448, integra o cap. 32 no conjunto dos discursos, 
considerando-o parte do primeiro discurso de Elihu, que divide em dois momentos: a) uma apologia de 
Elihu (32,6-22) e b) uma disputa sobre os esforços de Deus na redenção (33.1-33). Entre os contributos 
mais recentes, situa-se o de H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 36-70, segundo o qual os caps. 32-33 
constituem o início dos discursos de Elihu divididos em dois momentos: o primeiro Die apologetische 
Selbstintroduktion Elihus (32,6-22) e o segundo com Die Rede vom sich äussernden (33,1-33); e o de P. 
van der LUGT, Rhetorical Criticism, 410-428 que, centrado numa divisão estrófica e temática, toma 32,6-
33,33 como parte integrante da primeira resposta de Elihu a Job, dividindo-os em dois momentos: 
primeiro, cap.32,6-22 e o segundo, cap. 33.  
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«Eu sou jovem em dias         e vós idosos, 
 por isso hesitei e temi          de expor-vos o meu conhecimento. 
 7 Eu dizia: “Que falem os dias,        os mutitos anos dêem a conhecer A SABEDORIA”. 
8 Porém, (é) um espírito, ela no ser humano,    o sopro de Shadday, que faz compreender. 
9 Não os muito são sábios,        nem os anciãos compreendem o julgamento”. 
 10 Por isso eu digo: “ESCUTA-ME!     também eu desejo expor o meu conhecimento.  
 11 Vede! Esperei pelos vossos discursos,  
 dei ouvidos até às vossas razões,      enquanto procuráveis palavras. 
 12 Tentei compreender-vos,  
 mas eis que não existe um censor para Job,   nenhum de vós responde às suas palavras”. 
  13 Não digais, portanto: "Encontrámos a sabedoria”, (só) Deus o pode vencer, não um homem. 
 14 Ele não preparou contra mim palavras,   com as vossas palavras eu não lhe retribuirei. 
 15 Desconcertados, já não respondem,    foram-lhe removidas as palavras. 
 16 Devo esperar, quando não falam,     quando permanecem e já não respondem? 
17 Responderei, também eu a minha parte,    também eu desejo expor o meu conhecimento, 
18 porque estou cheio de palavras;      pressiona-me um espírito no meu interior. 
 19 Vê! O meu interior é como vinho que não foi aberto, como odres novos prestes a rebentar. 
 20 Falarei e que exista um espaço para mim,   abrirei os meus lábios e responderei. 
21 Não darei preferência a um homem,     e a um humano não darei um título, 
22 porque não sei dar títulos        de imediato me eliminaria o meu Criador. 
 

33,1 Por isso, ESCUTA JOB as minhas palavras  e dá ouvidos a todos os meus discursos. 
2 Eis que abro a minha boca,        fala a minha língua no meu palato. 
3 Com rectidão no meu coração os meus dizeres  
e conhecimento os meus lábios,       falam puramente. 
 4 O espírito de Deus fez-me      o sopro de Shadday faz-me viver.  
 5 Se podes responde-me       prepara-te, coloca-te de pé diante de mim. 
  6 Eis-me! Como tu de Deus,      também eu fui moldado de argila. 
  7 Vê! o terror de mim não deve aterrorizar-te  e a minha mão sobre ti não será pesada. 
8 Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos   e o som de palavras eu ESCUTO: 
9 “Puro eu, sem transgressão,       limpo eu, e não há iniquidade em mim. 
10 E contudo ele procura pretextos contra mim,  considera-me como seu inimigo. 
11 Coloca em cepos os meus pés      vigia todos os meus passos”. 

 
12 Vê isto! Não és justo, eu te respondo     porque Deus é grande diante do ser humano. 
13 Por que motivo disputas contra ele,     porque  a todas as tuas palavras ele não responde? 
14 Porque Deus fala uma vez,        duas vezes, (mas)  ele não lhe presta atenção. 
 15 No sonho, numa visão nocturna,  
 quando cai um sono profundo sobre os homens,  em sonos sobre o leito, 
 16 ele abre os ouvidos dos homens     e com instrução ele (os) sela,  
 17 para afastar o ser humano do acção    e o orgulho do forte perdoar. 
 18 Impede, assim, a sua alma da cova    e a sua vida de perecer pela violência. 
 19 Então, no seu leito é provado no sofrimento  e incessantemente os seus ossos na disputa, 
 20 até estar cheia a sua vida de pão     e a sua alma de desejar alimento. 
 21 Consome-se a sua carne na aparência   e aparecem nus os seus ossos que não se viam. 
 22 Aproxima-se da cova a sua alma     e a sua vida do lugar da morte. 
   23 A não ser que exista para ele um anjo,  
  um intercessor entre mil, para dar a conhecer ao ser humano a sua rectidão; 
  24 e tendo compaixão dele,       
  diga: «Preserva-o de descer à cova, eu encontrei um perdão». 
 25 Tendo crescido sua carne de jovem    voltará aos dias da sua juventude. 
 26 Invocará a Deus e ele ser-lhe-á favorável,  
 verá a sua face com alegria,        e fará voltar o ser humano à sua justiça. 
 27 Repetirá aos homens, dizendo: «Pequei e o que é recto perverti, mas ele não foi igual a mim. 
 28 Preservou a minha alma de perecer na cova,   a minha vida com luz verá.» 
 29 Eis! Tudo isto fará Deus       duas ou três vezes com o forte, 
 30 para fazer voltar a sua alma da cova,    e iluminar com luz os que vivem.  
31 Presta atenção JOB, ESCUTA-ME!     faz silêncio enquanto eu falo. 
32 Se tens palavras responde-me,       fala porque eu desejo a tua justiça. 
33 Mas se não tens, TU ESCUTA-ME !     faz silêncio, deixa que eu te ensine A SABEDORIA. 
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A. PRIMEIRA PASSAGEM: ESCUTA O MEU CONHECIMENTO (Jb 32,6b-22) 
 

A expressão wayya‘an ’ĕlîhû’ ben-barak’el habbûzî wayyō’mar delimita o início da 
primeira passagem (32,6b). O fim (32,22) é marcado pelo aparecimento em 33,1 da 
conjunção we’ûlām («contudo») que, associado à raiz hebraica šm‘ («escutar»), sugere a 
presença de uma nova unidade. Um dos aspectos mais significativos na composição 
desta passagem é a repetição conjunta dos verbos h�wh («expor») e yd‘ («conhecer») 
(32,6e.10.17b), que, assumidos como termos iniciais, sugerem uma divisão desta 
passagem em três partes: 32,6b-9.10-16.17-22. Esta divisão aparece confirmada na sua 
articulação temática, que coloca nos extremos a referência ao espírito e no centro Deus. 
O resultado é uma composição de tipo ABA’: 
 
   
 É o     ESPÍRITO (RÛAH�)   que faz compreender    32,6b-9 

 
 
 Só    DEUS (’ĒL)      pode vencer, não um homem   32,10-16 

 
 
 Pressiona-me um ESPÍRITO (RÛAH�)   no meu interior     32,17-

22 

 
 

 

1. PRIMEIRA PARTE: É UM ESPÍRITO QUE FAZ COMPREENDER (Jb 32,6b-9) 

 

1.1 TEXTO 
 
6b «Eu sou jovem em dias e vós idosos,      6b s�ā‘îr ’ănî leyāmîm we’attem yešîšîm 
/ 
por isso hesitei e temi,            ‘al-kēn zāh�altî wā’îrā’ // 
expor-vos o meu conhecimento.        mēh�awwōt dē‘î ’etkem // 
7 Eu dizia: “Que falem os dias,         7 ’āmartî yāmîm yedabbērû / 
a os muitos anos dêem a conhecer a sabedoria”.   werōb šānîm yōdî‘û h�okmâ // 
8 Porém, é um espírito, ela no ser humano,      8 ’ākēn rûah�-hî’ be’ĕnôš /  
o sopro de Shadday, que faz compreender.     wenišmat šadday tebînēm //  
9 Não os muito são sábios,          9 lō’-rabbîm yeh�kāmû / 
nem os anciãos compreendem o julgamento”.     ûzeqēnîm yābînû mišpāt� //  
 

 Em 32,6b relacionamos o verbo com a raiz dh�l «temer», apoiando-nos no termo 
Ugar. e Aram. dehē�l «medo», traduzindo-o com o verbo «hesitar»,não obstante a 
possibilidade de derivar o termo zāh�altî da raiz zh�l «rastejar» (Dt 32,4 zōh�ălē 
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‘āpār; Mq 7,17 zōh�ălē ’eres�.8  Neste sentido, zāh�altî descreve a circunspecção e 
prudência com que Elihu entra no debate, sugerindo tratar-se do comportamento de 
quem se assume diante da previsão de um perigo. 9 No caso do «jovem» Elihu, o medo 
de ensinar quem é mais velho. Em 32,8 sublinhamos o uso de ’ākēn («mas, na 
verdade») como um artifício literário usado normalmente com o objectivo de introduzir 
uma nova afirmação. Neste caso a defesa da acção do espírito-sabedoria que pretende 
substituir a ideia da sabedoria dos anciãos expressa em 32,7. Esta ideia é introduzida 
por ’āmartî (Is 49,4; Sl 31,23; 82,7), recordando o pensamento de Job em 12,12 e de 
Elifaz em 15,10. Em 32,9a, apoiados no Tg Job, privilegiamos o paralelismo entre 
rabbîm e ûzeqēnîm, atribuindo a rabbîm o sentido dos que são «muito (grandes)», não só 
por motivo de idade e de anos de vida mas também devido ao seu lugar de liderança na 
comunidade.10 
 
 
’ākēn rûah�-hî’ be’ĕnôš (32,8) 

Destacamos esta afirmação porque apresenta diversos problemas de ordem filológica 
e de sintaxe relevantes. A aposição do pronome pessoal feminino -hî’ («ela») a rûah� 
(«espírito») parece sugerir um jogo temático e poético entre os dois termos rûah� e 
h�okmâ («sabedoria» 32,7b), ambos com a forma de fem. na língua hebraica. Neste 
sentido Elihu coloca em simetria o «espírito-sabedoria» com o «sopro de Šadday» 
(wenišmat šadday). Seguindo a tradução de Sym., e numa tentativa de forçar o 
paralelismo entre as duas expressões, tentou-se uma mudança de -hî’ em yhwy («Deus») 
ou ’ēl («Deus»), obrigando a uma identificação de rûah� com o «Espírito de Deus». 
Não existem dúvidas acerca do pralelismo entre rûah� e wenišmâ šadday que aparece 
em diversas partes do Livro de Job (4,9; 27,3; 33,4; 34,14). Porém, defendemos que em 
32,8 não se trata do Espírito (pessoal) de Deus, mas sim um sopro vivificante, um 
princípio de vida e de sabedoria que emana de Deus. Para Elihu a compreensão que a 
existência humana e sofredora de Job reclama não vem de uma força ou inteligência 
humana, mas antes da acção de um espírito-sabedoria divina nele, como o único capaz 
de assegurar uma relação dinâmica com Deus. Este aspecto aparece bem patente no 
paralelismo entre o nome colectivo be’ĕnôš e o sufixo plural da forma causativa de 
Hiphil de tebînēm («que faz compreender»).   
 
 

 
8 Cf. P. JOÜON, «Notes de lexicographie hébraïque, 311-321; C. RABIN, “Hebrew Zhl”, 362-368. ; 

HABEL, 449; HARTLEY, 433, n.21. 
9 Cf. B. COSTACURTA, La vita minacciata. Il tema della paura nella Bibbia Ebraica, 35.81; e Ex 

34,30; Nm 12,8; 1Sm 3,15; 2Sm 1,14; 10,19; 12,18. 
10 Cf. M. DAHOOD, Ugaritic-Hebrew Philology, 71; GORDIS, 367; L. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE 

DIAZ, Job 460; DHORME, 476-77; HABEL, 442. 
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1.2 COMPOSIÇÃO 
 

 
 

+ 6bs�ā‘îr         ’ănî        LEYĀMÎM / 
: we’attem        YEŠÎŠÎM // 

+ ‘al-kēn        zāh�altî       wā’îrā’ / 
: mēh�awwōt       dē‘î         ’etkem // 

 

+7 ’āmartî       YĀMÎM       yedabbērû / 
:: WERŌB ŠĀNÎM     yōdî‘û        h�okmâ // 

  

+ 8 ’ākēn        rûah�-hî’       be’ĕnôš / 
: wenišmat        šadday        tebînēm // 

+ 9 lō’-RABBÎM       yeh�kāmû / 
: ÛZEQĒNÎM         yābînû       mišpāt� // 
 
 

+ 6b «Jovem        eu         EM DIAS 
: e  vós         IDOSOS, 

+ por isso       hesitei       e temi 
: expor        o meu conhecimento    a vós. 

 
+ 7 Eu dizia:       OS DIAS       que falem, 
:: a MUITOS DOS ANOS    dêm-a-conhecer      a sabedoria. 

 
+ 8 Porém, (é)       um espírito-ela     no ser humano, 
: o Sopro        de Shadday,      que faz compreender.  

+ 9 Não os MUITO      (são) sábios 
: nem OS ANCIÃOS      compreendem     o julgamento. 
 

 
A primeira parte (32,6b-9) é composta de três trechos (6b-e.7.8-9). Esta divisão é 

determinada pela disposição dos termos sinónimos yešîšîm / werōb šānîm / rabbîm / 
ûzeqēnîm que, juntamente com a articulação temática do texto, unificam e separam esta 
parte da seguinte. ― O primeiro trecho (32,6b-c) é composto por dois segmentos 
bimembros que introduzem a primeira declaração de Elihu. No primeiro segmento 
(32,6b) o termo leyāmîm determina um paralelismo de oposição centrado na diferença 
do tempo de vida entre jovem e idosos. O segundo segmento (32,6c) liga-se ao 
segmento anterior através da expressão ‘al-kēn («por isso»), que introduz as 
consequências imediatas da diferença de tempo na pessoa de Elihu: hesitação (zāh�altî 
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) e medo (wā’îrā’) de expor o conhecimento. Ao nível da sintaxe, a raiz zh�l 
(«hesitar») aparece numa aposição com a raiz yr’ («temer»).11 O sujeito desta hesitação 
e temor é descrito como s�ā‘îr leyāmîm, um «jovem em dias» (Jb 30,1; 32,6b), aludindo 
àquele que tem menos idade ou tempo de vida e, por isso, menor em relação à sua 
posição e importância social (Gn 29,26; 43,33).12 ― O trecho central (32,7) é composto 
de um único segmento, ligado ao primeiro (32,6b-c) pelo uso da expressão yāmîm e da 
raiz yd‘, e ao último trecho (32,8-9) pela raiz h�km. Este trecho sugere, no seu 
conjunto, o reconhecimento e a oportunidade dada aos mais idosos, de falar e de dar a 
conhecer a sabedoria. ― O último trecho (32,8-9) é formado por dois segmentos 
bimembros. O primeiro segmento (32,8) aparece introduzido pelo advérbio ’ākēn 
(«mas, porém») que opõe este segmento ao anterior. O paralelismo entre rûah�-hî’ e 
wenišmat šadday sugere que Elihu não está a falar do seu espírito, mas de uma força 
vivificadora de Deus, a quem atribui a origem da compreensão. O uso surpreendente do 
pronome de terceira pessoa fem. sing. hî’ remete para a sabedoria, da qual se falara 
expressamente no segmento anterior (32,8b), sugerindo uma relação estreita entre esta 
força-espírito e  a sabedoria. O segundo segmento (32,9) abre com a partícula negativa 
lō’ que consolida sob a forma de negação a afirmação feita no segmento anterior. 
Repete-se a raiz byn («compreender») e muda-se o paralelismo entre «o espírito» e «o 
sopro de Shadday» (32,8) num paralelismo entre os que têm muitos anos e os que são 
anciãos (32,9). Este paralelismo sublinha uma oposição firme entre o espirito-sabedoria 
e os anciãos, (rûah�-hî’–wenišmat šadday/lō’-rabbîm–ûzeqēnîm), defendendo a 
superioridade deste espírito em relação à sabedoria-idade O primeiro e último trecho 
(32,6b-c e 8-9) aparecem unidos pela repetição dos termos sinónimos «anciãos» e 
«idosos», evidenciando um conflito entre a «juventude em dias», que faz Elihu hesitar e 
ter medo de «expor o seu conhecimento» (32,6b-c), e os que são muito (em dias) ou 
anciãos, que Elihu afirma não serem necessariamente sábios ou compreenderem o 
julgamento (32,9). A verdade desta declaração aparece construída sob a referência ao 
vigor do espírito no ser humano, a origem por excelência da sabedoria e do 
conhecimento (32,8-9). No centro (32,7), retomam-se as duas expressões sinónimas «os 
dias» e «os muitos anos», sob as quais Elihu evoca a tradição a rebater: a exclusividade 
da sabedoria daqueles que pela idade são considerados como os senhores da sagacidade 
e da experiência. Elihu sugere, desde o início, que o seu discurso estabelece um 
confronto entre um s�ā‘îr («jovem ‘sábio’»), yāšîšîm («pessoas de idade avançada») e 
zeqēnîm («anciãos»), aqueles de quem, normalmente, se esperava o conselho sábio (Dt 
1,13.15; Jb 12,12.20; Pr 23,22). 

 
 

 
11 Esta aposição permite associar à «hesitação» um «temor de respeito» e sublinhar no uso destes dois 

termos uma disposição que Elihu evocará na dupla h�rd («estremecimento») e yr’ («temor»), 
estrategicamente colocada no fim do seu discurso (37,1.24). 

12 Cf. S.E. LOEWENSTAMM, “The Noun s�‘r (Ketib) s�a‘ir (Qere). Comparative Studies in Biblical 
and Ancient Oriental Literatures”, 249-55]. Para outros detalhes sobre a raiz s�‘r [cf. TDOT, 11: 24-429; 
NIDOTTE, 3: # 7592, 830-31].  
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1.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Os anos da sabedoria 

A oposição em que Elihu se situa, um «pequeno e insignificante» diante de outros 
mais velhos, considerados pela tradição depósitos de sabedoria e entendimento recorda 
uma teologia veterotestamentária que surpreendentemente afirmava a preferência de 
Deus pelo «mais novo e insignificante».13 É o caso de Abel (Gn 4,1-16), o filho mais 
novo de Eva e de Adão, que Deus privilegia juntamente com a sua oferta; de Gedeão 
que se considera o último na casa de seu pai, no entanto aquele que Deus envia a salvar 
o seu povo da devastação infligida pelos povos vizinhos (has�s�ā‘îr bebêt ’ābî Jz 
6,15); de Saul que Deus escolhe para reinar sobre o seu povo, não obstante ele ser um 
filho do menor dos clãs da tribo de Benjamim, a mais pequenas de todas as tribos de 
Israel, (has�s�e‘îrāh mikkol-mišpeh�ôt 1Sm 9,21); e ainda David, o filho mais novo de 
Jessé que Deus indica a Samuel de ungir como rei, em detrimento de todos os seus 
irmãos mais velhos e de aparência mais robusta (haqqāt�ān 1Sm 16,1-13).  

Porém, Elihu não se resume a um s�ā‘îr privilegiado por Deus, ele é um «jovem» 
que acredita na força do rûah�-hî’ be’ĕnôš («do espírito no ser humano»). Este traço, 
determinante na personalidade e na intervenção de Elihu, estabelece também laços 
importantes com algumas figuras bíblicas. Entre elas a de Daniel, em quem Deus suscita 
um «espírito santo» (evxh,geiren o` qeo.j to. pneu/ma to. a[gion paidari,ou newte,rou w-| 
o;noma Danihl  Dn 13,45), que o torna capaz de intervir com coragem na salvação de 
Susana, condenada inocentemente, pela mentira da voluptuosidade de dois anciãos. O 
contexto bíblico da escolha do mais novo e a associação entre juventude e o espírito 
permite-nos, numa leitura compreensiva da parte e entrever o argumento que justifica, 
por excelência, a intervenção de Elihu: embora não possua o pesos dos dias e da 
tradição, as palavras de Elihu emanam de uma acção do espírito-sabedoria aberta a todo 
o ser humano e impossível de delimitar-se a um carisma individual. Ao defender que é 
um espírito-ela (rûah�-hî’) que lhe dá o entendimento, Elihu não pretende uma 
identificação ingénua entre juventude e espírito, mas antes sublinhar que a acção do 
espírito, como uma qualidade inerente a todo o ser humano e claramente descrita no 
próprio acto da criação (Gn 2,7), é determinante para um agir e falar sábio. A sabedoria 
dos anciãos, no que ela evocava de importância e de anos de vida, teve a sua 
oportunidade (32,7), porém revelou-se incapaz de responder (32,12.15.16). Por isso, aos 
olhos de Elihu, é inadiável o confronto com um espírito-sabedoria oferecida a todo o ser 
humano (33,4-6).  

 
 

 
13 Para alguns exemplos na literatura extra-bíblica cf. J.B. PRITCHARD, Ancient Near Eastern Texts, 

23-25; KTU [1.15, III, 16]; The Protests of the Eloquent Peasant, ANET [407-10]. 
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2. SEGUNDA PARTE: SÓ DEUS O PODE VENCER (Jb 32,10-16) 
 
 
2.1 TEXTO 
 
10 Por isso eu digo: «Escuta-me,         10 lākēn ’āmartî šim‘āh-llî / 
também eu desejo expor o meu conhecimento».    ’ăh�awweh dē‘î ’ap-’ ānî // 
11 Vede! Esperei pelos vossos discursos,       11 hēn hôh�altî ledibrêkem/  
dei até ouvidos às vossas razões,         ’āzîn ‘ad-tebûnōtêkem /  
enquanto procuráveis palavras.          ‘ad-tah�qerûn millîn //  
12 Tentei compreender-vos,           12 we‘ādêkem ’etbônān / 
mas eis que não existe um censor para Job,      wehinnēh ’ên le’iyyôb môkîah� / 
nenhum de vós respondeu às suas palavras.     ‘ôneh ’ămārāw mikkem // 
13 Não digais: «Encontrámos a sabedoria!»,      13 pen-tō’merû mās�ā’nû 
h�okmāh/ 
(só) Deus o pode vencer, não um homem.      ’ēl yiddepennû lō’-’îš // 
14 Ele não preparou contra mim palavras,       14 welō’-‘ārak ’ēlay millîn / 
com o vosso dizer eu não lhe retribuirei.       ûbe’imrêkem lō’ ’ăšîbennû // 
15 Desconcertados, já nem respondem,       15 h�attû lō’-‘ānû ‘ôd / 
Foram-lhes removidas as palavras.         he‘etîqû mêhem millîm // 
16 Devo esperar, quando não falam,        16 wehôh�altî kî-lō’ yedabbêrû / 
quando permanecem e já nem respondem?      kî ‘omdû lō’-‘ânû ‘ôd // 
 
 

Em 32,10 preferimos a forma de singular šim‘āh-llî do TM e de Q à forma de plural 
da LXX e da versão Syr. Seguimos alguns estudos recentes, que interpretam a forma de 
plural como uma mudança intencional, feita posteriormente, com o objectivo de 
harmonizar o texto com as formas de plural que se seguem (32,11-15), esquecendo que 
é a Job e não aos amigos que Elihu se dirige (33,1).14 Em 32,10b, propõe-se uma 
relação entre dē‘î e a raiz d‘w («chamar»), traduzindo dē‘î como «meu discurso».15 
Porém, a linguagem sapiencial e a insistência de Elihu no conhecimento, levam a 
preferir a relação com yd‘ e a tradução de dē‘î como «meu conhecimento».16 Em 32,11, 
não existem motivos convincentes que nos obriguem a considerar ’āzîn – uma forma 
contracta do causativo denominativo de ’ōzen («dar ouvidos») – como uma forma 
verbal dependente da raiz ’zn, preferindo a tradução de «pesado» à de «eu escuto, dou 
ouvidos».17 Em 32,13b, preferimos o TM yiddepennû («vencer, derrotar»), ainda que 
alguns Mss emendem o TM em yedepennû («perseguir»), considerando Job o 
antecedente lógico do verbo ‘ārak e Elihu o referente claro de ēlay.18 Normalmente, o 
verbo ‘ārak (32,14) significa «colocar (em ordem)»; porém, num contexto de disputa, a 
melhor tradução é a de «preparar» (Jb 13,18; 23,4; 33,5). 

 
14 Cf. 33,31.33; 34,16 onde se repete a mesma exortação («escuta-me»); S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A 

Critical and Exegetical Commentary; DHORME, 447; GORDIS, 368. Como exemplo de opção pelo plural 
cf. HABEL, 442.452.  

15 Cf. M. POPE, Job, 26. 
16 Cf. J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 545; HABEL, 442. 
17 Cf. DHORME, 447-48; HABEL, 442. 
18 Cf. M. DAHOOD, “Northwest Semitic Philology and Job”, 70; HABEL, 443. 
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2.2 COMPOSIÇÃO 
 
 
+ 10 lākēn         ’ĀMARTÎ        šim‘āh-llî / 
:: ’ăh�awweh        dē‘î         ’ap-’ ānî // 

+ 11 hēn hôh�altî        ledibrêkem / 
: ’āzîn           ‘ad-tebûnōtêkem / 
: ‘ad-tah�qerûn       millîn // 

+ 12 we‘ādêkem       ’etbônān / 
- wehinnēh        ’ên le’iyyôb       môkîah� / 
- ‘ôneh         ’ĂMĀRĀW       mikkem // 

 + 13 pen-TŌ’MERÛ   mās�ā’nû        h�okmâ / 
 :: ’ēl        yiddepennû       lō’-’îš // 

 
+ 14 welō’-‘ārak      ’ēlay         millîn / 

- ûbe’IMRÊKEM       ____        lō’ ’ăšîbennû // 

+ 15 h�attû         ____        lō’-‘ānû ‘ôd / 
: he‘etîqû         mêhem        millîm // 
+ 16 wehôh�altî        kî-lō’         yedabbêrû / 
:: kî ‘omdû         ____        lō’-‘ânû ‘ôd // 
 

 
+ 10 Por isso         eu DIGO:        «Escuta-me, 
:: Expor          o meu-conhecimento    também eu». 

+ 11 Vede, esperei       pelos vossos discursos 
: escutei          até ás vossas razões , 
: enquanto procuráveis      palavras. 
 + 12 Até vos tentei     compreender, 
 - mas eis (que)      não existe para Job    um censor, 
 - respondendo      AO SEU DIZER      nenhum de vós. 

+ 13 Não DIGAIS portanto:  «Encontrámos      a sabedoria!», 
:: (só) Deus       o pode vencer,      não um homem. 

 
 + 14 Ele não preparou     contra mim       palavras, 
 - com O VOSSO DIZER    ____        eu não lhe responderei. 

 + 15 Desconcertados     ____        já nem-respondem, 
 : foram-removidas      deles         as palavras. 

+ 16 «Devo esperar,      quando-não       falam, 
:: quando permanecem     ____        (e) já nem-respondem?» 
 

 
A segunda parte (32,10-16) é composta de três trechos (32,10-12.13.14-16), 

separando-se da anterior por um lākēn e pela insistência no termo millîn e nas raízes 
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hebraicas ’mr, yh�l ‘nh. O primeiro trecho (32,10) é composto de três segmentos. No 
primeiro segmento (32,10) evidencia-se a expressão lākēn que introduz um tom de 
justificação às palavras de Elihu. A forma imperativo mas. Sing. do verbo šm‘ situa Job 
como o destinatário destas palavras, ainda que nos segmentos seguintes as formas de 
plural dos verbos remetam de novo para o diálogo com os «anciãos»/«idosos». A 
expressão final ’ap-’ ānî assinala a determinação pessoal de Elihu em demarcar-se de 
outras posições aparentemente semelhantes.19 O segundo segmento (32,11) é um 
segmento trimembro que retoma o diálogo com os anciãos, insistindo na atitude de 
Elihu. A forma de plural tebûnōtêkem («vossas razões»), disposta em paralelismo com a 
forma de plural dibrêkem («vossos discursos»), evidencia o objecto da espera de Elihu: 
uma sabedoria na resposta a Job (Jb 32,7).20 O paralelismo entre os verbos yh�l 
(«esperar») e ’āzîn («dar ouvidos») une o primeiro com o segundo membro, acentuando 
a dimensão activa da espera de Elihu.21 No terceiro membro, a forma plural de 
tah�qerûn opõe à espera de Elihu a procura dos anciãos. O resultado é o de um 
trimembro tipo AA’B, que sublinha a atitude da espera de Elihu diante do esforço inútil 
de procura dos anciãos. O terceiro segmento (32,12) é também um trimembro. No 
primeiro membro, o verbo byn («compreender») descreve a atitude de Elihu como uma 
tentativa de compreensão. O segundo e terceiro membros aparecem marcados por um 
paralelismo entre a referência a Job e o verbo ’ămārāw («dizer»), que isola num 
paralelismo de identificação a não-existência de um môkîah� com a não-resposta dos 
anciãos. O resultado é o de um trimembro de tipo ABB’ que, de novo, opõe a abertura 
de Elihu à incapacidade dos amigos de «contestar» ou de «responder» a Job. No seu 
conjunto, este trecho abre com uma exortação a Job a escutar o conhecimento de Elihu 
(32,10). Este conhecimento é expresso como uma «espera» e uma «tentativa de 
compreensão» (32,11ab-12a), diante da tentativa desesperada de «palavras» e da 
incapacidade de resposta dos amigos (32,11c.12bc). ― O trecho central (32,13) é 
composto de um único segmento bimembro. A forma de plural de tō’merû («digais») 
mantém como destinatário os anciãos, a quem Elihu declara não poderem afirmar 
«Encontrámos a sabedoria!». 22 No segundo membro, a afirmação de que «(só) Deus 
pode vencer» (’ēl yiddepennû), juntamente com a negação lō’-’îš («não o homem»), 
estabelece um paralelismo entre a incompetência dos anciãos e a exclusividade de uma 
sabedoria possível só a Deus (Jb 28,23). ― O último trecho (32,14-16) é formado por 
três segmentos bimembros. No primeiro segmento (32,14), Job é o sujeito do verbo 
‘ārak, informando-se que ele não preparou millîn («palavras») contra Elihu mas sim 
contra Deus. Desta atitude de Job depende a reacção de Elihu: não responder a Job com 
o falar dos amigos (ûbe’imrêkem), evidenciando a sua intenção firme de não repetir ou 
dar continuidade ao diálogo entre Job e os amigos. O segundo segmento (32,15) omite 

 
19 Cf. Jb 15,17 onde Elifaz expõe um pensamento muito semelhante ao de Elihu. 
20 Note-se que antes de um imperfeito, a conjunção ‘ad pode assumir o significado de «enquanto» (cf. 

Sl 141,10), muito oportuno neste contexto. 
21 Elihu retoma a raiz yh�l, substituindo a forma de Pi. usada nos discursos de Job e dos seus amigos 

(6,11; 14,14; 29,21.23; 30,26) pela de Hif.  
22 Cf. o significado desta expressão no contexto sapiencial de Pr 3,13; 8,17.35 
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igualmente a referência explícita ao sujeito («anciãos»), estabelecendo um paralelismo 
entre os verbos lō’-‘ānû ‘ôd («não respondem») e he‘etîqû («foram removidas»), que 
repete o tema do silêncio e da incapacidade de responder dos anciãos (32,11-12). O 
terceiro segmento (32,16) retoma nos verbos dbr («falar») e ‘md («permanecer (de pé)») 
o discurso directo com uma terceira pessoa masculino singular. Trata-se certamente de 
Job, a quem Elihu se dirige desde 32,10. Repete-se em ambos os membros kî e lō’, 
dando ao segmento o tom de interrogação irónica: se os anciãos estão em silêncio e são 
incapazes de responder, não há motivos para que Elihu tenha de continuar a esperar.23 

 
No conjunto da parte (32,10-16), emerge com particular relevo a repetição da raiz 

’mr («dizer, falar»). Elihu intervém (32,10) declarando que o seu desejo de falar foi 
precedido por uma espera e tentativa de compreensão (32,11-12), e brota de uma 
incapacidade de resposta dos anciãos (32,15-16). No centro (32,13), Elihu defende, sob 
a forma de antagonismo, a impossibilidade humana de encontrar a sabedoria e a 
exclusividade de Deus numa resposta a Job. No seu conjunto, a parte (32,10-16) 
desenha uma simetria concêntrica de tipo a b c / d / c’ b’ a’:  

 
a   Job é chamado a escutar o conhecimento de Elihu (32,10)  

b   os anciãos estão em silêncio (32,11) 
c   as suas palavras não responderam a Job (32,12)  

d   só Deus pode responder (32,13) 
c’  Elihu não responderá com o falar dos amigos (32,14) 

b’  cujo desconcerto e silêncio (32,15) 
a’  justifica a intervenção de Elihu (32,16) 
 

Insistindo na «espera» como um acto prudente mas agora inútil (32,11.16), Elihu 
orienta o discurso para uma demonstração da derrota dos argumentos e da resignação 
dos anciãos (32,11-12.15), mostrando que a sua incapacidade de resposta a Job anula a 
sabedoria das suas palavras. Consideram-se sábios mas esquecem que só Deus conhece 
a sabedoria e, consequentemente só ele pode responder à obstinação de Job. O seu 
silêncio abre um vazio que clama e legitima uma intervenção.  
 
 
 

2.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 

Não responderam a Job 
A composição coloca no centro da parte (32.10-16) a afirmação fundamental de que 

os amigos de Job não podem dizer «Encontrámos a sabedoria!» (32,13 mās�ā’nû 

 
23 Existem fortes indícios para atribuir a kî um sentido causal («porque») e não de indicação de tempo 

(«até que»), normalmente acompanhado da preposição ‘d. 
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h�okmāh). Esta afirmação aparece corroborada pelas expressões «não existe um censor 
para Job» (32,12 ’ên le’iyyôb môkîah) e «já não respondem» (lō’-‘ānû ‘ôd 32,15-16), 
situadas nos estremos da parte. Os anciãos não foram capazes de encontrar palavras e as 
razões apresentadas revelaram-se incapazes de responder, remetendo-os para o silêncio 
e para a «não resposta». Esta declaração consitui o suporte para que Elihu possa então 
defender que «não existe um censor» (môkîah�). Alguém que possa mediar o processo 
instalado entre Job e Deus e, consequentemente, superar a incapacidade de resposta dos 
anciãos.  

Elihu conhece, certamente, a figura do môkîah, que Job evocara em 9,33 e 
confirmada por alguns testemunhos da literatura sapiencial e profética (cf. Pr 25,12; 
28,23; Am 5,10 e Ez 5,26). A tradição bíblica atribui a este môkîah o papel de censor, 
enquanto alguém que crítica, adverte e intrevém para restabelecer a justiça. O uso da 
raiz ykh�, muito frequente no livro dos Provérbios, associa este agir corrector a um 
âmbito de preferência ético e sapiencial, confirmado pelos paraelos e relações que 
apresenta com outras raizes hebraicas, unânimemente reconhecidas como pertença do 
lexico sapiencial (ex.: ysr Pr 3,12; 9,7-8; 15,12; 19,25; 25,12).24 Não podemos, no 
entanto, excluir a sua relação com o mundo jurídico, tal como o provam os textos de Gn 
21,25; 31,37; Is 1,18; 29,21; Am 5,10; Sl 50,8.21; Jb 9,33;13,10.15; 22,4; Pr 22,23-25. 
Neste sentido, a raiz ykh� e de um modo particular a figura do môkîah parecem indicar, 
essencialmente, uma instância sapiencial de um procedimento justo, mediante a crítica-
acusação-sanção, e não uma figura institucional. Embora se deva reconhecer uma 
relação com o procedimento jurídico, o papel do môkîah assume como finalidade última 
o arrependimento do que está errado e não simplesmente a sua punição. É verdade que 
admite a punição como algo que é por vezes necessário, porém sublinhando que o 
importante é salvar a pessoa. É por isso que enquanto o simples acusador é movido pelo 
ódio, o môkîah é orientado pelo amor ao outro e pela sua recuperação no caminho da 
verdadeira justiça (Pr 3,11-12; 6,23; 10,17; 13,24; 15,10; 27,5-6). É neste contexto que 
devemos, por exemplo, entender a proibição que Yhwh faz a Ezequiel de ser e agir 
como um môkîah (3,26).25 Por momentos, a disputa é directamente entre Deus e o seu 
povo, sem qualquer mediação que o possa trazer de novo ao caminho da justiça. Este 
contexto bíblico permite-nos uma relação curiosa com a centralidade que Elihu atribui à 
expressão «(só) Deus o vence e não um homem» (32,13). Também, para Elihu, o 
verdadeiro môkîah� que pode responder a Job é Deus. Só Deus conhece o caminho 
para a sabedoria (Jb 28). Só ele pode responder a Job.   
 
 

 
24 Cf. THAT I, 730; P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 34-35. 
25 Cf. R.R. WILSON, “An Interpretation of Ezekiel's Dumbness”, 96; K. DARR, “The Book of 

Ezequiel”, 589-609. Trata-se de um impedimento momentâneo, uma vez que mais tarde o profeta será de 
novo instituído na sua missão de censor (Ez 33,1-9.21-22). 
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3. TERCEIRA PARTE: PRESSIONA-ME UM ESPÍRITO (Jb 32, 17-22) 
 
3.1 TEXTO 
 
17 Responderei, também eu a minha parte,     17 ’a‘ăneh ’ap-’ănî h�elqî /26 
também eu desejo expor o meu conhecimento,    ’ăh�awweh dē‘î ’ap-‘ānî // 
18 porque estou cheio de palavras,        18 kî mālētî millîm / 
pressiona-me um espírito no meu interior.     hĕs�îqatnî rûah� bit�nî //27 
19 Vê! O meu interior é como vinho que não foi aberto,  19hinnēh-bit�nî keyayin lō’-yippātēah� 
/ 
como odres novos prestes a rebentar.       ke’ōbôt hădāšîm yibbāqēa‘ // 
20 Falarei e que exista um espaço para mim,     20 ’ădabberāh weyirwah�-lî /28 
abrirei os meus lábios e responderei.       ’eptah� śepātay we’e‘ĕneh // 
21 Não darei preferência a um homem,       21 ’al-nā’ ’eśśā’ penê-’îš / 
e a um humano não darei um título,       we’el-’ādām lō’ ’ăkanneh // 
22 porque não sei dar títulos          22 kî lō’ yāda‘tî ’ăkanneh / 
de imediato me eliminaria o meu Criador.      Kim‘at�  yiśśā’ēnî ‘ōśēnî // 
 
 

Embora, em 32,17, a BHS considere que ’a‘ăneh possa ser visto como derivado da 
forma ’e‘ĕneh, a presença de um patah� afasta a hipótese da forma de Hif, sugerindo a 
possibilidade de uma retroflexão por analogia da 2ª ou 3ª pessoa Ql. com patah� 
(ta‘ăneh /’a‘ăneh ).29 Em 32,18 vários Mss corrigem o TM suprindo a omissão do aleph 
(mālē’tî) permitindo a leitura «estou cheio».30 Os estudos filológicos mais conhecidos 
ou ignoram esta omissão, ou então consideram-na como uma escrita defectiva. Em 
32,19b, alguns autores propõem trazer a partícula negativa lō’ para este segundo 
membro e traduzir «como odres novos que não foram abertos». Preferimos considerar 
os dois membros deste segmento como frases relativas, cujo pronome foi omitido, 
respeitando o TM.31 Existe uma tentativa de interpretar h�ădāšîm como «vinhos 
novos», considerando-o como um epíteto de ’ōbôt. A imagem seria a de odres novos 
contendo vinho novo, que fermentando e não tendo saída fazem rebentar até mesmo os 
odres novos. Em 32,22a, existe dificuldade em relacionar os verbos yāda‘tî e ’ăkanneh. 
Propõe-se vocalizar a partícula negativa lō’ como a condicional lū’. A gramática 
tradicional prefere tomar ’ăkanneh como uma frase substantivada, equivalente a um 

 
26 Este termo cria uma espécie de aposição a ’ănî, acentuando o carácter pessoal desta. 
27 Cf. Jz 14,17; 16,16 onde s�wq assume a dimensão de «atormentar» ou de «importunar». 
28 Cf. o uso do exortativo como em Jb 7,11; 9,35; 10,1. Note-se que o waw copulativo antes do 

imperfeito assume o sentido do termo latino ut («a fim de») [cf. P. JOÜON- T. MURAOKA, A Grammar of 
Biblical Hebrew, &113, 365-373]. Sobre o significado de yirwah como «espaço, alívio» (cf. Est 4,14; Ex 
8,11). 

29 Cf. S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary; GORDIS, 370. 
30 Curiosamente, além da BHS, os estudos filológicos mais conhecidos ou ignoram esta omissão, ou 

então consideram-na como uma escrita defectiva (cf. Jb 1,21) [DHORME, 483; GORDIS, 370; HABEL, 443]. 
31 Cf. DHORME, 483-484; GORDIS, 370.  
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nome («adulador») e objecto de yāda‘tî, evitando modificar o TM.32 Em 32,17 a 
tradução de h�ēleq («parte, porção») deve ser considerada no seu paralelismo com a 
expressão «meu conhecimento», sugerindo que a parte de Elihu é, sem dúvida, o 
conhecimento que ele sente possuir e que deseja poder expor a Job. Este sentido 
figurativo do termo h�ēleq aparece quando Job fala do seu sofrimento como uma parte 
que lhe foi reservada (Jb 31,2). Sofar fala da parte que Deus reservou ao ímpio (Jb 
20,29;27) e Yhwh da porção de sabedoria que ele não deu aos animais (Jb 39,17).33 Não 
obstante o termo bit�nî poder assumir, pelo menos, seis significados diversos, 
decidimo-nos por aquele que descreve bit�nî como «a parte mais interior do ser 
humano»; o lugar por excelência, onde os pensamentos nascem, se alojam e de onde 
emergem. É neste sentido que o sábio é aconselhado a guardar as suas palavras no seu 
bet�en e a tê-las continuamente prontas para o tempo em que elas são necessárias (Pr 
22,18). 34 Fazêmo-lo numa continuidade com o livro de Job, onde bit�nî indica o lugar 
de origem (Jb 1,21). 
 
 
’al-nā’ ’eśśā’ penê-’îš (21a) 

A expressão ’al-nā’ ’eśśā’ penê-’îš lit. «não me levantarei diante de um um homem» 
aparece construída a partir da locução técnica  nś’ penê X muito frequente no âmbito 
forense para indicar «dar preferência» a alguém, de um modo injusto (cf. Dt 10,17; Ml 
2,9; Lv 19,15; Pr 18,5; Sl 82,2).35 O uso figurativo desta expressão ocorre fora dos 
discursos de Elihu em 13,10 (bassēter pānîm tiśśā’ûn) e em 34,19 (lō’ nāśā’ penê 
śārîm).36 De um modo semelhante, e em conformidade com um uso bem atestado do 
verbo nś’, no v. 22b a forma yiśśā’ēnî acrescida do sufixo pronominal exige a tradução 
«me eliminaria». Os dois segmentos vv. 21-22 formam uma estrutura concêntrica. Nas 
estremidades temos o verbo nś’ e no seu interior a repetição verbo knh. O texto final 
evidencia também um fenómeno estilistico muito frequente na linguagem bíblica, o 
jogo de palavras, também conhecido como aliteração ou paronomasia. Este jogo, aqui 
presente no uso de ’eśśā’, ’îš (21a) e de yiśśā’ēnî ‘ōśēnî (22b), reaparece em várias 
partes do discurso de Elihu, das quais citamos apenas alguns exemplos: 33,12-13 
(yrbeh, rîbôtâ); 33,16-18 (mōsārām, lehāsîr; yekasseh, yah�śōk); 33,20-21 (ma’ăkal, 
yikel; mērō’î, lō’ rū’û); 33,25-30 (yāšîb, wayyāšeb, šāwâ, lehāšîb; lîmê, ‘ălûmâw; yašōr, 
weyāšār; me ‘ăbōr, bā’ôr). 

 
32 Cf. HABEL, 443, sobre o significado exacto da forma pi’el ’ăkanneh como «fazer distinção, dar um 

título de honra» (Is 44,5; 45,4; Sir 36,7; 44,23; 47,6). Aqui é usado com um sentido pejorativo «dar um 
título não merecido». 

33 Cf. NIDOTTE [2: #2745, 161-163]; D.J. KAMHI, “The Root $lh in the Bible”, 235-239. 
34 Cf. TDOT [2: 95]; N. SHUPAK, Where can Wisdom be Found? The Sage's Language in the Bible and 

in Ancient Egyptian Literature, 94-123. 
35 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 174-175. 
36 Curiosamente, Jb 34,19 fala da imparcialidade de Deus utilizando os verbos  nś’ e nkr [Cf. P. 

JOÜON, «Notes de lexicographie hébraïque. XIII. šô‘ ‘grand’ (socialement)», Bib 18 (1937) 205-206]. 
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3.2 COMPOSIÇÃO 
 

 
+ 17 ’A‘ĂNEH       ’ap-’ănî       h�elqî / 
: ’ăh�awweh        DĒ‘Î         ’ap-‘ānî // 

+ 18 kî mālētî       millîm / 
: hĕs�îqatnî       RÛAH�        BIT�NÎ // 
 

+ 19 hinnēh-BIT�NÎ     keyayin        lō’-yippātēah� / 
: ke’ōbôt        h�ădāšîm        yibbāqēa‘ // 

+ 20 ’ădabberāh               weyirwah�-lî / 
: ’eptah�        śepātay        WE’E‘ĔNEH // 

 
+ 21 ’al-nā’        ’eśśā’        penê-’îš / 
: we’el-’ādām       lō’ ’ăkanneh // 

+ 22 kî lō’        YĀDA‘TÎ       ’ăkanneh // 
: kim‘at�         yiśśā’ēnî        ‘ŌŚĒNÎ / 
 

 
+ 17 RESPONDEREI.     também eu      a minha parte, 
: expor        O MEU CONHECIMENTO   também eu, 

+ 18 porque estou cheio    de palavras, 
: pressiona-me       UM ESPÍRITO     NO MEU INTERIOR. 
 

+ 19 Vê, O MEU INTERIOR   (é) como vinho      não aberto, 
: como odres      novos        a rebentar. 

+ 20 Falarei               e que exista um espaço para mim, 
: abrirei        os meus lábios      E RESPONDEREI. 

  
+ 21 Não        darei preferência      a um homem, 
: e  a um ser humano     não darei-um-título, 

+ 22 porque       NÃO SEI        dar-títulos, 
: de imediato       me eliminaria       O MEU CRIADOR.  
 

 
A raiz hebraica ‘nh «responder» introduz e separa a terceira parte (32,17-22), que 

repete a divisão em três trechos (32,17-18; 19-20; 21-22). ― O primeiro trecho (32,17-
18) é composto por dois segmentos bimembros que formam uma única frase, onde 
Elihu mostra a sua determinação de responder a Job. Esta determinação é sublinhada, no 
primeiro segmento (32,17), pela repetição da expressão ’ap-’ănî («também eu»). A 
expressão dē‘î («meu conhecimento») estabelece um paralelismo com h�elqî («minha 
parte»), demonstrando a dimensão pessoal da resposta de Elihu.37 O segundo segmento 

 
37 Elihu repete a mesma expressão de 32,10b enfatizando a dimensão pessoal da intervenção de Elihu. 
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(32,18) liga-se ao anterior pela partícula kî («porque»). Esta partícula, juntamente com 
os dois verbos mālētî («estar cheio») e hĕs�îqatnî («pressionar»), explicita a 
interioridade e a origem do ímpeto da resposta de Elihu.38 ― O segundo trecho (32,19-
20) é composto por dois segmentos que repetem de modo inverso as afirmações do 
trecho anterior. O primeiro segmento (32,19) estabelece um paralelismo entre as 
imagens de «vinho não aberto» e «odres novos a rebentar», acentuando a pressão no 
interior de Elihu. O segundo segmento (32,20) aparece sobrecarregado de verbos que 
sublinham a determinação do falar: ’ădabberāh («falarei»), ’eptah� («abrirei») e 
we’e‘ĕneh («responderei»).39 Elihu compara-se a vinho novo não aberto que, apesar de 
estar contido em odres novos e resistentes, insiste a todo o custo encontrar uma 
expressão. ― O terceiro trecho (32,21-22) é composto de dois segmentos bimembros 
que, à semelhança do primeiro (32,17-18), formam uma única frase. O primeiro 
segmento (32,21) abre com a negativa enfática ’al-nā’ que aparece associada à 
expressão «dar preferência a um homem». Esta afirmação encontra um paralelismo na 
frase «a um humano não darei um título», manifestando o desejo de Elihu de ser 
imparcial nas suas palavras e na sua resposta.40 O segundo membro (32,22) liga-se ao 
anterior pela partícula kî e pela repetição do verbo ’ăkanneh «dar título» que agora 
aparece associado ao verbo yd‘ «saber, conhecer». Esta associação surge num 
paralelismo sob o qual Elihu justifica que o seu não saver dar títulos à consciência de 
uma reverência para com o «seu criador». Os dois segmentos (32,21-22) aparecem 
unidos por um jogo de palavras, marcado pela repetição dos verbos nś’ (32,21a com o 
sentido de «mostrar parcialidade» e em 32,22b com o de «afastar-se»), que juntamente 
com a disposição sintáctica – negação + frase preposicional / frase preposicional + 
negação – forma um quiasmo de tipo ab / b’a’. No seu conjunto, o primeiro e o segundo 
trecho (32,17-18 e 19-20) estabelecem uma inclusão com o verbo «responder», que abre 
o primeiro e fecha o último trecho, deixando no seu interior a justificação da resposta de 
Elihu: a pressão do espírito no seu interior. O último trecho (32,21-22) liga-se ao 
primeiro (32,17-18) pela repetição da raiz yd‘ («conhecer»), associando a determinação 
de Elihu em expor o seu conhecimento com a de ser imparcial. Elihu irrompe com uma 
força extraordinária, fundamentando-se na pressão do espírito que é incapaz de conter e 
determinado por uma integridade que afirma ser vigiada pelo «seu Criador». 
 
3.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 

Estou cheio de palavras  
A expressão «pressiona-me um espírito no meu interior» (32,18b) sublinha o impulso 

do espírito como algo que toma posse do ser humano, impelindo-o com uma grande 

 
38 Cf. Jb 15,2 onde Elifaz ironiza sobre a possibilidade de o sábio encher o seu «ventre» com vento do 

leste, tomando o «ventre» como o lugar da sabedoria.  
39 Cf. o paralelismo entre «abrir os lábios» e «falar» em Jb 11,5. 
40 Embora esta expressão indique geralmente um desejo negativo dirigido a alguém (Gn 13,8; 18,3; 

2Sm 13,25), aqui traça apenas uma negação solene («com toda a certeza de que não exporei 
parcialidade»). 
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força interior.41 Neste sentido, podemos dizer que Elihu parece viver uma experiência 
semelhante à do profeta Jeremias (Jr 20,7-9). A oposição entre a resistência de Jeremias 
e a sedução de Yhwh priviligia o chamamento irresistível de Yhwh à repulsa por ele 
colocada (Jr 1,5-6).42 Yhwh vence todas as resistências de Jeremias, que vê a sua vida 
tornar-se motivo de escárnio e de chacota para todos (Jr 20,7). O seu grito de desespero 
e de ajuda tornou-se um grito de horror, uma mensagem de violência e de devastação 
que ameaça Judá e Jerusalém (Jr 20,8).43 Consequentemente, Jeremias decide não voltar 
a falar em nome de Yhwh (Jr 20,9). A sua referência ao «coração» e aos «ossos», 
acentua a dimensão da interioridade da decisão de Jeremias. No entanto, experimenta 
que a sua decisão é impossível. O domínio que Yhwh exerce sobre ele, desde o início, e 
que ele agora compara a um «fogo devorador» (’ēš bō‘eret), torna vã qualquer tentativa. 
As duas narrativas – a de Jeremias e a de Elihu – encontram-se curiosamente na 
repetição do verbo dbr («falar») e no paralelo entre as imagens «nos meus ossos» e 
«meu interior», «espírito» e «um fogo devorador». Os dois sentem a pressão de falar. 
Jeremias tenta recusar, Elihu não tem alternativa senão falar.44 Este paralelo com 
Jeremias permite olhar Elihu como alguém cujo espírito investe de autoridade e 
interpela a falar. Jeremias deve continuar a gritar contra toda a oposição que encontra 
«violência e opressão» e Elihu deve «expor o seu conhecimento» e «responder» a Job.  
 
 
4. O CONJUNTO DA PASSAGEM (32,6b-22) 
 
4.1 COMPOSIÇÃO  
 

A passagem (32,6b-22) 45 aparece dividida em três partes, unidas pelo desejo que 
Elihu tem de expor o seu conhecimento. 

 
A relação entre as duas partes extremas (32,6b-9 e 17-22) é evidente na repetição da 

expressão «expor o meu conhecimento» (32,6d.17b), embora na primeira parte (32,6b-
9) esta expressão apareça associada aos verbos «temer» e «hesitar» (32,6c), e na última 
(32,17-22) à determinação de «responder». O verbo «falar» une também estas duas 
partes: na primeira (32,6b-9) como uma oportunidade dada aos anciãos e na última 
(32,17-22) como uma decisão de Elihu. Um aspecto relevante é a repetição da dupla 
expressão «espírito»/«sopro de Shadday» e «espírito»/«meu Criador», descrito na 

 
41 Para outros exemplos cf. Jz 3,10;6,34;11,29; 1Sm 11,6-7. Emquanto a profecia define este impulso 

como a origem da inspiração e do oráculo profético (Is 48,16; Ez 11,5), a sabedoria define-se a ela mesma 
como efeito de um impulso divino (Jb 4,12-16;24,3; Sir 39,6).  

42 Cf. D.J.A. CLINES – D.M. GUNN, “'You tried to Persuade me' and 'Violence! Outrage!' in Jeremiah 
XX 7-8”, 20-27]. 

43 Cf. W. BAUMGARTNER, Jeremiah's Poems, 59-62.73-78; S. MARROW, “Hamas ('Violentia') in Jer 
20, 8”, 241-255; P.C. CRAIGIE, Jeremiah 1-25, 268-75. 

44 Sobre a imagem do fogo como uma preparação para a missão profética cf. Is 6,6-7. 
45 Cf. Anexos, p. 354. 
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primeira parte como aquele que «faz compreender» (32,8) e na segunda como aquele 
que «pressiona» e «vigia» a imparcialidade de Elihu (32,18.22). A disposição retórica 
destes elementos estabelece uma relação estreita entre o desejo que Elihu tem de «expor 
o seu conhecimento» – responder a Job – e o impulso do espírito.  
 

32,6b «Jovem eu em dias         e vós idosos, 
por isso hesitei e temi         expor-vos o meu conhecimento. 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  7 Eu dizia: «Que falem os dias, e os muitos anos dêem a conhecer a sabedoria». 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 Porém, (é) UM ESPÍRITO, ela no ser humano,  O SOPRO DE SHADDAY, que faz compreender. 
9 Não os muito são sábios,        nem os idosos compreendem o julgamento. 

 
32,10 Por isso eu digo: «Escuta-me,      também eu desejo expor o meu conhecimento ».  
11 Vede! Esperei pelas vossas falas    escutei as vossas razões,       
              enquanto procuráveis palavras. 
12 Tentei compreender-vos,        mas eis (que) não existe para Job um censor,  
              respondendo ao seu dizer nenhum de vós. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 Não digais portanto: «Encontrámos a sabedoria»; (só) DEUS o pode vencer, não um homem. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 Ele não preparou contra mim palavras,    com o vosso dizer eu não lhe retribuirei. 
15 Desconcertados, já não respondem,    foram-lhes removidas as palavras. 
16 Devo esperar, porque não falam,     porque permanecem e já não respondem? 

 
32,17 Responderei, também eu a minha parte,   também eu desejo expor o meu conhecimento, 
18 porque estou cheio de palavras;      pressiona-me UM ESPIRITO no meu interior. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19 Vê! O meu interior (é) como vinho que não foi aberto, como odres novos a rebentar. 
 20 Falarei e que exista um espaço para mim, abrirei os meus lábios e responderei. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 Não darei preferência a um homem,     e a um humano não darei título, 
 22 porque não sei dar títulos       de imediato me eliminaria O MEU CRIADOR.  

 
A parte central (32,10-16) liga-se às duas partes extremas (32,6b-9 e 17-22) pela 

repetição da expressão «expor o meu conhecimento» (32,10). A determinação que 
impulsiona Elihu a falar (32,11.16) cria uma forte oposição com a oportunidade dada 
aos ancião (32,6b-9) e coloca estratégicamente ao centro a firmação de que só Deus 
pode refutar Job, sugerindo uma estrutura concêntrica de três partes:  

 
   a   a oportunidade dada aos anciãos de falar (32,6b-9);  
     b   só Deus o pode vencer não um homem (32,13b);  
   a’   a determinação de Elihu em falar (32,17-22).  
 

No centro (32,13), o silêncio dos anciãos opõe-se à referência explícita a Deus, 
declarado como o único capaz de «vencer/contestar» Job. Esta referência forma um 
paralelismo com a declaração do poder singular do espírito no ser humano (32,8), que 
pressiona Elihu a falar (32,18). Este paralelismo sugere uma relação extraordinária entre 
o espírito, Elihu e Deus que legitima a decisão de Elihu. A referência singular a Deus, 
no centro (32,13), e ao espírito, nas partes extremas (32,6b-9 / 17-22), fundamentam 
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uma configuração retórica de tipo aba’. A determinação de Elihu em falar não resulta de 
um capricho humano, mas de uma sabedoria que é própria de Deus e de um espírito que 
dado a todo o ser humano. É, por isso, que o objectivo de Elihu nunca será o de uma 
vitória legal, mas encontrar uma resposta que seja capaz de restabelecer a relação entre 
Deus e Job. 

É aqui que se justifica uma contextualização bíblica da expressão «também eu desejo 
expor o meu conhecimento» e um interpretação que debate as palavras de Job e a 
resposta dos amigos em relação à sabedoria dos idosos, à ausência de resposta e o 
desespero consequente que ela provoca em Job.   
 
 
 

4.2 CONTEXTO BÍBLICO 
 

Desejo expor o meu conhecimento 
A primeira passagem (32,6b-22) aparece marcada pela insistência de Elihu em expor 

o seu conhecimento (32,6b.10.17). Esta expressão revela um pensamento marcadamente 
sapiencial, que vê no sábio um homem que irradia conhecimento da sua língua e dos 
seus lábios, partilhando de um conhecimento que pertence unicamente a Deus, e que ele 
dá de sua livre vontade àqueles que o temem (Pr 2,6; Qo 2,26).46 Ao insinuar-se como 
alguém que deseja «expor o seu conhecimento», Elihu assume o papel do sábio tal 
como era tradicionalmente visto em Israel: aumentar o saber com lábios ricos de 
experiência e de conselho (Pr 16,21.23; Jr 18,18), criar capacidade de resposta ao ultraje 
e saber discutir com o estulto (Pr 27,11; 29,9; Jb 15,2).47 Curiosamente, é possível 
entrever no uso específico que Elihu faz do termo dē‘î algo singular. O uso quase 
exclusivo que Elihu faz deste termo, no âmbito do AT, permite sugerir uma distinção 
entre o seu conhecimento (dē‘î) e um conhecimento (da‘at) tradicionalmente 
considerado como uma prerrogativa da sabedoria dos anos (Pr 2,5; 8,12; 9,10).48 Talvez 
o que Elihu deseja expor não se resuma, em absoluto, a um conhecimento da tradição; 
contudo é um conhecimento que se realiza num âmbito sapiencial, assinalado pela 
referência à «sabedoria» (h�okmâ) e ao «entendimento» (byn) (32,7b-9).49  

 
 

 
46 Cf. Is 28,9, Jr 2,8;4,22;31,34; Os 2,22; 4,1;5,4 onde se afirma que Deus não só dá o conhecimento 

como se dá ele mesmo a conhecer, numa dinâmica de julgamento e de salvação. Existem alguns hinos da 
comunidade de Qumran, onde se afirma explicitamente que Deus dá aos seres humanos uma parte no 
conhecimento (1QH 4,27;7,27;10,4;11,4.16); como se fora da sua vontade nenhum conhecimento fosse 
possível (1QH 1,8;20,9).  

47 A este propósito ocorre citar também alguns textos onde a sabedoria do sábio se manifesta pela sua 
capacidade de saber «entesourar» e «esconder» o conhecimento (Pr 10,14;12,23) e de «refrear» as suas 
muitas palavras (Pr 17,27). 

48 A peculiaridade desta argumentação torna-se ainda mais incisiva quando a situamos no contexto do 
livro de Job. Nomeadamente quando Elifaz interroga ironicamente Job sobre o conhecimento do sábio (Jb 
15,2); quando Job reflecte sobre a origem divina do conhecimento de Deus (Jb 21,22) e, ainda, quando 
Deus interroga Job, acusando-o de obscurecer e esconder o conhecimento (Jb 38,2; 42,3). 

49 Cf. Pr 1,2.7.20; 2,2.6.10; 3,13.19; 4,5.7.11; [cf. TDOT  5: 479-81]. 
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4.3 INTERPRETAÇÃO 
 

 A passagem aparece 32,6b-22 aparece alicerçada no desejo de superar a incapacidade 
de resposta dos anciãos, de quem se esperava a sabedoria. Elihu diz expressamente que 
este desejo emerge da oportunidade que os anciãos tiveram de falar (32,11). Elihu 
escutou as suas palavras e esperou uma resposta, mas verificou que eles foram 
incapazes de responder e consequentemente não existe um censor, capaz de restabelecer 
a relação entre Job e Deus e de o trazer a um caminho de verdadeira justiça (32,12). A 
interpretação permite recuperar, através de alguns paralelos filológicos o diálogo que as 
palavras de Elihu estabelecem com as palavras de Job e dos amigos, consolidando 
progressivamente que o seu discurso não é um falar ao acaso. 
 
Nos idosos a sabedoria  

Quando Elihu refere a oportunidade dada aos «muitos anos» de «dar a conhecer a 
sabedoria» ele parece recuperar a associação tradicional entre sabedoria e muitos anos 
de vida, bem debatida por Job e pelos seus amigos: 
 
Job  Amigos  Elihu 
 

12,12 Nos idosos (yāšîšîm) a 
sabedoria (h�okmâ), 
e na duração dos dias 
(YĀMÎM) a compreensão. 
 
  

  
8,8 Pergunta às gerações primeiras 
(ledōr rîšôn) 
e medita a experiência dos nossos pais.  
15,17…vou contar-te o que vi, 
18 o que os sábios (h�ăkāmîm) 
declararam e não esconderam dos 
nossos pais (mē‘ăbôtām).  
 

  

6b Jovem eu em dias e vós 
idosos (yešîšîm)... 
7 Eu dizia: “Os dias (YĀMÎM) 
que falem, a abundância dos 
anos (werōb šānîm) dêm a 
conhecer a sabedoria” 
(h�okmâ). 

 
As palavras de Job situam-se num contexto de resposta aos amigos (12,1 – 13,19), 

nomeadamente a Sofar, incidindo sobre a sua inteligência asnática, a sua ideia da 
superioridade de uma sabedoria oculta, do cuidado atento de Deus e da ordem justa do 
mundo. O tom de Job é de profunda ironia (12,11-12).50 No entanto, ao passar 
rapidamente para uma associação com Deus, como aquele que é maior em dias e que, 
por isso, possui não só sabedoria e compreensão, como poder e conselho (12,13), 
percebemos que o seu interesse não é um confronto com a tradição mas com o próprio 
Deus, a quem deseja compreender no seu modo surpreendente de governar o mundo. Os 
seus amigos procuram defender Deus a todo o custo com uma sabedoria digna de 
crédito, bem fundamentada nas tradições dos pais e das gerações antigas (Jb 8,8).51 No 
entanto, Job insiste em pedir aos seus amigos que lhe mostrem o seu erro (Jb 6,24). 

 
50 Sobre esta falta de clareza cf. D.J.A. CLINES, Job 1-20, 295. 
51 Este apelo à tradição é muito comum na retórica bíblica (Dt 4,32-35; 32,7-9; Is 40,21-24; 46,8-11) 

[cf. N.C. HABEL, “Appeal to Ancient Tradition as a Literary Form”, 253-72], na literatura extra-bíblica 
[cf. Instruções de Shuruppak, ANET, 594-596] e pós-exílica [cf. J.J. COLLINS, “The Sage in Apocalyptic 
and Pseudepigraphic Literature”, 344-47]. Não obstante, alguns autores defendem que Bildad se refere a 
uma geração próxima [cf. DHORME, 116; GORDIS, 89].  
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Bildad aceita este desafio, afirmando que são os antepassados (a tradição) que devem 
ensinar Job (8,9-10). Ele é apenas alguém através do qual a tradição passa de um modo 
puro e não distorcido. Antes de Bildad, Elifaz colocara surpreendentemente a tradição 
dos mais velhos como a base da relação entre felicidade e sofrimento (15,17-27), 
relembrando alguns textos do livro dos Provérbios (3,11-12; 20,30; 22,15; 23,13-14). 
Porém, as suas imagens movem-se no campo da mera questão de sobrevivência (15,20), 
de uma protecção segura (15,21) e de confiança (15,22), forçando-nos a ouvir a 
linguagem da tradição religiosa de um modo muito complexo, onde se coloca a par a 
sua falsidade e verdade em termos desproporcionados.52 

 
 Num primeiro momento, também Elihu sublinha este valor da tradição, admitindo-o 

e dando-lhe um lugar de relevo ao colocá-lo no centro da primeira parte da passagem 
(32,7). No entanto, ao submeter, surpreendentemente, esta tradição à superioridade do 
espírito, retira-lhe a sua absoluta exclusividade (32,8-9).53 A sabedoria não é em 
absoluto um apanágio dos muitos anos, mas sobretudo um dom do espírito, dado a todo 
o ser humano. Nesta declaração, Elihu sobrepõe à tradição do mais velho a tradição que 
atribuía ao espírito a capacidade de entendimento e de sabedoria (Ex 31,3), de profetizar 
(Nm 11,26-30) e de liderar (Nm 27,18), dando a esta a precedência sobre a primeira. Ao 
fazê-lo demarca-se de Job e dos amigos, enredados num saber confinado aos que têm 
muitos dias. Para Elihu, a questão da sabedoria é algo relacionado com a superioridade 
do espírito no ser humano, o único capaz de conferir entendimento e compreensão e, 
consequentemente, a autoridade de falar.54 Neste sentido, Elihu não suprime a tradição, 
antes a repõe nos parâmetros que marcam as origens do ser humano: a superioridade do 
dinamismo de um espírito que vivifica. A sabedoria não é uma questão de muitos anos 
de vida, como o desenvolvimento da tradição o havia imposto, mas um espírito de 
entendimento possível oferecido a todos com o dom da sua existência.  
 
 
Ninguém me responde 

A oportunidade que Elihu diz ter dado aos amigos de responder a Job, e neles à 
tradição das gerações passadas, surge cheia de ironia (32,11-12). Esta ironia 
transparecera já na oposição estabelecida entre o desejo que Job tem que Deus lhe 
responda e a certeza dos amigos de que um sábio, quando responde, é sempre com 
sabedoria e não com palavras vãs. 
 

 
52 Esta defesa é muito comum no livro de Job [cf. C.A. NEWSOM, “The Book of Job”, 381-82]. 
53 Sobre o valor desta alusão ao espírito como uma inspiração particular ou como um conhecimento 

cf. J.W. MCKAY, “Elihu. A Proto-Charismatic?”, 168; A de WILDE, Das Buch Hiob, 311; HABEL, 451. 
54 cf. as figuras bíblicas de Samuel (1Sm 3); e de Daniel (Dn 1-13), e o Sl 119,99-100 onde se declara 

que a meditação e a obediência à Torah dão ao que fala um entendimento maior que o dos mestres... ou 
dos anciãos. É neste sentido que achamos muito redutor limitar as palavras de Elihu a um simples 
confronto com a tradição [cf. HABEL, 450]. 
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Job  Amigos  Elihu 
 

19,7 Eis que grito: Violência! 
mas ninguém  
 me responde (’ē‘āneh), 
clamo por socorro e não há 
justiça. 

  
15,2 Porventura,  
 o sábio responde (ya‘ăneh)  
com conhecimento de vento, 
e enche com vento de leste o seu 
interior. 
 

  
32,12 Tentei compreender-vos e eis 
que não existe para Job um censor,  
 respondendo (‘ôneh)  
às suas palavras nenhum de vós. 
 

 
A intervenção de Job em 19,7 alcança um clímax, ao retomar temas abordados em 

discursos anteriores como: a consciência da sua inocência (6,30;9,29;10,7;16,17), a sua 
intuição de que Deus deve inclinar-se para ele (7,8.21;10,8-9;14,15) e a sua esperança 
de que Deus finalmente se lembrará dele (14,13-15;16,19-20). No seu grito, Job deixa, 
portanto, bem claro que a resposta que espera não se situa apenas ao nível de um debate 
de palavras, mas de uma intervenção concreta de Deus, que seja capaz de restabelecer a 
relação e a existência de Job diante de Deus.55 Enquanto Job se situa ao nível de uma 
intervenção de Deus, os amigos colocam-se no quadro de uma análise implacável. Em 
15,2, as palavras de Elifaz assumem um tom completamente diferente das que usara nos 
caps. 4-5. A mudança de tom deve-se provavelmente às palavras de Job, em três 
discursos sucessivos, em que este nega qualquer culpa e rejeita o princípio sagrado de 
que o sofrimento é sempre, e somente, uma consequência punitiva de um agir malvado, 
desafiando Deus a oferecer uma explicação para a sua aflição. Elifaz sente-se 
profundamente chocado por um questionamento de Deus que ameaça a segurança de 
todos os princípios religiosos. Por isso, em vez de falar da recompensa do justo (4,1–
5,27), opta por desenvolver uma defesa da punição dos malvados (15,20-35), 
comparando Job a um sábio que enche o ventre com vento do leste, apresentando razões 
inconsistentes e palavras sem sentido (15,2-3). 

 
Considerada no âmbito deste debate, a ênfase que Elihu coloca na incapacidade de 

resposta dos amigos a Job (32,12) e no seu silêncio demissionário (32,15-16) é 
surpreendente. A sua concentração momentânea nos amigos e a sua expressão «Não 
digais ter encontrado a sabedoria!» (5,27; 8,8; 32,13) permitem entrever um contencioso 
declarado entre a sua posição e a dos amigos. Tudo quanto os anciãos podem defender é 
terem encontrado a tradição, mas não «a sabedoria», essa só Deus conhece o caminho 
para ela (Jb 28,23).56 A sabedoria, entendida como a percepção prudente da realidade 
ensinada aos mais jovens pelos que mostravam possuir entendimento e experiência (Pr 
1-7.10-31), surge agora, nas palavras de Elihu, personificada numa realidade íntima e 
acessível só a Deus como uma espécie de energia divina que só Deus detém em 

 
55 É certamente esta intervenção que Job reclama quando expressa a ausência de alguém que exerça 

uma mediação e julgue entre o ser humano e Deus (9,33; 16,21), ou ainda de alguém que o «escute» 
(šōmē‘a 31,35).  

56 Sobre a compreensão da sabedoria como algo de Deus cf. Sir 24; Sb 9 e P.P. ZERAFA, The Wisdom 
of God, 227-326; M. GILBERT, «Sagesse, I: Ancien Testament», 72-81]; P.-É. BONNARD, « De la Sagesse 
personnifiée dans l’Ancien Testament à la Sagesse en personne dans le Nouveau », 117. 
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plenitude (Pr 8,22; Jb 28,23). Ela é algo absolutamente inacessível ao ser humano, (Jb 
28,1-11) e até mesmo à reflexão mais subtil e impetuosa (Jb 15,7-8; Qo 7,23-24).57 No 
entender de Elihu, a resposta às questões de Job requer esta sabedoria suprema. E como 
só Deus conhece o caminho para ela, só Deus o pode vencer, i.e. só Deus lhe pode 
responder, não o ser humano (32,13).  
 
 
Os meus pensamentos me agitam 

O modo como Elihu alude à pressão do espírito no seu interior (32,17-22), cria uma 
oposição com o modo como Job descreve a sua angústia:  
 

Job  Amigos  Elihu 
 

6,2-3 Na verdade (é) pesada a 
minha angústia...por isso,  
 as minhas palavras 
 (debāray) são tragadas ...  
 

  

4,2 Se tentarmos falar-te, tu te 
aborrecerás, mas quem poderá 
conter (wa‘s�ōr)  
 as palavras (millîm)?  
 
20,2...os meus pensamentos me 
agitam, produzindo impaciência 
(hûšî) em mim. 
 

  

32,17 Responderei, também eu a 
minha parte, também eu desjo expor 
o meu conhecimento, 
18 porque estou cheio  
 de palavras (millîm), pressiona-
me (hĕs�îqatnî) um espírito no 
meu interior.  

 
Enquanto Job fala de uma angústia e de palavras tragadas (6,2-3), Elifaz procura 

mostrar-lhe que é o seu desespero que o leva a engolir as suas próprias palavras, 
tornando-o incapaz de aplicar à sua situação pessoal aquilo que ensinara a outros (4,2-
5). Sofar opta por falar da agitação emocional provocada pelos insultos de Job (20,2), 
defendendo que apenas deseja instruí-lo (11,6b). Em vez de seguir a linha dos amigos, 
Elihu fala apenas de um espírito que o pressiona no seu interior, e que posteriormente 
identifica como a pressão de um «vinho que não foi aberto» (32,19). As palavras de 
Elihu não são pressionadas pela angústia, mas pela acção de um espírito em si 
(32,18b).58 Elihu acredita vivamente na presença deste espírito que lhe foi dado no acto 
da criação. Ele sabe que não é «um escolhido», ou alguém a quem os intervenientes 
chamaram para intervir no debate; porém, ele não tem necessidade de um chamamento 
particular, basta-lhe a certeza da acção do espírito no ser humano (32,8) e em si (32,18-
19). Esta é, em relação à angústia de Job e às defesas dos amigos, a sua única garantia 
de serenidade, imparcialidade e de não acomodação à tradição e ao pensamento humano 
de outros, tantas vezes tão frágil quanto eles (32,20-22).59  

 
57 Job reconhece esta inacessibilidade quando fala da superioridade desta sabedoria em relação à 

sabedoria dos sábios (Jb 12,13; Pr 16,1;19,14;21,31). 
58 Note-se, que o interior era conhecido como o lugar onde reside o conhecimento e se alojam os 

pensamentos que depois encontram expressão nos lábios (Pr 22,18; Jb 15,2-3). 
59 Pensa-se que não obstante interessante, o raciocínio de Elihu parece projectá-lo numa defesa cega 

de Deus semelhante àquela que Job tentou disputar com os amigos [cf. NEWSOM, 484]. 
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B. SEGUNDA PASSAGEM: ESCUTA JOB, AS MINHAS PALAVRAS (Jb 33,1-11) 
 

O início desta passagem é marcado pela conjunção we’ûlām, que assinala um novo 
começo (33,1). A repetição da raiz šm‘ e ’zn e mll como termos extremos, com um 
centro isolado pela referência explícita ao «Espírito de Deus», sugere a composição 
desta passagem em três partes (33,1-3; 4-7; 8-11), confirmada pela sua coerência e 
articulação interna, num movimento de tipo a (b) / c / (b’) a’: 
 

 
ESCUTA (šema‘-nā’) Job as minhas palavras (millāy)  
          … dá ouvidos (ha’ăzînāh)        33,1-3 
 

 
 
 O Espírito de Deus (rûah�-’ēl) fez-me… 
       eis-me, como tu ! (moldado) por Deus (’ēl)    33,4-7 
 

 
 
      …falaste aos meus ouvidos (be’oznāy) 
O som de palavras (millîn) ESCUTO (’šmā‘)            33,8-11 
 

 
 
1. PRIMEIRA PARTE: ESCUTA AS MINHAS PALAVRAS (Jb 33,1-3) 
 
1.1 TEXTO 
 
1 Por isso, escuta Job as minhas palavras,     1 we’ûlām šema‘-nā’ ’iyyôb millāy /60 
e dá ouvidos a todos os meus discursos.       wekol-debāray ha’ăzînāh // 
2 Eis que abro a minha boca          2 hinnēh-nā’ pātah�tî pî /61 
 fala a minha língua no meu palato.       dibberâ lešônî beh�ikkî // 
3 Com rectidão meu coração, os meus dizeres    3 yōšer-libbî ’ămārāy / 
e conhecimento os meus lábios falam puramente.   weda‘at śepātay bārûr millēlû // 
 

Face às diferentes dificuldades de sintaxe encontradas em 33,3 sugere-se emendar 
yōšer em yāšīq («transbordar»),62 em yāšēr («ser forte») ou ainda em yāšīr («cantar» 
como no v.27).63 Não concordamos com estas emendadas, porque retiram à raiz yšr 
(«ser direito, recto») o sentido de justiça e integridade, que dominam o contexto 
temático e linguístico, evocado na imagem de «abrir a boca» (33,2) e nos termos 

 
60 Cf. Jb 1,11; 12,7 onde temos a construção we’ûlām com imperativo seguido da partícula nā’. 
61 Cf. Jb 13,18; 40,15 onde a fórmula hinnēh-nā’ aparece também com o verbo no perfeito.  
62 Cf. B. DUHM, Das Buch Hiob erklärt, in HABEL, 457. 
63 Cf. G. HÖLSCHER, Das Buch Hiob, in HABEL, 457. 
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«puro», «sem transgressão» (33,9).64 Este contexto encontra o seu fundamento no AT, 
em que o comportamento humano honesto e recto (Pr 16,17; 21,8) é sinónimo de 
s�āddîq (Sl 64,11; 97,11; Pr 21,18) de tām/-îm (Pr 2,21; Jb 1,1.8;2,3), em oposição a 
nālôz («perverso» Pr 3,32; 14,2) e  rešā‘îm («malvado» cf. Pr 11,11; 
12,6;14,11;15,18;21,29). O próprio plural yešārîm é um termo técnico, que indica 
aqueles que pela sua rectidão se mantêm fiéis a Yhwh (Jb 1,1.8;2,3;4,7; Sl 64,10;97,11) 
e sabem recusar a companhia dos malvados (Jb 17,8;23,7; Sl 33,1;107,42; 111,1; Pr 
2,7.21; 3,32; 11,3.6.11; 12,6).65 O uso que Elihu faz do termo yōšer insere-se neste 
universo de significado: Elihu abre a sua boca para oferecer a Job «a rectidão» de 
alguém que se sente fiel a Deus. Ainda em 34,3b sugere-se ligar weda‘at com o membro 
precedente, lendo ’ămārāy da‘at como ’imrē da‘at («palavras de conhecimento») 
anulando-se o forte paralelismo entre as palavras iniciais de cada membro (yōšer e 
da‘at) e a divisão em dois membros proposta pelo TM.66 Preferimos, por isso, não 
obstante a dificuldade de sintaxe, considerar yōšer e da‘at como acusativos adverbiais e 
traduzir: «com rectidão meu coração... com conhecimento, meus lábios».67 

 
 

weda‘at śepātay bārûr millēlû (3b) 
O segundo adjectivo que qualifica as palavras de Elihu é a forma de qal partc. 

passivo bārûr «o puro», em Aram. e Sír. (bryr) o «separado». Não obstante a tradução 
de bārûr como «puro» pareça não oferecer problemas, o sentido da expressão de Elihu 
«e conhecimento os meus lábios, puramente falam» não é muito claro. O último termo 
da frase é um verbo millēlû da raiz mll «falar, exprimir-se» em Pi., construído com o 
adjectivo bārûr com uma função adverbial. Por outro lado a primeira parte do membro 
(weda‘at śepātay) aparece como uma cadeia construta, semelhante à do primeiro 
membro (yōšer-libbî). Para podermos dar um sujeito ao plural millēlû temos de 
interpretar weda‘at como um complemento, colocado antes do verbo (cf. Pr 5,2) e o 
segundo termo (śepātay) como o sujeito do verbo. É esta interpretação morfológica que 
permite traduzir o segmento como: lit «e conhecimento os meus lábios puramente 
falam».68 Elihu apodera-se não só das características do verdadeiro sábio, que os amigos 
de Job esperavam exibir, mas também das características que, no cântico de Moisés, 
definem o próprio comportamento de Yhwh (Dt 32,4-5; Sl 19,8-9; 33,4; 44,21; 92,5; Is 
45,19). 

 
64 Note-se o paralelismo de significado com o verbo Akk. es]e4ru «estar/conservar a ordem», «ser justo 

ou agir justamente» [cf. AHw, 254.659; CAD 4:352-63; 10/2:117-18; TDOT, 6: 1990, 463-471; 
NIDOTTE, 2: # 3837, 563-68; WUS, 1252; C. GORDON, Ugaritic Textbook, 1163]. 

65 Neste contexto, o substantivo yōšer admite diferentes matizes, podendo designar a integridade de coração 
que conduz aquele que é recto (Sl 25,21; Pr 2,13;4,11;14,2; Jb 33,3.23), mas também a honestidade da palavra 
dita ou escrita (Jb 6,25; Qo 12,10). 

66 Cf. G. FOHRER, Das Buch Hiob, 78. 
67 Cf. HABEL, 457 que faz a mesma opção apoiando-se em Pr 8,7-8. 
68 Cf. I. ZATELLI, Il campo lessicale degli aggettivi di purità in ebraico biblico, 57. 
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1.2. COMPOSIÇÃO  
 
 
+ 1 we’ûlām       šema‘-nā’       ’iyyôb     millāy / 
:: wekol-       debāray        ha’ăzînāh // 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

: 2 hinnēh-nā’     pātah�tî        PÎ / 
: dibberâ       LEŠÔNÎ        beh�ikkî // 

. 3 yōšer-      libbî         ’ămārây / 

. weda‘at       ŚEPĀTAY       bārûr      millēlû // 
 
 

+ 1 Por isso,       escuta,       Job,      as minhas palavras, 
:: e a todos       os meus discursos    dá-ouvidos! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 : 2 Vê! (que)      abro         A MINHA BOCA, 
 : fala        A MINHA LÍNGUA    dentro do meu palato. 
 . 3 Com rectidão,    meu coração,      os meus dizeres, 
 . e conhecimento,    MEUS LÁBIOS,    puramente   falam. 
  

 
A primeira parte (33,1-3) irrompe com um novo apelo à escuta, numa composição de 

dois trechos: o primeiro (33,1) formado por apenas um segmento bimembro e o segundo 
(33,2-3) por dois segmentos bimembros. ― O primeiro trecho (33,1) aparece dominado 
pelos verbos šm‘ («escutar») e ’zn («dar ouvidos») que, sob a forma de dois imperativos 
sinónimos, acentuam os termos em que a partir de agora será enunciada a exortação de  
Elihu a Job: «escutar» e «dar ouvidos». Este segmento inclui ainda um segundo 
paralelismo entre millāy («as minhas palavras») e debāray («meus discursos»), que 
indica o objecto da escuta: as palavras e os discursos de Elihu. ― O segundo trecho 
(33,2-3) procura caracterizar esta interpelação. No primeiro segmento (33,2) a 
expressão pātah�tî pî («abro a minha boca») estabelece um paralelismo com a 
expressão dibberâ lešônî («fala a minha língua») do segundo membro, anunciando o 
início do falar anunciado por Elihu (32,6b-22). O segundo segmento (33,3) situa um 
paralelismo entre as expressões yōšer-libbî («com honestidade, meu coração») e bārûr 
millēlû («puramente falam») deslocando o discurso para a qualidade deste falar. Situado 
nos extremos do segmento, este paralelismo permite que as expressões ’ămārây («meus 
dizeres») e weda‘at śepātay («conhecimento os meus lábios») colocadas no centro, 
identifiquem o falar de Elihu como discursos repletos de um conhecimento puro. 

No conjunto da parte (33,1-3), Elihu insiste no uso de termos que pertencem ao 
mesmo campo semântico (boca, língua, lábios), colocando numa dependência estreita a 
atitude de escuta e o anúncio do início da sua argumentação (33,1 cf. Jb 6,30; 31,30). A 
repetição da raiz mll «as minhas palavras» «falam», na posição de termos extremos, liga 
morfologicamente os dois trechos (33,1 e 2-3), unindo o convite à escuta com a sua 
justificação: porque se trata de palavras de «conhecimento» e «puras». Esta parte (33,1-3) 
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acrescenta ao que já fora dito na passagem anterior (32,6b-22), o anúncio do início da 
argumentação de Elihu, que ele caracteriza como um falar recto, de conhecimento e de 
pureza. 
 
 
1.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Conhecimento os meus lábios 

A expressão «conhecimento os meus lábios» parece inspirar-se num pensamento 
sapiencial muito presente no livro dos Provérbios. Cite-se, a título de exemplo, Pr 5,1.3 
onde esta expressão aparece no interior da metáfora do adultério e do amor verdadeiro. 
Num contexto de instrução, o jovem é convidado à sabedoria, através das imagens do 
afastamento da mulher estrangeira e de uma escolha permanente da esposa verdadeira 
(Pr 5,1-23).69 A justificação teológica é a de que os olhos de Deus estão atentos à vida 
humana, impossível de escapar às consequências dos seus bons ou maus hábitos (Pr 
5,20-23).70 A questão incide na distinção que os lábios, nas palavras pronunciadas, 
permitem estabelecer entre os que são insensatos e os que são sábios (Pr 15,1-2.7; 18,6-
7). Esta distinção coloca em evidência a capacidade de sedução para o mal, 
representado na figura da zrh («mulher estrangeira», Pr 5,3-4).71 Nesta sedução o 
discurso suave e fácil de escutar entra numa profunda competição com o discurso da 
sabedoria (Pr 25,16.27; 27,7), muitas vezes amargo e «afiado como uma espada de dois 
gumes» (Pr 5,4). O autor do livro dos Provérbios evoca, nesta dinâmica de competição, 
o debate de palavras que normalmente opunha os argumentos do sábio aos de uma 
sedução maligna. Neste debate, a luta constante do sábio é sempre a das palavras certas 
e do conselho justo, capaz de vencer a sedução do mal e de o evitar. O terreno em que 
deve mover-se é muito volúvel, porque a falsidade sabe como usar as mesmas palavras 
de verdade, tornando muito difícil distinguir o discurso de lábios sábios do discurso de 
lábios insensatos.72 Não obstante, o autor do livro dos Provérbios insiste em declarar a 
sabedoria como aquela que chama à escuta atenta do conhecimento que brota dos seus 
lábios (Pr 8,6-7), situando esta sabedoria como um ensinamento do sábio e como um 
dom de Deus (Pr 2,6); como um discernimento entre o semblante da loucura e o rosto da 
verdadeira sabedoria. Quando Elihu fala do «conhecimento dos seus lábios» (33,3b), 
evoca certamente este universo de sentido, sublinhado pela sua existência no Espírito 
(33,9).  
 

 
69 Cf. a este propósito o estudo de S. HARRIS, Proverbs 1-9. A Study of Inner-Biblical Interpretation. 
70 Cf. C. van LEEUWEN, “The Book of Proverbs. Introduction, Commentary and Reflections”, 66-72. 
71 Esta percepção, positiva e negativa, da acção realizada pelos lábios é muito frequente na literatura 

sapiencial e poética, em que os lábios são considerados um lugar de mentira (Sl 31,18; 120,2; Pr 
10,18;22,12), sedução e perversão (Sl 12,2; Pr 19,1), ou capazes de dizer a verdade (Pr 12,19), de proferir 
palavras graciosas (Pr 22,11) e de cantar os louvores de Yhwh (Sl 63,5). 

72 Cf. J.-N. ALETTI, « Séduction et parole en Proverbes I-IX », 129-144. 
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2. SEGUNDA PARTE: COMO TU DE DEUS (Jb 33,4-7) 
 

2.1 TEXTO 
 
4 O espírito de Deus fez-me          4 rûah�-’ēl ‘āśātenî / 
o sopro de Shadday faz-me viver.        wenišmat šadday teh�ayyēnî // 
5 Se podes, responde-me;          5 ’im-tûkal hăšîbēnî / 
prepara-te, coloca-te de pé diante de mim.     ‘erkāh lepânay hityas�s�ābā // 
6 Eis-me! Como tu de Deus,          6 hēn-’ănî kepîkā lā’ēl / 
de argila também eu fui moldado.        mēh�ōmer qōras�tî gam-’ānî // 
7 Vê! o terror de mim não deve aterrorizar-te,     7 hinnēh ’ēmātî lō’ teba‘ătekkā / 
a minha pressão sobre ti não será pesada.     we’akpî ‘ālèkā lō’-yikbād // 
 

Em 33,6a traduzimos kepîkā «como tu» e a expressão lā’ēl «de Deus», permitindo 
que a preposição le assuma o seu valor na morfologia Heb. e Ugar. e assegure o 
paralelismo com o segundo membro, onde se fala de uma origem comum em Deus.73 O 
sentido da frase seria o de indicar que o opositor de Job agora é um ser humano como 
ele, dependente de Deus, impedindo-o de continuar a submergir-se no lamento de ter de 
se confrontar com alguém que não é como ele (9,32). Apesar de a forma de pu. do verbo 
qrs� assumir, em 33,6b, o sentido básico de «apertar» os lábios (Pr 16,30) ou os olhos 
(Pr 6,3; 10,10; Sl 35,19), optamos por um sentido derivado da forma assíria (qarâs�u), 
usada para descrever a acção do oleiro que «molda» o barro entre os dedos, na 
linguagem mítica da narrativa da formação do ser humano.74 Em 33,7b, e por influência 
do Tg, interpretamos ’akpî como «pressão», não obstante a LXX preferir a tradução de 
«mão».75  
 
 
‘erkāh lepânay hityas�s�ābā (5b) 

Em 33,5b defende-se que o verbo ‘erkāh deva ser tomado com o sentido jurídico de 
«colocar (argumentos) em ordem» (Jb 13,18; 23,4; 32,14).76 No entanto, a sua 
proximidade com o verbo hityas�s�ābā «levanta-te (para o combate)», recupera um 
significado primitivo que relaciona a raiz ‘rk a um âmbito militar de «dispor-se, 
confrontar-se (num combate)» (1Sm 4,2; 2Sm 10,17; Jr 6,23; 46,3; 50,14.42).77 O uso 
metafórico destas raizes, que parece caracterizar as palavras de Elihu, sugere o convite 
explícito a Job de preparar os seu argumentos, e levantar-se, sustendo-se no ataque 
(verbal) que Elihu lhe vai fazer.78 Embora o contexto seja o de uma disputa de âmbito 
forense-jurídico, a imagem militar permite entrever nas palavras de Elihu a sugestão de 
um combate onde as armas são as palavras e a boa defesa a capacidade de contra-
argumentar o adversário. 

 
73 Cf. M. DAHOOD, “Northwest Semitic Philology and Job”, 71; in HABEL, 457.  
74 Cf. Gilgamesh Epic, I, col. 2,1.34 in GORDIS, 372; DHORME, 488. 
75 Cf. HABEL, 457. 
76 Cf. GORDIS, 372; DHORME, 488.  
77 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 308-309. 
78 Cf. o uso destas duas raizes em Jb 13,18; 23,4; 32,14; 37,19. 



CAP. I: «ESCUTA, Job!» 
 
82 

2.2 COMPOSIÇÃO 
 
 
– 33,4 RÛAH�-        ’ĒL       ‘āśātenî / 
– wenišmat         šadday       teh�ayyēnî // 

:: 5 ’im-tûkal               hăšîbēnî / 
:: ‘erkāh         lepânay       hityas�s�ābā // 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– 6 hēn-’ănî         kepîkā       lā’ĒL / 
– mēh�ōmer         qōras�tî       gam-’ ānî // 
 

:: 7 hinnēh        ’ēmātî       lō’ teba‘ătekkā / 
:: we’akpî        ‘ālèkā       lō-yikbād // 

 

 
– 33,4 O ESPÍRITO      DE DEUS       fez-me, 
– O SOPRO        DE SHADDAY     faz-me-viver. 

  :: 5 Se podes,               responde-me; 
  :: prepara-te,      diante de mim     levanta-te. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– 6 Eis-me,         como tu        de DEUS; 
– de argila         modelado      também eu. 
 

:: 7 Vê!         o terror-de-mim     não te deve aterrorizar, 
:: a minha pressão     sobre ti        não será pesada. 

 
 

A segunda parte (33,4-7) é formada por dois trechos (33,4-5 e 6-7), cada um com 
dois segmentos bimembros. ― No primeiro trecho (33,4-5), os dois membros do 
primeiro segmento (33,4) aparecem dispostos num paralelismo simétrico, que faz 
corresponder o «espírito de Deus» a «sopro de Shadday» e o verbo ‘āśātenî («fez-me») a 
teh�ayyēnî («faz-me viver»). A forma de singular destes verbos indica que a acção do 
espírito incida exclusivamente sobre Elihu. O segundo segmento (33,5) inicia com a 
condicional ’im e apresenta-se carregado de verbos no imperativo: hăšîbēnî («responde-
me»),79 ‘erkāh («prepara-te») e hityas�s�ābā («levanta-te»), que evidenciam um tom 
de interpelação forense.80 Este tom é enfatizado pelo uso de lepânay («diante de mim»), 
que coloca subtilmente Elihu numa posição de superioridade, de onde desafia Job a 
contestá-lo se possível.81 ― O primeiro segmento do segundo trecho (33,6) abre e fecha 
com o pronome pessoal ’ănî, centrando o discurso na pessoa de Elihu. Este pronome, 

 
79 Note-se que o sentido principal de šûb é o de voltar ou de regressar a uma situação anterior. No 

entanto, a forma de hiph‘il, na presença ou na elipse de dābār ’āmār ou milîn, pode adquire o significado 
de responder (Jb 13,22; 31,14; 32,14; 33,5.32; 35,4). 

80 Sobre o sentido forense-jurídico destes imperativos cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia. 
81 Cf. também o uso do verbo hityas�s�ābā «levantar-se» no hitpa‘el com o sentido de uma 

apresentação formal diante da figura de autoridade, como, por exemplo, o rei (Jb 1,6; 41,2; Ex 9,13; Js 
24,1; Pr 22,29). 
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juntamente com a expressão kepîkā («como tu»), rege as afirmações de ambos os 
membros «de Deus» e «de argila modelado», colocando agora Job e Elihu como dois 
seres originariamente iguais diante de Deus.82 O segundo segmento (33,7) inicia com a 
interjeição hinnēh que preside a um paralelismo entre «medo de mim» e «minha 
pressão» e os complementos «aterrorizar» e «ser pesada», concluindo o pensamento 
iniciado anteriormente: Job não deve temer diante das palavras de Elihu porque ambos 
são dois seres modelados por Deus.  

No seu conjunto, a parte (33,4-7) retoma a alusão ao espírito, explicitando que a 
relação de Elihu com este espírito se situa ao nível da sua origem e da sua existência 
(33,4ab). Esta origem é associada, num segundo momento, à imagem da argila moldada, 
evocando o acto criador de Deus, que se estende a Elihu e a Job (33,6). Elihu especifica 
que, não obstante a sua existência no Espírito, ele é um ser humano como Job. Este 
paralelismo de existência e de origem é acompanhado de um apelo ao debate (33,5) e de 
uma exortação a Job não temer (33,7). Embora ele deva preparar-se e levantar-se para 
um confronto, não deve temer porque se trata de um confronto entre iguais. Esta 
disposição temática forma uma figura retórica curiosa de tipo a b / a’ b’, que visa 
legitimar o debate com Job, lembrando-lhe que ele, agora, não poderá alegar a 
superioridade do seu opositor ou os terrores que ele lhe possa causar (33,7). 83 
 
 
2.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Modelado de argila 

Na expressão «de argila modelado (mēh�ōmer qōras�tî) também eu», Elihu sugere 
uma condição de igualdade entre ele e Job, colocando-a estrategicamente entre as suas 
palavras (34,2-3) e as de Job (33,9-11). Apesar das diferenças filológicas entre 
mēh�ōmer («argila») e ‘āpār («pó»/«húmus da terra») e entre a acção de qrs� 
(«moldar») e yis�er ys�r («plasmar»), a expressão usada por Elihu lembra a imagem 
da criação, particularmente o gesto de um oleiro que «modela» (yis�er ‘āpār min-
hā’ădāmâ Gn 2,7).84 Este paralelismo com a imagem da criação estende-se ainda à 

 
82  Ao contrário das raízes anteriores, qrs� («apertar, comprimir») ocorre muito raramente no AT. 

Aparece três vezes na forma de qal, duas para indicar o abrir e fechar malicioso dos olhos (Sl 35,19; Pr 
6,3;10,10) e uma para falar do apertar dos lábios (Pr 16,30). Ocorre uma única vez em pu. – em 33,6 – 
com o sentido de «ter sido apertado» que, por ser antecedido do termo mēh�ōmer («de barro»), parece 
aludir simbolicamente ao acto de Deus de modelar-criar a vida humana, sugerindo uma linguagem 
alternativa em relação à linguagem veterotestamentária sobre a criação, normalmente expressa com os 
verbos ‘śh , br’ e ys�’. 

83 Cf. Jb 9,3, onde Job acusa o seu opositor (Deus) de superioridade, i.e.. de não ser um ser humano 
como ele; e Jb 9,34 e 13,21, onde Job deseja que o terror de Deus não o aterrorize (1Sm 5,6.11; Sl 32,4), 
[cf. NEWSOM, 568]. 

84 Cf. A. VAZ, A Visão das origens em Génesis 2,4b-3,24. Coerência temática e unidade literária, 89: 
«À concepção da criação do homem por Deus Gen 2,7 associa a forma concreta dessa criação como tendo 
sido “plasmado”. Também ela faz ecoar uma longa e bem documentada linha de semelhantes motivos 
míticos sobre a criação do homem, especialmente o da “modelação” a partir da argila». Para um 
confronto com os mitos de origem do antigo Próximo Oriente cf. o estudo detalhado e as referências 
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expressão «o sopro de Shadday faz-me viver» (wenišmat šadday teh�ayyēnî Jb 33,4). 
Este sopro recorda a acção divina na consumação da criação do ser humano (yippah� 
nišmat h�ayyîm Gn 2,7). Embora não se possa associar o «espírito»/«sopro de Deus» 
ao «sopro de vida», é possível individuar neste vocabulário a diferença que marca a 
existência humana, pela sua relação com Deus.85 Moldado da terra e animado pelo 
sopro de Deus, o ser humano emerge como uma nepeš h�ayyâ, distinta de todos os 
outros seres criados. A sua existência comporta o humano da terra e o divino do sopro, 
constituindo o ser humano interlocutor e capaz de relação com Deus (Gn 2,16). Estes 
paralelos com o livro do Génesis permitem uma relação de significado com as 
afirmações feitas em 33,4 e 33,6 onde Elihu sublinha uma origem comum à de Job. Esta 
relação evidencia o carácter do debate realizado entre dois seres iguais, que não devem 
temer-se porque se reconhecem, diante de Deus, originários da terra e do sopro, de 
humano e divino; moldados da terra e animados pelo sopro divino.  

 
 

3. TERCEIRA PARTE: O SOM DE PALAVRAS ESCUTO (Jb 33,8-11) 
 

3.1 TEXTO 
 
8 Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos      8 ’ak ’āmartā be’oznāy /86 
e o som de palavras eu escuto:          weqôl millîn ’šmā‘ // 
9 «Puro eu, sem transgressão, limpo eu,       9 zak ’ănî belî pāša‘ h�ap ’ānōkî / 
 e não (há) iniquidade em mim.          welō’ ‘āwôn lî // 
10 E contudo ele procura pretextos contra mim     10 hēn tenû’ôt ‘ālay yims�ā’/ 
considera-me como seu inimigo.         yah�šebēnî le’ôyēb lô // 
11 Coloca em cepos os meus pés         11 yās�ēm bassad raglāy / 
vigia todos os meus passos».          yišmōr kol-’orh�ōtāy // 
 

Em 33,8b, a confluência de testemunhos – TM, LXX e Tg. – torna desnecessária a 
emenda de millîn em melîkah «tuas palavras».  

 
hēn tenû’ôt ‘ālay yims�ā’ (10) 

O termo tenû’ôt pertence à raiz nw’, cujo sentido básico é o de «opor». A dificuldade 
de conciliar a ideia de que Deus se tenha oposto contra Job e a possibilidade de uma 
metáteses oral entre ’ e n levou alguns autores a admitir que este termo seja lido como 
tô’ănôt e traduzido como «oportunidades» ou «pretextos» (cf. Nm 14,34; Jz 14,4).87 De 

 
bibliográficas de A. VAZ, A Visão das origens, 87-135; G. PETTINATO, Das Altorientalische Menschenbild 
und die Sumerischen und Akkadischen Schöpfungsmythen; J. BRIEND, « Genèse 2-3 et la création du 
couple humain », 123-138. 

85 É importante notar que a simetria entre «sopro de Shadday» e «espírito» evidencia um estádio 
tardio, patente em muitos outros textos bíblicos [cf. Jb 34,14; 37,10; 2Sm 22,16; Sl 18,16; Ez 30,33)]. 
Note-se que esta relação era igualmente já sentida nos mitos extrabíblicos: «A já sentida relação do 
homem com a divindade fazia-o dizer-se criado por ela» [cf. A. VAZ, A Visão das origens, 88]. 

86 Sobre o uso do verbo ’āmartā com o complemento be’oznāy cf. Jz 17,2; Is 49,20. 
87 Sobre a possibilidade de ler como tenû’ātî cf. as versões: LXX kai. gnw,sesqe to.n qumo.n th/j ovrgh/j 

mou; Vg «et scietis ultionem meam». Cf. GORDIS, 373; DHORME, 491; HABEL, 457.  
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qualquer modo, tenû’ôt adquire, no contexto da frase, o sentido de «ocasião para 
hostilidades», estabelecendo um paralelismo com o segundo membro «considera-me 
como seu inimigo». Este sentido é sublinhado com a presença do verbo yims�ā’ , que 
no contexto de uma indagação de culpa evidencia o desejo de surpreender em flagrante 
o culpado (cf. Ex 22,1.3.6-7; Nm 15,32-33; Dt 22,28; Jr 2,26.34; 48,27; Pr 6,31). Elihu 
coloca na boca de Job uma declaração de inocência muito comum no âmbito forense: 
«eu sou puro-inocente/ tu és o que procura culpas contra mim».88 Esta estrutura aparece 
com muita clareza nas afirmações «Puro eu, sem transgressão, limpo eu, (zak ’ănî belî 
pāša‘ h�ap ’ānōkî) «e não (há) iniquidade em mim» (welō’ ‘āwôn lî 33,9) / «E contudo 
ele procura pretextos contra mim» (hēn tenû’ôt ‘ālay yims�ā’) «considera-me como seu 
inimigo» (yah�šebēnî le’ôyēb lô 32,10).  
 
 

3.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

+ 8 ’ak           ’āmartā       be’oznāy / 
+ weqôl           millîn        ’ešmā‘ // 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  : 9 zak ’ănî        belî pāša‘      h�ap ’ānōkî / 
  : welō’         ‘āwōn        lî // 
  – 10 hēn tenû’ôt      ‘ālay         yims�ā’ / 
  – yah�šebēnî        le’ôyēb        lô // 
  : 11 yās�ēm        bassad        RAGLĀY / 
  : yišmōr         kol-        ’ORH�ŌTĀY// 
 
 

+ 8 Na verdade,        tu falaste       aos meus ouvidos, 
+ e o som          de palavras       escuto: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  : 9 «Puro eu,       sem transgressão,    limpo eu, 
  : e não (há)       iniquidade      em mim! 
  - 10 Vê! Pretextos      contra mim        ele encontra, 
  - considera-me       inimigo        dele; 
  : 11 Coloca        em cepos       OS MEUS PÉS, 
  : vigia         todos         OS MEUS PASSOS». 
 

 
A terceira parte (33,8-11) é composta de dois trechos (33,8 e 9-11). ― O primeiro 

trecho (33,8) é formado de um único segmento bimembro, introduzido pelo advérbio 
’ak e através do qual Elihu enfatiza a sua escuta atenta de todos os argumentos de Job. 
No segundo membro, usa-se o termo millîn («palavras») sem qualquer referência ao 

 
88 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 97; 227. 
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sujeito emitente. Esta ausência é superada pela referência a Job no paralelismo com o 
verbo ’āmartā («tu falaste»). Elihu retoma a dupla «aos meus ouvidos» e «escuto», 
estabelecendo um paralelismo com as expressões «falaste» e «o som de palavras».89 
Este paralelismo sublinha que o debate se fundamenta em palavras ditas e escutadas. 
― O segundo trecho (33,9-11) é composto de três segmentos bimembros. O primeiro 
segmento (33,9) pretende introduzir uma citação de Job (Jb 13,23-7). As três expressões 
zak («puro»), pāša‘ («sem transgressão») e h�ap («limpo») encontram um paralelismo 
na expressão única do segundo membro welō’ ‘āwōn lî («não há iniquidade em mim»). 
O segundo segmento (33,10) liga-se ao primeiro pela partícula hēn, acentuando na 
imagem de «encontrar pretextos» a ideia de uma perseguição malvada que o segundo 
membro compara a uma inimizade de Deus, bem evidenciada no termo ’ôyēb. 90 O 
terceiro segmento continua esta acusação evocando, na imagem dos «cepos nos pés» e 
da «vigilância», a opressão e circunspecção de Deus para consigo. 91 

 
 

+ 8 Na verdade,        tu falaste       aos meus ouvidos, 
+ e o som          de palavras       escuto: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  : 9 «Puro eu,       sem transgressão,    limpo eu, 
  : e não (há)       iniquidade      em mim! 
  - 10 Vê! Pretextos      contra mim        ele encontra, 
  - considera-me       inimigo        dele; 
  : 11 Coloca        em cepos       OS MEUS PÉS, 
  : vigia         todos         OS MEUS PASSOS». 
 

 
 No seu conjunto, a parte 33,8-11 coloca a certeza de que Elihu ouviu e escutou 
atentamente as palavras de Job (33,8), e que no momento as recorda como a base do seu 
debate. Percebe-se um cuidado extremo na escolha destas palavras, que sintetizam 
habilmente a dupla vertente dos sentimentos de Job: palavras de defesa da sua inocência 
(33,9), seguidas de palavras de acusação a Deus como perseguidor, inimigo, opressor e 
espia (33,10-11). A composição revela o modo como Elihu interpreta os argumentos de 
Job, mas também o conhecimento de uma estrutura bíblica comum onde o protesto de 
inocência derrapava com frequência numa acusação de injustiça.92 
 

 
89 A omissão do sufixo de segunda mas. sing. no termo millîn permite-nos colocar a hipótese de Elihu 

pretender incluir aqui as palavras dos amigos e não só as de Job. As palavras que Elihu escutou incluem 
todo o debate que o antecede, não obstante no contexto imediato ele tentar citar concretamente algumas 
afirmações de Job (33, 9-11).  

90 Esta referência parece ser uma alusão à queixa de Job em 13,24. 
91 Note-se como este verbo, normalmente usado para referir o cuidado providencial de Deus (Jb 

10,12), aqui aparece como um eufemismo para descrever a atenção satânica (Jb 10,13-14; 14,16). 
92 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 97. 



Jb 32,1–33,33  
 

87 

3.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Uma perseguição injusta 

Segundo Elihu, a declaração de inocência (Jb 33,9) leva Job a acusar Deus de querer 
surpreendê-lo como culpado injustamente (Jb 33,10-11). Estamos em pleno campo de 
confronto bilateral, onde o protesto de inocência se muda numa acusação contra o 
próprio acusador. Esta mutação aparece no confronto entre Saul e Davi. Quando David 
toma a palavra para desculpar-se e afirmar a sua inocência, a primeira coisa que faz é 
confessar a sua culpa (s�addîq ’attâ mimmennî 1Sm 24,18; h�āt�ā’tî). O mesmo 
acontece no conflito entre Labão e Jacó. Labão inicia a acusação, mas a defesa de Jacó 
torna-se um confronto contra ele (Gn 31,36). É o caso, também, da reivindicação do rei 
dos Amonitas contra Jefté, que é transformada, durante o discurso de defesa, numa 
declaração de culpa (we’ānōkî lō’ h�āt�ā’tî lāk - we’attâ ‘ōśeh ‘ittî rā‘â lehillāh�ēm 
bî).93 Um exemplo típico é também o Sl 44, onde o reconhecimento do agir salvador 
realizado por Deus no passado (vv. 2-9) tem como função sublinhar a incoerência do 
agir de Deus no presente. A menção frequente à inocência do povo (vv. 18-19.21-22) 
transforma-se numa acusação de Deus (vv.13.23), que assume, curiosamente, a forma 
de um «porquê?» (vv. 24-25).94 Podemos verificar o mesmo fenómeno nos Sl 74; 80; 89 
e talvez alguns lamentos individuais presentes nos Sl 22; 42; 77; 81, onde de um modo 
mais ou menos claro aparece uma forma de acusação de Deus articulada com a 
declaração de inocência.95 

Neste contexto não surpreende que Elihu faça preceder a declaração de que Deus se 
coloca ao nível de uma relação de inimigo-adversário (13,24; 16,9; 19,11; 30,21;31,35), 
da afirmação que Job faz de inocência, permitindo concluir a oposição de Deus como 
absurda (9,30-31; 10,15-17; 13,25; 14,16; na citação de 34,5). Contudo, Elihu vai ainda 
mais longe ao colocar as palavras de Job, não sob a forma de um «porquê?» de todo 
legitimo, mas antes sob a forma de uma declaração, que as absolutiza e torna juízes do 
um outro sem permitir que ele possa dizer uma última palavra. Por isso, Elihu pode 
sugerir que não é Deus que se apresenta como inimigo de Job, são as palavras de Job 
que o situam como tal diante de Deus. São palavras que falam muito concretamente de 
uma perseguição injusta de Deus, feita sob a forma de uma vigilância que não visa a 
protecção mas surpreender e condenar (Jb 10,14; 13,27; 14,16; 33,11). A dimensão 
negativa desta vigilância acentua-se no paralelismo com a imagem «coloca um cepo nos 
meus pés», que assume, à luz de Jr 20,2-3 e 29,26 e ainda em 2Cr 16,10, uma dimensão 
paralisante: Deus não só vigia o caminhar como impede a sua liberdade.96  

 
93 Cf. Jb 7,20; Jr 16,10. 
94 Note-se, por exemplo a presença habitual de kî que prolonga a declaração de inocência sob a forma 

de pergunta (Gn 20,9; 31,36; 40,15; 1Sm 20,1; 1Rs 18,9; Jr 2,5; 37,18), introduzindo uma crítica áquele 
que acusa, colocando sob acusação o próprio acusador. 

95 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 99. 
96 Cf. o sentido de protecção evocado na expressão sinónima «vigias os meus passos» em 1Sm 2,9; Pr 

2,8; 16,9; Sl 91,11; 121,7; Jr 3,5. Recorde-se que o termo sad («cepos») aparece apenas duas vezes em 
todo o AT e as duas no livro de Job (13,27 e 33,11) [cf. BDB, 246.690]. 
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4. O CONJUNTO DA PASSAGEM (33,1-11) 
 
4.1 COMPOSIÇÃO  
 
 
1 Por isso,ESCUTA Job, as minhas palavras,   e DÁ OUVIDOS a todas os meus discursos! 
2 Vê! (que) abro a minha boca,        fala a minha língua dentro do meu palato. 
3 Com honestidade , meu coração, os meus dizeres,   e conhecimento os meus lábios,  
                PURAMENTE falam. 
 

4 O espírito de Deus fez-me,       o sopro de Shadday faz-me viver. 
5 Se podes, responde-me;        prepara-te, diante de mim levanta-te. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 Eis-me! como tu de Deus,        também eu fui modelado de argila  . 
7 Vê! o medo de mim não te deve aterrorizar,    e a minha pressão sobre ti não será pesada. 

 
8 Na verdade, tu falaste AOS MEUS OUVIDOS,    e o som de palavras eu ESCUTO: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 «PURO eu, sem transgressão, limpo eu,     e não (há) iniquidade em mim! 
10 Vê! Ele procura pretextos contra mim,     considera-me inimigo dele; 
11 Coloca em cepos os meus pés,       vigia todos os meus passos». 
 
 

As duas partes extremas (33,1-3 e 8-11)97 repetem os verbos «escutar» e «dar 
ouvidos» que, em conjunto com a raiz mll («palavra/as») e a articulação temática do 
texto, sugerem uma estrutura concêntrica de tipo a b a’:  
 

a   Escuta e dá ouvidos às minhas palavras (33,1-3) 
b  Como tu (também eu) de Deus (33,4-7) 

a’   Aos meus ouvidos o som de (as tuas) palavras escuto (33,8-11) 
 

Esta estrutura coloca o falar de Job e o de Elihu num paralelismo de confronto, 
repleto de ironia. Elihu faz corresponder ao seu apelo a Job a declaração de que também 
ele escuta as suas palavras. Job deve escutá-lo porque também ele o escuta; e, nesta 
escuta, Job deve perceber a diferença entre as palavras honestas e o conhecimento que 
transborda dos lábios de Elihu (33,1-3) da declaração defensiva que ele, Job, faz de 
pureza, inocência e perseguição de Deus (33,9-11). Esta diferença entre dois tipos de 
discursos recebe uma luz particular na parte central (33,4-7), na referência explícita à 
acção do espírito Deus, sob a qual se declara a igualdade humana entre Job e Elihu, 
como seres igualmente criados e dependentes de Deus (33,6). Nesta declaração, Elihu 
sublinha que o debate a encetar é marcado por dois tipos diferentes de discurso, porém 

 
97 Cf. Anexos, p.355. 
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um debate entre seres humanos de condição igual, que não devem temer-se (33,7), nem 
temer a superioridade do Outro (33,6).  

A composição da passagem continua o discurso iniciado na passagem anterior, 
centrado no desejo que Elihu tem de expor o conhecimento e consequentemente 
responder a Job. Nesta segunda passagem, Elihu avança, fazendo iniciar as suas 
palavras numa oposição assumida com as suas palavras de Job. Tal como Job também 
ele abre a sua boca, porém para mostrar a Job uma dependência comum de Deus, que 
Job parece esquecer ao resvalar numa linguagem de defesa-acusação.Justifica-se, por 
isso, a importância de uma contextualização bíblica da expressão «o espírito de Deus 
fez-me… faz-me viver» e uma interpretação centrada na imagem de «abrir a boca» para 
falar, sob a qual se opõe o discurso sábio às interrogações defensivas de Job. Neste 
contexto, é relevante o modo singular como cada um – Job, amigos e Elihu – se refere 
ao gesto criador divino. 
 
 
4.2 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Uma existência no espírito  

Num contexto de oposição entre as palavras de Job e as palavras de Elihu, não 
podemos deixar de considerar relevante a centralidade de uma referência à acção do 
espírito de Deus como origem («fez-me» ‘śh) e sustenho de vida («faz-me viver» 
h�yh). Estas expressões encontram um eco muito grande num pensamento bíblico que 
reservava a Deus o poder exclusivo sobre o início e a duração da vida (Qo 8,8). A 
duração de vida (h�ayyîm) concedida a cada ser humano pressupõe a presença contínua 
do espírito (rûah�) de Deus que lhe foi concedido. A vida do ser humano, ainda que 
dependente do alimento, torna-se, neste contexto bíblico, a experiência de uma energia 
vital que se recebe de Deus. Esta concepção evidencia os parâmetros de uma 
antropologia veterotestamentária, que crê que a totalidade da vida humana é renovada e 
sustentada pelo espírito de Deus, como o único capaz de nutrir uma relação com Deus e 
de conferir uma dignidade vital à sua vida.98 É, certamente, neste sentido que o salmista 
acredita em Deus e lhe devolve o que lhe pertence: «Nas tuas mãos entrego o meu 
espírito» (Sl 31,6). Todos os seres humanos partilham desta existência no espírito. Ez 
37 descreve-o como um princípio fundamental de uma passagem da morte à vida. A 
certeza desta restauração é assegurada na expressão «Farei entrar em vós um espírito e 
vivereis» (Ez 37,5), que se repete uma segunda e terceira vez (Ez 37,6.14), 
especificando que este espírito é a presença dinâmica de Deus: «meu espírito» 
(rûh�î).99 Tal como Job jurara que «enquanto o seu sopro (nišmātî) estivesse nele e o 

 
98 Cf. TDOT, 386-87. 
99 Alguns autores tentaram encontrar a origem desta imagem de Ezequiel nos relatos de batalhas da 

Mesopotâmia [cf. D.D. LUCKENBILL, The Annals of Sennacherib, 46; M. GREENBERG, Ezequiel 21-37, 
748; P. PRITCHARD, Ancient Near Eastern Texts, 538b]. Este aspecto é ilustrado pela força vivificante do 
espírito de Deus, expresso na imagem de um «coração novo e de um espírito novo» (Ez 36,26-27) 
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espírito de Deus (rûah� ’elôah) nas suas narinas, os seus lábios não falariam a mentira» 
(27,3-4), também agora Elihu diz ter sido criado e animado por ele (33,4). Job e Elihu 
são dois seres humanos que estão diante de Deus em iguais circunstâncias. Não 
obstante, as suas palavras tomam sentidos muito diversos. 

 
 

4.3 INTERPRETAÇÃO 
 
Não reprimirei a minha boca 

Depois de renovar o convite à escuta atenta das suas palavras (33,1), Elihu declara 
que «abre a sua boca» (33,2), recordando o mesmo gesto de Job, feito no início do seu 
grande lamento e argumentação: 
 
Job  Elihu  Discursos de Yhwh 
 

3,1 Depois disto, Job  
 abriu a boca  
 (pātah� ’iyyôb ’et-pîhû)  
e amaldiçoou o seu dia. 
 
7,11 Por isso, não reprimirei  
 a minha boca (pî);  
falarei na angústia do meu espírito; queixar-
me-ei na amargura da minha alma. 
 

  

33,1 Por isso, escuta Job as 
minhas palavras...  
 2 Eis que abro 
  a minha boca (pātah�tî 
pî), fala a minha língua no meu 
palato. 

  
40,4 Eis que sou 
insignificante, 
Que te responderia,  
A mão coloco  
 na minha boca (pî) 

 

Depois de mencionar os sete dias e as sete noites em que os amigos estiveram 
sentados junto de Job em silêncio (2,13), a narrativa rompe este silêncio com a 
declaração solene de que «Job abriu a sua boca». Surpreendentemente, Job amaldiçoa o 
dia do seu nascimento em vez de o abençoar, como tinha feito nos dois momentos de 
prova precedentes, evitando cometer pecado com os seus lábios (1,22; 2,10b).100 O texto 
não explicita claramente o carácter desta maldição, deixando em aberto uma tensão.101 
Na verdade, ainda que as suas palavras imediatas de maldição não sejam directas a 
Deus, a sua insistência numa imagem de anti-criação e numa descrição profundamente 
irónica da vida, como opressão e morte, focaliza-o num debate com Deus, criando uma 
brecha com a narrativa anterior. As palavras de Job assumem um tom e um propósito 

 
anunciada em Ez 6,9-10;11,9) [cf. M. GREENBERG, “On Ezequiel's Dumbness”, 101; K. DARR, “The Book 
of Ezequiel. Introduction, Commentary and Reflections”, 835-841]. A este propósito cf. M.V. FOX, “The 
Rhetoric of Ezequiel’s Vision of the Valley of Bones”, 1-15. 

100 Note-se a presença curiosa da raiz qll («amaldiçoar») que em 1,5.11; 2,5.9 é substituída por brk 
(«abençoar») a fim de evitar a presença de um termo negativo perto do nome de Deus.  

101 As opiniões dos autores dividem-se sobre uma menção à maldição efectiva do dia do nascimento 
ou como um gesto simbólico, que à semelhança de Jr 20,14-18 visa chamar a atenção de Deus e a 
libertação do sofrimento, revelando uma fé implícita, com os mesmos quatro tempos: maldição (3,3a.4-5; 
Jr 20,14); maldição do mensageiro (Jb 3,3b.6-9; Jr 20,15-16); o motivo (Jb 3,10; Jr 20,17) e o lamento (Jb 
3,11-16; Jr 20,18) [cf. B. ZUCKERMAN, Job the Silent, 125-26]. 
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que ultrapassa o mero desejo de fé e de libertação.102 É neste contexto, que o gesto de 
«abrir a boca» toma a amplitude de toda a sua argumentação: declara que abre a boca e 
amaldiçoa o dia em que nasceu (3,1-2), retomando a imagem de abrir a boca, pelo 
menos, mais cinco vezes (7,11;9,20;13,6;16,5;19,16).103  

 
Elihu não expressa formalmente uma ligação entre o seu gesto de abrir a boca e o de 

Job. No entanto, o paralelo de oposição é bem visível. Enquanto Job «abre a sua boca» 
para maldizer, Elihu «abre a sua boca» para que dela possam emergir discursos de 
«rectidão» que estão no seu coração, e que dos seus lábios brote um «conhecimento» e 
palavras «puras» (33,3). Elihu distancia-se em absoluto de uma linguagem de bênção ou 
maldição, para associar-se à linguagem da sabedoria, tal como Pr 8,6-9 o evidencia: 6 

«Escutai, porque falarei coisas nobres e abro os meus lábios (śipātay) para a rectidão 
(mêšārîm); 7 Porque o meu palato (h�ikkî) murmurará a verdade, meus lábios (śipātay) 
detestam abominação;8Com justiça todas as palavras da minha boca (pî),nada nelas é 
tortuoso ou torcido, 9nelas a integridade para o que entende, rectidão (yāšrîm) para os 
que encontram conhecimento (dā‘at)». As palavras de Elihu situam-se no âmbito da 
Sabedoria, que fala no alto, na estrada, nas encruzilhadas e à porta da cidade humana; 
nos lugares onde o povo passa, se reúne com diversos objectivos, entre eles o da justiça 
(Pr 8,2-3; e ainda Rt 4,1-12; Dt 21,19; 2Sm 15,1-6; Jb 29,7-25). Ali o sábio «abre a sua 
boca» (Pr 24,7) e os profetas aconselham os reis (1Rs 22,10). Ali onde tudo se cruza e a 
vida é decidida, a Sabedoria «abre a sua boca» e fala, e como ela também a loucura (Pr 
7,11-12; 9,13-15).104 O seu objectivo é permitir um conhecimento que possa evitar 
equívocos.105 Por isso, insiste na descrição do seu carácter e nas qualidades do seu 
ensino (Pr 2,13; 4,11), que diferem em absoluto da sedução da mulher estrangeira (Pr 
5,3), remetendo a singularidade do discurso da sabedoria para o seu conteúdo de 
«rectidão» e «conhecimento» (Pr 8,6-8).106 A sabedoria sabe que pode ser acolhida e 
escolhida, mas também distorcida, rejeitada e ignorada (Pr 1,20-33) por uma rebelião e 
surdez que esvazia o sentido da sua rectidão e conhecimento.  

 
É precisamente nesta oposição entre um falar sábio ou insensato que Elihu assinala a 

sua diferença em relação a Job. Ambos «abrem a boca», porém, Job «abre a boca» e fala 
e maldiz o dia do seu nascimento (3,1-26), tomando a rectidão como algo doloroso 
(6,25). Elihu «abre a boca» e fala com sabedoria, rectidão e conhecimento (33,3). Elihu 
fala a linguagem da sabedoria, enquanto Job prefere o falar perverso da mulher 

 
102 Cf. NEWSOM, 366: “Whatever this is, it is not a tacit appeal for deliverance”. 
103 Ao nível semântico esta imagem aparece ainda na referência às palavras produzidas pelos lábios: 

de Job (13,6; 16,57,4) e de Elihu (33,3).  
104 Cf. M. GILBERT, « Le discours de la Sagesse en Proverbes 8. Structure et cohérence », 202-218. 
105 Sobre alguns paralelos extra bíblicos cf. o auto-elogio das deusas Re, Isis, Hike [cf. C. KAYATZ, 

Studien zu Proverbien 1-9, 86-93]; da deusa Maat [cf. H. RINGGREN, Word and Wisdom: Studies in the 
Hypostatization of Divine Qualities and Functions in the Ancient Near East, 27] e o texto de Gula Hymn 
of Bullutsa-Rabi [cf. B.J. FOSTER, Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature, 2:419-99].  

106 Sobre a imagem da boca e dos lábios como os veículos de comunicação por excelência cf. Pr 5,2; 
10,13.19.21.23; 12,13.14.19; 14,3.7; 15,7; 16,13; 17,28; 24,26. 
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estrangeira e da loucura (34,35). Curiosamente, no fim do livro, Job toma uma atitude 
inversa. Ele que persistira em abrir a sua boca para dar largas ao seu desespero, termina 
por colocar «a mão na boca», i.e. faz silêncio e abre-se um novo momento na sua 
relação com Deus: o momento do encontro com o insondável, onde as palavras dão 
lugar ao silêncio que se assume como uma palavra definitiva.107 Job consente calar-se, 
permitindo que a última palavra não seja sua mas do próprio Deus, que ele sabe ser o 
caminho único da sabedoria (28,23).  

 
 

Fizeste-me de barro 
Ainda que Elihu defenda, de um modo tenaz, a diferença do seu falar em relação ao 

de Job, ele não teme falar de uma origem comum, retomando uma imagem tradicional 
da criação, também evocada por Job: 

 
Job  Amigos   Elihu 
 

10,3 Parece-te bem que me oprimas, que 
rejeites o trabalho das tuas mãos 
(kappêkā)...  
8 As tuas mãos (yādèkā) me 
atormentaram  
 e fizeram (waya‘ăśûnî),  
um momento e me consomes. 
9 Lembra-te  
 que me fizeste do barro 
 (kah�ōmer yăśîtānî),  
e ao pó (‘āpār) me farás voltar. 
 

  
4,19 ...assim os que habitam em casas 
de barro (h�ōmer),  
que se fundamentam no pó 
(be‘āpār), 
serão esmagados como a traça. 

  
33,6 Eis! Diante de Deus 
sou como tu, 
de barro também eu 
modelado (mēh�ōmer 
qōras�tî). 
 

 

 
Depois de experimentar que a compreensão dos amigos é falsa, Job dirige-se ele 

mesmo ao Deus verdadeiro: lamenta a brevidade da sua vida (9,25-33) e tenta imaginar 
quais seriam os seus argumentos num confronto directo com Deus. Porém, termina por 
cair numa especulação sobre as intenções de Deus a seu respeito, onde se combinam 
uma acusação patética e amarga (10,8-17). É no âmago desta acusação que Job fala de 
si como «trabalho» e «barro» que foi atormentado pelas mãos de Deus (10,3.8-9). O 
tom patético e amargo de acusação transparece, concretamente, na associação que Job 
estabelece entre criação e destruição (10,8-12).108 A criação, que naturalmente envolve 
um apelo à memória e à intimidade entre o criado e o criador, é transformada num 
motivo de acusação onde se evidencia o desespero e o estado confuso de Job.109  

 

 
107 Existe um primeiro eco deste silêncio em 21,5 quando Job exorta os amigos a colocarem a «mão na 

boca» como reconhecimento de que toda a palavra é vã ou imprudente. 
108 Cf. DHORME, 149-50 para alguns paralelos com a literatura extrabíblica. 
109 Cf. Jb 12,10; 27,3 onde Job usa de novo a imagem da criação para acusar Deus de injustiça.  
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Ao contrário de Job, os amigos evocam a criação na imagem «habitar em casas de 
barro» (4,19), para sublinhar a fragilidade humana de Job diante da superioridade de 
Deus. O sentido das suas palavras indica a impossibilidade do ser humano, pelo simples 
facto de considerar-se um justo, poder provar que Deus é injusto. Esta atitude de Elifaz, 
juntamente com a de Job, contrasta em absoluto com a de Elihu. Temendo que Job 
projecte nele os sentimentos que prova em relação a Deus e não escute a sua instrução, 
Elihu evoca a sua criação comum do barro e a certeza de uma igualdade humana diante 
de Deus (33,6-7), garantindo a Job a possibilidade de um debate sem o terror da 
superioridade.  
 
 
Quantas são a minhas iniquidades? 

Elihu coloca no extremo da passagem (33,1-11) palavras de inocência e de acusação 
que ele diz ter escutado de Job (33,8-11). Esta menção parece ser uma citação directa 
das palavras de Job. 
 
Job  Amigos   Elihu 
 

13,23 Quantas são as minhas iniquidades 
(‘ăwōnôt) e os meus pecados. 
A minha transgressão (piš‘î)  
e o meu pecado faz-me conhecer! 
 
16,17 Apesar de não haver violência nas 
minhas mãos e a minha oração ser 
pura (zakkâ). 
 
  

  
8,6 Se és puro (zak) e recto (yāšār) então 
ele se levantará por ti… 
 
11,4 Disseste: «O meu ensinamento é puro 
(zak), sou inocente (bar) aos teus 
olhos»... 
 

22,4-5 É por causa do teu temor que ele te 
repreende ou entra em julgamento 
contigo? Não é antes por causa do teu 
grande mal e das tuas iniquidades 
(‘ăwōnōtêkā) sem fim?  
 

  
33,9 Puro (zak) eu, sem 
transgressão (pāša‘),  
limpo eu 
e não há iniquidade 
(‘āwôn) em mim. 
 

 

 
Em 13,23 as palavras de Job revelam a sua perspectiva de um encontro directo com 

Deus, na circunstância de um tribunal, onde ele se apresenta confiante na certeza da sua 
inocência (13,18).110 Job não afirma nunca ter pecado, mas sim que ele reconheceu 
sempre a responsabilidade dos seus actos, mesmo quando era possível fugir dela ou 
escondê-la (31,30).111 Dirigindo-se a Deus, Job pede-lhe, num tom de súplica, que 
escute os seus argumentos e afaste de si a sua esmagadora superioridade (13,20-22). O 
silêncio de Deus leva-o a repetir a sua inocência (13,23). Este grito de inocência assume 
um tom perturbador quando Job afirma a pureza da sua oração, i.e. da sua relação com 
Deus: Job não só não cometeu iniquidade nem transgressão, como se situa perante Deus 

 
110 Sobre este aspecto forense cf. HABEL, 230-31; D.J.A.CLINES, Job 1-20, 277; E.M. GOOD, In Turns 

of Tempest. A Reading of Job, with a Translation, 85. 
111 Cf. NEWSOM, 555. 
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numa relação pura (16,17). 112 O uso explícito do termo «puro» cria uma oposição clara 
com as palavras de Sofar (11,14), que encoraja Job a arrepender-se da sua iniquidade e a 
pedir perdão em vez de persistir na loucura de uma suposta inocência e pureza. É nesta 
linha que se situam também as intervenções de Bildad e Elifaz. Porém, enquanto Bildad 
defende que a evidência da situação de Job revela a sua culpa (8,6), Elifaz declara que 
Job é um pecador que confunde os seus argumentos com a revelação divina (22,1-30). 
Não é por causa de uma extrema piedade que Deus reprova Job, mas antes por uma 
culpa que Job teima em não aceitar (22,4-5).113  

 
Enquanto os amigos se preocupam cegamente em equacionar a questão do 

sofrimento de Job à luz de uma defesa dos axiomas da tradição, onde a justiça e o 
governo justo de Deus são intocáveis, Elihu prefere afirmar-se numa linguagem de 
sabedoria (33,1-3). Elihu opõe-se a uma linguagem onde domina a defesa e a acusação 
(33,8-11), que aos seus olhos não pode ser sábia nem revelar uma existência no espírito 
(33,4). Por isso, apesar da sua igualdade de origem com Job, Elihu define uma diferença 
entre o seu falar e o de Job (33,6). Job deve preparar-se e levantar-se para um confronto 
com a sabedoria que a linguagem de Elihu pretende representar; um confronto que 
inclui a instância sapiencial e forense do rîb bíblico, muito diferente – ao nível temático 
e formal – daquele estabelecido com a tradição, repetida insistentemente pelos amigos.  

 
 

 
C. TERCEIRA PASSAGEM: JOB ESCUTA A SABEDORIA (Jb 33,12-33) 
 

A terceira passagem é introduzida pela interjeição hen, que marca o início de um 
novo momento no discurso. A repetição da raiz hebraica s�dq («ser justo») e dbr 
(«falar»), no início (33,12.13.14) e no fim (33,31.32) da passagem, forma uma inclusão 
que reverte numa introdução e conclusão (33,12-14.31-33). A divisão da parte central 
(33,15-30) em três partes (33,15-22.23-24.25-30) é sugerida pela repetição do termo 
šāh�at («cova, fosso») e por uma articulação de diversos elementos morfológicos e 
temáticos, que colocam nos extremos a referência ao agir salvífico de Deus na vida 
humana (33,15-22; 33,25-30) e no centro a intercessão de um mensageiro-intercessor 
(33,23-24).114 

 
112 Para um paralelo curioso com alguns testemunhos extrabíblicos, nomeadamente de textos 

religiosos egípcios, cf. A. BARUCQ, « Péché et innocence dans les psaumes bibliques et les textes 
religieux de l'Égypte du Nouvel-empire », 111-137. 

113 Cf. NEWSOM, 419. 
114 Cf. a proposta por HABEL, 455-472. Ao situar-se numa dimensão predominantemente forense da 

linguagem de Elihu, este autor considera 33,12-33 parte de num momento iniciado em 33,1; cf. ainda a 
estrutura de composição sugerida por P. van der LUGT, Rhetorical Criticism, 420-426. Este último, 
preocupado com uma divisão métrica do texto, coloca 33,12-33 como parte integrante de um segundo 
momento no discurso de Elihu que inicia em 33,8, que se prolonga a um terceiro, que inicia 33,19 e 
termina em 33,30. Entre os que admitem a unidade de 33,12-33 estão P. DHORME, « Les chapitres xxv-
xxviii du Livre de Job », 411-19, P.W SKEHAN, “ ‘I Will Speak up!' The Pit (Job 33)”, 85-88. 
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Não és justo! (lō’- s�ādaqtā)   
         DEUS fala (dabber ’Ēl)   (introdução)      33,12-14 

 
 
               NO SONHO E SOBRE O LEITO   33,15-22 
  ... impedir a sua alma da cova (šāh�at) 

 
  
               UM INTERCESSOR     33,23-24 
... que diga: preserva-o da cova (šāh�at) 

 
 
               TUDO ISTO FAZ DEUS!     33,25-30 
  ... preservou a sua alma da cova (šāh�at) 

 
 
         Fala (dabbēr)  
desejo a tua justiça (s�addeqekkā)         (conclusão)      33,31-
33 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO: NÃO ÉS JUSTO, DEUS FALA ! (Jb 33,12-14) 
 

1.1 TEXTO 
 
12 Vê isto! Não és justo, eu te respondo       12 hen-zō’t lō’- s�ādaqtā ’e‘ĕnekkā / 
porque Deus é grande diante do ser humano.     kî-yirbeh ’ĕlôah� mē’ĕnôš // 
13 Por que motivo disputas contra ele?       13 maddûa‘ ’ēlâw rîbôtā / 
porque ele não responde a todas as tuas palavras?   kî kol-debārāw lō’-ya‘ăneh // 
14 Porque Deus fala uma vez,          14 Kî-be’ah�at yedabber-’ēl /115 
duas vezes,  (mas) ele não lhe presta atenção.      ûbištayim lō’ yešûrennāh // 
 
 

Em 33,12b a LXX lê aivw,nioj ga,r evstin o` evpa,nw brotw/n («Eterno o que está acima 
dos mortais»). Optamos pela tradução literal do TM, também seguida pelo Tg e Q, 
mantendo a tradução da partícula mē como «diante de». Em 33,13b existe a tendência 
de emendar debārāw («as tuas palavras») em debārāy («minhas palavras») tomando o 
sufixo como um dativo. Trata-se de uma emenda desnecessária, nomeadamente se 
considerarmos que o sufixo āy remete para mē’ĕnôš: «as suas (do ser humano) 
palavras» (cf. Qo 6,10).116 A proposta de traduzir em 33,14b yešûrennāh com o sentido 

 
115 A alusão a «uma…duas vezes» constitui uma expressão idiomática, que visa acentuar a certeza do 

falar (cf. Sl 62,12; Jb 40,5).  
116 Cf. DHORME, 492; GORDIS, 374. 



CAP. I: «ESCUTA, Job!» 
 
96 

de «repetir» não encontra suporte no contexto, preferimos o significado comum 
«considerar, prestar atenção» (Jb 33,15-18; Nm 23,9; 24,17).117  
maddûa‘ ’ēlâw rîbôtā (13a) 

A expressão ’ēlâw rîbôtā introduz, pela primeira vez, a raiz ryb nos discursos de 
Elihu. O sufixo de terceira mas. sing. da preposição ’ēlâw mostra claramente que a 
disputa é contra Deus, mencionado explicitamente no segmento anterior (33,12b). Esta 
raiz é usada no AT em ambas as formas nominal e verbal, para descrever um litígio com 
dimensões teológicas.118  No livro de Job, ryb aparece na forma nominal e verbal (9,3; 
10,2; 13,6.8.19; 23,6; 29,16; 31,13.35; 40,2). Em 33,13 temos a forma verbal rîbôtā 
usada sem complemento. Neste caso, só o contexto nos poderá decidir em que sentido a 
«disputa» é colocada: se como uma «acusação» ou como uma «defesa».119 De qualquer 
modo, o horizonte teológico permite que o seu âmbito legal indique sempre um 
processo onde o objectivo primordial não é a punição mas a recuperação da parte em 
falta e o restabelecimento da relação (Sl 103,9; Is 57,16). Em 33,13, Elihu recorda 
certamente o uso que Job faz do termo rîb; porém, enquanto Job acentua o rîb como 
uma disputa perante um Deus que tudo pode (9,3), Elihu refere-o como uma 
necessidade injusta do ser humano, que não sabe reconhecer a sua diferença em relação 
a Deus, suportar que ele não responda ás suas palavras e escutá-lo quando fala.  
 
 
 

1.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

+ 12 hen-zō’t         lō’- s�ādaqtā       ’e‘ĕnekkā / 
− kî-yirbeh         ’ĔLÔAH�       mē’ĕnôš // 

:: 13 maddûa‘      ’ēlâw         rîbôtā / 
:: kî kol-       debārāw        lō’-ya‘ăneh // 

− 14 kî-be’ah�at        yedabber-      ’ĒL / 
+ ûbištayim         lō’          yešûrennāh // 
 
 

+ 12 Vê, isto!        Não és justo,      eu te respondo,    
− porque é grande       DEUS        diante do ser humano. 

:: 13 Por que motivo     contra ele       disputas      
:: porque a todas     as tuas palavras      não responde? 

 
117 Seguimos a leitura porposta pelo BDB; GORDIS, 374. 
118 Sobre a dimensão teológica do rîb cf. G. COATS, “Lot: A Foil in the Abraham Saga”, 113-132; 

NIDOTTE [3: #8189, 1105-06]; e ainda Is 49,25; Mc 7,9; Sl 35,1; 43,1; 119,154. Para uma informação 
acurada sobre uso bíblico de rîb cf. D. MCCARTHY, Treaty and Covenant; M. de ROCHE, “Yahweh's rîb 
Against Israel: A Re-Assessment of the So-Called ‘Prophetic Lawsuit’ in Pre-Exilic Prophets”, 563-574; 
B. GEMSER, “The Rîb or Controversy-Pattern in Hebrew Mentality”, 120-37,;P. BOVATI, Ristabilire la 
giustizia, 27-33. 

119 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 32. 
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− 14 Porque uma vez      fala         DEUS,        
+ e duas          e não        lhe presta atenção. 
 

A introdução (33,12-14) é composta de um único trecho de três segmentos 
bimembros. O primeiro segmento (33,12) inicia com a expressão hen-zō’t que remete de 
um modo sintético para alguns argumentos de Job, referidos na última parte (33,8-11) 
da passagem anterior (33,1-11). O segundo membro abre com um kî explicativo, que 
opõe, num primeiro momento, a não justiça de Job («não és justo») à superioridade de 
Deus em relação ao ser humano.120 O segundo segmento (33,13) abre com o pronome 
interrogativo mah que coloca sob a forma de pergunta a acusação explícita a Job de 
ousar disputar com Deus. O segundo membro inicia-se de novo com um kî condicional, 
que inverte para um segundo momento a prótase («porque a todas as tuas palavras ele 
não responde») e coloca em primeiro plano a atitude de disputa de Job (apódose), 
acentuando a reacção de Deus à disputa humana. O terceiro segmento (33,14) retoma a 
partícula kî que prolonga, na afirmação de que «Deus fala», a justificação da não justiça 
dos argumentos de Job. O segundo membro liga-se ao primeiro por um waw copulativo. 
A terceira pessoa mas. sing. do verbo yešûrennāh retoma a referência a mē’ĕnôš 
(33,12b) e o sufixo de terceira pessoa fem. sing. o adjectivo ’ehā�d («uma primeira 
vez»), sugerindo a dificuldade de todo o ser humano em perceber num primeiro 
momento, o falar de Deus.121 No primeiro e último segmento (33,12 e 14), existe uma 
referência explícita a Deus nos termos ’ĕlôah e ’ēl, e uma implícita no segundo 
segmento (33,13a), no sufixo de terceira pessoa singular da preposição ’ēl (’ēlâw). Esta 
repetição assinala o momento importante em que Elihu orienta claramente o debate para 
Deus. A insistência na raiz hebraica dbr no segundo e terceiro segmento, para referir a 
dupla atitude de Deus – silêncio (33,13b) e falar (33,14a) – orienta claramente a 
argumentação de Elihu para acusação que Job faz do silêncio de Deus (Jb 11,5). A 
centralidade da atitude de disputa de Job e a consequente atitude de Deus – silêncio – 
conduzem o debate para a oposição de duas perspectivas: a de Job que pede a Deus uma 
visibilidade e comportamento semelhantes ao dos humanos (33,13); e a de Elihu que, 
nos dois segmentos extremos, identifica a grandeza de Deus (33,12) com a sua 
capacidade de falar (33,14). Esta oposição é completada pela complementaridade dos 
dois membros extremos (33,12a e 33,14b) que relacionam a não justiça de Job com a sua 
incapacidade de perceber o agir e o falar de Deus. Esta incapacidade aparece colocada, 
de um modo estratégico, no centro (33,13), onde é agravada pela atitude de disputa.  

 
 
 

1.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 

 
120 Cf. Jb 4,17 e a fórmula familiar entre os árabes, que colocam como parte integrante da oração 

islâmica esta afirmação de grandeza: allah akbar. 
121 Sobre o paralelo entre «uma» e «duas» cf. Jb 40,5; sobre o seu uso para indicar um número 

indeterminado de vezes cf. Pr 30,15.18.21.24; Am 1,3.8.9.11; Sl 62,12. 
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Porque Deus é grande e fala 
A expressão yirbê hĕlôah mē’ě’nôš («Deus é grande diante ser humano») parece ser 

exclusiva de Elihu. Normalmente, a tradição bíblica prefere usar a raiz gdl para evocar o 
tema da grandeza de Deus. Cite-se, a título de exemplo, a expressão ’ēl gādōl usada por 
Moisés nos seus discursos, com o objectivo de encorajar o povo à confiança em Deus, 
quando teve de enfrentar a conquista de outros povos (Dt 7,21). Nehemias evoca esta 
expressão na sua prece em favor dos sobreviventes de Jerusalém (hā’ēl haggādōl Ne 1,5) e 
durante a cerimónia de expiação ((hā’ĕlōhîm haggādōl Ne 9,32);122 Esdras usa-a antes de 
iniciar a leitura da Lei, durante a Festa das Tendas (Ne 8,6). Este mesmo louvor à grandeza 
de Deus reaparece em muitos salmos (Sl 77,13 mî-’ēl gādōl kē’ĕlōhîm; Sl 95,3 e 96,4 Kî-’ēl 
gādōl yhwh; Sl 99,2 yhwh bes�iyyôn gādōl; Sl 135,5 Kî-’ănî yāda‘tî kî gādōl yhwh); e na 
profecia de Jeremias, quando exorta Israel à fidelidade (yhwh gādōl Jr 10,6) e quando está 
preso (hā’ēl haggādōl Jr 32,18).123 A raiz gdl é aplicada a Deus, pelo menos três vezes no 
livro de Job, uma delas no capítulo final dos discursos de Elihu, em que fala da sublimidade 
e grandeza de Deus (‘ōśê gedōlôt Jb 37,5; e ainda 5,9; 9,10). Curiosamente, em 33,12b 
Elihu não usa a raiz gdl mas rbb numa relação curiosa com a raiz s�dq, que opõe à 
afirmação da grandeza de Deus a declaração «tu não és justo» (33,12a).  
 Porém, a afirmação «Deus é grande» (yirbê hĕlôah) surge, ainda, numa outra relação 
com a expressão «Deus fala» (yedabbēr ’ēl), sublinhada pela precedência de um 
«porque», que agora amplia a justificação de Elihu à certeza do seu falar. A expressão 
«Deus fala», não é exclusiva de Elihu, ela percorre toda a narrativa bíblica, desde o 
primeiro momento da criação (Gn 1-2; 8,15), às origens de Israel como um povo (Ex 
6,2.10.29; Dt 1,6.11.2) e ao tempo da interpelação à fidelidade à aliança (Dt 5,4.22; 6,3.19; 
9,3.10.28 ).124 Aparece nos diálogos entre Yhwh a Moisés (Gn 12,4; 24,51; Ex 7,13.22; 
8,11.15; 9,12.35) e nos discursos proféticos «Deus falou-me» (yhwh dabbēr ’ēlay Jr 
27,13), que atingem o seu máximo na forma solene «Esta é a palavra que Yhwh falou» 
(haddābār ’ăšer dibber yhwh) ou «Eu, Yhwh falei-te» (’ănî yhwh dibbartî) (cf. Is 
16,13; 37,22.). Na verdade, não existe uma experiência afirmada com uma força e 
intensidade igual. A afirmação de Elihu («Deus fala» yedabbēr ’ēl) insere-se seguramente 
nesta experiência e certeza de Israel. Se por um lado, Job não é justo, porque esquece a 
grandeza de Deus diante do ser humano. Por outro, de nada lhe serve disputar com 
Deus, acusando-o de não responder-lhe, porque a verdade é que Deus fala. Ó existe uma 
interpretação possível: é ele Job que não lhe presta atenção. 

 
122 Para um estudo ulterior destes textos cf. M. GILBERT, « La place de la Loi dans la prière de 

Néhémie 9 », 307-16; M.W. DUGGAN, The Covenant Renewal in Ezra-Nehemiah (Neh 7:72B – 10,47:72b 
– 10,40), 220-225.  

123 Para um estudo mais detalhado sobre o uso e aplicação de gdl a Deus cf NIDOTTE, 1: #1540, 
1539-44]. 

124 Cf. testemunhos na literatura extra-bíblica oriunda do Egipto e Mesopotâmia, a referência ao deus 
Thot, na literatura egípcia como «O senhor das palavras de deus» [cf. Berlin Papyrus 13603]; e ainda os 
testemunhos que enfatizam o poder, a nobreza e o significado da palavra dos deuses, na Mesopotâmia 
[EnEl IV, 19-26; F. CROSS, Canaanite Myth and Hebrew Epic].  
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2. PRIMEIRA PARTE: NO SONHO E SOBRE O LEITO (Jb 33,15-22) 
 

2.1 TEXTO 
 
15 No sonho, numa visão nocturna,        15 bah�ălôm h�ezyôn laylâ / 
quando cai um sono profundo sobre os homens,    binpōl tardēmâ ‘al-’ănāšîm // 
em sonos sobre o leito,            bitnûmôt ‘ălê miškāb / 
16 então ele abre o ouvido dos homens       16 ’āz yigleh ’ōzen ’ănāšîm // 
e sela a sua instrução;            ûbemōsārām yah�tōm / 
17 para afastar o ser humano da (sua) acção     17 lehāsîr ’ādām ma‘ăśeh // 
e o orgulho do forte perdoar.          wegēwâ miggeber yekasseh /125 
18 Impede a sua alma da cova          18 yah�śōk napšô minnî-šāh�at / 
e a sua vida de perecer pela violência.       wehayyātô mē‘ăbōr baššālah� // 
19 Então, no seu leito é provado no sofrimento     19 wehûkah� bemak’ôb ’al-miškābô / 
e incessantemente os seus ossos na disputa,     werîb ‘ăs�āmâw ētān // 
20 até saturar a sua vida de pão         20 wezihămattû h�ayyātô lāh�em / 
e a sua alma de desejar alimento.        wenapšô ma’ăkal ta’ăwāh // 
21 Consome-se a sua carne na aparência      21 yikel beśārô mērō’î / 
e aparecem nus os seus ossos que não se viam.    wešuppû ‘as�môtâw lō’ ru’û // 
22 Aproxima-se da cova a sua alma        22 wattiqrab laššah�at napšô / 
e a sua vida do lugar da morte.         weh�ayyātô lamemitîm // 

 
Em 33,16b a expressão ûbemōsārām é um hapax que a LXX e VL relacionam com a 

raiz ’sr e com o termo mōsērām («suas correntes»). Preferimos seguir o Tg Vg e TM, 
traduzindo-o como «instrução»,126 tomando a preposição be apenas como uma indicação 
de objecto directo.127 Ainda em 33,16b, existe a tendência de, com a LXX, vocalizar 
yah�tōm («ele sela») como yehit�tēm («ele aterroriza») ou a partir da raiz Heb. e Ugar. 
nh�t («descer») ler yeh�ātēm («ele desce até eles»). O confronto com Jb 7,14 mostra 
que a primeira hipótese («ele sela») é a mais plausível.128 Em 33,18 o le + Inf. (lehāsîr), 
seguido de uma sequência de imperfeitos: yekasseh (17b) e yah�śōk (18a) admite a 
possibilidade de prolongar o sentido de propósito, iniciado no v.17.129 No entanto, 
preferimos tomar o v.18 como independente do v.17 que tomamos como um segmento 
subordinado do v.16. Apoiamo-nos na Análise Retórica do texto, considerando o v.18 
uma espécie de refrão-síntese que se repete de novo no v. 22. Em 33,19 optamos pelo K 
rîb («disputando») apoiando-nos no intercâmbio frequente de um Yod//waw médio.130 A 
opção pelo Q rôb («muito») parece ser influenciada por uma leitura inoportuna do texto 
de Jb 4,14. Em 33,20 zihămattû parece constituir um Hapax. A raiz zhm significa 
etimologicamente «ser gorduroso, sujo». É deste significado que deriva o termo 

 
125 Em 33,17b a raiz ksy pode admitir ambos os sentidos de «cobrir» ou «afastar». O paralelismo com 

o primeiro membro sugere a primeira hipótese [cf. TWOT 1:448-49]. 
126 Este mesmo significado de «instrução» aparece também no hebraico da Mishnah [cf. BABYLONIAN 

TALMUD, Berakhot, 5a; GORDIS, 375; HABEL, 458]. 
127 Sobre a possibilidade da preposição be poder indicar o objecto directo cf. P. JOÜON, – T. 

MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, # 125b.m.. 
128 Cf. HABEL, 458. 
129 Cf. M. DAHOOD, Ugaritic-Hebrew Philology, 20; P. JOÜON – T. MURAOKA, A Grammar of 

Biblical Hebrew, # 168b. 
130 Seguimos GORDIS, 376; HABEL, 458.  
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«sórdido» e se atribui à forma de pi’el o sentido de «encontrar repulsa, saturar». Em 
33,21b, achamos preferível o Qerê šuppû, apoiando-nos na Vg. e Tg. e no facto de a 
forma verbal šuppû («estar nu») se adequar melhor ao contexto literário: os seus ossos, 
que antes não se viam, estão nus e a descoberto, motivo pelo qual impressiona olhá-los. 
Em 33,22, o termo lamemitîm tem sido emendado em lemô mētîm com o objectivo de 
clarificar a tradução «para os mortos», ou em memotîm «para a morte» (Jr 16,4; Ez 
28,8). Esta emenda apoia-se no paralelismo com o termo «cova», do primeiro membro 
(33,18). A dificuldade de conciliar estas emendas com o contexto literário imediato, 
leva-nos a admitir uma vocalização lemo mōtīm que traduzimos por «lugar da morte». 
 
 
2.2 COMPOSIÇÃO 

 
A primeira parte (33,15-22) é composta de duas sub-partes, com uma composição 

idêntica de dois trechos (33,15-18 e 19-22), focalizadas na descrição da revelação de 
Deus no sonho: na primeira (33,16-18) através da instrução e na segunda (33,19-22) 
através da prova.  
 
a. A primeira sub-parte (Jb 33,15-18) 
 
 

+ 15 bah�ălôm        h�ezyôn        laylâ / 
: binpōl          tardēmâ        ‘al-’ănāšîm / 
: bitnûmôt        ‘ălê         miškāb // 

− 16 ’āz yigleh       ’ōzen         ’ănāšîm / 
− ûbemōsārām      yah�tōm // 

:: 17 lehāsîr        ’ĀDĀM        ma‘ăśeh / 
:: wegēwâ       MIGGEBER       yekasseh // 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 18 yah�śōk        napšô        minnî-šāh�at / 
− wehayyātô       mē‘ăbōr        baššālah� // 

 

+ 15 No sonho,        visão         nocturna,   
: quando cai         um sono profundo     sobre os homens,  
: em sonos        sobre         o leito,  

− 16 então, ele abre     o ouvido        dos homens 
− e a sua instrução     ele sela, 

:: 17 para afastar       o SER HUMANO     da sua acção 
:: e o orgulho       do FORTE       perdoar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 18 Impede (assim)    a sua alma      da cova 
:: e a sua vida     de perecer      pela violência. 
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A primeira sub-parte (33,15-18) é composta por dois trechos (33,15-17 e 18). ― O 
primeiro trecho é formado por três segmentos, que constituem um único período. A sua 
divisão em três segmentos respeita a distribuição da sintaxe em três momentos – a 
circunstância (33,15), a acção principal (33,16) e a finalidade (33,17) – sem destruir a 
sua unidade, assegurada pela pertença a um único trecho. No primeiro segmento 
(33,15), um trimembro, a expressão h�ezyôn laylāh («visão nocturna») constitui uma 
aposição a bah�ălôm («durante o sonho»), acrescida no segundo membro (33,15b) pela 
imagem do sono profundo (tardēmâ). No terceiro membro (33,15c), o termo bitenûmôt, 
juntamente com a referência a miškāb («leito»), estabelece um paralelismo com os 
termos bah�ălôm e h�ezyôn laylāh, retomando a ideia expressa no primeiro membro. 
No segundo segmento (33,16), a frase principal, coloca em paralelismo os verbos yigleh 
(«abrir») e yah�tōm («selar»). No segundo membro, o sufixo de terceira mas. pl. de 
mōsārām indica que a acção de abrir os ouvidos e de selar visa objectivamente os 
homens.131 O terceiro segmento (33,17) inicia com a preposição le que sublinha a 
finalidade da acção de abrir e selar, afirmada no segmento anterior (33,16). Esta 
finalidade aparece ainda expressa com o paralelismo dos verbos swr («afastar») e ksh 
(«cobrir, fig. perdoar») e dos termos ’ādām («ser humano») / miggeber («o forte») e 
ma‘ăśeh («sua acção») / gēwâ («orgulho»). Neste paralelismo o «orgulho» surge como 
o agir humano a afastar (lehāsîr). No seu conjunto, este trecho (33,15-17) evoca o 
sonho-visão como lugares de revelação divina, onde Deus fala, abre os ouvidos dos 
seres humanos e sela a instrução que lhes oferece (33,15-16). O objectivo é a 
transformação do agir humano e o perdão do orgulho do forte (33,17). ― O segundo 
trecho é constituído por um único segmento bimembro (33,18), que sugere, por meio 
dos termos yah�śōk («impede») e mē‘ăbōr («passar, fig. perecer»), como o resultado 
final da revelação e do agir de Deus evitar que a vida humana pereça (Sl 78,50; 143,3). 
Neste trecho, os dois termos minnî-šāh�at-baššālah�, e napšô-wehayyātô estão 
dispostos num paralelismo simétrico, que associa «alma» e «vida», e a acção de impedir 
da «cova» à de «perecer pela violência». No seu conjunto, a primeira sub-parte (33,15-
18) afirma a possibilidade do sonho como um meio de comunicação entre Deus e o ser 
humano (33,15), i.e. um lugar de revelação, onde Deus instrui e transforma o «orgulho» 
humano (33,16-17), sublinhado por Elihu como caminho que ameaça a vida na sua 
totalidade (vida e alma) de destruição e morte (33,18).  

 

 
131 Note-se que o idioma glh ’zn «destapar o ouvido» aparece frequentemente para indicar a ideia de 

levar notícias a alguém (1Sm 20,2.12.13; 20,8.17; Rt 4,4). Apenas nos casos em Deus é o sujeito sugere 
uma revelação particular (1Sm 9,15; 2Sm 7,27; e 36,10.15). 
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b. A segunda sub-parte (Jb 33,19-22) 
 
 

+ 19 wehûkah�        bemak’ôb       ’al-miškābô/ 
− werîb          ‘ăs�āmâw       ētān // 

− 20 wezihămattû     h�ayyātô       lāh�em / 
: wenapšô        ma’ăkal        ta’ăwāh // 

:: 21 yikel         beśārô        mērō’î/ 
: wešuppû         ‘as�môtâw       lō’ ru’û // 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+ 22 wattiqrab       laššah�at        napšô/ 
:: weh�ayyātô       lamemitîm // 

 
 
+ 19  Então é provado      no sofrimento      no seu leito  
− e na disputa        os seus ossos      incessantemente, 

− 20 (até) saturá-lo      a sua vida       de pão 
: e a sua alma       de alimento       desejar. 

:: 21 Consome-se       a sua carne       na aparência 
: aparecem nus        os seus ossos      que não se viam. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+ 22 Aproxima-se      da cova       a sua alma  
:: e a sua vida       do lugar-da-morte. 

 

 
 

A segunda sub-parte (33,19-22) é igualmente composta de dois trechos. ― O 
primeiro trecho é formado por três segmentos bimembros. O primeiro segmento (33,19) 
abre com a forma verbal ykh� («provar») que preside a todo o segmento. O 
we(hûkah���)�  liga esta sub-parte à anterior, sugerindo uma continuidade-finalidade 
entre a instrução e a prova. A preposição be que precede o termo mak’ôb («sofrimento») 
estende-se, no segundo membro, ao termo rîb («disputa»), associando «sofrimento» a 
«disputa».132 No fim, é evidente o paralelismo entre os termos ’al-miškābô («no leito») 
e ‘ăs�āmâw («os seus ossos»), sob os quais se evoca a fragilidade e a interioridade de 
um processo, cuja obstinação é assinalada no termo ētān (incessantemente). O segundo 
segmento (33,20) abre com o verbo zhm («estar cheio») que preside ao paralelismo dos 
termos lāh�em («pão») e ma’ăkal («alimento»), h�ayyātô («sua vida») e a wenapšô 

 
132 Note-se o uso de uma linguagem tipicamente jurídica que as raízes ykh� e rîb evocam, muito 

frequente nas palavras de Elihu e de Job (Jb 9,3; 13,6; 16,21; 32,12; 33,13; cf. Is 3,13). Sobre a dimensão 
forense de ykh� e rîb [cf. B. GEMSER, “The Rîb or Controversy-Pattern in Hebrew Mentality”, 120-37; P. 
BOVATI, Ristabilire la giustizia, 27-38]. 
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(«sua alma»). Neste paralelismo, o verbo wezihămattû («saturá-lo») e o termo ta’ăwāh 
(«desejar») descrevem uma situação de agonia extrema: a perda total da vontade e da 
relação com aquilo que fisicamente sustém o ser humano na existência. O terceiro 
segmento (33,21) aparece disposto num paralelismo simétrico, que faz corresponder as 
expressões verbais yikel («consomem-se») e šuppî («estão nus»). Os termos beśārô («a 
sua carne») e ‘as�môtâw («os seus ossos») partilham deste paralelismo, acentuando a 
dimensão do perigo que ameaça a totalidade do ser humano.133 Este paralelismo 
estende-se a mērō’î («na aparência») e a lō’ ru’û («não se vêem»), cuja antítese aparente 
– ser visto/não ver – remete para uma profunda e sábia sinonímia: não se vê a carne que 
se via e vêem-se os ossos que não se viam.134 As consequências da prova e da disputa 
atingem os contornos de uma agonia que aproxima a perda de uma existência na sua 
totalidade, i.e., dos laços externos e internos com a vida humana.135 ― O segundo 
trecho é composto de um único segmento bimembro (33,22), regido também por um 
único verbo wattiqrab («aproxima-se»). Os termos laššah�at e lamemitîm, juntamente 
com a dupla wehayyātô («vida») e napšô («alma»), repetem um paralelismo simétrico, 
sugerindo o risco de vida do qual se aproxima a totalidade do ser humano, submetido a 
uma prova de extremo conflito (33,19), angústia (33,20) e debilidade (33,21).  

No seu conjunto a sub-parte (33,19-22) expressa a comunicação entre Deus e o ser 
humano como a prova pelo sofrimento. A repetição dos termos «alma» e «vida» (Jb 
33,18.20.21) situam esta dimensão da revelação de Deus ao nível da totalidade do ser 
humano, considerada na sua interioridade e exterioridade.136 É o corpo humano na sua 
totalidade que é o lugar da prova, que o sofrimento e a disputa ameaçam de morte 
(33,22).  

 
133 Sobre a ideia de totalidade, expressa no merisma carne-ossos, cf. H. ROUILLARD, « Le sens de Job 

33,21 », 41-43. 
134 O termo rō’î indica «ver» ou «visão» e pode ser tomado como um nome abstracto derivado da raiz 

r’h [cf. H. ROUILLARD, «Le sens de Job 33,21», 44-45]. 
135 Cf. Jb 16,6 onde Job afirma viver um sofrimento (ke’ēbî) tão profundo que já não importa falar ou 

calar as palavras que o descrevam; Jr 45,3 onde o profeta alude ao sofrimento (mak’ôbî) do seu 
companheiro como algo que torna impossível viver; Sl 38,18, onde o salmista descreve o sofrimento 
(mak’ôbî) como algo que o aproxima da morte e o afasta dos amigos mais próximos.  

136 Tal como algumas raízes análogas em Ugar. e Akk. o confirmam, o termo hebraico nepeš significa 
essencialmente vida (Lv 4,2), tornando-se uma sinédoque da totalidade da pessoa, na sua composição 
física e não física, nos seus desejos e inclinações (Dt 6,5; Pr 23,2; Qo 6,7). As várias formas de h�yh 
descrevem a «vida» no sentido físico do termo, opondo-se literalmente a mwt («morte»). A literatura 
sapiencial retoma e amplia o significado de h�yh aos mais diversos âmbitos. Provérbios fala da relação 
entre vida e obediência, desenvolvida através da disciplina (Pr 10,16; 11,19; 12,28; 21,21). Qohelet 
debate-se sobre o não-sentido da vida (Qo 9,4). Job debate-se com a sua brevidade (Jb 7,7) os seus 
tormentos, injustiças (Jb 21,7) e falta de garantias (Jb 24,22), chegando mesmo a preferir a morte (Jb 
3,11). 



CAP. I: «ESCUTA, Job!» 
 
104 

c. O conjunto da segunda parte (Jb 33,15-22)  
 
+ 33,15 No sonho,       numa visão        nocturna,   
: quando cai         um sono profundo      sobre os homens,  
: em sonos        sobre          o LEITO,  

− 16 então, ele abre    o ouvido         dos homens 
− e a sua instrução      ele sela, 

:: 17 para afastar        o ser humano       das suas acções 
:: e o orgulho        do forte         perdoar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   + 18 Impede       A SUA ALMA       DA COVA 
   :: e A SUA VIDA     de perecer        PELA VIOLÊNCIA. 
 
+ 33,19 Então é provado      com o sofrimento     no seu LEITO  
− e (com) a disputa       os seus ossos       incessantemente, 

− 20 (até) saturá-la       A SUA VIDA       de pão 
− e A SUA ALMA       de desejar         alimento. 

:: 21 Consome-se       a sua carne        na aparência 
:: e aparecem nus      os seus ossos,      que não se viam. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   + 22 Aproxima-se     DA COVA         A SUA ALMA  
  :: e A SUA VIDA     DO LUGAR-DA-MORTE. 

 
Ao nível formal, as duas sub-partes (33,15-18 e 19-22)137 apresentam a mesma 

composição retórica de dois trechos: o primeiro com três segmentos e o segundo com 
apenas um segmento. A presença de um waw no início do segundo trecho (33,19) e a 
repetição da referência ao «leito» (miškāb), em ambas as sub-partes (33,15.19), unem a 
a instrução (33,15-18) à prova (33,19-22) numa única circunstância de revelação: o 
sonho-visão no leito. Isto é, no lugar de repouso e de disponibilidade total da existência 
humana a uma palavra determinante de Deus. A disposição dos termos «cova» e 
«alma», no primeiro membro do segundo trecho de cada sub-parte (33,18.22), desenha 
um quiasmo de tipo a b / b’ a’, sublinhando a importância do agir de Deus diante do 
perigo de vida que ameaça o ser humano na sua interioridade e totalidade. Este perigo é 
assinalado também na oposição entre os verbos «afastar» (33,18) e «aproximar» 
(33,22), sugerindo uma complementaridade no agir de Deus: o de afastar da destruição 
(33,18), mesmo quando a vida assumiu uma situação de profunda proximidade da 
morte. A referência à «vida» aparece em paralelismo de antítese com as expressões 
«violência (baššālah)�» e «lugar da morte», sublinhando, neste contexto de revelação e 
prova, a tensão entre a vida e a morte que ameaça o ser humano. A repetição da dupla 

 
137 Cf. Anexos, p. 355. 
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expressão «sua vida» e «sua alma» evidencia que Deus fala com o objectivo de proteger 
a totalidade do ser humano (33,18), mesmo quando a totalidade atinge o limite do 
desejo e a visibilidade de uma destruição que parece irreversível (33,20).  

 
 

2.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
No sonho 

A possibilidade de uma revelação Deus pelo sonho e pela visão nocturna, quando os 
homens estão dominados pelo sono profundo (33,14-30), salienta um pensamento 
profundamente bíblico. Elihu não está de todo a delirar. Ele sabe que, no conjunto do 
AT, o termo h�ălôm designa uma revelação de Deus, de maneira simbólica (Gn 40,5; 
41,8; Dn 2,3) ou, até mesmo, como uma simples de comunicação (Gn 31,24; Nm 12,6-
8).138 Normalmente, o sonhador é passivo, pode ver (Gn 31,10) e ouvir (Gn 41,22), 
apenas Deus fala e faz-se ver (Nm 12,6).139 Os sonhos de mensagem são introduzidos, 
frequentemente, com a fórmula bh�lwm («num sonho») e precedidos de um verbo que 
descreve o modo como Deus intervém (Gn 31,10; Nm 12,6; 1Rs 3,5). Em Gn 20,1-37 
usa-se o verbo wayyō’mer («dizendo»). Por causa da mentira de Abraão e do facto de 
Abimelec introduzir Sarah no seu harém, Deus entra abruptamente na narrativa, revelando-
se a Abimelec num sonho (bah�ălôm hallāylâ wayyō’mer).140 Neste sonho, Deus e 
Abimelec travam um diálogo, durante o qual Abimelec refere a sua inocência (Gn 20,37). O 
sonho surge como a realidade que permite introduzir um diálogo entre Deus e o ser 
humano, considerado, ao nível linguístico, o coração da reflexão e o seu argumento 
principal. Abimelec era culpado de uma falta por inadvertência – ignorância e 
desconhecimento – que o tornava um homem objectivamente culpado, embora 
subjectivamente inocente (Gn 20,2-6). No sonho, Deus revela-lhe a verdadeira realidade de 
Sara, instrui-o pelo conhecimento e prova-o através de uma doença, que o impede de 
cometer o adultério. Persistir na falta, depois de ter sido advertido, seria tornar-se 
plenamente culpado e expor-se à sentença de execução: a morte (Gn 20,7). 

Mas Elihu não fala apenas de h�ălôm. Ele fala também de visão (h�ezyôn) e de sono 
(tardēmâ), sublinhando a eventualidade da revelação divina na visão e comunicação de 
uma Palavra de Deus. O uso específico do verbo h�zh evoca, também, o significado 
original de uma revelação, muito comum no ambiente profético de Israel. Enquanto, o 
sono remete para a forma de uma percepção nocturna, durante o qual o ser humano se 
fecha para o mundo exterior, criando uma predisposição total à revelação divina. Elihu 

 
138 Para um estudo aprofundado sobre o «sonho» no mundo bíblico e extrabíblico cf. TDOT [4: 425-

432]; J.-M. HUSSER, Dreams and Dream Narratives in the Biblical World, 88; A. JEFFER, “Divination by 
Dream in Ugaritic Literature and in the Old Testament”, 167-83. 

139 Cf. J.-M. HUSSER, Le songe et la parole. Étude sur le rêve et sa fonction dans l'ancien Israël, 203-
204] e ainda Sir 34,6 onde se reconhece o valor do sonho quando ele é uma «visita» do Altíssimo, i.e. 
uma intervenção de Deus que salva ou pune. 

140 Sobre alguns aspectos de redacção e composição de Gn 20 cf. J.-M. HUSSER, Le songe et la parole, 
205-11. 
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refer-se, certamente, ao sono onde Deus pode agir sem interferência humana (Gn 2,21; 
1Sm 26,12; Is 29,10), ou revelar-se de um modo particular (Gn 15,12; Jb 4,13; 33,15; 
Dn 8,18; 10,19).141 Por isso, mais do que um artifico literário, o uso conjunto dos 
termos bah�ălôm, h�ezyôn e tardēmâ, evidencia o carácter de uma revelação pela 
visão e pela palavra, onde Elihu faz coexistir a predisposição total da existência humana 
para Deus. 
 
Abre o ouvido 

A expressão «abrir o ouvido» (yigleh ’ōzen) assegura a Job a certeza de uma 
intervenção divina sobre a «capacidade de escuta» dos seres humanos em geral. Nos 
livros de Samuel, esta acção aparece particularizada na figura de Samuel: «Porque o 
Senhor abrira o ouvido (gālâ ’et-’ōzen) de Samuel... dizendo (lē’mōr)» (1Sm 9,15); e de 
David: «Porque tu Senhor dos exércitos Deus de Israel abriste o ouvido (gālîtâ ’et-
’ōzen) do teu servo, dizendo...(lē’mōr)» (2Sm 7,27 // 1Cr 17,25). Em ambas as 
situações, a intervenção divina aparece numa relação estreita e imediata com uma 
revelação de Deus, também sublinhada pelo uso do verbo lē’mōr («dizendo»).142 No 
caso de Samuel (1Sm 9,15), a «abertura do ouvido» está profundamente ligada à 
revelação do aparecimento da realeza em Israel. Yhwh «abre o ouvido» de Samuel para 
lhe comunicar não só o encontro com Saul, mas o mandato de ungi-lo como rei de 
Israel. Do mesmo modo, também em 2Sm 7,27, quando David quer construir uma casa 
para Yhwh, este «abre-lhe os ouvidos» para que ele seja capaz de entender e obedecer-
lhe: porque não será ele mas o próprio Deus quem lhe construirá uma casa para ele 
David, e quem lhe garantirá uma dinastia.  
   
 
 
 

 
141 Recorde-se Abraão (Gn 15,12-21); Jacob (Gn 28,10-22); Salomão (1Rs 3,4-15) e Balaão (Nm 

22,8-13) cf. NIDOTTE [3: #8101, 1057]; J.G.S. THOMSON, “Sleep: An Aspect of Jewish Anthropology”, 
423; GORDIS, 48-49; T. H. MCALPINE, Sleep, Divine and Human, in the Old Testament, 155-179. 

142 Alguns autores discutem a possibilidade de lē’mōr indicar a escuta de um simples acontecimento. 
Outros defendem estarmos diante de uma expressão idiomática, usada explicitamente para sugerir uma 
capacidade de criar condições de entender o agir concreto de Deus e de obedecer-lhe [cf. (G.) R(INALDI), 
“'Zn ('Ozen)”, 144]. 
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3. SEGUNDA PARTE: UM INTERCESSOR (Jb 33,23-24) 

 
3.1 TEXTO 

 
23 A não ser que exista para ele um anjo,      23 ’im-yēš ‘ālâw mal’āk / 
um intercessor entre mil,           mēlîs� ’eh�ād minnî-’ālep / 
para dar a conhecer ao ser humano a sua rectidão;   lehaggîd le’ādām yošrô // 
24 e tendo misericórdia dele, diga:         24 wayeh�unnennû wayyō’mer / 
«Preserva-o de descer à cova,          pedā‘ēhû mēredet šāh�at / 
eu encontrei (para ele) um perdão.»        mās�ā’tî kōper // 
 

Em 33,24b pensa-se que a raiz hebraica pd‘ resulte de uma confluência de raízes: pr‘ 
(«deixar, abandonar») e pdh («resgatar»). O uso de pdh em 33,28 sugere a última 
hipótese; no entanto, a primeira é a que melhor explica a forma anómala do TM, como 
uma confusão entre o daleth e o resh.  Em 33,23b apesar do precioso contributo da 
epigrafia semita, a compreensão bíblica de mēlîs� continua pouco clara. Esta falta de 
clareza aparece já em alguns textos fenícios, onde mls� pode assumir o significado de 
«intérprete», «zombador», «rebelde» ou «conselheiro».143 Esta diversidade de sentidos 
para mēlîs� inclui a figura do «intérprete» (Gn 42,23; e`rmhneuth.j LXX, e interpres 
Vg), do «enviado» (2Cr 32,31; toi/j presbeutai/j LXX, legatio Vg.), e do «rebelde» (Is 
43,27). No livro de Job, mēlîs� aparece em Jb 16,20 onde o contexto imediato 
(16,19.21) sugere a tradução «advogado».144 Em Jb 33,23, embora a LXX pareça 
ignorar o TM e a Vg faça uma interpretação livre, o Tg lê, de novo, mēlîs� como 
«advogado». Contudo, em 33,23, a missão atribuída ao mēlîs� de orientar o ser humano 
para o que é recto, o paralelismo bíblico com male’āk («anjo, mensageiro») e a 
intercessão expressa com os  verbos «preservar» e «encontrar» (33,24), acentuam 
principalmente o seu carácter de «intermediário» ou de «intercessor». Em 33,24 a raiz 
hebraica kpr aparece, em alguns léxicos do século XIX, associada ao termo árabe kafara 
(«cobrir»), indicando uma reparação com objectivo de «cobrir» ou de obter o «perdão» 
para uma culpa. Optamos pela tradução de «perdão», uma vez que ela não anula o 
âmbito forense que marca o contexto filológico, na ideia de «recompensa» ou «perdão» 
material que estabelece a reconciliação entre a parte injuriada e a parte ofendida (Ex 
21,30).145 

 
 

 
143 Cf. G.A. COOKE, A Textbook of North-Semitic Inscriptions, 60.73]. 
144 A corrupção do texto parece ter causado problemas na tradução das versões antigas, levando a 

LXX a assumir uma tradução livre (ei;h de. e;legcoj avndri. e;nanti kuri,ou kai. uìo.j avnqrw,pou tw/| plhsi,on 
auvtou/), o Tg a falar de peraqlît�ay («advogado, defensor») e a Vg de verbosi [cf. J. LÉVÊQUE, Job et son 
Dieu, 461]. 

145 Note-se que a «rectidão» era, segundo a tradição de Israel, uma das características fundamentais do 
ser e do agir de Deus (cf. Dt 32,4; Sl 25,8; 96,10…). [cf. A. LEVINE, In the Presence of the Lord, 55-77. 
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3.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

+ 23 ’im-yēš          ‘ālâw       mal’āk / 
: mēlîs�           ’eh�ād        minnî-’ālep / 
: LEHAGGÎD         le’ādām       yošrô // 

+ 24 wayeh�unnennû        WAYYŌ’MER /  
: pedā‘ēhû          mēredet       šāh�at / 
: mās�ā’tî           kōper // 
 
 
+ 23 A não ser que exista     para ele       um anjo, 
: um intercessor         um        entre mil,  
: para DAR A CONHECER     ao ser humano     a sua rectidão, 

+ 24 e tendo compaixão dele,     DIGA:  
: «Preserva-o         de descer       à cova;   
: eu encontrei (para ele)      um perdão!». 
 
 

A segunda parte (Jb 33,23-24) é composta por um único trecho de dois segmentos 
trimembros.146 O primeiro segmento (33,23) abre com a condicional ’im e com a 
partícula yēš, através das quais se coloca a hipótese da existência de um male’āk («anjo, 
mensageiro» 33,23a). O segundo membro constitui uma espécie de aposição, 
estabelecendo uma associação entre male’āk e mēlîs� («intercessor» 33,23b). No 
terceiro membro, a preposição le, associada ao verbo hgd, explicita esta missão como 
uma acção de «dar a conhecer a sua rectidão» (33,23c). Não é muito claro a quem se 
refere o sufixo de terceira mas. sing. do termo yošrô. Ao nível morfológico pode ser a 
rectidão de Deus ou deste anjo intercessor. Porém, mesmo admitindo que se trate da 
rectidão do anjo intercessor, a origem divina não é anulada, dado que a tradição bíblica 
associa sempre esta origem à mensagem de um anjo. O desenho final é o de um 
segmento de tipo AA’B que parte da hipótese de existência de um «anjo», assumindo 
como «intercessor», cuja missão é a de dar a conhecer a rectidão divina ao ser humano 
em tempo de prova. O segundo segmento (33,24) aparece ligado ao anterior por um 
waw copulativo que estabelece uma continuidade com a condição exposta no segmento 
anterior (33,23). O primeiro membro (33,24a) define através dos verbos yeh�unnennû 
(«ter compaixão») e wayyō’mer («dizer») um segundo momento da missão do «anjo»: 
«ter compaixão» e «dizer», i.e. interceder. O segundo e terceiro membros (33,24bc) são 
introduzidos por um verbo – pd‘ («preservar») e ms�’ («encontrar») – indicando que a 
misericórdia e o dizer têm como finalidade a protecção e a certeza de um perdão 

 
146 Existe a possibilidade de organizar esta terceira parte (Jb 33,23-24) em três segmentos bimembros, 

acoplando 33,23c com 33,24a e tomando o waw inicial de 33,24a como um waw coordenativo. O sentido 
apareceria descrito em três momentos: o aparecimento do anjo-intercessor, a sua função e a sua 
intervenção. Embora uma divisão oportuna, decidimos seguir aquela proposta pelo TM.  
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(33,24bc). O resultado final é o de um segmento de tipo ABB’, que coloca a intervenção 
do mensageiro sob uma atitude de compaixão (A) e de favor da vida (BB’).  

Em síntese, a estrutura sintáctica desta segunda parte (33,23-24) é constituída por 
uma frase principal (33,23a), seguida de uma subordinada, que praticamente assume a 
forma de uma aposição (33,23b), e de uma frase final (33,23c). A segunda frase (33,24) 
liga-se à primeira por um waw que assegura uma simultaneidade entre «o dar a conhecer 
a sua rectidão» e a acção de misericórdia-intercessão. Os dois segmentos (33,23 e 24) 
aparecem ainda ligados pela repetição do sufixo de terceira pessoa sing. (33,23a-24ab), 
que mantém o ser humano como objecto da intervenção do anjo (33, 15.16.17.25.27). 
Elihu deixa o tema da «instrução» e da «prova» em sonhos (33,15-22), para falar da 
intervenção de um «anjo, intercessor» (33,23-24), admitindo a possibilidade de um 
mediador entre Deus e o ser humano. A mediação aparece descrita sob a acção de 
revelar a rectidão de Deus ao ser humano provado (33,23c) e de interceder junto de 
Deus (33,24bc).147 

 
 
 

3.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 

Um mensageiro e intercessor 
É num contexto de revelação de Deus que a aposição dos dois termos – anjo, 

intercessor – deve ser entendida. O modo como Elihu descreve a missão deste anjo, 
intercessor – «dar a conhecer a sua rectidão» (33,23c) – sugere um movimento de 
revelação descendente de Deus para o ser humano, que a expressão «encontrei para ele 
um perdão» (33,24bc) inverte num movimento de resposta ascendente do ser humano 
para Deus (cf. Ex 33, 1-17; 2Mc 15,14). Neste duplo movimento, Elihu assegura ao ser 
humano provado a possibilidade de uma mediação entre Deus e o ser humano, capaz de 
permitir uma revelação de Deus em seu favor, sem comprometer a sua transcendência. 
Este sentido descendente e ascendente recorda o texto de Gn 28,11-19, também ele 
situado num contexto de revelação durante o sonho (wayyah�ălōm Gn 28,12). Durante 
o sonho, Jacob vê uma escada que se ergue desde a terra ao céu, com anjos de Deus 
(mal’ăkê ’ĕlōhîm) que sobem e descem por ela. Deus fala (Gn 28,13-15) e Jacob escuta 
a promessa divina directamente de Deus, que lhe assegura um futuro, uma descendência 
e uma protecção. A visão permite a Jacob participar de um conhecimento e 
compreensão nova de Deus (we’ānōkî lō’yādā’tî). Porém, é a presença dos anjos que 
sobem e descem que permite a Jacob perceber uma comunicação entre o céu e a terra, 
num segundo momento autenticada pela palavra directa de Deus. É verdade que, na 
formulação (33,23), Elihu evita a referência explícita a male’āk ’elōhîm. No entanto, a 
dupla menção a Deus (’ĕlôah� e ’ēl), na introdução à passagem (Jb 33,12.14), e o 
ambiente de revelação pelo sonho-visão evocam um ser particular, que não embora não 
apareça como o tradicional mensageiro divino, desempenha uma função de mediação 

 
147 Cf. L. ALONSO SCHÖKEL – J. L. SICRE DIAZ, Job, 465-478. Este autor sublinha também a 

dimensão de intercessão do mēlîs�.  
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divina. O impulso do espírito de Deus e a determinação de Elihu em responder a Job,  
asseguram ao male’āk mēlîs� uma função muito particular, sob a qual Elihu coloca o 
carácter da sua pessoa e da sua intervenção (Jb 33,3). A particularidade desta função 
encontra um eco muito particular na linguagem bíblica forense, onde o papel do 
«intercessor» é fundamental e de total solidariedade com a pessoa e destino do culpado 
(cf. Ex 8,4; Dt 9,25-29; Jr 7,16).148  

 
 
 

4. TERCEIRA PARTE: TUDO ISTO FAZ DEUS (Jb 33,25-30) 
 

4.1 TEXTO 
 
25 Tendo crescido sua carne de jovem       25 rut�ăpaš beśārô minnō‘ar / 
voltará aos dias da sua adolescência.       yāšûb lîmê ‘ălûmâw // 
26 Invocará a Deus e ele lhe será favorável,      26 ye‘tar ’el-’ĕlôah wayyirs�ēhû / 
 verá a sua face com alegria          wayyare’ pānâw biterû‘āh / 
e fará voltar o ser humano à sua justiça.       wayyāšeb le’ĕnôš s�idqātô // 
27 Repetirá aos homens, dizendo:         27 yāšōr ‘al-’ănāšîm wayyō’mer / 
«Pequei e o que é recto perverti,         h�āt�ā’tî weyāšār he‘ĕwêtî / 
mas ele não foi igual a mim.          welō’-šāwāh lî // 
*28 Preservou a minha alma de perecer na cova,    28 pādāh napšô mē‘ăbōr baššāh�at/ 
*a minha vida verá com luz».          weh�ayyātô bā’ôr tir’eh // 
*29 Vê! Tudo isto fará Deus           29 hen-Kol-’ēlleh yip‘al-’ēl /  
*duas ou três vezes com o forte,         pa‘ămayim šālôš ‘im-gāber // 
30 para fazer voltar a sua alma da cova,       30 lehāšîb napšô minnî-šāh�at / 
iluminar com luz os que vivem.         lē’ôr be’ôr hah�ayyîm / 
 

Em 33,25 considera-se o termo rut�ăpaš incerto. Sugere-se, com base no termo Akk. 
t�apāšu («crescer gordo»), tratar-se de uma forma expandida de t�appaš («ser largo, 
crescer»), considerando-a um hapax equivalente ao termo hebraico rāt�ōb («suculento» 
cf. 8,16; Sl 72,10).149 Em 33,27 sugere-se a existência de um erro de escrita entre as 
formas yāšōr («repetirá») a de yāšir («cantará»). A nossa preferência pela primeira 
(«repetirá») fundamenta-se no contexto e na primazia que damos sempre ao TM. Em 
33,27c o uso de šāwāh cria algumas dificuldades de tradução e de interpretação. Apesar 
de alguns defenderem tratar-se da forma de Pi. de šwy («ser suave»),150 não temos 
dúvidas tratar-se do verbo šwh que na forma Pi. assume o significado «ser igual», 
«concordar com». Neste sentido, a expressão welō’-šāwāh lî, lit. «mas ele não (foi) igual 
a mim», sugere a ideia de «não ter sido retribuído»; Deus não teria retribuído com a 
mesma moeda. O ser humano provado e restaurado nas suas forças reconhece que Deus 
não se comporta do mesmo modo que o pecador. Em 33,28, a dinâmica do texto 
evidencia uma preferência pela K, na primeira pessoa, napšî e weh�ayyātî, em 

 
148 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 115-116. 
149 Cf. L.L. GRABBE, Comparative Philology and the Text of the Old Testament: A Study in 

Methodology, 107-108. 
150 Cf. M. POPE, Job, 234.  
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detrimento do Q napšô e weh�ayyātô.151 Em 33,30b alguns autores admitem que lē’ôr 
seja um infinito construto Nif. de ’rh com uma elipse do h final («aquecer»).152 
Preferimos considerá-lo um infinito construto Nif. da raiz ’wr e traduzir por 
«iluminar».153 

 
 

yāšûb lîmê ‘ălûmâw (25b) 

A forma Ql. de šwb é normalmente traduzida por «voltar, regressar». Este significado 
pode assumir matizes muito diversificados no horizonte veterotestamentário.154 Em 
33,25 šwb recebe do contexto literário o sentido de uma retorno («voltar») a um estado 
anterior («os dias da juventude»), que visa restabelecer uma relação atingida por uma 
destruição fisíca que terminara por «consumir a carne, na aparência» (33,21). Esta 
compreensão de šwb como restauração física do ser humano (33,25) é completada pelo 
uso da forma causativa Hif. sob a qual šwb indica que esta restauração se realiza através 
de um «regresso» a Deus e à sua justiça (33,26). O facto de Elihu preceder a confissão 
de culpa (33,27-28 com o anúncio deste restabelecimento mostra que o agir de Deus não 
é condicionado pelo agir humano, mas antes pelo seu desejo de que se restabeleça a 
relação destruída. É este o desejo que prevalece sempre na revelação que Deus na 
história de Israel, e que faz dela uma História de Salvação. 

 
 

 
151 Esta dinâmica mostra que é o ser humano convertido que ainda está a falar, cf. HABEL, 455-472; 

HARTLEY, 444-448; E.M. GOOD, In Turns of Tempest, 141; NEWSOM, 566-569.  
152 Cf. H. BAUER – P. LEANDER, Historische Grammatik der hebräischen Sprache des Alten 

Testamentes, 228. 
153 Cf. BDB [262-263].  
154 Cf. G. FOHRER, „Umkehr und Erlösung beim Propheten Hosea“, 161-185; cf. ainda W. L. 

HOLLADAY, The Root šwb in the Old Testament; T. M. RAITT, A Theology of Exile: Judgment, 
Deliverance in Jeremiah and Ezekiel, 35-49; I. WILLI-PLEIN, „ŠWB – ŠBWT eine Wiedererwägung“, 55-71. 
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4.2 COMPOSIÇÃO  
 
 

+ 25 rut�ăpaš         beśārô        minnō‘ar / 
: YĀŠÛB          lîmê        ‘ălûmâw // 

+ 26 ye‘tar         ’el-’ĔLÔAH      WAYYIRS�ĒHÛ / 
: wayyare’        pānâw       biterû‘â / 
: WAYYĀŠEB        le’ĕnôš       s�idqātô // 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 27 yāšōr        ‘al-’ănāšîm      wayyō’mer / 
: h�āt�ā’tî         weyāšār      he‘ĕwêtî / 
: welō’        šāwâ       lî // 

+ 28 pādâ         napšî       mē‘ăbōr    baššāh�at/ 
: weh�ayyātî        BĀ’ÔR       tir’eh // 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 29 hen-kol-’ēlleh      yip‘al       -’ĒL / 
: pa‘ămayim        šālôš        ‘im-gāber // 

:: 30 LEHĀŠÎB         napšô        minnî-šāh�at / 
:: LĒ’ÔR           BE’ÔR       hah�ayyîm// 
 

 
+ 33,25 Tendo crescido      a sua carne      de jovem, 

: VOLTARÁ        aos dias       da sua adolescência. 

+ 26 Invocará        DEUS        e ele lhe será FAVORÁVEL, 
: (então) ele verá      a sua face      com alegria 
: e (Deus) FARÁ VOLTAR    o ser humano      a sua justiça. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 27 Repetirá       aos homens,     dizendo: 
: «Pequei,        e o que é recto    perverti, 
: mas ele não       foi igual      a mim. 

+ 28 Preservou       a minha alma      de perecer   na cova 
: e a minha vida      COM LUZ      verá.» 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 29 Vê, tudo isto       fará        DEUS, 
: duas,          três vezes      com o forte, 

:: 30 para FAZER VOLTAR    a sua alma      da cova  
:: e ILUMINAR        COM LUZ      os que vivem. 
 

 
A terceira parte (33,25-30) é composta de três trechos: 33,25-26.27-28.29-30. ― O 

primeiro trecho (33,25-26) é formado por dois segmentos. O primeiro segmento (33,25) 
é um bimembro marcado por paralelismo entre os verbos «tendo crescido» (rut�ăpaš) e 
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«voltará» (yāšûb) e entre os termos minnō‘ar («jovem») e ‘ălûmâw («adolescência»), 
beśārô («sua carne») e lîmê («seus dias») que sublinha a ideia de um restabelecimento 
capaz de retomar a própria vitalidade da juventude. O segundo segmento (33,26) é um 
trimembro cujos membros iniciam sempre com uma forma verbal: ye‘tar («invocará») e 
wayyare’ («fará ver»), wayyāšeb («fará tornar»).155 No primeiro membro (33,26a), o 
verbo rs�h («ser favorável») aparece numa sequência com o verbo ‘tr («invocar»), 
explicitando a acção dos membros seguintes: um centrado no ser humano «verá sua 
face» (33,26b) 156 e outro em Deus «fará tornar» (33,26c). Esta acção evidencia um forte 
paralelismo entre biterû‘â («alegria») e s�idqātô («justiça»).157 O trimembro resulta 
com uma estrutura de tipo ABB’, que constitui a conclusão do trecho: depois de 
restaurado pela graça e pela comunhão com Deus (33,25), o ser humano invoca Deus e, 
agraciado pelo seu favor, pode ver a sua face e regressar a uma vida justa (33,26). ―O 
segundo trecho é formado por três segmentos (33,27-28). O primeiro segmento (33,27a) 
abre com dois verbos, yāšōr («repetirá») e wayyō’mer («dizendo»), que clarificam o 
tom positivo em que devem ser escutadas as afirmações seguintes. O segundo segmento 
(33,27b) estabelece um paralelismo entre confissão de pecado h�āt�ā’tî («pequei» 
33,27a) e o reconhecimento da diferença de Deus (welō’ šāwâ lî 33,27b), demonstrando 
a relação das duas atitudes: o reconhecimento do pecado e do agir gratuito de Deus. O 
terceiro segmento (33,28) situa, no paralelismo entre os verbos pādâ («preservar») e 
tir’eh («ver»), o restabelecimento total do ser humano como um «ver com luz».158 — O 
terceiro trecho (33,29-30) é composto por dois segmentos bimembros. O primeiro 
segmento (33,29) abre com a expressão de síntese hen-kol-’ēlleh («Vê, tudo isto!»), 
seguida pelo verbo yip‘al («fazer»), que tem como sujeito Deus e como objecto o ser 
humano, evocado pelo termo hebraico gāber.159 O segundo segmento (33,30) repete 
alguns termos do último segmento do trecho central (33,28), atribuindo-lhe um sentido 
de finalidade. Este sentido aparece expresso na associação da preposição le às formas de 
infinito dos verbos lehāšîb («fazer tornar») e lē’ôr («iluminar»).160 Repete-se o merisma 

 
155 Tudo indica que o sujeito do verbo wayyāšeb é Eloah, eliminando-se as dificuldades apresentadas 

pela pontuação do TM [Cf. GORDIS, 378; HABEL, 459].  
156 Em 33,26 wayyare’ parece assumir o sufixo do verbo precedente, significando literalmente: «fá-lo-

á ver». 
157 Cf. Jb 8,21. Normalmente biterû‘â indicava a alegria que sobrevém depois da tristeza, expressa 

com frequência na visita ao Templo (Ex 23,16; 34,20). Fora deste contexto, aparece para indicar 
simplesmente o estar vivo pelo favor de Deus (Jon 2,5; Sl 11,7; 84,5).  

158 A opção por um sentido de consequência e não de identidade decorre da diferença de sujeitos entre 
os verbos pādâ («preservar») e tir’eh («ver»): porque Deus preserva, o ser humano vê.  

159 O termo geber ocorre com frequência em algumas declarações de cunho sapiencial (Sl 34,8; 40,4; 
94,12; 127,5; Jr 17,5.7. Em algumas delas, a expressão ’ašrê haggeber pode considerar-se um sinónimo 
poético de ’ašrê hā’îš. Nestas circunstâncias, a relação do nominativo de geber com a força ou o vigor é 
sobretudo de carácter espiritual (Jb 3,3.23; 4,17; 10,5; 14,10.14; 16,21; 22,2; 33,17.19; 34,7.9.34; 38,3; 
40,7). A este propósito H. KOSMALA afirma: “It will not help us to a correct understanding of the term 
geber if we see in it only another word for man. Already in the OT we have a clearly defined group of 
statements on the geber which show him as a man of particular spiritual qualities.” [cf. H. KOSMALA, 
“The Term rb,g, in the Old Testament and in the Scrolls”, 159-69; NIDOTTE, 3: # 1505, 816-17]. 

160 A compreensão e uso que o AT faz da raiz ’wr («iluminar») apresenta aspectos de grande novidade 
em relação a outros mundos vizinhos [cf. TDOT ,1: 147-167; H. RINGGREN, “Light and Darkness in 
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com os termos napšô («alma») e weh�ayyātô («vida»), e estabelece-se um paralelismo 
entre os verbos lehāšîb («fazer tornar») e lē’ôr («iluminar») que, tendo Deus como 
sujeito, sugerem o restabelecimento total do ser humano como uma intervenção 
simultânea de «tornar da cova» e «iluminar com luz». Não se trata de uma simples 
restauração física, mas da recuperação de uma relação com Deus que faz voltar ao 
sentido da vida, expresso na imagem «iluminar com luz».   

No seu conjunto, a parte (33,25-30) repete no primeiro e último trecho (33,25-26; 29-
30) a referência explícita a Deus (33,26a.29a), sublinhando o seu favor como a origem 
de uma visão feliz da vida e da justiça (33,26.29). Esta visão é dada na repetição da raiz 
r’h, no primeiro (33,26b) e segundo trecho (33,28b), sob a qual se descreve o carácter 
visível da salvação, como um «verá a sua (de Deus) face» e «a sua (do ser humano) vida 
verá com luz » (33,26b.28b). A visão da face e da vida com luz – sinal da vida e do 
restabelecimento da relação com Deus – confirma, no último trecho (33,29-30), uma 
oposição com a destruição. A repetição da raiz šwb indica dois movimentos importantes 
na salvação do ser humano – «tornar à justiça» (33,26c) e «tornar da cova» (33,30a). 
Estes dois movimentos aparecem numa dependência com as palavras do ser humano 
restabelecido, colocadas estrategicamente no centro (33,27). A reabilitação total do ser 
humano provado e sofredor (33,25), aplacada com a intervenção do «intercessor» 
(33,23-24), é agora um corolário de uma invocação humilde de Deus (33,26a), que dá o 
seu favor, revela a sua face e restabelece a sua justiça (33,26bc). A prova evidente deste 
renascimento (conversão) é evidente na confissão do pecado, assumido como perversão 
do direito (33,27ab), e no reconhecimento da gratuidade de Deus (33,27c), descrita 
como um agir diferente («não foi igual a mim») e como um preservar da destruição 
(33,28). 
 
 
4.3 CONTEXTO BÍBLICO  
 

Verá a sua face  
Elihu explica que o «favor de Deus» tem como primeira consequência «ver a face» 

de Deus (Jb 33,26b). Esta expressão encontra um eco significativo, no uso particular 
que o verbo «ver» (r’h) que, frequentemente, no contexto do AT, é reservado para 
indicar «uma revelação» (cf. Nm 24,17; Zc 3,1; Ex 3,2.3;6,3; Is 6,1 no Sl 42,3.161 De 

 
Ancient Egyptian Religion”, 140-150]. A superioridade da luz em relação às trevas surge na relação 
estreita que o AT estabelece entre luz e vida, da qual o texto de Job é um exemplo significativo (Jb 
33,28). Enquanto as trevas sugerem essencialmente o sub-mundo onde não existe vida nem ordem (Jb 
10,22) mas apenas sofrimento (Jb 17,12; 29,3), a luz é sempre sinal de sucesso e de bem-estar (Jb 17,22; 
Pr 13,9) e da salvação dada por Deus (Is 9,1; 58,8; Jb 29,3). É por isso que, num segundo momento, 
entrevemos a expressão «iluminar com luz os que vivem», igualmente como uma realização do favor de 
Deus no contexto de revelação e de salvação da vida humana. 

161 Apoiamo-nos nos estudos do NIDOTTE [3: #8031, 1007-1015]; F. NÖTSCHER,  „Das Angesicht 
Gottes Schauen nach Biblischer und Babylonischer Auffassung“; H.-F. FUHS, Sehen und schauen. Die 
Wurzel hzh im alten Orient und im Alten Testament, 232.239-240; G. STROLA, «Alcuni elementi di 
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entre os muitos exemplos ocorre citar o Sl 42, o salmista fala de «ver a face (penê) de 
Deus», evocando no uso explícito do termo pānîm o desejo forte da sua presença (Gn 
33,10; Ex 10,28-29; 2Sm 17,11).162 Este desejo é realçado no uso conjunto dos verbos 
«ver» e «vir», que apelam à presença e à relação com um Deus, que se percebe como 
origem e fonte inexaurível da vida. Curiosamente, um Deus para onde Israel e todo o ser 
humano tende, sobretudo no tempo da prova.163 No decorrer do salmo, este desejo 
aparece imediatamente depois de uma sequência de imagens («veado» e «águas vivas» 
42,1-2) que remetem para o culminar de uma plenitude de comunhão (42,3). No 
paralelismo entre a «sede de Deus» e o desejo de «ver a face de Deus», a comunhão 
com Deus assume as dimensões de uma necessidade vital («sede»), básica para a vida 
(Sl 63,1; 143,6).164 Esta presença e comunhão são consideradas pelo salmista também 
uma fonte de imensa alegria (42,5). Situado, num quadro de revelação, com dimensões 
relacionadas também com o culto (ye‘tar’el-’ĕlôah 33,26a), Elihu assegura que o 
restabelecimento do ser humano se realiza no restabelecimento de uma relação com 
Deus. E de um modo semelhante ao Sl 42, a «face de Deus», que o ser humano 
restabelecido «verá», é uma comunhão com Deus, fundamental para a existência. É esta 
experiência de comunhão com Deus que é motivo de alegria (biterû‘â), também 
expressa no Sl 89,16. 165 

A expressão «verá a sua face» (33,26b) encontra um eco muito importante na 
expressão «a minha vida verá com luz» (33,28). Embora esta expressão parece ser única 
de Elihu é possível encontrar um eco das suas palavras no Sl 36,10 onde o paralelismo 
entre «luz» e «vida» evoca uma visão particular. Depois  de ter situado o comportamento 
do ímpio (Sl 36,2-5), o salmista proclama a bondade de Deus, da qual depende todo o 
ser humano e tudo o que existe (Sl 36,6-10). Fá-lo deixando que a sua confissão termine 

 
lessicografia per lo studio del desiderio di Dio nella Bibbia Ebraica», 309-310; ID., Il desiderio di Dio. 
Studio dei Salmi 42-43, 134-141.  

162 Sobre este significado de pānîm cf. BDB, 816-818; A.R. JOHNSON, “Aspects of the Use of the 
Term ~ynp in the Old Testament”, 155-157. 

163 Para um aprofundamento do uso conjunto dos verbos r’h e bw’cf. O. GARCÍA DE LA FUENTE, La 
Búsqueda de Dios en el Antiguo Testamento; H. MADL, „Die Gottesbefragung mit dem Verb ša'al“, 37-
70]; L. DÍEZ MERINO, « Il vocabolario relativo alla ‘ricerca di Dio’ nell'Antico Testamento », 80.129-
145.207-218. Sobre o contexto cultual da expressão «ver a face de Deus» cf. TDOT [11: 604-605]; M.S. 
SMITH, “R'h”, 171-83]; R.J. TOURNAY, Seeing and Hearing God with the Psalms. The Prophetic Liturgy 
of the Second Temple in Jerusalem, 106.118.155; G. STROLA, «Alcuni elementi di lessicografia», 134-
141. 

164 Cf. J. DANIÉLOU, “Le symbolisme de l'eau vive”, 335-346; J.P. AUDET, « La soif, l’eau et la parole 
», 379-386; J.L. MARTON, A Study of the Significance of Water in Biblical Literature; W.B. OWENS, The 
Theological Significance of Mayim in the Old Testament. Sobre o uso da raiz s�m’ (ter sede) para indicar 
uma necessidade espiritual cf. Is 50,2; Sl 104,11 ou uma aspiração existencial que sustém o ser humano 
na direcção de Deus cf. L. RUPPERT, „Dürsten Nach Got: Ein Psalmistisches Motiv Im Religions- 
phänomenologie Vergleich“, 237-251. 

165 Além da referência à «alegria» e à «face de Yhwh», ambos os textos atribuem uma ênfase 
particular à «justiça», como uma consequência imediata do «ver» ou do «caminhar» na «face» de Yhwh 
(Sl 11,7; 17,15; 27,4.13). Sobre outros exemplos em que o grito de alegria aparece mencionado num 
ambiente cultual cf. 1Sm 4,5; 2Sm 6,15; 1Cro 15,28; 2Cro, 15,14; Sl 27,6; 33,3; 47,6. Sobre o uso de 
terû‘â no livro de Job cf. 8,21 (simples grito de alegria) e 39,25 (grito de guerra). Para outros aspectos cf. 
NIDOTTE [3: # 8131, 1081-84]; TWAT [7:434-38]; P. HUMBERT, La «terû‘â». Analyse d'un rite biblique. 
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na afirmação de Deus como «uma fonte de vida», comparada poeticamente a uma luz na 
qual «vemos a luz».166 O paralelismo entre «tua luz» e «em ti, fonte de vida» sugere um 
sentido que ultrapassa o da mera visibilidade física. Este sentido deve buscar-se na 
compreensão veterotestamentária, que atribui ao «ver a luz» o sentido de «viver» (Jb 
3,16.20) e à «não visão da luz» o de morrer («os mortos não vêem a luz» Sl 49,20).167 É 
esta compreensão que sustenta a visão da luz como um símbolo da salvação dada por 
Deus (Is 9,1.2; 58,8; Sl 18,29; 43,3; 97,11; Jb 29,3); a vida à qual todo o ser humano 
aspira e da qual depende (Sl 27,1; 2Sm 22,29; Is 10,17). Elihu situa-se neste horizonte 
linguístico, subentendendo na expressão «na tua luz» a expressão conhecida «na luz da 
tua presença».168 É a certeza da presença divina que assegura a comunhão («ver a face») 
e  a presença de uma salvação que se realiza na vida humana daquele que crê («ver a 
vida com luz»).169 

 
 

Pequei e perverti 
 A composição retórica de 33,25-30 coloca a confissão de culpa no centro da parte 
(33,25-26.28-30), sugerindo que ela deve ser entendida como o âmago do 
restabelecimento do ser humano provado. O modo em que a confissão se declara lembra 
algumas expressões do Sl 51. O paralelo linguístico entre os dois textos deixa bem 
evidente a coincidência de vocabulário. No entanto, a simples repetição das mesmas 
raízes (šûb, s�dq, pnw, h�t�’) ou sinónimos correspondentes (wayyirs�ēhû para 
h�onnēnî, h�sdekā e rah�ămêkā; biterû‘â para śimh�â e śāśôn, não basta para 
afirmar a relação entre as palavras de Elihu e as do Sl 51 e, consequentemente, para 
contextualizar e compreender o alcance da confissão de culpa, tal como a Elihu a 
perspectiva. É necessário entender bem a articulação dos diversos elementos que 
determinam o sentido do Sl 51. Quase todos os estudos recentes atribuem uma grande 
relevância à dependência que este salmo estabelece entre o sentido e composição.170 A 

 
166 Sobre esta associação entre luz e vida cf. Sl 4,6; 44,3; 68,27; 69,15 ; Pr 14,27; Jr 2,13; 17,13; e 

L.A.F. le MAT, Textual Criticism and Exegesis of Ps 36. A Contribution to the Study of the Hebrew Book 
of Psalms; F. ASENSIO, “Salmo 36. Su avance hacia la plenitud. Luz-vida”, 633-643; L. JACQUET, « Abîme de 
malice et abîme de bonté », 36-47. 

167 Este paralelismo de sentido, entre luz e vida, é evidente na expressão ’or hahayîm (Sl 56,14), quer 
se opte pela versão de Sym. «luz da vida» quer pela LXX «luz dos viventes». 

168 Cf. P.C. CRAIGIE, Psalms 1-50, 289-293.  
169 Não se trata de uma experiência mística, mas simplesmente da certeza de uma salvação que se 

torna visível na vida humana (Is 9,1; 53,11). É certamente neste sentido que Elihu evoca a «visão da vida 
com luz», i.e. a visão da salvação que se realiza na vida concreta do ser humano sofredor (Jb 33,28). Mais 
tarde, Elihu retoma o tema da luz para descrever o momento que Job vive como um tempo em que ele 
«não vê a luz»; i.e. não vê a revelação e a presença de Deus na sua vida (37,19.21). Esta perspectiva 
altera-se completamente no final dos discursos de Yhwh, com a declaração de Job weattâ ‘ênê rā’ātkā 
(«mas agora os meus olhos viram-te» (Jb 42,5). 

170 Para um confronto com outras estruturas cf. G. RAVASI, Il Libro dei Salmi, 27; M. GIRARD, Les 
Psaumes. Analyse structurelle et interprétation, 12-31; P. AUFFRET, « Note sur la structure de Ps LI 1-19 
», 145-146; ID., La Sagesse a bâti sa maison. Études de structures littéraires dans l’Ancien Testament et 
spécialement dans les Psaumes, 260-261; J. TRUBLET – J.-N. ALETTI, Approche poétique et théologique 
des psaumes, 25-26; L. ALONSO SCHÖKEL, Treinta Salmos: poesia y oración, 197-230. 
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Análise Retórica Bíblica sugere uma composição de três partes (51,3-8; 10-14; 16-21) 
com dois segmentos de releitura (51,9.15).171 Esta composição coloca no centro, como 
elemento que une e articula o salmo nos seus diferentes elementos, o pedido de um 
coração puro (51,12). Colocada na primeira das partes extremas (51,5-8), a confissão de 
culpa surge como um movimento que precede o pedido de um coração puro. Esta 
confissão encontra uma correspondência na outra parte extrema (51,18-21), no pedido 
de um futuro de justiça, de reconstrução e de vida (51,12-21).  

A relevância desta composição permite um olhar mais cuidado sobre as palavras de 
Elihu que, tal como o Sl 51, não podem reduzir-se a uma simples confissão de pecado. 
O paralelismo que Elihu estabelece entre a confissão de pecado (h�āt�ā’tî) e a 
afirmação da diferença do agir de Deus (welō’šāwâ lî) desloca o foco da confissão 
humana de pecado para o agir Deus. Esta disposição retórica encontra um paralelo 
particular no Sl 51. Também este interrompe a confissão de culpa (51,3-8) para declarar 
a justiça e o agir justo de Deus (51,6cd). Nos dois textos – o do salmo e o de Elihu – 
sugere-se uma relação grande entre o agir justo de Deus e a confissão. Como se a 
afirmação da justiça de Deus devesse acompanhar a confissão do pecado humano (51,7-
8). Tal como para o salmista, também para Elihu não basta confessar o pecado; é 
necessário o reconhecimento de uma diferença fundamental de Deus, que de certo modo 
precede e provoca esta mesma confissão. A relação entre estes dois textos transparece 
ainda na própria dinâmica sugerida pelo Impf. dos verbos yāšōr («repetirá») e 
wayyō’mer («dizendo» Jb 33,27ª), que reclama o Impf. dos verbos ye‘tar («invocará») e 
wayyirs�ēhû («será favorável» 33,26a), sugerindo a confissão do pecado e o 
reconhecimento do agir justo de Deus (Jb 33,27) como uma acção contemporânea à 
atitude de ‘tr («invocar») e ao tempo do rs�h («favor») (Jb 33,26). Esta simultaneidade 
recorda a prece que o salmista faz de h�onnēnî («piedade»), da h�sdekā («graça») e da 
rah�ămêkā («misericórdia») divina (51,3-4), descritas também como uma acção 
contemporânea à confissão de pecado (51,5-6ab). A menção explícita de Elihu a 
s�idqātô («justiça») repete-se nas duas partes extremas do Sl 51 (51,6cd tis�dak 
16b.21 s�idkātekā /s�edek ), onde o salmista une a confissão do julgamento justo de 
Deus aos sacrifícios de justiça que Deus deseja. Embora os dois textos apresentem uma 
articulação própria, ambos assumem a justiça como o resultado do agir de Deus no ser 
humano. No Sl 51, a justiça emerge da confissão do agir justo de Deus no ser humano 
recriado (Sl 51,12). Em Elihu, ela é um fruto consequente do favor de Deus no ser 
humano restabelecido (Jb 33,25-26).  

No entanto, é significativo que Elihu una à declaração de pecado o reconhecimento 
de ter pervertido o que é recto (weyāšār he‘ĕwêtî 33,27b). Embora Jr 3,21 use o verbo 
‘wh com o mesmo significado de perverter, a expressão «perverti o que é recto» parece 
ser própria de Elihu. Situado no contexto de revelação, Elihu afirma que o pecado do ser 
humano provado assume a forma da perversão do que é recto, aludindo, certamente às 
palavras e ao desespero de Job. O modo como Elihu formula este reconhecimento 

 
171 Cf. R. MEYNET, « Analyse rhétorique du Psaume 51. Hommage critique à Marc Girard », 1-40. 
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remete-nos para uma espécie de fórmula do «reo confesso», típica da confissão de 
culpa, numa controvérsia jurídica,172 mas também do ambiente sapiencial, onde a 
sabedoria aparece como alguém que não tem outra sedução do que a de possuir uma 
palavra recta (Pr 8,6-9; 23,15). Inesperadamente, Elihu estabelece, que num contexto de 
revelação, de provação e de reconciliação, a confissão de culpa é assinalada pelo 
reconhecimento de um pecado que se traduz na perversão de uma linguagem recta. Um 
falar distorcido que só a iniciativa da intervenção e do perdão de Deus permitem anular 
e iluminar (33,28.30).   
 
   
 
5. CONCLUSÃO: FALA, DESEJO A TUA JUSTIÇA (Jb 33,31-33) 
 
5.1 TEXTO 
 
31 Presta atenção Job, escuta-me!       31 haqšēb ’iyyôb šema‘-lî //173 
Faz silêncio enquanto eu falo.         hah�ărēš we’ānōkî ’ădabbēr / 
32 Se tens palavras, responde-me,       32 ’im-yēš-millîn hăšîbēnî / 
fala porque eu desejo a tua justiça       dabbēr kî-h�āpas�tî s�addeqekkā //174 
33 Mas se não tens, tu escuta-me        33 ’im-’ayin ’attâ šema‘-lî / 
Faz silêncio, deixa que eu te ensine a sabedoria.   hah�ărēš wa’ă’allepkā h�okmāh //175 
 
 
 
hah�ărēš we’ānōkî ’ădabbēr (31b) 
 A raiz h�rš repete-se duas vezes no imperativo (33,31b), indicando a necessidade e 
urgência de silêncio. Normalmente, esta raiz remete para uma acção imposta como uma 
ordem (Jz 18,19; Is 36,21), por constrangimento ou prudência (Gn 24,21; Pr 11,12), 
podendo indicar também a inactividade ou silêncio que Deus parece assumir (Sl 28,1; 
35,22; 39,12; 83,1; 109,1). Job usa a raiz h�rš para indicar o silêncio que ele promete 
diante da instrução ( Jb 6,24) ou como o silêncio que está disposto a fazer diante de 
quem com ele disputa (Jb 13,19), chegando a pedi-lo aos amigos (Jb 13,5.13) e a Deus, 
numa associação com o pedido que o próprio Deus lançara a Israel pela boca dos 
profetas (Is 1,18; Os 2,4; Mq 6,1-2). Em 33,31.33 raiz h�rš aparece num paralelismo 
curioso com a raiz qšb («prestar atenção» 33,31) e com a raiz šm‘ («escutar»), 
sublinhando a necessidade do silêncio na escuta e na abertura ao ensino da sabedoria 
(33,33).176  

 
172 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 85-87.  
173 Repetição de Jb 33,1 e 32,10. Sobre o paralelismo entre os verbos qšb  e šm‘ cf. Jb 13,6. 
174 Note-se o use do pi’el de s�dq com o sentido de «declarar ser justo» com a forma de qal em 33,12 

e de hiphil em Jb 27,5. 
175 Trata-se de uma forma única de cohortativo precedido de imperativo, motivo pela qual traduzimos 

«e deixa que eu te ensine». 
176 Sobre o uso conjunto de h�rš e šm‘ cf. Gen. 34:5; Num. 30:5, 8, 12, 15; Job 33:31, 33; Ps. 39:13. 
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5.2 COMPOSIÇÃO  
 
 

+ 31 haqšēb       ’iyyôb        ŠEMA‘-LÎ / 
– hah�ărēš       we’ānōkî       ădabbēr // 

: 32 ’im-yēš      -millîn       hăšîbēnî / 
: dabbēr       kî-h�āpas�tî       s�addeqekkā// 

+ 33 ’im-’ayin      ’attâ        ŠEMA‘-LÎ / 
– hah�ărēš       wa’ă’allepkā      h�okmāh// 
 
 

+ 31 Presta atenção,     Job,        ESCUTA-ME! 
– Faz-silêncio      enquanto        eu falo. 

: 32 Se tens      palavras       responde-me, 
: fala,         porque eu desejo    a tua justiça. 

+ 33 Se não tens      tu         ESCUTA-ME, 
– Faz-silêncio,      deixa que eu te ensine   a sabedoria. 
 

 
Esta última parte (33,31-33), a que chamamos conclusão, retoma a composição de um 

único trecho com três segmentos bimembros (cf. 33,12-14). O primeiro segmento (33,31) 
irrompe com a forma de Impv. haqšēb («presta atenção!»), disposta num paralelismo 
simétrico com a forma de Impv. hah�ărēš («observa!»), clarificando que a exortação à 
escuta (šema‘-lî) é marcada por um duplo dinamismo de atenção e observação. O segundo 
segmento (33,32) abre com a condicional ’im que, juntamente com a partícula de existência 
yēš, coloca uma condição a Job: «se tens palavras, responde-me». O segundo membro 
constitui a apódose ligando a hipótese de «resposta» (hăšîbēnî») a um «falar» (dabbēr) e a 
um desejo que Elihu manifesta da «justiça» de Job (s�addeqekkā).177 O terceiro segmento 
(33,33) abre, de novo, com a condicional ’im, acompanhada da forma negativa da partícula 
de existência ’ayin, que oferece a Elihu a possibilidade de retomar a exortação «escutar» e 
«fazer silêncio», feita no primeiro segmento (33,31). Porém, agora explicitando um 
propósito: «o ensino da sabedoria». Este propósito forma um paralelismo com a expressão 
«enquanto eu falo» de 33,31, ilustrando aquilo que Elihu deseja com o seu «falar»: «ensinar 
a sabedoria». No seu conjunto esta parte (33,31-33) abre e fecha com uma dupla 
exortação à escuta e ao silêncio (33,31.33), colocando no centro uma segunda exortação 
a «responder» (33,32a) e a «falar» (33,32b). Esta disposição retórica demonstra um 
apelo contraditório a escutar mas também a falar, sublinhando que no fim o silêncio de 
Job corresponde a uma falta de palavras; a mesma falta que se evidenciou nos amigos 
(32,6b-22). O paralelismo entre o falar (ădabbēr) de Elihu (33,31b) e o seu propósito de 
ensinar (wa’ă’allepkā) a sabedoria (33,33b), recorda a oportunidade que foi dada aos 

 
177 Cf. a inclusão de s�addeqekkā (33,33) com o início da passagem (lō’-s�ādaqtā 33,12-14). 
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amigos de dar a conhecer a sabedoria (32,7b.13), e que Elihu diz assumir pelo espírito 
que o impele (32,18). 
 
 
5.3 CONTEXTO BÍBLICO  
 
Eu desejo a tua justiça 

A expressão «desejo a tua justiça» aparece numa construção rara estabelecida entre 
as raízes h�ps� com s�dq. Podemos encontrar um exemplo desta construção no Sl 
35,27, onde o salmista estabelece um paralelismo entre o «prazer» dos que se alegram 
na «justiça» (s�idkî) e o «prazer» (h�ăpēs�ê) que Deus tem na «paz» do seu servo.178 
Neste paralelismo, a comunidade aparece como aquela que está da parte do justo e se 
une a ele, na alegria da salvação e no louvor à grandeza de Deus.179 Num primeiro 
momento, a expressão «desejo a tua justiça» poderia indicar este desejo que Elihu tem 
de que Job possa encontrar a paz (33,32); responda e use as mesmas palavras daquele 
que, uma vez restabelecido da destruição, confessa a sua culpa e reconhece a iniciativa 
do perdão Deus (33,27). É esta a justiça de Job que Elihu deseja. Caso contrário, resta-
lhe exortá-lo à escuta e ao silêncio, a fim de que Elihu possa ensinar-lhe «a sabedoria». 
A expressão «deixa que eu te ensine a sabedoria», como tal, parece ser exclusiva de 
Elihu. A arrogância que este desejo possa sugerir desfaz-se quando Elihu admite ter 
igualmente consciência de que a sabedoria é uma coisa só de Deus (32,13).180 O 
paralelismo que as duas expressões evocam permite entender o ensino da sabedoria 
como as palavras que Elihu pretende que Job escute (33,33). Palavras que visam expor 
o conhecimento de Elihu e encontrar a resposta a Job (32,6b-22). Os anciãos tiveram a 
sua oportunidade de dar a conhecer a sabedoria (32,7), mas foram incapazes de 
responder (32,12-13). Na verdade, só Deus pode refutar Job (32,13). Deus fala no sonho 
e na visão nocturna (33,14). Ali abre os ouvidos e instruí o ser humano (33,16). A sua 
acção admite a prova até à proximidade da destruição total (33,22), mas também a 
iniciativa de uma restauração que permita o restabelecimento da relação com Deus 
(33,25-26). Uma relação comprovada por uma confissão de culpa que inclui o 
reconhecimento de perversão do que é recto (33,27-28), incapaz de viciar a gratuidade 
do perdão divino (33,27b). Neste contexto, a figura do intercessor que assume a causa 
do reo, numa total solidariedade com a sua pessoa e o seu destino, atinge um papel de 
extrema relevância. Ele é aquele que, conhecendo a dimensão da perversão, é 
interpelado a denunciá-la (33,12-14). Porém, sendo um ser humano que como Job está 
diante de Deus (33,6), a sua palavra é apenas a de alguém que é possuído pela 
compaixão (33,24) e pelo desejo de um reconhecimento («tua justiça»33,32).  

 
178 Cf. W.E. STAPLES, “The Meaning of Hepes in Ecclesiastes”, 110-12; H.-J. KRAUS, Psalmen, 278; P. 

AUFFRET, Quatre psaumes et un cinquième. Étude structurelle des Psaumes, 7-10 et 35, 129-262. 
179 Cf. T. LORENZIN, I Salmi. Nuova versione, introduzione e commento, 171. 
180 Uma consciência também presente nas palavras dos amigos, de Job e do próprio Deus (Jb 4,21; 

11,5.6; 12,12.13; 28; 38,36; 39,7) 
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6. O CONJUNTO DA PASSAGEM (33,12-33) 
 

6.1 COMPOSIÇÃO  
 
 
33,12 Vê isto! Não és justo, eu te respondo,     porque DEUS é grande diante do ser humano. 
13 Por que motivo disputas contra ele?     porque a todas as suas palavras ele não responde? 
14 Porque uma vez fala DEUS        duas e ele não lhe presta atenção. 

 
15 Num sonho, numa visão nocturna,        
 quando cai um sono profundo sobre os homens,  em sonos sobre o leito, 
16 então ele abre o ouvido dos homens     e sela a sua instrução, 
17 para afastar o ser HUMANO da sua acção    e perdoar o orgulho do forte. 
18 Impede a sua alma da cova     e A SUA VIDA de perecer pela violência. 
19 Então no seu leito é provado no sofrimento   e incessantemente os seus ossos na disputa, 
20 (até) saturá-la a SUA VIDA de pão     e a sua alma de desejar alimento. 
21 Consome-se a sua carne, na aparência    e aparecem nus os seus ossos que não se viam. 
22 Aproxima-se da cova a sua alma     e A SUA VIDA do lugar da MORTE. 
 

23 A não ser que exista para ele um anjo,   um intercessor, um entre mil,  
            para dar a conhecer ao ser HUMANO a sua rectidão; 
24 e tendo compaixão dele, diga:     «PRESERVA-O de descer à cova; 
            encontrei (para ele) um perdão!». 

 
25 Tendo crescido a sua carne de jovem,    voltará aos dias da sua juventude. 
26 Invocará a DEUS que lhe será favorável,     
 ele verá a sua face com alegria       e ele fará voltar o ser humano à sua justiça. 
27 Repetirá aos homens,dizendo:  
«Pequei, e o que é recto violei,      mas ele não foi igual a mim. 
28 PRESERVOU a minha alma de perecer na cova, A MINHA VIDA verá com luz». 
29 Vê! tudo isto fará DEUS,        duas, três vezes com o forte, 
30 para fazer voltar a sua alma da cova     e iluminar com luz dos VIVENTES. 

 
31 Presta atenção, Job, escuta-me!       Faz silêncio, enquanto eu falo. 
32 Se tens palavras responde-me,       fala, porque eu desejo a tua justiça. 
33 Mas se não (tens), escuta-me!       Faz silêncio, deixa que eu te ensine a sabedoria. 

 
 

Um dos aspectos mais significativos na relação entre as duas partes extremas181 (33,12-
14.31-33) – a que chamámos introdução e conclusão – aparece na repetição da raiz s�dq, 
que une de um modo irónico a declaração da «não justiça» de Job (33,12) ao «desejo da sua 
justiça» (33,23), evidenciando um tom de ironia que marca a argumentação de Elihu. 
Curiosamente, a repetição da raiz dbr «falar», em ambas as partes (33,14.31), estabelece 
uma associação entre o falar de Deus e o falar de Elihu, denunciando a pretensão que Elihu 
tem de poder representar Deus, também expressa na oposição «eu te respondo»- «ele não 
responde» (33,12a.13b).  

 
181 Cf. Anexos, p. 355. 
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As três partes centrais (33,15-22.23-24.25-30) aparecem ligadas pelo termo «cova», que 
se repete em cada parte como uma terrível ameaça (33,18.22.23.30). A primeira (33,15-22) 
e a terceira parte (33,25-30) aparecem unidas pela concretização do falar de Deus: na 
primeira em sonhos e na prova com sofrimento e na segunda pela restauração do ser 
humano. A relação entre estas formas de revelação de Deus é expressa pela repetição da 
preposição le (33,17.30) e do termo geber (33,17.29b). Nestas repetições, o autor sublinha 
que o seu desejo de restaurar o ser humano tem como objectivo «afastar o orgulho do forte» 
(33,15-18.19-22), provocado pelo orgulho (33,25-30) e «fazê-lo voltar» da cova. A 
preposição le repete-se ainda na parte central (33,23-24), para indicar a finalidade da missão 
do intercessor – «dar a conhecer o que é recto» (33,23c) – que num paralelismo com a 
expressão «preservar da cova», indica o caminho que afasta o orgulho e faz voltar da 
destruição.  

 
No conjunto das três partes centrais, Elihu procura demonstrar a Job que «Deus fala» 

(33,14). As expressões «uma, duas vezes», «duas, três vezes» ligam a introdução (33,12-14) 
à parte central da passagem (33,15-30), onde Deus fala pelo sonho, pela prova e pelo 
restabelecimento do ser humano. Na parte central (33,23-24), a missão do intercessor («dar 
a conhecer») estabelece um paralelo com a vontade que Elihu expressa de «falar» e 
«ensinar a sabedoria» (33,31-33). O resultado final é o de uma disposição concêntrica de 
tipo a b / c / b’ a’ que coloca nas extremidades a declaração da não justiça de Job e nas 
partes intermédias, as diferentes modalidades da intervenção de Deus na vida humana.  
 

  a - Não és justo, Deus fala! 
   b - perdoa  o orgulho do forte  
    c – para dar  a conhecer a sua rectidão 
   b’ - Faz voltar o forte  
  a’ - Fala, desejo a tua justiça! 
 

As duas modalidades, da instrução e a da prova, aparecem ligadas pela referência à 
figura do anjo intercessor que, na sua missão de «dar a conhecer a sua (de Deus) rectidão», 
entrevê a certeza do agir de Deus em favor da vida humana. Surpreendentemente, esta 
missão aparece num paralelismo estreito com o desejo que Elihu manifesta de «responder» 
e de «ensinar a sabedoria». O desenho de uma revelação em sonhos estruturada no binómio 
prova-salvação justifica uma contextualização bíblica da prova no sofrimento e de uma 
salvação que inclui o todo do ser humano (alma e vida). A totalidade do desenho traçado 
pelas palavras de Elihu reaparece na interpretação final da sequência onde as palavras de 
Elihu estabelecem um diálogo com as afirmações de Job sobre a sua justiça e sobre o facto 
de Deus o assustar em sonhos e de não haver quem possa realizar uma mediação e 
intercessão.   
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6.2 CONTEXTO BÍBLICO 
 

É provado no sofrimento  
 Embora a expressão «é provado com sofrimento» pareça ser exclusiva de Elihu, a 
reflexão sapiencial demonstra uma grande sensibilidade ao tema da «prova». No livro 
dos Provérbios evidenciam-se duas direcções, uma marcada pela analogia entre prova e 
punição (Pr 15,10) e outra pela analogia entre prova e amor. Por exemplo, em Pr 3,11-
12, a prova divina é motivada por um amor semelhante àquele que um pai tem por um 
filho: «a instrução (mûsar) do Senhor, meu filho, não desprezes, nem aborreças a sua 
provação (betôkah�tô), porque o Senhor prova (yôkîah�) aquele que ama, como um pai 
a um filho de quem se agrada». A sabedoria assume a figura de um pai que exorta o 
filho (benî) a adquirir a sabedoria pela memória da sua «instrução» e «preceitos» (Pr 
3,1), por uma atitude de «bondade» e «fidelidade» (Pr 3,3) e pela confiança e temor de 
Yhwh (Pr 3,5.7), mantida mesmo durante os tempos difíceis, por uma fé genuína e 
generosa (Pr 3,10-12). Embora as palavras de Elihu possam sugerir uma relação com 
este tipo de prova, esta relação não é imediata (33,19-22). O contexto literário, 
particularmente focalizado no carácter de uma revelação de Deus que, em sonhos, «abre 
o ouvido» e  pela «sela a instrução» do ser humano, permite-nos vislumbrar uma 
dimensão pedagógica da prova com sofrimento (33,15-22). Certamente, a mesma que o 
livro dos Provérbios menciona como um ensinamento para o inteligente: «golpeia o 
zombador e o simples, prova (wehôkîah�) o inteligente, e ele compreenderá o 
conhecimento» (Pr 19,25); que admite a provação física como necessária e como um 
meio de atingir a sabedoria: «a vara e a prova (wetôkah�at) dão sabedoria, o jovem 
entregue (a si mesmo) é vergonha da sua mãe» (Pr 29,15). É neste contexto que 
devemos situar as as imagens da «disputa dos ossos» (33,19b) e da «nudez dos ossos» 
(33,22b), sob as quais se acentua a dimensão física da prova e o extremo que ela por 
vezes atinge.182 O âmbito sapiencial da raiz ykh� não deve, porém, esquecer a dimensão 
forense que ela comporta, principalmente quando usada como um sinónimo ou em 
paralelismo com a raiz ryb (33,13). É então que o sentido da prova cede à dimensão de 
punição o significado de uma instância sapiencial do procedimento segundo a justiça. A 
instrução que Deus realiza, em sonhos, introduz uma finalidade que supera a punição, 
sublinhando a correcção e, consequentemente, o reconhecimento do adversário, como 
aquele que se deseja tocar e influenciar.183 A prova com sofrimento, de que Elihu fala, 
acumula, certamente estas duas dimensões sapienciais e forense. É o mesmo desejo que 
orienta a «prova com a dor» e preside à «abertura dos ouvidos» e de «selar o ser 

 
182 Recorde-se que os «ossos» constituem, no horizonte simbólico do AT, o lugar do vigor físico (Pr 

3,8; Is 58,11; Lm 4,7), mas também o lugar do medo e da fraqueza (Jr 23,9; Hab 3,16; Sl 6,2; Lm 1,13). 
Sobre a imagem dos «ossos quebrados» como punição divina cf. Sl 51,8; Is 38,13; Lm 3,4 [cf. NIDOTTE, 
3: #6795, 499-500]. Os amigos de Job integram-se neste horizonte quando relacionam os «ossos» com o 
vigor da juventude do ser humano destinado a perecer (20,11; 21,24) ou como um lugar onde se manifesta 
o medo de Job (4,14). Job considera-os como sinal da sua fraqueza, debilidade e quase não existência 
(7,8; 19,20; 30,17.30). 

183 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 36. 
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humano com a instrução»: o amor por pelo ser humano, a fim de que ele possa orientar 
a sua vida pelo caminho da justiça e de relação com Deus. 
 
Preserva a sua alma e a sua vida  
 Curiosamente, Elihu constrói a realização desta salvação, atribuindo uma grande 
ênfase aos termos «alma»/«vida» e «morte»/«cova».184 Estes termos assinalam um uso 
importante em todo o AT. Em Pr 8,35-36 apela-se à sabedoria que, no seu papel de 
«mestra» (Pr 5,7; 7,24), chama a todos os seres humanos «filhos» (bānîm), exortando-os 
a escutar (8,32-34). É neste contexto que o encontro da sabedoria é tomado como um 
bem excelente: a própria vida.185 Tal como pecar (h�t’) e odiar (śn’) a sabedoria tem 
como consequências directas: a violência feita à alma (napšô) e o amor da morte 
(māwet). A sabedoria não está a falar de um comportamento ético, mas sim de uma 
relação pessoal, onde o amor e a devoção se opõem a ofensa e ódio. Os que odeiam a 
sabedoria não são apenas insensatos, são aqueles que não amam a vida que emana da 
sabedoria, mas a morte em si mesma.186 A questão da sabedoria é uma questão de vida 
ou de morte, de obter o favor de Yhwh ou de fazer violência à sua alma.187 É neste 
horizonte sapiencial que devemos situar a dinâmica de revelação em sonhos, proposta 
por Elihu a Job; uma dinâmica que inclui a prova (33,15-22) e a mediação (33,23-24), 
mas também a salvação total do ser humano que se volta para Deus (33,25-30).  
 
 
6.3 INTERPRETAÇÃO 
 

Ainda que agisse com justiça 
 A relação que Elihu estabelece entre a revolta de Job e a não resposta de Deus parece 
querer responder ao lamento de Job em 9,15. A afirmação de Job aparece num contexto 
de reflexão sobre o poder arbitrário e irresistível de Deus (9,1-35). Segundo Job este 
poder permite que Deus persista em não responder-lhe, em não falar-lhe e em não 
escutar a sua voz (9,15-16). Deus comporta-se como um surdo-mudo, completamente 
ausente à súplica do justo sofredor, limitando-se a usar o seu poder e grandeza para 
dominar (9,3; 12,13-25). Escandalizado com esta argumentação de Job, Sofar declara que 
as palavras de Job são palavras sem substância, referindo-lhe que, se Deus abrisse os seus 
lábios (11,5) e lhe falasse, revelar-lhe-ia os segredos da Sabedoria que excedem toda a 

 
184 No que se refere à compreensão de nepeš cf. TDOT, [9: 497-519]; R. LAURIN, “The Concept of 

Man as Soul”, 131-34. 349-350]; M. NISHI, The Usage of rb,g, in the Old Testament and the Ancient 
Israelite View of Humans; H.F. PEACOCK, “Translating the Word 'Soul' in the OT”, 216-19; R.D. HAAK, 
“A Study and the New Interpretation of QS�R NPŠ”, 161-67; sobre h�āyāh TDOT [4: 324-244]. Sobre o 
significado e aplicação destes termos no Antigo Médio Oriente cf. D.C. SNELL, Life in Ancient Near East, 
3100-332 B.C.E.. 

185 Cf. Ct 3,1-4; 5,2 – 6,2; 8,1, onde estas imagens da procura e do encontro expressam uma relação 
fortíssima de intimidade. 

186 Cf. M. FOX, Proverbs 1-9. A New Translation with Introduction and Commentary, 289-295. 
187 Sobre esta escolha entre a vida e a morte cf. Dt 30,19. Cf. W. MCKANE, Proverbs, 358-359. 
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compreensão humana. Então, à luz desta sabedoria, Job compreenderia que Deus lhe exige 
muito menos do que ele merece (11,6). 
 
Job  Amigos   Elihu 
 
9,15 Ainda que agisse com justiça 
(s�ādaqtî),   
não tenho resposta (lō’-ye‘ĕneh), 
e ao meu juíz terei de pedir 
misericórdia.  
 

  
11,5 Na verdade, quem dera que Deus  
 falasse (dabbēr), 
 abrisse os seus lábios para ti.  

  
33,12 Vê isto! Não és justo 
(s�ādaqtā),  
 eu te respondo,  
 porque Deus é grande diante 
do ser humano. 
13 Por que motivo disputas   
contra ele  
 se a todas as suas palavras  
 ele não responde (lō’-
ya‘ăneh)? 

 
Enquanto Job se lamenta com acusações e os amigos o remetem para uma sabedoria de 

Deus, Elihu irrompe com a afirmação decisiva de que Job não é justo, e a sua injustiça não 
está nos seus pecados encobertos, como os amigos o pretendem fazer crer (4,18¸15,14-16), 
mas na sua falta de fé, que o coloca numa disputa sem sentido. O seu pecado são as suas 
palavras (Jb 7,11; 9,35; 10,1; 13,3.13), tal como ele o reconhece no seu diálogo com Yhwh 
(40,4; 42,3).188 Por isso, embora não responda às acusações de Job, Deus fala. Job deve 
compreender que a interacção Deus-ser humano supõe a fé para que possa ser percebida 
(33,14). Deus fala, e Elihu propõe-se demonstrá-lo (32,20; 33,31), reduzindo o falar de Job 
a um «não conhecimento» (34,35) e o dos seus amigos a um engano (37,20).  
 
 
Não existe mediação 
 É no próprio âmago de uma revelação de Deus em sonhos que Elihu situa a intervenção 
de um anjo, intercessor. Esta intervenção de um anjo assume uma configuração singular em 
alguns apelos de Job.189 Numa tentativa de responder aos seus amigos, Job fala do poder 
irresistível que domina a justiça e a arbitrariedade de Deus (9,1-24). Admite que, se o 
sofrimento é um sinal infalível de culpa, então ele já foi condenado e não há nada que 
possa mudar a situação (9,14-18). No entanto, Job ousa considerar a possibilidade de 
um tribunal onde seja viável uma espécie de justiça comutativa (9,19-21), 
profundamente contestada pelos amigos, como uma reductio ad absurdum porque 
destruidora da transcendência de Deus (11,7-11). Neste tribunal, Job situa a 
eventualidade de um censor que pudesse criar um chão comum de debate, mitigando a 
diferença insuperável entre ele e Deus: Ele não é um homem como eu (9,32-33). Mais 

 
188 Curiosamente, este falar incorrecto sobre Deus aparece na parte final do livro atribuído não a Job 

mas apenas aos amigos (42,7-8). 
189 Sobre um paralelo extrabíblico muito próximo da figura deste intercessor cf. Ludlul bêl nêmequi 

(III: 8-49 BWL 48ss]. Sobre a hipótese de relacionar esta intervenção com a prática das curas cultuais cf. 
J.F. ROSS, “Job 33,14-30: The Phenomenology of Lament”, 38-46. 
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tarde, Job fala de uma testemunha nos céus (16,19) que julgue o seu caso diante de 
Deus.190 
 

Job  Amigos   Elihu 
 
9,33 Não existe entre nós  
 um censor (môkîah�) 
que coloque a sua mão sobre nós. 
16,19 Ainda agora, vede! nos céus  
 a minha testemunha (‘ēdî), 
 o meu defensor (śāhădî) 
nas alturas. 
 20 Os meus intercessores 
 (MELÎS�AY) 
são meus amigos, diante de Deus o 
meu olho goteja. 
 
19,25 Eu sei que o meu redentor 
(gō’ălî) está vivo… 

  
5,1 Grita! Existe alguém que te 
responda? 
Quem entre  
 os seus santos (miqqedōšîm) 
se vira para ti?  
15,11 São pouca coisa para ti as 
 consolações de Deus 
 (tanh�umôt ’ēl), 
e a suavidade da nossa palavra. 
15 Vede! Ele não confia  
 nos seus santos (biqdōšô) 
e os céus não são puros aos seus 
olhos. 
 

  
33,23 A não ser que exista para ele  
 um anjo (mal’āk), 
 um intercessor  (MĒLÎS�)  
 um entre mil, 
para dar a conhecer ao ser 
humano a sua rectidão.  
 
 
 

 

 

 
Estas figuras de mediação atingem o seu cume na referência de Job a um redentor 

(19,25), feita num contexto em que Job procura desesperadamente uma alternativa para 
o veredicto inaceitável dos amigos (19,2-6). Neste contexto, Job declara acreditar que o 
seu redentor está vivo, imaginando um encontro enigmático com Deus (Jb 25-27).191 
Job tenta, sob as imagens do censor, testemunha e redentor, imaginar várias figuras 
celestes que o possam ajudar, embora o seu desejo derradeiro seja um confronto directo 
com Deus (13,13-22). Job ignora o aviso de Elifaz sobre lamentos desnecessários e 
sobre santos (servos e mensageiros) como seres incapazes de salvar da ira divina (5,1-
2), e em quem o próprio Deus não confia (15,15). Segundo Elifaz, a salvação de Job só 
pode vir das «consolações divinas», contida nas palavras dos anciãos (15,10-11). É 
certamente, numa tentativa de diálogo e resposta a estas palavras que Elihu propõe a 
figura do anjo, intercessor, como alguém capaz de intervir em favor do ser humano, 
num contexto de revelação (Jb 33,23-24). A diferença deste anjo intercessor, em relação 
a todas as imagens anteriores, é confirmada pela sua missão de «dar a conhecer a sua 
rectidão» e pela sua habilidade em apresentar um «perdão». Isto é, a sua competência 
em colocar diante do ser humano uma compreensão verdadeira da justiça e 

 
190 Alguns autores preferem interpretar esta testemunha como uma personificação do lamento de Job 

evocado em 9,33 [cf. D.J.A. CLINES, Job 1-20, 390], ou como uma figura imaginária da figura divina [cf. 
B. ZUCKERMAN, Job the Silent, 115]. O plural da forma melîs�ay refere-se às duas figuras evocadas em 
16,19: «a minha testemunha» (‘ēdî), «o meu defensor» (śāhădî) [cf. J.B. CURTIS, “On Job’s Witness in 
Heaven”, 549-562]. 

191 Note-se que o termo gō’ēl remete claramente para um contexto forense. Sobre a dimensão jurídica 
dos termos «censor», «testemunha» e «redentor» e o seu papel no âmago do debate forense cf. P. BOVATI, 
Ristabilire la giustizia, 236-272. Embora a proximidade entre 19,23-26 e 16,18-21 sugira que este 
redentor seja uma figura celeste, semelhante à do anjo intercessor referida por Elihu (33,23-24), o 
importante é a certeza que Job manifesta de existir alguém que possa defender com ele o seu caso. [cf. S. 
MOWINCKEL, “Hiob's Go'el und Zeuge im Himmel”, 207-212; D.J.A. CLINES, Job 1-20, 459]. 
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simultaneamente elevar a Deus aquilo que pode obter o restabelecimento da relação 
com Ele: a confissão do erro e o reconhecimento da diferença do agir de Deus (33,27). 
Ao contrário de Job, Elihu perspectiva não um defensor no céu (Zc 3,1-5; Enoch 9,3; 
15,2) mas um mensageiro na terra. Enquanto as figuras imaginadas por Job o levam a 
entrever o seu fim iminente e a desejar um confronto derradeiro com Deus, o anjo 
intercessor, de que Elihu fala, é alguém que procura um restabelecimento da relação 
com Deus, traçado como um «ver a sua face» e um «ver a vida com luz» (Jb 
33,26b.28b). 

 
Deus assusta-me com sonhos 

O sentido positivo que Elihu atribui à revelação divina em sonhos e visões nocturnas 
questiona de um modo notável a experiência e as palavras de Jb 7,14. Apoiado no laço que 
o une aos amigos, Job esperava deles compreensão e misericórdia (6,14), simbolicamente 
manifestada no início pela sua atitude de silêncio (2,13). Por isso, reage com firmeza 
quando eles intervêm e afirmam a sua culpa apenas pelo simples facto de confirmarem a 
dureza do seu sofrimento (6,15-17.18-20.21-23.24-27). É neste contexto que Job associa o 
seu sofrimento às imagens do sonho e das visões, alterando o seu âmbito tradicional de 
revelação numa dimensão de perseguição, de susto e de terror, que o levam a desejar apenas 
a morte (7, 15-21).192 
 

Job  Amigos   Elihu 
 

7,13 Se eu disser: 
«O meu leito me  
 consolará 
e a minha cama (miškābî) 
me aliviará o sofrimento,  
14então, tu me assustas   
com sonhos (bah�ălōmôt) 
   e me aterrorizas 
com visões (ûmēh�ezyōnôt) 

   
4,13 Em excitantes  
 visões da noite 
(mēh�ezyōnôt laylâ), 
 quando cai um sono 
 profundo sobre os  homens 
 (binpōl tardēmâ ‘al-’ănāšîm) 
  
 

  

33,15 No sonho (bah�ălôm),  
numa visão nocturna  
(h�ezyôn laylâ) 
quando cai um sono profundo sobre os 
homens, 
(binpōl tardēmâ ‘al-’ănāšîm) 
em sonos sobre o leito (miškāb)   
16 então, ele abre o ouvido dos homens 
e sela a sua instrução;  

 
 Esta associação de Job é, certamente, uma reacção a Elifaz, que fundamentara a 
autoridade das suas palavras e do seu ensino numa revelação privada, em sonhos e visões 
(4,13). Cada um confina a revelação de Deus ao âmbito de uma realidade pessoal. É neste 
contexto que as palavras de Elihu devem ser entendidas, como um esforço de recuperar as 
coordenadas de uma teologia da revelação de Deus, realizada em sonhos e visões (Gn 
15,12-16; 20,3; 31,24). Porém, na perspectiva de Elihu, Deus não fala apenas em sonhos, 
Ele age em sonhos: abre o ouvido e impele o ser humano, fechado em si mesmo e na sua 
compreensão, a receber a sua instrução (33,16). A revelação em sonhos torna-se um espaço 
de intervenção salvífica de Deus que, no gesto de «abrir o ouvido» e de selar a instrução, 
assume o papel da sabedoria, que tem a instrução como a sua grande tarefa (Pr 1,2.7; 

 
192 De facto, a ideia dos sonhos como agressão divina é invulgar. Certamente, Job refere-se ao terror 

que Elifaz e Bildad dizem perseguir o malvado (15,21; 18,11; Sir 40,6) [cf. NEWSOM, 395]. 



CAP. I: «ESCUTA, Job!» 
 
128 

23,23). Neste contexto de instrução, a relação surpreendente entre «prova» e «disputa» 
(33,19) ultrapassa um mero sentido punitivo, defendido por Job (Jb 5,17; e ainda Pr 3,11), 
transformando-se num processo onde o objectivo é o restabelecimento da parte em falta. 
Segundo Elihu, Job não entende a possibilidade desta revelação. Por isso, enquanto Job diz 
que Deus «não afasta de si a sua vara» (Jb 9,34), Elihu fala-lhe de uma revelação em 
sonhos, cujo propósito é afastar o ser humano da sua acção perversa e perdoar o seu orgulho 
(Jb 33,17). A insistência na ideia de «fazer tornar» indica um recomeço novo, expresso 
também como «tornar à justiça» (Jb 33,26.30), i.e. a um «ver a face de Deus» e um «ver a 
vida com luz», imagens, por excelência do restabelecimento da relação com Deus, 
concretizado numa visão sábia da vida (Jb 29,3; Pr 13,14; 16,22).  
 
 
D. CONCLUSÃO: O CONJUNTO DA SEQUÊNCIA 
 

As duas passagens extremas (32,6-b-22 e 33,12-33)193 aparecem fortemente ligadas 
pelo verbo «falar» (dbr 32,7.16; 33,13.14.31.32), que serve de argumento à afirmação 
central de cada uma das passagens: «(só) Deus o pode refutar» (32,13) «e tendo 
misericórdia dele, então diga» (33,23-24). A repetição do termo «responder» na 
primeira (32,17) e última passagem (33,12), como termos médios, sublinha a 
determinação de Elihu de responder a Job, endereçando-lhe a possibilidade de assumir o 
papel de Deus (32,13) e o do anjo intercessor (32,23-24). O termo «sabedoria» ocorre 
na primeira (32,7) e última passagem (33,33) como um termo extremo, através do qual 
Elihu indica o nível em que ele deseja situar o debate: uma sabedoria de 
«conhecimento» e de «ensino». Embora discreta, a presença estratégica do nome de 
Deus aparece no centro da primeira passagem para afirmar a supremacia de Deus 
(32,13), e é retomada no início da última passagem (33,12) em paralelismo com a 
certeza da sua intervenção na vida humana (33,12-14), particularmente visível na 
salvação do ser humano (33,26.29).  
 

A primeira e a segunda passagem (32,6b-22 e 33,1-11) mantêm o apelo à escuta que, 
na segunda passagem, aparece explicitamente dirigido a Job (33,1). As duas passagens 
unem-se pela repetição formal do paralelismo «espírito»/«sopro de Shadday», descrito 
na primeira passagem como responsável pela «compreensão» (32,8) e, na segunda, por 
uma «existência no espírito» (33,4). O verbo «falar» (dbr) continua a fundamentar a 
argumentação, agora centrada numa oposição de dois falares: o de Elihu (33,2-3) e o de 
Job (33,9-11). A repetição da raiz yd‘ («conhecer») liga de um modo intenso as duas 
passagens, especificando que o conhecimento que Elihu deseja expor é um 
conhecimento que «brota dos seus lábios», i.e. um conhecimento de sabedoria. 
 

 

 
193 Cf. Anexos, p. 357. 
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«Eu sou jovem em dias         e vós idosos, 
 por isso hesitei e temi         expor-vos o meu conhecimento. 
7 Eu dizia: “que falem os dias,         os muitos anos dêem A CONHECER A SABEDORIA. 
8 Porém (é) um espírito, ela no ser humano,   o Sopro de Shadday, que faz compreender. 
9 Não os que têm muito são sábios      nem os anciãos compreendem o julgamento”. 

10 Por isso eu digo: “ESCUTA-ME,     também eu desejo expor o meu conhecimento.  
11 Vede! Esperei pelos vossos discursos,  
dei ouvidos às vossas razões,       enquanto procuráveis palavras. 
12 Tentei compreender-vos,  
mas eis que não existe para Job um censor,    nenhum de vós RESPONDENDEU às suas palavras”. 

    13 Não digais, portanto: “Encontrámos A SABEDORIA, só DEUS o pode vencer, não um homem”. 
14 Ele não preparou contra mim palavras,   com as vossas palavras eu não lhe retribuirei. 
15 Desconcertados, já NÃO RESPONDEM,   foram-lhes removidas as palavras. 
16 Devo esperar, quando não falam,      quando permanecem e já NÃO RESPONDEM? 

17 RESPONDEREI, também eu a minha parte,   também eu desejo expor o meu conhecimento  
18 porque estou cheio de palavras:      pressiona-me um espírito no meu interior. 
19 Vê! O meu interior é como vinho que não foi aberto, como odres novos prestes a rebentar. 
20 Falarei e que exista um espaço para mim,    abrirei os meus lábios e RESPONDEREI. 
21 Não darei preferência a um homem,     e a um humano não darei um título, 
22 porque não sei dar títulos        de imediato me eliminaria o meu Criador. 

  
1 Por isso, ESCUTA JOB as minhas palavras   e dá ouvidos a todos os meus discursos. 
2 Eis que abro a minha boca       fala  a minha língua no meu palato. 
3 Com rectidão, meu coração, os meus discursos e conhecimento os meus lábios, falam puramente  

4 O ESPÍRITO DE DEUS fez-me       o SOPRO DE SHADDAY faz-me viver. 
5 Se podes responde-me        prepara-te, diante de mim coloca-te de pé. 
6 Eis-me! Como tu de  DEUS,       de argila moldado também eu. 
7 Vê! o terror de mim não deve aterrorizar-te   a minha pressão sobre ti não será pesada. 

8 Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos    e o som de palavras eu escuto: 
9 “Puro eu, sem transgressão,        limpo eu, e não há PERVERSÃO em mim. 
10 E contudo el procura pretextos contra mim    considera-me como seu inimigo. 
11 Coloca em cepos os meus pés      vigia todos os meus passos”. 

 
12 Vê isto! Não és justo, EU TE RESPONDO    porque DEUS é grande diante do ser humano. 
13 Por que motivo disputas contra ele?     porque a todas as tuas palavras ele não responde? 
14 Porque DEUS fala, uma vez       duas vezes (mas) ele não lhe presta atenção. 

15 No sonho, numa visão nocturna, quando cai um sono profundo sobre os homens, em sonos sobre o leito, 
16 então ele abre os ouvidos dos homens    e com instrução ele (os) sela,  
17 para remover o ser humano da (sua) acção  e o orgulho do forte perdoar. 
18 Impede, a sua alma da cova       e a sua vida de perecer pela violência. 
19 Então, no seu leito é provado no sofrimento  e incessantemente os seus ossos na disputa, 
20 até estar cheia a sua vida de pão     e a sua alma de desejar alimento. 
21 Consome-se a sua carne, na aparência   e aparecem nus os seus ossos que não se viam. 
22 Aproxima-se da cova a sua alma     e a sua vida do lugar da morte. 
 23 A não ser que exista para ele um anjo,  
 um intercessor entre mil,        para dar a conhecer ao ser humano a sua rectidão;  
 24 e tendo misericórdia dele, então diga:  
 « Preserva-o de descer à cova,      eu encontrei um perdão». 
25 Tendo crescido sua carne de jovem    voltará aos dias da sua juventude. 
26 Invocará a DEUS e ele ser-lhe-á favorável,  
verá a sua face com alegria        e fará voltar o ser humano à sua justiça. 
27 Repetirá aos homens, dizendo: “Pequei e o que é recto PERVERTI, mas ele não foi igual a mim. 
28 Preservou a minha alma de passar a cova, a minha vida com luz verá.” 
29 Vê! Tudo isso fará DEUS       duas ou três vezes com o forte, 
30 para fazer voltar a sua alma da cova    e iluminar com a luz os que vivem.  

31 Presta atenção Job, ESCUTA-ME!     faz silêncio enquanto eu falo. 
32 Se tens palavras responde-me,       fala porque eu desejo a tua justiça. 
33 Mas se não tens, TU ESCUTA-ME!     faz silêncio, deixa que eu te ENSINE A SABEDORIA. 
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A segunda e a terceira passagem (33,1-11.12-33) aparecem delimitadas pelo verbo 
«escutar» (33,1.31-33). O apelo à escuta e a referência a Job aparecem como termos 
extremos, colocados numa estrutura quiástica («Escuta, Job!» 33,1 / «Job, escuta!» 
33,31), onde Job surge como o destinatário incontestável do apelo. A referência a Deus, 
no centro da segunda (33,4.6) e da terceira passagem (33,15-20), coloca em paralelismo 
a afirmação da igualdade entre Elihu e Job e a certeza da intervenção de Deus em favor 
do ser humano, demonstrando que é o mesmo Deus criador que intervém a favor do ser 
humano sofredor e pecador. A repetição do termo «ouvidos», nas duas passagens 
(33,1.16), estabelece um paralelismo curioso entre «dar ouvidos às palavras de Elihu» e 
a acção de Deus de «abrir os ouvidos dos homens». A disposição das diferentes vozes 
que percorrem as duas passagens constitui também uma marca importante. A segunda 
passagem coloca no início a voz de Elihu (33,1-3 e no fim a voz de Job (33,9-11). A 
terceira passagem, menos explícita, mantém sempre a voz de Elihu (33,12-33), que 
integra a voz de um intercessor (33,23-24) num paralelo com a voz ser humano 
restabelecido (33,27-28). A repetição da raiz ‘wn (33,9b e 27a) une, num paralelismo 
extraordinário de oposição, a declaração da inocência de Job (33,9) à declaração de 
culpa do ser humano restabelecido (33,27).  

 
No seu conjunto, a composição da sequência revela uma insistência na «escuta», que 

se repete nas três passagens (32,10; 33,1.8.31.32) sempre numa relação com Deus. 
Elihu exorta Job a escutar a certeza que ele possui de uma analogia única entre Deus e a 
Sabedoria (32,13); uma analogia que ele deseja ensinar a Job, ao colocar-lhe a 
possibilidade da revelação de Deus em sonhos, onde Deus instrui, na prova e na 
salvação (33,12-33). No centro desta relação e deste ensino, Elihu assegura a Job a 
sabedoria das suas palavras, fundamentado-as na sua origem no espírito (33,4), 
oferecendo à sequência uma composição retórica de tipo A B A’: 
 

 A -  A relação única entre Deus e a sabedoria 
   B  - A existência no espírito como garantia de sabedoria 
 A’ - A revelação de Deus como ensno da sabedoria   

Num contexto em que predomina o imperativo de «responder» a Job, a afirmação 
«Não digais: «Encontrámos a sabedoria!», (só) Deus o pode vencer (32,13)» assegura a 
exclusividade de uma resposta de Deus, que se revela como um processo sapiencial que 
procura o restabelecimento da relação destruída.194 Segundo Elihu, os amigos de Job 
não só foram incapazes de responder a Job como lhes é impossível o conhecimento 

 
194 Neste sentido defendemos, contra todas as posições unilaterais, a harmonia extraordinária em que 

Elihu situa uma linguagem forense e sapiencial, da qual apenas citamos o extraordinário equilíbrio com 
que Elihu descreve a revelação pela prova (ykh) e pela disputa (rîb), cujo objectivo é impedir a destruição 
última da vida humana (Jb 33,18-19); uma revelação que, bafejada pela intervenção do intercessor (Jb 
33,23-24) e pelo favor divino (Jb 33,26), suscita um restabelecimento visível numa conversão, i.e. num 
retorno à relação com Deus (Jb 33,27-28) [cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 311]. Sobre a questão 
Elihu-Sabedoria cf. G. FOHRER, „Die Weisheit des Elihu (Hi 32-37)“, 83-94; ID., Das Buch Hiob, 63-83. 
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deste processo sapiencial que excede as equações tradicionais (32,10-16). As inúmeras 
afirmações e perguntas de Job ultrapassam o campo da simples resposta, invadindo os 
fundamentos de uma sabedoria tradicional cristalizada e incapaz de abrir-se a uma 
reflexão e linguagem nova do mistério que envolverá sempre a presença e o agir de 
Deus na realidade cósmica e humana. O próprio Job revela ter consciência desta 
incapacidade, distanciando-se da sabedoria dos amigos e da sabedoria tradicional que 
eles representam. Elihu declara que os anos e a tradição não responderam e estão em 
silêncio (32,10-16), representando uma instrução que deve ser ultrapassada por um novo 
modo de discernir a verdade. Até, mesmo, o próprio Job evoca esta possibilidade de 
uma sabedoria e de um conhecimento novo (cf. Jb 12,2-12). Na revelação em sonhos, 
Elihu transfere Job da tradição para o campo da relação directa com Deus, reconhecido 
como o lugar por excelência onde reside a sabedoria e a força, o conselho e a prudência 
(cf. Jb 12,13; Pr 2,6 e 8,14; Qo, 2,26 Sb 9,1-10); e, por isso, o único diante do qual faz 
sentido afirmar a sua inocência (cf. Jb 30–31). Elihu situa a disputa de Job no âmbito de 
uma competência de Deus, integrando-se na dinâmica proposta por Job.  

Como todos os sábios e anciãos de Israel, Elihu não se propõe substituir Deus mas 
apenas ensinar-mediar a sabedoria, i.e. a instrução e o entendimento. Tenta responder a 
Job, mas deixa bem explícito que só Deus pode responder-lhe, admitindo uma tensão 
que traça, no seu papel de mediador da sabedoria, os contornos novos do sábio de Israel: 
ser portador de um conhecimento e de uma justiça de Deus que só Deus é pode realizar 
(Jb 28,23; 38,37). Consciente da exclusividade de Deus no domínio da sabedoria, Elihu 
justifica a sua intervenção, afirmando-se como alguém «movido pelo espírito» (cf. 
32,8.18). Esta justificação permite-lhe assumir, sem apostasia, um procedimento que ele 
próprio reconhece ser reservado ao próprio Deus (cf. Jb 32,13). Elihu não é um ancião 
ou um sábio experiente, ele é apenas «um jovem» e, portanto, um simples iniciado nas 
tradições e na verdade da sabedoria (cf. Pr 1-9). No entanto, é alguém marcado por uma 
existência no espírito que lhe vem de Deus, uma força vivificante e, portanto, dotado de 
uma qualidade excepcional que lhe dá um direito indiscutível de responder e assumir o 
seu papel de anjo intercessor. É esta a novidade que Elihu sugere numa disposição 
retórica que, pela evocação do «espírito no ser humano», permite investir o «jovem» de 
«sabedoria-entendimento».  

 





 
 

 





 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

SEQUÊNCIA B 1  
 

«Pode o que odeia o direito governar?» 
(Jb 34,2-37) 

 
 
 
 
Introdução: organização retórica da sequência 
 
 A expressão wayya‘an ĕlîhû’ wayyō´’mar («E respondeu Elihu, dizendo!» 34,1) 
delimita, de novo, o início desta sequência que terminará precisamente com o seu regresso 
em 35,1. O esquema narrativo continua centrado na dinâmica do apelo à escuta, dirigido no 
início e no fim, aos «sábios» e «homens de coração» (34,2-15 e 34,34-37); e no centro um 
«tu», Job (34,16-33). Esta escuta continua a ser expressa pela raiz šm‘ «escutar» 
(34,2.10.16.28.34) que, nesta sequência, estabelece uma relação significativa com a raiz yd‘ 
«conhecer» (34,2.33.36) e ’wn «malvados» (34,8.22.35), sugerindo uma composição 
concêntrica de três passagens de tipo ABA’:  
 
 

 
ESCUTAI  

        SÁBIOS e HOMENS DE CORAÇÃO :        34,2-15 

 

 Compreende e ESCUTA  

        Dá ouvidos às minhas palavras     34,16-33 
          

        HOMENS DE CORAÇÃO e o SÁBIO forte  

 que me ESCUTA:                    34,34-37 
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A sequência aparece composta por três passagens (34,2-15.16-33.34-37), que 
apresentam uma disposição e composição muito própria. A passagem mais extensa aparece 
ao centro (34,16-33) e as duas mais pequenas nas extremidades (34,2-15; 34-37). O centro 
aparece intensamente centrado na defesa do governo justo de Deus, e as extremidades na 
declaração da precipitação de Job. As três passagens colocam a raiz šm‘ («escutar») no 
início, apesar da primeira e da segunda passagem (34,16-33) a repetirem uma segunda vez 
(34,10.28). A especificidade de cada passagem é determinada também pela sua composição 
retórica, que é muito diversa. A primeira passagem é composta de duas partes (34,2-9 e 10-
15). A primeira (34,2-9) dirige-se aos sábios e aparece focalizada nas palavras de Job que 
Elihu associa a um comportamento «malvado» e «iníquo»; e a segunda (34,10-15) dirige-se 
aos «homens de coração», fixando-se na defesa do governo justo de um Deus que, de um 
modo justo, faz depender de si toda a vida humana. A segunda passagem é composta de 
cinco partes (34,16; 17-22; 23-28; 29-32; 33) que descrevem o agir justo de Deus com 
todos os seres humanos, em particular com os «poderosos» e «malvados». A terceira 
passagem (34,34-37) é constituída por uma única parte que retoma o diálogo com os sábios, 
apelando ao seu juízo sobre Job. 1 
 

 
1 Para outros exemplos de divisão baseados essencialmente no desenvolvimento temático cf. HABEL, 

472-73.478-80, que prosseguindo a sua hipótese de um modelo forense, propõe uma estrutura concêntrica 
que inicia em: 

 A - 34,1-3 (Chamamento ao julgamento)  
  B - 34,4-9 (Acusações contra Job)  
   C - 34,10-15 (Testemunho do carácter de Deus) 

    D -  34,16-30 (Defesa do seu governo justo)  
   B1 - 34,31-33 (Apelo à confissão de Job)  
  A1 - 34,343-37 (Veredicto preliminar)  
Uma outra hipótese, um pouco mais desligada do pressuposto forense é a de HARTLEY, 449-62. Este autor 
define para o conjunto do cap. 34 três momentos determinantes: 
  - A (Apelo à escuta 34,1-4);  

 - B (Disputa 34,5-33)  
  1. Apresentação das acusações de Job contra Deus 34,5-9 e  
  2. Resposta de Elihu 34,10-30 (que inclui um primeiro tempo em que Elihu expõe a sua tese 
   acerca  do governo justo de Deus 34,10-15 e um segundo em que tenta defendê-la 34,16-30)  
  3. Apelo a uma decisão (34,31-33);  

 - C Julgamento (34,34-37).  
Um outro comentário [cf. R. ALDEN, Job, 313.332-42], que segue a mesma linha de desenvolvimento 
temático sugere cinco momentos:  
 1. Introdução (34,1-4);  
 2. Argumentos de Job (34,5-9);  
 3. Resposta de Elihu (34,10-30 onde este descreve os caminhos imutáveis de Deus vv. 10-15; a sua 
  justiça soberana vv. 16-20 e a sua punição vv. 21-30);  
 4. Desafio ao arrependimento de Job (34,31-33) e a condenação de Job por não se ter arrependido 
  (34,34-37). 
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2 «ESCUTAI, SÁBIOS, as minhas palavras,     e vós conhecedores, dai-me ouvidos! 
3 Porque o ouvido as palavras examina,       como a boca saboreia o alimento. 
4 O direito examinemos entre nós,        conheçamos entre nós o que é bem. 
5 Porque disse JOB: “Eu sou justo,        mas DEUS afasta o meu direito. 
6 Contra o meu direito passo-por-mentiroso;      estou ferido com flechas, sem transgressão.  
7 Quem é forte como JOB,          que bebe sarcasmo como água,  
8 que faz estrada em companhia dos que praticam a iniquidade, andando com homens malvados?  
9 Porque ele disse: “De nada aproveita ao forte    ser agradável com Deus”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10 Por isso, HOMENS DE CORAÇÃO, ESCUTAI-ME!  
Longe de DEUS a maldade         e de Shadday a injustiça  
11 Pois, a obra do ser humano ele retribui,      e segundo o comportamento do homem ele compensa. 
12 Na verdade, DEUS não age como malvado,    e Shadday não entorta o direito. 
13 Quem (lhe) confiou a terra         e quem dispôs o mundo inteiro? 
14 Se dirigisse para ele o seu coração,      e o seu espírito e o seu sopro ele tomasse, 
15 morreria toda a carne juntamente       e o ser humano ao pó retornaria. 
 

16 Se  tens compreensão ESCUTA isto,     dá ouvidos ao som das minhas palavras! 
17 Pode aquele que odeia o direito governar    e se é um justo poderoso, tu o condenas?  
18 dizendo a um rei: “Inútil”         e “Malvado!” aos príncipes?  
19 (Ele) que não levanta a face para os potentes   e não distingue o rico diante do pobre,  
                porque são todos obra das suas mãos. 
20 Num instante morrem, a meio da noite     são agitados os povo, e desaparecem,  
                e serão removidos, o forte, sem a mão, 
21 porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem e todos os seus passos ele vê; 
22 nenhuma escuridão e nenhuma obscuridade, onde se possam esconder os que praticam a iniquidade. 
23 Porque é que ele não fixa ao homem um tempo,   para comparecer a julgamento diante de DEUS. 
24 Ele enfraquece os poderosos, sem os interrogar   e coloca outros em seu lugar, 
25 porque ele reconhece as suas obras,     derruba-os de noite e são esmagados. 
26 Como malvados os fere,        num lugar visível, 
27 porque eles se afastam dele,       e não compreendem todos os seus caminhos  
28 para fazer chegar a si o grito do pobre      e ESCUTAR o grito dos oprimidos. 
29 Mas se ele fica tranquilo, quem o condenará?   e se esconde a sua face, quem o verá? 
                sobre o povo, sobre ser humano juntamente, 
30 acerca do governo do ser humano corrupto,    e das armadilhas do povo. 
31 Porque dizer a DEUS:         «Levo-a, sem ter agido corruptamente; 
32 Ensina-me para além do que vejo,      se cometi uma transgressão, não a voltarei a fazer.» 
33 Pensas que ele te retribuirá, porque tu rejeitas?   Porque és tu que decides e não eu,  
               Diz, então, o que conheces! 

 
34 Os HOMENS DE CORAÇÃO dir-me-ão     e o SÁBIO forte que me ESCUTA: 
35 «JOB fala sem conhecimento,       e as suas palavras são sem compreensão. 
36 Seja examinado JOB a fundo,        nas respostas de homens de iniquidade, 
37 porque acrescentou ao seu pecado a  transgressão,  fere-se no meio de nós 
                 e multiplica os seus discursos contra DEUS». 
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A. PRIMEIRA PASSAGEM: ESCUTAI SÁBIOS (Jb 34,2-15) 
 
 A passagem aparece marcada pelo retomar da raiz šm‘ (34,2.10), cuja repetição sublinha 
um paralelismo entre as expressões «sábios» e «homens de coração» (34,2.10), neste 
momento, os destinatários imediatos das palavras de Elihu. Estes dois sujeitos, juntamente 
com a dupla referência explícita a Deus, permitem uma divisão da passagem em duas partes 
(34,2-9.10-15).  
 
 
ESCUTAI (ŠIM‘Û) Sábios! Job disse:  

        Deus (’ēl) afasta o meu direito (mišpāt�î)     34,2-9 

 
 
Homens de coração, ESCUTAI (ŠIM‘Û)! Na verdade,  

        Deus (’ēl) não age como malvado (yaršîª‘)    34,10-15 

 
 
1. PRIMEIRA PARTE: «DEUS AFASTA O MEU DIREITO» (Jb 34,2-9) 
 
1.1 TEXTO 
 
2 «Escutai sábios as minhas palavras        2 šim‘û h��ákāmîm millāy / 
e vós conhecedores dai-me ouvidos,         weyōd‘îm ha’ăzînû lî // 
3 porque o ouvido as palavras examina        3 kî-’ōzen millîn tibh�ān / 
como a boca saboreia o alimento.          weh�ēk yit�‘am le’ĕkōl // 
4 Examinemos o direito entre nós,         4 mišpāt� nibh�ărāh-llānû / 
conheçamos entre nós o que é bem.         nēd‘āh bênênû mah-t��ôb // 
5 Porque Job disse: «Eu sou justo,         5 kî-’āmar ’iyyôb s�ādaqtî / 
mas Deus afasta o meu direito.           w e’ēl hēsîr mišpāt�î // 
6 Contra o meu direito passo por mentiroso;       6 ‘al-mišpāt�î ’ăkazzēb / 
estou ferido com flechas, sem transgressão».       ’ānûš h�is�î belî-pāša‘ // 
7 Quem é forte como Job,            7 mî-geber ke’iyyôb / 
que bebe sarcasmo como água,           yišteh-lla‘ag kammāyim // 
8 andando em companhia dos que praticam a iniquidade,   8 we’ārah� leh�ebrāh ‘im-pō‘ălê 
’āwen/  
e caminhando com homens malvados?         welāleket ‘im-’anšê-reša‘ // 
9 Porque ele disse: «De nada aproveita ao forte     9 kî-’āmar lō’ yiskon-gāber / 
ser agradável com Deus.»            birsōtô ‘im-’ĕlōh�îm // 
 

Em 34,3b Elihu usa um provérbio também citado por Job (Jb 12,11). O desejo de obter 
uma maior relação entre os dois segmentos levaram os autores a sugerir uma mudança do 
texto TM (weh�ēk yit�‘am lô ’ĕkōl).2 Porém, dado que na literatura bíblica as citações são 
raramente exactas, preferimos manter o TM, tomando ’ĕkōl como um substantivo e a 

 
2 Cf. S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary. 
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preposição le como um aramaísmo, também presente noutras partes do livro (Jb 5,2.7).3 Em 
34,4a o verbo nibh�ărāh (bh�r) encontra um forte paralelo na raiz aramaica bh�n, 
permitindo associar o sentido de «examinar» ao significado básico de «testar».4 A ideia é 
acentuar significativamente o significado de «escolha cuidada» e «examinada» à luz de 
certos critérios.5 Em 34,6a, sob influência directa da LXX (yeu,sato), sugeriu-se emendar o 
termo ’ăkazzēb (« eu minto») para a terceira pessoa do masculino singular ’ekazzēb («ele 
mente»), considerando o texto actual («sou tido como mentiroso») como o resultado de uma 
modificação posterior, com o objectivo de evitar chamar mentiroso a Deus.6 Preferimos 
manter a redacção do TM actual, «passo por mentiroso», tomando-o como uma linguagem 
coloquial (Pr 30,6; Sl 116,11).7 Em 34,6b o termo h�is�î («minhas setas») aparece lido 
frequentemente como mah�ais�ī («minha ferida»), por influência da mitologia Ugar., 
onde as «setas» são interpretadas como aflições enviadas por Reshef, o deus da pestilência, 
também denominado «o senhor das setas».8 Preferimos manter a imagem das «setas», 
aceitando a metonímia e apoiando-nos em Jb 6,4, onde esta mesma imagem é usada como 
uma evidência específica da culpa de Job.9 Em 34,8 traduzimos o termo leh�ebrāh «na 
companhia», considerando-o um hapax ou de um nomen unitatis de h�eber que 
reaparece em Jb 40,30. 
 
w e’ēl hēsîr mišpāt�î (5b) 
 O uso de mišpāt� «direito» com o sufixo pronominal de primeira pessoa do sing. 
«meu» indica o direito subjectivo. Isto é aquilo que, no contexto de um processo 
judicial, é salvaguardado e afirmado; o direito ou a causa defendida por alguém. 
Quando Elihu acusa Job de dizer «mas ele afasta o meu direito», subentende uma 
hipotética acusação que Job faz a Deus e lhe negar o direito de defender a sua causa (cf. 
Nm 27,5; Is 51,4; Mq 7,9; Sl 17,2).10 Este tipo de formulação aparece em Jb 32,9 sob a 
forma de yābînû mišpāt «entendem o direito». Não se trata de um conjunto de leis, mas 
dos argumentos de defesa que alguém deseja apresentar num processo judicial (cf. Pr 
2,9; 28,5). O paralelismo com a afirmação «Eu sou justo» confirma a perspectiva em 

 
3 Cf. R. GORDIS, “Quotations as a Literary Usage in Biblical, Oriental and Rabbinic Literature”, 157-

219; 1976: 220-244]. Note a presença do termo ’ĕkōl em textos assírios (akâlu) com o significado de 
«comer» ou «o que se come, alimento» [cf. GORDIS, 386; DHORME, 509]. Sobre o paralelismo nome-
infinito cf. P. JOÜON – T. MURAOKA, , A Grammar of Biblical Hebrew #124o.  

4 Cf. DHORME, 510, segundo o qual a raiz bh�r e bh�n desenvolvem uma ideia comum de «testar, 
examinar cuidadosamente» a fim de poder escolher o que se julga como bem. 

5 Cf. TDOT [2: 73-75]; B.E. SHAFER, “The Root bh�r and pre-Exilic Concepts of Choosiness in the 
Hebrew Bible”, 20-42¸ Z. WEISMAN, “The Nature and Background of bāh�ûr in the OT”, 441-50; J. 
GUILLÉN, “Medio ambiente de ‘elegir: bh�r”, 1-18. 

6 Cf. M. POPE, Job, 147. 
7 Cf. HABEL, 474-475. 
8 Cf. DHORME, 511; HABEL, 481. 
9 Cf. L.W. MICHEL, The Ugaritic Texts; HABEL, 475. Sobre a imagem de metonímia cf. S.R. DRIVER – 

G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary, 295. Para a tradução de h�is�î «fraco, ferido, 
incurável» cf. Jr 15,18; 17,4. 

10 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 189. 
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que Elihu coloca as palavras de Job: a de alguém que além de afirmar a sua justiça 
acusa o facto de lhe ser negado colocar os seus argumentos de defesa, o seu «direito».  
 
1.2 COMPOSIÇÃO 
 
 
+ 2 šim‘û          h��ăkāmîm        millāy/ 
– weyōd‘îm          ha’ăzînû lî // 

: 3 kî-’ōzen         millîn         tibh�ān / 
. weh�ēk         yit�‘am        le’ĕkōl // 

:: 4 MIŠPĀT�        nibh�ărāh-       -llānû / 
–  nēd‘āh        bênênû       mah-t��ôb // 

 

+ 5 kî-’ĀMAR        ’IYYÔB       s�ādaqtî / 
:: W E’ĒL        hēsîr        MIŠPĀT�Î // 

:: 6 ‘al-MIŠPĀT�Î      ’ăkazzēb / 
+ ’ānûš         h�is�î         belî-pāša‘ // 

 
+ 7 mî-geber         KE’IYYÔB / 
: yišteh-         lla’ag        kammāyim //  

:: 8 we’ārah�         leh�ebrāh       ‘im-pō‘ălê ’āwen / 
: welāleket         ‘im-’anšê       -reša‘ // 

: 9 kî-’ĀMAR        lō’ yiskon       -gāber / 
: birs�ōtô         ‘im-’ĔLŌH�ÎM // 

 
 
+ 2 «Escutai,         sábios,        as minhas palavras, 
– e vós conhecedores,      dai-me ouvidos, 

: 3 porque o ouvido      as palavras      examina, 
. como o palato      saboreia       o alimento. 

:: 4 O DIREITO       examinemos      entre nós, 
–  conheçamos       entre nós       aquilo que é bem. 

 

+ 5 Porque DISSE       JOB:        «Eu sou justo, 
:: mas DEUS       afasta        o meu DIREITO. 

:: 6 Contra o meu DIREITO   passo-por-mentiroso; 
+ estou ferido        com flechas,      sem transgressão» 

 
+ 7 Quem é forte        como JOB, 
: que bebe         sarcasmo       como água,  

:: 8 andando          em companhia     dos que praticam a iniquidade 
: e caminhando        com homens      malvados?  

: 9 Porque ele DISSE:      «De nada aproveita    ao forte 
: ser agradável        com DEUS» 
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A primeira parte (34,2-9) é formada por três trechos: 34,2-4.5-6.7-9. ― O primeiro 
trecho (34,2-4) abre com um discurso dirigido directamente a «sábios» e 
«conhecedores», que Elihu convida a escutar, examinar e escolher. No segundo trecho 
(34,5-6), Elihu interrompe este discurso para citar de novo as palavras de Job, 
retomando no terceiro trecho (34,7-9) o diálogo com os sábios. ― O primeiro trecho 
(34,2-4) é constituído por três segmentos bimembros. O primeiro segmento (34,2) 
repete o paralelismo entre os verbos šm‘ («escutar») e ’zn («dar ouvidos»), situados nos 
extremos inicial e final do segmento. Este paralelismo, juntamente com a referência aos 
«sábios» e «conhecedores», permite traçar uma figura concêntrica de tipo a b / c / b’ a’, 
com um centro no termo millāy («palavras»); o objecto total da atenção.11 O segundo 
segmento (34,3) evidencia uma simetria entre millîn («palavras») e le’ĕkōl («alimento») 
e entre os verbos tibh�ān («examinar») e yit�‘am («saborear»), que podemos descrever 
como uma simetria paralela de termos iniciais A(bc)/A’(c’b’), que faz corresponder a 
acção de «examinar palavras» à de «saborear alimento».12 Job fizera um apelo 
semelhante aos amigos em 13,17; 21,2, motivo que nos leva a sugerir que o apelo de 
Elihu incide sob «os argumentos» de Job a examinar com atenção. No terceiro 
segmento (34,4), a simetria evidencia-se entre os termos nibh�ărāh («examinar») e 
nēd‘āh («conhecer»), entre mišpāt� («direito») e mah-t��ôb («o que é bem») e -llānû 
(«para nós») e bênênû («com os nossos olhos»), retomando uma simetria concêntrica de 
termos extremos A(bc)/(b’c’)A’, onde se associa a acção de «examinar o direito» à de 
«conhecer o que é bem». No seu conjunto, os três segmentos que compõem o trecho 
(34,2.3.4) apresentam uma simetria relevante entre os primeiros e segundos membros. O 
primeiro e segundo segmentos (34,2-3) retomam a orientação do discurso para uma 
escuta atenta das palavras, com um centro importante no verbo examinar.13 Num 
primeiro momento (34,2), Elihu retoma o convite à escuta que acabou de fazer na 
sequência anterior (caps. 32-33), dirigindo-se agora a «sábios e conhecedores». 
Curiosamente, a expressão nibh�ărāh-llānû («examinemos entre nós»), na primeira 
pessoa do pl., parece querer integrar intencionalmente a pessoa de Elihu neste grupo de 
sábios e conhecedores. ― O segundo trecho (34,5-6) é composto apenas por dois 
segmentos bimembros, que formam uma única frase e constituem uma citação das 
palavras de Job. No primeiro segmento (34,5), os dois membros aparecem ligados por 

 
11 Note-se a repetição do paralelismo entre as raízes yd‘ e h��km, evidenciado nos termos 

h��ăkāmîm e yōd‘îm; um paralelismo com uma importância relevante na estrutura da sequência A 
(32,6b-34,33), pelos substantivos dē‘î («meu conhecimento») e h�okmāh («a sabedoria»), e que agora é 
situado no interior de uma oposição entre «conhecedores» e «sábios» (34,2) e «malvados e iníquos» 
(34,8).  

12 Embora mostre conhecer a forma hebraica millîm (36,2), o livro de Job utiliza frequentemente a forma 
plural de origem Arm. millîn treze vezes, evidenciando uma relação com a língua Aram.12 A sua concentração 
na parte poética do livro de Job mostra bem o carácter de debate em que a sua argumentação se perspectiva. O 
termo millâ / millîn aparece quase sempre no início de cada intervenção, seja de Job, dos amigos, de Elihu ou 
de Yhwh, insinuando que a sua preocupação se orienta não para o sofrimento ou a condição de Job, mas para 
as palavras que Job pronunciou. 

13 Cf. o uso da raiz mll na Sequência A (32,6b-33,33), nomeadamente na segunda passagem (33,1-11); 
M. DAHOOD, “Some Rare Parallel Word Pairs in Job and in Ugaritic”, 71-72 
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um waw adversativo que determina uma oposição entre o agir de Job s�ādaqtî («eu sou 
justo») e o agir de Deus mišpāt�î («afasta o meu direito»).14 O segundo segmento 
(34,6) inicia com a preposição ‘al («contra»), seguida de imediato pela repetição da 
expressão mišpāt�î («meu direito»). Existe um paralelismo entre os termos ’ăkazzēb 
(«passo por mentiroso») e ’ānûš («estou ferido»), que explicita o modo pelo qual Job 
descreve a incompreensão de Deus.15 O segundo membro deixa num grande isolamento 
a expressão belî-pāša‘ («sem transgressão»), estabelecendo uma oposição clara com a 
confissão de culpa do ser humano restabelecido, evocada na sequência anterior (32,27-
28). No conjunto do trecho (34,5-6), sobressai a repetição da expressão «meu direito», 
disposta numa anadiplosis que, juntamente com o termo «justo» (34,5) e a expressão 
«sem revolta» (34,6), oferece ao conjunto das palavras de Job uma construção 
concêntrica de tipo a b/b’a’. Nesta construção, Elihu acusa Job de afirmar-se como um 
justo, vítima de um Deus que o impede de apresentar o seu «direito», fazendo-o passar 
por «mentiroso».16 ― O terceiro trecho (34,7-9) é composto por três segmentos 
bimembros, delimitados pelo termo geber («forte» 34,7.9). O primeiro segmento (34,7) 
abre com uma pergunta construída numa associação entre geber e Job. O segundo 
membro estabelece uma associação entre a figura do geber e a acção de «beber 
sarcasmo como água», ironizando uma resposta e um juízo negativo: ninguém é forte 
como Job, porque Job não tem um comportamento de geber.17 O segundo segmento 
(34,8) aparece ligado ao segmento anterior por um waw, continuando a interrogação e 
da ironia feitas no segmento anterior.18 Existe um paralelismo entre os verbos ’ārah� 
(«fazer estrada») e lāleket («andar»), que une o agir de Job ao dos malvados e iníquos, 

 
14 A expressão «eu sou justo» (s�ādaqtî) parece resumir a afirmação de Job em Jb 33,9 numa 

tentativa de citar as palavras que Job usara apenas como uma hipótese (Jb 9,15.20; 10,15). No livro de Job, 
a distribuição morfológica do uso do termo mišpāt� revela uma forte concentração nas palavras de Job e nos 
discursos de Elihu, ocorrendo uma única vez nos discursos de Yhwh, onde Deus, numa tentativa de resposta à 
acusação que Job lhe faz de lhe ter impossibilitado de manifestar o seu direito (cf. šûb mišpāt� 27,2), o 
questiona sobre a sua intenção de pretender quebrar ou frustrar o direito de Yhwh (prr mišpāt�î cf. 40,8). O 
termo mišpāt� ocorre ainda nas palavras de Bildad, quando questiona Job sobre a possibilidade de Deus 
perverter o direito (8,3), e nas de Elifaz, que prefere recuperar o sentido de mišpāt� como rîb (22,4). Este 
termo mišpāt� percorre todos os discursos de Elihu. Aparece pela primeira vez para submeter o julgamento 
dos que «são muito» à sabedoria do espírito (32,9) e é retomado intensamente no cap. 34 (seis vezes), 
inteiramente concentrado no debate acerca do direito/justiça de Deus. Nos restantes caps. mišpāt� aparece 
muito raramente: uma vez no cap. 35, apenas para interrogar Job sobre a justificação das suas acusações (35,2); 
duas no cap. 36, uma para declarar a certeza de que Deus dá o direito ao justo e ao malvado (36,7) e a outra 
para ironizar sobre a preocupação que domina Job pela defesa do seu direito (36,17); por fim, uma última no 
cap. 37 na declaração da impossibilidade de querer encontrar Deus com muito direito e justiça (37,23) [cf. O. 
BOOTH, “The Semantic Development of the Term jP'v.mi in the OT”, 105-110; E. BERKOVITS, “The 
Biblical Meaning of Justice”, 188-209; L. TEMBA, A Study of the Hebrew Root špt� with Reference to 
Yhwh; H.J. BOECKER, Law and the Administration of Justice in the Old Testament and Ancient East]. 

15 Apesar de Job nunca ter reclamado sofrer por causa da sua rectidão mas sim apesar dela. 
16 Note-se o uso particular do sufixo de primeira pessoa do singular em «o meu direito» (mišpāt�î), 

que num contexto jurídico, normalmente indica o processo e não apenas justiça (Jb 13,18; 31,13). 
17 Citação quase ipsis verbis de Jb 15,16b. Porém, enquanto ali Elifaz insinua que Job bebe injustiça 

como água, aqui Elihu identifica as palavras de Job como palavras de «sarcasmo» (cf. Jb 9,23; 11,3; 
22,19). 

18 Elihu cita de novo Elifaz (22,15-17), modificando o tom de interrogação numa afirmação. 
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explicitando a ironia da questão colocada anteriormente. O terceiro segmento (34,9) é 
introduzido por um kî, que introduz, sob a forma de justificação, uma citação das 
palavras de Job. Estas palavras associam o falar de Job ao de iníquos e malvados, que 
supõem não existir nem recompensa para o bem nem punição para o mal, e 
consequentemente nenhum proveito em agradar («estar nas boas graças») a Deus. Esta 
disposição do pensamento de Elihu atribui ao trecho 34,7-9 uma configuração de tipo 
ABB’. 

No conjunto da parte (34,2-9) sobressai a repetição do termo mišpāt� («direito») e 
dos nomes Deus e Job. A referência ao «direito» repete-se no primeiro (34,2-4) e 
segundo trecho (34,5-6), para evocar o «direito» que Job diz ser-lhe negado. Os nomes 
de Deus e de Job ocorrem apenas no segundo (34,5-6) e no terceiro trecho (34,7-9): no 
primeiro caso para evocar as palavras de Job, que se diz ser justo diante de um Deus que 
lhe nega a possibilidade de defesa e, no segundo caso, para traçar, através das próprias 
palavras de Job, um juízo que o declara como pessoa próxima de iníquos e malvados. A 
repetição da expressão kî-’āmar («porque disse»), no segundo (34,5a) e terceiro trecho 
(34,9a), focaliza o discurso no confronto com as palavras de Job, a escutar e a examinar 
(34,2-4).  

 
 

1.2 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Quem é forte como Job? 
 A expressão «Quem é ‘forte’ como Job?» reclama uma compreensão específica do 
termo geber. Embora, o termo geber constitua uma forma menos intensiva que aquela 
indicada pelo termo gibor «valente, herói», isso não significa que ele seja um sinónimo 
exacto de ’ādām, ’enôš, ou ’îš. Não há dúvida que geber contém um elemento de força, 
pelo menos no seu sentido geral. Em Heb. um geber sem poder é uma contradição. É 
neste sentido que se apoia a sua tradução como «forte». Porém, um homem «forte» cuja 
força deve ser entendida essencialmente na sua relação particular com Deus (cf. Nm 
24,3.15; 2 Sm 23,1; Pr 30,1).19 Esta noção de geber surge com particular relevância no 
livro de Job, onde é inadiável a questão de uma recta relação com Deus. Curiosamente, 
neste contexto, geber parece estabelecer um contraste com os termos ’ādām, ’enôš, ou 
’îš. A realidade em debate é a situação de Job, porém tomada como uma clarificação 
sobre o que um geber é ou não. O próprio Job vê-se a si mesmo como um geber em 3,3, 
no sentido de que aos seus olhos ele é um homem que viveu sempre uma relação 
perfeita com Deus. Job e Elihu são aqueles que mais usam o termo geber. Em 34,7.9, 
Elihu refere-se a geber num contexto de um processo forense, em que tenta um motivo 
para acusar Job, através de uma citação livre das suas palavras. Job não é aquilo que se 
pode esperar de um geber. O modo como Job exalta a sua justiça e disputa com Deus 
são incompatíveis com a atitude de um geber. Esta constatação de Elihu é confirmada 

 
19 Cf. TDOT [2: 378]. 
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duas vezes pelas palavras de Yhwh em 38,2; 40,7 e, sobretudo, pelas palavras de Job em 
42,1-6 onde o Job sofredor e angustiado dá lugar a um Job humilde diante de Deus: o 
verdadeiro geber restabelecido numa relação justa com Deus. 
 
Beber sarcasmo como água 
 A causal «porque» (34,9a) que precede a expressão «bebe sarcasmo como água» 
(34,7b) indica a atitude, por excelência, que se opõe totalmente ao discernimento do 
direito e ao conhecimento do bem (34,2-4). Nesta oposição, Elihu situa as palavras de 
Job como um eco curioso dos discursos habituais dos iníquos e malvados. Um exemplo 
significativo deste tipo de discursos é Sl 14,1bc. A coincidência de vocabulário é 
evidente, embora morfologicamente as palavras de Elihu se centrem numa oposição 
entre o sábio e o forte (34,2.7) e as do Sl 14 se orientem para a figura do «louco», que 
não reconhece Deus nem «possui entendimento» (14,1-2; cf. Dt 32,6; 2Sm 13,13; Sl 
74,18.22; Jr 17,11).20 As palavras do salmista sugerem a um pensamento subtil que, 
tendo consciência da existência de Deus, a ignora e fala como se ele não existisse.21 
Para o salmista, a consequência imediata é a de um comportamento extraviado que 
transforma a «loucura» numa atitude «malvada» e «iníqua» (14,1c.3ab). Esta atitude 
sugere uma distância total entre Deus e o agir humano, manifesta sob a forma de uma 
cegueira de Deus, que ignora a recompensa ou punição do mal (Sl 10,4-13; 36,2-3 
73,11; 94,7).22 Por isso, na sua demência, o louco declara que lhe é indiferente que Deus 
exista, uma vez que ele crê não existir nada que vincule Deus ao ser humano (Sl 9-10; Is 
32,5; Jr 5,12). Para o salmista, este modo de falar supõe uma profunda alienação em 
relação à soberania de Deus. Apesar das palavras mordazes do malvado, o salmo 
termina com a declaração de que a última palavra não é a sua mas de Deus; um Deus 
que está presente na história, na vida de cada ser humano e do povo (14,4-7). No seu 
conjunto, a composição do salmo sugere uma correspondência de oposição entre a 
atitude de negar Deus (14,1) e a de procurá-lo (14,2); e de identificação entre a ausência 
de Deus no coração e a sua ausência no falar e agir do louco (14,1).23 Esta 
correspondência de oposição e de identificação aparece também nas palavras de Elihu 
(34,2-9), nomeadamente no paralelismo de oposição entre o desejo de «discernir o 
direito» e «conhecer o que é bem» (34,4) e a atitude sarcástica, expressa pelas palavras 
de Job (34,5-6.9).24 Enquanto o salmista usa a imagem de «comer o povo como pão» 
(14,4), Elihu prefere a de «beber sarcasmo (la‘ag) como água» (34,7), estabelecendo, 
porém, a mesma associação entre «loucura» e rebelião contra Deus.25  

 
20 Cf. L. JACQUET, Les psaumes et le cœur de l’homme. Étude textuelle, littéraire et doctrinale. 

Introduction et premier livre du psautier. Psaumes 1 à 41, 376-77; G. RAVASI, Il Libro dei Salmi, 263. 
21 Cf. a tradução proposta pelo Tg «Non v’è signoria divina sulla terra» in G. RAVASI, Il Libro dei 

Salmi, 266; J.C. MCCANN, “The Book of Psalms”, 729-30. 
22 Perspectiva defendida por L. JACQUET, Les psaumes et le cœur de l’homme, 376-77. 
23 Sobre esta composição e correspondências cf. M. GIRARD, Les Psaumes, 302-311. 
24 Curiosamente, no livro de Job esta atitude de nebāllâ («louca») aparece na figura da mulher de Job 

(Jb 2,9-10).  
25 Note-se que o significado de la‘ag é iluminado por inúmeros sinónimos e termos paralelos em 

vários contextos: śāh��aq («rir» Pr 1,26; Sl 2,4); śāmah� («alegrar-se» Jb 22,19; Pr 17,5); bāzâ 
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2. SEGUNDA PARTE: DEUS NÃO AGE COMO ÍNIQUO (Jb 34,10-15) 
 
2.1 TEXTO 
 
10 Por isso, homens de coração, escutai-me!    10 lākēn ’anăšê lēbāb šim‘û lî | 
Longe de Deus a maldade, de Shadday a injustiça.  h�ālilāh lā‘ēl mēreša‘|wešadday mē‘āwel 
// 
11 Pois a obra do ser humano ele retribui,     11 kî pō‘al ’ādām yešallem-lô / 
e o comportamento do homem ele compensa.     ûke‘ōrah� ’îš yams�i’ennû // 26 
12 Na verdade, Deus não age como malvado,    12 ’ap-’omnām ’ēl lō’-yaršîª‘ / 27 
Shadday não perverte o direito.         wešadday lō‘-ye‘awwēt mišpāt� // 
13 Quem lhe confiou a terra         13 mî-pāqad ‘ālāyw ’āres�āh / 
e quem dispôs o mundo inteiro?         ûmî śām tēbēl kullāh // 
14 Se ele colocasse nele o seu coração,      14 ’im-yāśîm ’ēlāyw libbô / 
o seu espírito, e o seu sopro para si tomasse,    rûh�ô wenišmātô ’ēlāyw ye’ĕsōp // 
15 morreria a carne toda juntamente       15 yigwa‘ kol-bāśār yāh�ad / 
o ser humano ao pó voltaria.         we’ādām ‘al-‘āpār yāšûb // 

 
Embora, em 34,13a, o significado original de pqd seja «visitar» ou «inspeccionar» (Jb 

7,18; 31,14), aqui ele assume o sentido de «confiar a».28 Este sentido é sugerido também 
pela sua relação com preposição ‘āl, que encontra um paralelo na expressão assíria paqadû 
ana («confiar a»).Ainda em 34,13 pensa-se que a forma ’āres�āh revela uma terminação 
frequente na poesia hebraica, dispensando a mudança em ’āres�ōh («sua terra»), sugerida 
por um Mss (’āres�ō) (Jb 37,12).  

 
kî pō‘al ’ādām yešallem-lô (11) 
 Não é claro o sentido em que Elihu usa a raiz  šlm «recompensar, retribuir». 
Normalmente, a recompensa tomada como algo positivo é sugerida com o uso dos 
sinónimos skr e gml. Porém, é um facto que, no AT, a raiz šlm permite ambos os 
sentidos negativo e positivo.29 No entanto, o contexto e o paralelismo com a raiz ms�’ 
sugere que a recompensa em causa, é antes de mais, a pena que recai sobre daqueles que 
colocam em causa a justiça do agir soberano de Deus (vv.13-15). A prórpia raiz ms�’ 
no Hi. («fazer encontrar») adquire o sentido de uma «compensação», em que existe uma 
relação muito próxima entre o agir («obra do ser humano») e as suas consequências. 
Este sentido aparece no código da Aliança (Ex 20,22 – 23,19) e em muitos outros 
textos, onde šlm designa a retribuição divina face ao pecado de Israel (Is 65,6), No livro 
de Job, šlm espelha ambos os sentidos – negativo e positivo – de retribuição. Nas 

 
(«desprezar» Pr 30,17); qālas («escarnecer» Sl 44,14). Esta associação integra um pensamento 
vincadamente sapiencial, que fala do sarcasmo dos que recusam escutar a Sabedoria (Pr 1,22.24.26) e do 
escárnio contra Deus, como algo próprio dos malvados (Pr 17,5; 30,17; Sl 1,1; 44,14; 79,4; 123,4).  

26 Sobre ‘ōrah� «caminho», no sentido de «conduta»/«comportamento» cf. Jb 17,9; 21,31; 31,4-7. 
27 Note-se que ’ap-’omnām assume, como em Jb 19,4, um valor de uma afirmação, que supõe uma 

negação categórica; um «não» que associado a lō’ declara o absurdo de poder pensar-se o contrário. 
28 Um sentido muito frequente no hebraico rabínico [cf. Peshita Rabbati, 43; Mishnah BM 3,1]. 
29 Cf. THAT, 1: 426-428; TWAT, 2: 24-35; P. ZERAFA, “Retribution in the Old Testament”, 465-467; A. 

BONORA, «Giustizia», 1323-24. 
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palavras dos amigos šlm indica o agir justo de Deus, que retribuirá a Job segundo a sua 
justiça (8,6); ouve a súplica e retribui a reconciliação com a paz (22,21.27). Porém, nas 
palavras de Job šlm designa, sobretudo a recompensa impossível para o que se endurece 
diante de Deus (9,4), a punição impossível de contestar e que Deus guarda para os seus 
(21,19.31), e a realização dos seus desígnios (23,14). Elihu usa uma segunda vez a raiz 
šlm, para sublinhar o absurdo que é Job esperar uma recompensa que o seu 
comportamento recusa-rejeita (34,33). A última vez que a raiz šlm surge, no livro de 
Job, é nas palavras de Yhwh, onde se defende a impossibilidade de exigir uma 
recompensa daquele que é o senhor de tudo (41,3). 
 
’im-yāśîm ’ēlāyw libbô (14) 
 Em 34,14a a LXX e a forma de K dos Mss orientais lêem yāšīb («ele traz de volta») 
em vez de yāśīm («ele considera»), encarando o termo libbô como redundante ou como 
um erro.30 Preferimos manter o TM, tomando a expressão yāśîm libbô (lit. «colocando o 
seu coração») como um idioma comum (cf. Jb 1,8; 2,3). No AT, śym descreve, de um 
modo geral, uma disposição espacial, indicando essencialmente a acção «colocar», 
«dispor», «apontar» e distinguindo-se pelo seu uso metafórico (Ct 8,6), cultual (Dt 
27,15) e gestual: colocar a mão na cabeça como sinal de lamento (2Sm 13,19; na boca 
Jb 21,5; 29,9; 40,4); colocar palavras no coração (Jb 22,22); o virar da face como gesto 
de desagrado (Jr 24,6). No livro de Job, particularmente nas palavras de Elihu, indica 
um exercício de poder e de autoridade (34,13; 37,15), também referido por Deus 
(38,5.9.10.33; 39,6; 40,26; 41,23). Elihu fala de um poder sobre a terra, Job fala de um 
poder sobre o ser humano (7,12.20; 13,14; 19,8).  
 
2.2 COMPOSIÇÃO 
 

A segunda parte (34,10-15) é constituída por dois trechos: 34,10-12.13-15. ― O 
primeiro trecho (34,10-12) é composto por três segmentos. O primeiro segmento 
(34,10) é um trimembro. Este trimembro repete, no primeiro membro, o imperativo 
šim‘û («escutai-me»), que retoma a exortação feita já aos sábios (34,2), e que agora é 
dirigido aos «homens de coração». A preposição e o sufixo de primeira singular lî 
assinalam uma diferença em relação a 34,2, acentuando que esta exortação se refere à 
escuta das palavras de Elihu e não a outras. A expressão lākēn («por isso»), colocada no 
início do segmento (34,2-9), sugere uma relação com a acusação que Job faz do agir 
perverso de Deus (34,5). O segundo membro abre com a expressão h�ālilāh («longe») 
e desenvolve-se no paralelismo simétrico entre ‘ēl-šadday e mēreša‘ («maldade») 
e‘āwel («injustiça»). Integrada neste paralelismo, a expressão h�ālilāh («longe») 
declara, num tom pungente, o absurdo de qualquer associação entre Deus e a 
«maldade», transformando o terceiro membro num eco do segundo. O resultado é um 
trimembro de tipo ABB’, que liga o apelo à escuta a uma dupla declaração de que Deus 
não se associa, de modo algum, com o mal ou a injustiça. O segundo segmento (34,11) 

 
30 Cf. G. FOHRER, Das Buch Hiob. 



Jb 34,2-37 
 

147 

é introduzido por um kî, que procura explicar o porquê desta declaração.31 Este 
segmento aparece construído numa grande simetria entre o primeiro e o segundo 
membro, fazendo corresponder os termos pō‘al («obra») a ûke‘ōrah� 
(«comportamento»), «ser humano» a «homem», e o verbo yešallem-lô («ele o retribui») 
a yams�i’ennû («ele o salda»). Através desta simetria, Elihu declara a certeza de uma 
recompensa justa, segundo o agir humano. 

 
 

+ 10 lākēn ’anăšê        LĒBĀB         šim‘û lî / 
:: h�ālilāh          lā’ēl          mēreša‘ // 
:: wešadday         mē‘āwel / 
 

– 11 kî pō‘al        ’ĀDĀM        yešallem-lô / 
:  ûke‘ōrah�         ’îš           yams�i’ennû // 

 
:: 12 ’ap-’omnām        ’ēl          lō’-yaršîª‘ / 
:: wešadday         lō‘-ye‘awwēt       mišpāt� // 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– 13 mî-pāqad        ‘ālāyw        ’āres�āh / 
.  ûmî śām         tēbēl         kullāh // 

+ 14 ’im- yāśîm       ’ēlāyw        LIBBÔ / 
:: rûh�ô          wenišmātô       ’ēlāy ye’ĕsōp // 

: 15 yigwa‘        kol-bāśār        yāh�ad / 
: we’ĀDĀM        ‘al-‘āpār        yāšûb // 

 
 
+ 10 Por isso, homens      de CORAÇÃO,      escutai-me! 
:: Longe          de Deus        a maldade 
:: e de Shadday         a injustiça! 

– 11 Porque, a obra      de SER HUMANO    ele retribui, 
:  e o comportamento     do homem       ele o compensa. 

 
:: 12 Na verdade,        Deus         não-age-como-malvado 
:: e Shadday         não perverte        o direito. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
– 13 Quem (lhe) confiou     a ele         a terra 
. e quem dispôs       o mundo        inteiro? 

+ 14 Se dirigisse       para ele         o seu CORAÇÃO, 
:: o seu espírito        e o seu sopro       para si tomasse, 

: 15 morreria        toda a carne       juntamente 
: o SER HUMANO     ao pó         voltaria. 

 

 
 

31 O sentido causativo é enfatizado precisamente pelo uso da preposição kî que antecede a afirmação 
«a obra do ser humano ele retribui» (34,11a). 
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O terceiro segmento (34,12) repete o paralelismo entre os nomes de Deus, feito no 
primeiro segmento (34,10bc), e coloca em simetria os verbos lō’-yaršîª‘ («não age como 
malvado») e lō‘-ye‘awwēt («não perverte o direito»). A repetição do nome de Deus e da 
raiz rš‘ («agir iniquamente») confere a este segmento (34,12) um forte paralelismo com 
o primeiro (34,10), retomando a defesa do agir de Deus como verdadeiramente justo.32 
Neste contexto, o segmento central (34,11) aparece como a demonstração e prova do 
agir justo de Deus: a retribuição segundo a «obra» e o «comportamento» humano.33 No 
seu conjunto, os três segmentos desenham uma figura retórica de tipo ABA’, que 
coloca nos extremos a declaração da justiça de Deus e no centro a certeza do seu 
agir justo. ― O segundo trecho (34,13-15) é constituído por três segmentos bimembros. 
No primeiro segmento (34,13), os verbos pāqad («confiar») e śām («colocar, orientar, 
dirigir»), juntamente com os termos ’āres�āh («terra») e tēbēl kullāh («mundo 
inteiro»), traçam um paralelismo que, sob a forma de pergunta, defende a suprema 
autoridade de Deus sobre todo o universo. O segundo segmento (34,14) abre com a 
condicional ’im e a raiz śym, já usada no primeiro segmento (34,13), colocando a 
hipótese de Deus dirigir o seu coração para o ser humano e retirar-lhe o seu espírito. O 
terceiro segmento (34,15) constitui a apódose da condicional iniciada no segmento 
anterior (34,14), explicitando que, se Deus decidisse retirar o espírito às suas criaturas, 
morreriam e tornariam a uma não existência, porque a sua vida estás nas suas mãos.  

 
 
+ 10 Por isso, homens      de CORAÇÃO,      escutai-me! 
:: Longe          de Deus        a maldade 
:: e de Shadday         a injustiça! 

– 11 Porque, a obra      de SER HUMANO    ele retribui, 
:  e o comportamento     do homem       ele o compensa. 

 
:: 12 Na verdade,        Deus         não-age-como-malvado 
:: e Shadday         não perverte        o direito. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
– 13 Quem (lhe) confiou     a ele         a terra 
. e quem dispôs       o mundo        inteiro? 

+ 14 Se dirigisse       para ele         o seu CORAÇÃO, 
:: o seu espírito        e o seu sopro       para si tomasse, 

: 15 morreria        toda a carne       juntamente 
: o SER HUMANO     ao pó         voltaria. 

 

 
 

32 O segundo membro repete quase literalmente Jb 8,3. Do mesmo modo o idioma kol-bāśār («toda a 
carne») lembra kol-h�āy («todo o ser vivo»), incluindo juntamente todos os seres humanos e todos os 
animais (Jb 12,10; 28,21 / Gn 6,12.17; 7,15...). 

33 Sobre a doutrina da retribuição em relação com a acção humana cf. Jb 21,31 (e ainda Rt 2,12; Jr 
25,14; 50,29 // Sl 62,13; Pr 24,12; Sir 16,15).  
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No conjunto da parte (34,10-15), ressalta a repetição dos termos «ser humano» e 
«coração». O termo «coração» aparece como uma inteligência particular que alguns 
homens possuem (34,10) e que como o lugar para onde se dirige a autoridade de Deus 
(34,14); enquanto a referência ao ser humano é usada para acentuar o lugar da justiça de 
Deus (34,11.15). Neste sentido, podemos afirmar que os dois trechos que compõem esta 
parte (34,10-15), se movem entre a afirmação da justiça e a de um poder de Deus do 
qual todo o ser humano depende. Como se, para Elihu, o mais importante fosse 
assegurar diante de toda a sua audiência que Deus nunca é injusto, nem em si mesmo 
nem no julgamento do agir humano; pelo contrário, é dele que depende toda a dádiva e 
toda a vida.  
 
 
2.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 

Retribui a obra do ser humano 
A afirmação «Porque ele retribui a obra do ser humano» (34,11) evoca a longa 

tradição e debate sobre a justa retribuição de Deus. O contexto literário não deixa 
dúvidas de que Deus é o sujeito desta recompensa. Porém, ao fazer proceder esta 
afirmação da declaração «Longe de Deus a iniquidade e de Shadday a injustiça» 
(34,10), Elihu está a falar da recompensa como uma retribuição em que, através de uma 
instância judicial, aquele que fez o mal é submetido a um sofrimento proporcionado, 
enquanto aquele que é inocente é restabelecido nos seus direitos e e no exercício da sua 
liberdade.34 É verdade que se fala de recompensa do ser humano, porém como algo que 
ser humano deve compensar (cf. Ex 21,34.36.37). Trata-se de uma recompensa que faz 
coincidir a recompensa do juiz com aquela do culpado.35 A punição do culpado é a 
retribuição daquele a quem foi causado um dano. Esta ideia de recompensa aparece em 
muitos textos, entre eles: Is 65,6.7 («… sim eu retribuirei, retribuirei (šillametî) no seu 
seio as suas culpas e as culpas dos seus pais»); Jr 16,18 («…com o dobro recompensarei 
(šillametî) a sua iniquidade e os seus pecados»); Jr 32,18 («… tu retribuis (mešallēm) a 
maldade dos pais nos filhos»); Sl 62,13 («… pois retribuirás (tešallēm) a cada um 
segundo a sua obra»). O facto de em todos estes casos Deus ser o sujeito que 
recompensa-retribui parece querer basear-se na ideia de que só Deus realiza um juízo 
justo (cf. Sl 94,2). 
 
 
3. O CONJUNTO DA PASSAGEM (34,2-15) 
 

3.1 COMPOSIÇÃO 
 

 
34 Cf. P. ZERAFA, “Retribution in the Old Testament”, 465-467; A. BONORA, «Retribuzione», 1323-24]. 
35 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 347-351 
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A composição da passagem em duas partes (34,2-9.10-15)36 é confirmada, ao nível 
morfológico, pela repetição do verbo šm‘ («escutar»), e por uma articulação interna, que 
permite identificar os destinatários imediatos do apelo à escuta como «sábios» e 
«homens de coração».37 Deus aparece explicitamente mencionado duas vezes em cada 
uma das partes; na primeira, como objecto de acusação (34,5-6) e, na segunda, como 
objecto de defesa (34,10b-12). Na sua articulação, as duas partes sublinham ainda uma 
oposição entre «homens de coração» (34,10) e «homens malvados» (34,7), que parece 
sugerir a oposição entre Elihu e Job. Enquanto a expressão «para nós» associa Elihu 
«aos homens de coração» na procura e conhecimento «do que é o bem», as palavras de 
Job colocam-no entre iníquos e malvados (34,2-9), incapacitando-o de reconhecer Deus 
como um justo, de quem todo o ser humano recebe a retribuição do seu agir e toda a sua 
existência (34,10-15). Esta dinâmica de oposição reaparece na repetição do termo 
mišpāt� («direito»), usada por Job para acusar Deus de lhe negar o direito à sua justiça 
(34,5-6), e por Elihu para defender a justiça de Deus (34,12). Esta repetição coloca as 
duas partes numa dinâmica de oposição entre dois «direitos», que assumem a forma de 
uma resposta muito incisiva a Job: é impossível acusar Deus «de perverter o direito» 
pelo simples facto de que, enquanto Job se associa a «malvados», Deus «está longe de 
toda a iniquidade». 
 

34,2 «ESCUTAI, SÁBIOS, as minhas palavras,     e vós CONHECEDORES, dai-me ouvidos, 
3 porque o ouvido as palavras examina,       como o palato saboreia o alimento. 
4 O direito examinemos entre nós,        conheçamos entre nós o que é bem. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Porque disse Job: «Eu sou justo,        mas DEUS afasta O MEU DIREITO. 
6 Contra O MEU DIREITO passo-por-mentiroso;     estou ferido com flechas, sem transgressão».  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 Quem é forte como Job,           que bebe sarcasmo como água,  
8 andando em companhia dos que praticam a iniquidade,   e caminhando com HOMENS MALVADOS?  
9 Porque ele disse: «De nada aproveita ao forte     ser agradável a DEUS». 

 
34,10 Por isso, HOMENS DE CORAÇÃO, ESCUTAI-ME!  
Longe de DEUS a MALDADE        e de Shadday a injustiça  
11 Pois, a obra do ser humano ele retribui,       e o comportamento do homem ele o compensa. 
12 Na verdade, DEUS não age como MALVADO,    e Shadday não perverte O DIREITO. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 Quem (lhe) confiou a terra          e quem dispôs o mundo inteiro? 
14 Se dirigisse para ele o seu coração,       e tomasse o seu espírito e o seu sopro, 
15 morreria toda a carne juntamente       e o ser humano ao pó voltaria. 

 
 No seu conjunto, as duas partes situam a argumentação de Elihu, que toma as 

próprias palavras de Job para o associar a um iníquo e malfeitor, e afirmar Deus como 

 
36 Cf. Anexos, p. 358. 
37 Esta referência aos sábios emerge cheia de ironia. Principalmente se considerarmos que Elihu se 

dirige a Job e aos amigos. É a eles que Elihu no inicio insinuou terem reclamado possuir a sabedoria e o 
conhecimento (32,7.9) e que no fim do cap. 34 fará emitir um juízo negativo sobre as palavras de Job. 
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naturalmente justo;38 um Deus que não só não se mistura com a iniquidade ou a 
injustiça, como recompensa segundo o agir do ser humano. A oposição entre as palavras 
de Job e as de Elihu testemunham um debate cerrado entre a posição dos que, para 
afirmar a sua inocência, necessitam de condenar Deus, e a dos que sentem poder 
conciliar a existência de um Deus justo com uma realidade humana muitas vezes 
incompreensível. Segundo Elihu, neste debate de posições, se existe alguém que se 
aproxima de um agir malvado é Job e não Deus.39 Em síntese, a passagem (34,2-15) 
aparece marcada por um movimento de oposição entre dois tipos de argumentação: 
Deus afasta o meu direito – Eu sou aquele que é justo (34,2-9 / Deus não age como 
malvado – Ele é aquele que é justo (34,10-15). É neste sentido que, numa tentativa de 
contextualização bíblica, se priviligia a declaração de Elihu «Na verdade, Deus…não 
preverte o direito» (34,12). Ao nível da interpretação tentámos um reencontro com as 
palavras de Job, nomeadamente a sua declaração de que Deus «afastou» o seu direito, e 
a sua consequente interrogação sobre o proveito de o invocar. O balanço entre a reacção 
dos amigos e os argumentos de Elihu, recebem uma luz particular na oposição entre 
atitude de Job que diz conhecer e Elihu que deseja associar-se aos que procuram 
conhecer.    
 
 
3.2 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Perverter o direito 
 O movimento estabelecido pelas duas partes (Jb 34,2-9 e 10-15) aparece todo ele 
marcado pela progressividade de uma argumentação que atinge o seu ponto culminante 
na afirmação: «Deus não age como malvado, Shadday não perverte o direito» (34,12). 
Esta expressão integra um vocabulário bíblico próprio para indicar um juízo injusto, no 
âmbito de um acto judicial. É neste contexto que o direito (mišpāt�) é, frequentemente, 
retorcido, violado e desprezado, tornando exacta a expressão «perverter da justiça» 
(ye‘awwēt mišpāt�). Normalmente este acto de perversão tem por objecto quer o direito 
quer a pessoa inocente, são vítimas da perversão.40 É certamente a esta perversão que 
Am 6,12; 8,5 se refere. As palavras de Amós situam-se claramente num contexto de 
denúncia de práticas jurídicas e comerciais injustas, realizadas à porta da cidade (6,12). 
Israel tem nas suas mãos os instrumentos do direito e da justiça, porém converte-os em 
instrumentos de morte (veneno e absinto) e não de vida.41 As suas palavras aludem 
certamente à festa da lua nova e do sábado, como dias em que se interrompia toda a 
actividade para celebrar Deus. Esta paragem constituía um grande entrave para aqueles 

 
38 Elihu retoma a mesma técnica usada na sequência anterior (33,8-11), sugerindo aos que se julgam 

sábios uma condenação de Job, que decorre das suas próprias palavras, colocadas estrategicamente no 
centro da primeira parte (34,5-6). 

39 Note-se que Elihu não supõe que Job tenha realizado a iniquidade, mas que tenha apenas assumido 
um comportamento iníquo, que justifica, de certo modo, a sua condição de sofrimento.  

40 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 173. 
41 Cf. P. BOVATI – R. MEYNET, Le Livre du Prophète Amos, 216-19. 
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que apenas pensavam na sua actividade corrupta (8,5). Amós descreve esta actividade 
corrupta como uma perversão das medidas e do peso, que transgrediam as orientações 
da Lei (Lv 19,35-36; Dt 25,13-15; Ez 45,10-11).42 A forma de citação que esta 
corrupção assume, imediatamente antes de falar nas ofensas contra os mais frágeis (Am 
8,6), coloca nas próprias palavras dos acusados a prova da sua injustiça. A sua 
obstinação no mal atinge os limites de um zelo que se estende ao tempo da actividade – 
durante a semana - e da inactividade - o dia de sábado ou da lua nova. A totalidade do 
seu tempo é vivida, maquinando uma corrupção (‘wt), que os torna incapazes de 
participar na alegria e na consagração do repouso dos dias de festa (1Sm 20,5; Is 1,13-
14).43 Esta perversão, centrada particularmente no pensar e no agir, atinge um ponto 
culminante nas palavras de Elihu. Elihu está preocupado com a perversão ao nível do 
discurso. Ele não acusa Job de ter feito o mal, mas de ter falado mal, opondo-se 
inteiramente a Deus.44 Ao afirmar-se inocente e justo (34,5a), Job sugere que Deus é 
culpado e injusto, e que o seu agir é malvado e perverso (34,5b), comparando-o a juízes 
iníquos e perversos.45 Esta declaração constitui aos ouvidos de Elihu, e de toda a 
tradição religiosa de Israel, algo de profundamente intolerável (34,10-12).  

 
 

3.3 INTERPRETAÇÃO 
 
Deus afastou o meu direito 
 As palavras de Elihu parecem aludir ao falar de Job, difuso em toda a parte central do 
livro (cps. 3 – 31), do qual 27,2 constitui apenas um exemplo, pleno de contactos 
filológicos e temáticos. 
 
Job   Amigos   Elihu 
 
27,2 Viva Deus (’ēl)!  
Ele afastou (hēsîr) o meu direito 
(mišpāt�î),  
 e Shadday  
que tornou amarga a minha vida. 

  
8,3 Acaso Deus (ha’ēl) perverte 
(ye‘awwēt)  
 o direito (mišpāt�),  
ou Shadday perverte (ye‘awwēt)  
 a justiça (s�edeq)? 

  
34,2 Eu sou justo,  
mas Deus (’ēl) afastou (hēsîr)  
 o meu direito (mišpāt�î)… 
12  Na verdade, Deus (’ēl)  
não age como malvado (lō’-yaršîª‘), 
 Shadday  
não perverte (lō’-ye‘awwēt) o direito 

 
42 Cf. o eco desta perversão nas Instruções de Amen-em-Opet [XVI.XVII. 18-22]: “Tamper not with 

scales, nor falsify the Kite-weights, nor diminish the fractions of the corn measure… Do not lean on the 
scales nor falsify the weights” [XVIII.1-4]; nos textos mesopotâmicos cf. “Šamas Hymn” [BWL, 132:107-
18]: “The merchant who [practices] trickery as he holds the balances, who uses two sets of weights thus 
lowering the…” in P. SHALOM, Amos, 258-259.  

43 Cf. o uso da raiz ‘wt em Jb 33,27 usada num contexto de revelação em sonhos, onde o ser humano, 
instruído e provado até aos limites da sua existência interior e exterior, reconhece o seu pecado e 
perversão. 

44 Um aspecto confirmado pela insistência no termo millâ (34,2.3) e do verbo ’mr (34,5.9). 
45 Sobre o uso dos verbos swr (34,5b) e ‘wt (34,12b) como expressões genéricas para indicar a 

declaração de inocência e de injustiça no tribunal cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 96. 173-174. 
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(mišpāt�). 
 

 
 A declaração feita por Job, em 27,2, ocorre num contexto literário bastante 
complexo, repleto de dificuldades, incoerências e tensões, que caracterizam o final do 
terceiro ciclo de discursos como uma desintegração do diálogo entre pessoas, que 
finalmente não têm mais nada para dizer ou ouvir umas das outras.46 Os discursos 
terminam deixando as palavras pronunciadas por Job evidenciar uma relação 
complicada com a linguagem tradicional.47 Este aspecto é sublinhado pela declaração de 
27,2 que marca o início de uma série de votos, através dos quais Job expressa e defende 
a honestidade dos seus argumentos, a sua integridade e determinação em não dar razão 
aos argumentos dos amigos (27,2-6). As suas palavras iniciam-se com uma espécie de 
juramento pelo Deus vivo, evocando uma fórmula que, no AT, é frequentemente 
seguida por «uma evocação de Deus» (1Sm 14,39; 1Rs 2,24; Jr 16,14; 23,7). O 
objectivo era invocar Deus como testemunha e garante do próprio juramento.48 No 
entanto, Job jura, paradoxalmente, pela vida de um Deus que «afastou dele o direito», 
impedindo-o de uma defesa que lhe amargura a sua alma. Os amigos colocaram a sua 
integridade em questão. Por isso, o seu voto expressa, antes de mais, o desejo de que as 
suas palavras sobre si mesmo sejam consideradas como verdadeiras, e possam obter de 
Deus a confirmação da sua inocência. Um Deus que lhe nega o seu direito só pode ser 
um Deus justo. Os amigos de Job, não podem aceitar esta posição de Job.49 Bildad 
estabelece uma associação entre as palavras de Job e a inconsistência do vento.50 Bildad 
defende a todo o custo a certeza do direito (mišpāt�) e da justiça (s�edeq) divina.51 A 
simples alusão à hipótese de que Deus os perverta é impensável.52 Para eles não existe 
lugar para o inocente, que é punido. Se alguém sofre uma punição é porque tem consigo 
uma culpa, que Deus certamente conhece (22,4-5). Neste contexto de profundo debate, 
as palavras de Elihu em 32,12 aparecem não como um simples eco às palavras de Job, 
mas como uma proposta incisiva de reajustamento de uma linguagem sobre Deus. Ao 
contrário dos amigos que colocam a ênfase no agir, Elihu focaliza-se no dizer: «Job 

 
46 Sobre a complexidade deste final do terceiro ciclo de discursos e de algumas hipóteses de 

disposição do texto cf. DHORME, xlvii-l; HABEL, 37; Rowley, 174-78. 
47 Cf. F. ANDERSEN, Job, 219-22; E.M. GOOD, In Turns of Tempest, 286-90]. 
48 Cf. IDBSup [577]; TDOT [4: 339-40]. 
49 Lembre-se, a este propósito, a intensidade com que a linguagem profética proclama Deus como 

justo (Jr 12,1; Sf 3,5), defendendo a justiça como um dom de Deus e como um aspecto essencial para uma 
vida de comunhão e relação com ele (Os 2,21-22); e ainda os Salmos, onde Deus é afirmado como justo e 
a sua justiça proclamada como fidelidade e salvação (Sl 42,2; 107,6). A este propósito consideramos 
muito oportuna a síntese de A. LO, Job 28 as Rhetoric, 62-69. 

50 Posição de D. J.A. Clines, “The Arguments of Job’s Three friends”, 202 contra G. Fohrer, Das Buch 
Hiob, 188. Note-se que a técnica de disputa aparece já nos textos sapienciais oriundos da Mesopotâmia. Para 
alguns exemplos cf. W.G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, 77 e Habel, 173. 

51 Recorde-se que a justiça e o direito eram os valores usados para descrever a ordem justa 
estabelecida e ordenada por Deus; os fundamentos do seu trono (Sl 97,2), aquilo que Deus mais ama (Sl 
33,5) e que mais espera de Israel (Is 5,7), o próprio fundamento da aliança (Os 2,19). Cf. ABD [5: 
727.731]. 

52 Cf. D.J.A. CLINES, “The Arguments of Job’s Three friends”, 206-210; NEWSOM, 400-401. 
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disse» (34,5.9). É ao nível da argumentação que Elihu encontra a não-inocência de Job. 
Job não é justo porque, ao nível da sua linguagem, pressupõe um agir injusto de Deus, 
i.e. uma relação não ajustada de Deus. Segundo Elihu, este modo de falar distancia Job 
de uma relação com Deus e aproxima-o do falar de malvados e iníquos (34,8). É Job 
que não se ajusta a Deus e não Deus a Job.53  
 
 
Que nos aproveita invocá-lo? 
 Na perspectiva de Elihu, a linguagem incorrecta de Job atinge o seu extremo quando 
Job estabelece um nexo inaceitável entre o agir injusto de Deus e a impunidade dos 
malvados (Jb 21,7.14-15).  
 
Job   Amigos   Elihu 
 
21,7a.14 Porque é que os malvados 
(rešā‘îm) vivem... Eles que dizem 
a Deus (la’ēl)...  
não nos interessa conhecer os 
teus caminhos? 
 

15 Quem é Shadday (šadday) 
para que o sirvamos?  
Que nos aproveita invocá-lo a 
Ele?  

  
 4,7 Recordas-te, quem é o inocente 
que tenha perecido?  
e onde foram os que são rectos 
destruídos? 
 
8,20 Eis que Deus (’ēl) não rejeita o 
que é íntegro,  
nem fortalece a mão dos malvados 
(rē‘îm). 
 
20,4 Não sabes que é assim desde 
sempre... 
que o júbilo dos malvados (rešā‘îm) 
é breve e a alegria do profano dura 
um instante? 
 

  
34,9Porque Job disse: «De nada 
aproveita ao forte ser agradável 
com Deus (’ĕlōh�îm)!» 
 
10b Longe de Deus (’ēl) a maldade 
(mērešā‘) e de Shadday a injustiça. 
 

11 Pois, a obra do ser humano ele 
retribui  
e o comportamento do homem ele o 
compensa. 

 
Aparentemente, as palavras de Job parecem constituir apenas uma tentativa de 

resposta aos argumentos dos amigos, expressos ao longo dos três ciclos de discursos. O 
tom de ironia, que predomina no início do cap. 21, revela a consciência que Job tem da 
gravidade dos seus argumentos, que ele sabe colidirem com o pensamento dos amigos e 
com o pensamento religioso tradicional que eles representam (21,1-6). Face a uma 
pressuposta justiça de Deus, Job fala da prosperidade e impunidade do malvado (21,7-
16), referindo que o desastre raramente o atinge e que uma punição sobre as gerações 
vindouras não é uma verdadeira punição (21,7-21). Job sublinha a sua vida longa e 
próspera (21,7-8), usando a linguagem reservada tradicionalmente para descrever os que 
são abençoados por Deus: a segurança dos seus descendentes (Sl 112,2; 128,3; 144,12); 
a vida pacífica longe do medo ou da punição divina (21,9; cf. Sl 112,7-8; Pr 1,33); a 
multiplicação das propriedades (21,10; cf. Gn 30,29-30; Sl 144,13) e a morte tranquila 

 
53 Sobre a noção de s�edeq como relação ajustada com Deus [cf. J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 272-

278; A. BONORA, «Giustizia», 713-722. 
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(21,13; cf. Gn 25,8).54 Face à sua experiência da realidade, Job conclui que as palavras 
dos amigos são vazias e traem a verdade (21,34). Os que experimentam a bondade não 
são os justos, mas antes os que rejeitam Deus e não desejam conhecer os seus caminhos 
(21,14). 55  A convicção manifesta pelos amigos de uma justa retribuição divina para os 
bons e de uma justa punição para os malvados é completamente teórica e irreal (4,7; 
8,20; 20,4-29).56 Neste contexto de debate pungente, as palavras de Elihu parecem não 
ter mais nada a acrescentar. Tal como os amigos, também Elihu defende o agir justo de 
Deus, manifesto numa justa retribuição do agir humano (34,10-12). Porém, enquanto 
para Job e os amigos o agir humano é determinante, Elihu coloca-se numa perspectiva 
de relacionamento, onde o centro é Deus (34,10.12).57 Esta diferença de Elihu é 
evidente na composição do texto em que a relação intensa entre o agir justo de Deus 
(34,10.11) e a retribuição do agir humano (34,12) são manifestação da presença e do 
poder divino (34,13-15). No contexto desta relação, a linguagem de Job surge, aos olhos 
de Elihu, como profundamente irónica e iníqua. Pretende verificar a promessa divina de 
bênção, apenas com base no agir ou no sucesso humano, colocando o centro no ser 
humano, quando o único centro é Deus. É ele quem governa o mundo. Elihu não precisa 
de considerar Job culpado para declarar Deus inocente. Basta-lhe colocar diante de Job 
a certeza de um Deus que não é indiferente à vida humana. E, embora se deva 
reconhecer que Elihu não resolve as teias incompreensíveis que tecem o drama que 
envolve a relação entre Deus e a existência humana de Job, não há dúvida de que a 
resposta de Elihu cria um tempo de serenidade, depois das acusações unilaterais dos 
amigos e de Job. 
 

 
54 Job usa os elementos que Elifaz usara para descrever a vida do justo (5,23-26).  
55 Job refere-se, certamente, à sua afirmação de que os malvados estão destinados a perder a sua 

descendência (18,19; 20,10; Sl 37,28), as suas posses são destruídas (18,14-15; 20,28) e a sua riqueza 
dispersa (15,29; 20,10.15), experimentando a violência e a morte prematura (15,30; 18,13-14; 20,23-25). 

56 O fundo sapiencial que orienta a posição dos amigos parece ser comum ao de Pr 11,3.18-19.23; 
13,6.22; 14,11.32; 21,7.21; 28,22; Sl 37,20; 55,23. Cf. NEWSOM, 491. Para uma interpretação curiosa 
desta posição dos amigos cf. M. BIC, « Le juste et l’impie dans le livre de Job », 33-43; D.J.A. CLINES, 
“The Arguments of Job’s Three friends”, 206-210. 

57 Sobre o debate que envolve a compreensão da retribuição no AT cf. os estudos pioneiros de K. 
KOCH, “Gibt es ein Vergeltungsdogma im Alten Testament?”, 1-42, onde persiste a visão mecânica da 
retribuição – o agir e as suas consequências – atribuindo a Deus a garantia da ordem moral apenas como 
alguém que controla o andamento deste processo mecânico; F. HORST, “Recht und Religion im Bereich 
des AT”, 72-76; H.G. REVENTLOW, “Sein Blut Komme Über Sein Haupt”, 311-327; E. PAX, “Studien 
zum Vergeltungsproblem der Psalmen”, 56-112, que define a retribuição como a recompensa ou a punição 
do bem ou do mal realizado pelo ser humano, pressupondo uma soberania de Deus, que lhe permite 
causar salvação e calamidade. Para uma avaliação crítica ampliada destes estudos e do tema da 
retribuição no AT citamos alguns estudos posteriores como os de R. LAPOINTE, « Foi et vérifiabilité dans 
le langage sapientiel de rétribution », 349-368; J. GAMMIE, “The Theology of Retribution in the Book of 
Deuteronomy”, 1-12; P. ZERAFA, “Retribution in the Old Testament”, 465-494]; J.K. KUNTZ, “The 
Retribution Motif in Psalmic Wisdom”, 223-233. Job, os amigos e Elihu integram-se todos numa 
convicção veterotestamentária generalizada de que Deus recompensa o justo e pune o iníquo. Esta 
ingerência da divindade na recompensa ou punição do agir humano não é apanágio de Israel.. O próprio 
Código de Hammurabi era considerado como divino [cf. ANET: 4a, 14-24; 165b; 178a].  
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Conheço o que vós conheceis 
Elihu associa, num paralelismo simétrico, o «discernimento do direito» ao 

«conhecimento do «que é bem» (34,4ab), evocando palavras de Job e dos amigos. No 
cap. 13, Job menciona o conhecimento num contexto de grande revolta perante a 
compreensão errada que os amigos demonstram ter da sua situação e da sua 
interpretação inaceitável da natureza de Deus (13,7). 

 
Job   Amigos   Elihu 
 
13,2-3 Como o vosso conhecimento 
(keda‘tekem)  
eu também conheço (yāda‘tî)… 
 

 23 Quantas são as minhas culpas 
e os meus pecados? Faz-me 
conhecer (hōdiē‘nî) o meu pecado e 
a minha transgressão. 
 

  
5,24 Conhecerás (weyāda‘tā) paz 
em tua tenda...  
25 conhecerás (weyāda‘tā) uma 
descendência numerosa... 
 
27 Eis o que observámos dela, e 
é assim. Escuta-a e tu o 
conhecerás (da‘) em ti. 
 

  
34,4 O direito examinemos entre nós,  
conheçamos (nēd‘â) entre nós o 
que é bem.  
 

13 Quem (lhe) confiou a terra ou lhe 
dispôs o mundo inteiro?  
 
 
 

 
Depois de acusar os amigos de terem falado a falsidade e mentira (13,7), Job acusa-

os de terem dado falso testemunho, mostrando parcialidade na defesa de Deus (13,8). 
Acusa-os de realizar esta parcialidade em segredo (13,10), dizendo-lhes que mostrariam 
maior sabedoria se permanecessem em silêncio (Pr 17,28). Possuem um conhecimento 
de zikkārôn («máximas, memórias») e māšāl, («provérbios»), que os torna não só 
incapazes de entender a sua situação como de perceber a manifestação de Deus nele. 
Quando Job pede implicitamente a Deus que lhe faça conhecer o seu pecado, refere-se 
certamente a um conhecimento e entendimento de Deus na sua existência sofredora 
(13,23). Numa atitude de defesa, os amigos insistem em afirmar a autoridade da tradição 
e das gerações passadas (5,27; 8,8-10; 15,17-19), tecendo uma espécie de auto-elogio à 
sua sabedoria e compreensão da verdade, como a única possível (15,8-10; 20,3).58 Elihu 
entra neste debate, como um incentivo ao desbloqueio. A composição da passagem 
(34,2-15) evidencia que a sua atitude não é nem a de questionar (Job) nem a de 
canonizar o conhecimento da tradição (os amigos). A sua perspectiva do conhecimento 
visa um discernimento do direito (34,4), num paralelismo com o reconhecimento da 
presença e do poder de Deus em todas as vicissitudes da vida humana.59 Os amigos 

 
58 Ao julgar Job através do seu autorizado conhecimento, os amigos assumem uma omnisciência 

(12,2-3; 13,2.5) que os coloca no papel de Deus (juízes), porém confinando-os a um conhecimento 
orgulhoso e acrítico da tradição religiosa. A este respeito, consideramos como muito oportuna a leitura de 
A. LO, Job 28 as Rhetoric, 67 que considera o conhecimento dos amigos como a chave do que chama 
rhetorical exigency, i.e. o meio de desafiar e de criar ruptura. 

59 Neste aspecto, Elihu integra-se perfeitamente no pensamento veterotestamentário, onde a justiça de 
Deus e a sua intervenção salvífica na história de Israel são realidades interdependentes (Dt 32,4; Jz 5,11; 
1Sm 12,7; Sl 40,10-11Is 45,21; Sf 3,5), e num pensamento sapiencial que, incapaz de ver outra 
perspectiva de solução que o temor de Deus (Qo 12,13), questiona o modo como a justiça pode afirmar 
uma superioridade sobre a iniquidade (Qo 3,20; 7,15).  
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sugerem a Job um regresso a Deus através de um regresso à tradição (8,5; 13,20); Elihu 
faz depender este regresso de uma mudança de atitude e de linguagem sobre Deus.  
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B. SEGUNDA PASSAGEM: DÁ OUVIDOS ÀS MINHAS PALAVRAS (Jb 34,16-33) 
 
 O início desta passagem aparece marcado pela repetição das raízes šm‘ e ’zn, e pela 
insistência na segunda (34,16.33) e terceira pessoa do masculino singular (34,17-32). Esta 
mudança de sujeito e a sua articulação com o desenvolvimento peculiar do tema da justiça e 
liberdade de Deus sugerem uma divisão em cinco partes: uma introdução (34,16) e uma 
conclusão (34,33), e três partes no centro (34,17-22; 23-28; 29-32). 
 
 
Portanto, COMPREENDE (BÎNÂ) e escuta              34,16 
 

 
 Podes  um justo poderoso condenar (taršîa‘)?          34,17-22 
 

 

 
 Um tempo para o direito (mišpat�)?            34,23-28 
 

 

 
 Quem o condenará (yaršîa‘)?               34,29-32 
 

 
O que CONHECES (YĀDA‘) di-lo!                34,33 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO: COMPREENDE E ESCUTA (Jb 34,16) 
 

1.1 TEXTO 
 
16 Se tens compreensão! Escuta isto:        16 we’im-bînâ šim‘â-zō’t / 
Dá ouvidos ao som das minhas palavras!       ha’ăzînâ leqôl millāy // 
 

Apoiando-se no texto da VL, LXX, Aq., Sím. Syr. Tg, e BHS, alguns autores sugerem A 
leitura de bînâ como bīnōtā.60 Outros consideram a possibilidade de ler bînâ como a forma 
de imperativo do verbo bîn, acrescentada de um paragogic â, detectando aqui um caso de 
eufonia com šim‘â, muito frequente na poesia hebraica.61 Estes autores vêem no uso 
particular da forma de reflexiva-causativa Hitpl. de bînâ um eco da mesma atitude que 
Elihu assumiu para ele próprio (32,12; 37,14): a de considerar com atenção Deus e o seu 
agir. 

 
60 Cf. K. BUDDE, Das Buch Hiob; HABEL, 473-475; H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 84-85. 
61 Sobre a eufonia na poesia Hebraica no livro de Job cf. 6,13;8,4;14,5;17,2.13.16. Sugerem manter o 

TM N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, 234; GORDIS, 382.388; DHORME, 516; HABEL, 473; HARTLEY, 
454, n.2. 
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1.2 COMPOSIÇÃO 
 
 
+ 16 we’im-bînâ        šim‘â-       zō’t / 
: ha’ăzînâ         leqôl       millāy // 
 
 
+ 16 Se tens compreensão     escuta       isto:, 
: Dá ouvidos        ao som      das minhas palavras! 
 

 
A primeira parte (34,16) é composta por um único segmento bimembro que repete a 

exortação à escuta, feita em ambas as partes da primeira passagem (34,2.10). O 
segmento abre com a partícula ’im, que coloca a compreensão como condição 
imprescindível da «escuta» e do «dar ouvidos».62 A mudança para o masculino do 
singular dos verbos šim‘â e ha’ăzînâ (34,16) orienta agora o discurso para Job, a única 
personagem que, em toda a sequência, aparece no masculino singular.63 Na organização 
da sintaxe, a precedência que o autor oferece a bînâ sublinha que o objectivo da acção 
indicada pelos dois imperativos é o de uma escuta que visa a compreensão, a sabedoria 
e o conhecimento. O pronome zō’t encontra um forte paralelismo em millāy («minhas 
palavras»), indicando que o objecto do entendimento e da escuta são unicamente as 
palavras de Elihu. A repetição deste vocabulário específico e a orientação versus um 
«tu» estabelecem uma ligação forte entre Job e o debate iniciado junto dos «sábios» e 
dos «homens de coração» (34,2.10).  
 
 
 

1.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Compreensão e escuta 
 A associação que Elihu estabelece entre «compreensão» e «escuta», como condições 
necessárias no seu debate com Job, recorda uma forma de linguagem específica do 
ambiente sapiencial, do qual Pr 4,1 é apenas um exemplo. Normalmente, o apelo é feito 
por um pai-mestre a um filho-discípulo. O objectivo deste é orientar a atenção do filho-
discípulo para uma sabedoria que passava de geração em geração, aceite, assumida e 
transmitida (Pr 1,5; 9,9; 16,21.23).64 É talvez por este motivo que a idade era sempre 
identificada com uma espécie de casa que guardava o tesouro da sabedoria (Pr 8,22-31; 
16,31; 20,29; Jb 15,7-10) e assegurava um laço com a tradição (Pr 2,1; 3,7; 4,4; 7,2).65 

 
62 Sobre o uso deata dupla cf. Jb 32,10; 33,1.31.33; 34, 2.10; com qôl millāy cf. 33,8. 
63 Cf. h��ákāmîm («sábios») e yōd‘îm («conhecedores») em 34,2; pō‘ălê ’āwen («malvados») em 

34,8; ’anšê-reša‘ («homens iníquos») em 34,8; ’anăšê lēbāb («homens de coração») em 34,10.34, bem 
como śārîm («potentes») em 34, 19; e kabbîrîm («potentes») em 34,24; rešā‘îm («iníquos») em 34,26. 

64 Cite-se a este propósito o título da grande obra sapiencial rabínica Pirqe ’Abot («Dizeres dos Pais»). 
65 Existem igualmente muitos testemunhos do Antigo Médio Oriente que aludem, de um modo 

figurativo ou literal, a esta forma de transmissão do saber [cf. ANET, 412-414; 421-424]. No AT ela 
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Neste universo, sapiencial, o apelo à «escuta» encontra um eco curioso no apelo: 
«adquire a sabedoria (qenēh h�okmâ), adquire o compreensão (qenēh bînâ)» (Pr 4,5). 
Neste apelo, é muito claro que, embora os pais-mestres fossem responsáveis pela 
transmissão da sabedoria, era necessário um empenho insubstituível da parte daquele 
que recebia este ensino e este saber. Embora a ênfase pareça recair sobre o apelo à 
escuta da tradição dos pais-mestres, o importante era adquirir um saber que se 
transmitia. Neste contexto sapiencial, Elihu demarca-se pela precedência que oferece ao 
entendimento (bînâ) e pelo paralelismo com a exortação explícita a «dar ouvidos às suas 
palavras»,.66 O seu objectivo não é simplesmente uma competência intelectual, mas uma 
capacidade de recepção que o predisponha a ler com bînâ (compreensão), os 
acontecimentos e as vicissitudes da sua vida.67 Este uso de bînâ, como condição e 
atitude que prepara para a escuta de palavras e de sabedoria, recorda a afirmação de 
Elihu «é um espírito-sabedoria no ser humano que faz compreender» (32,8-9).  
 
 
2. PRIMEIRA PARTE: PODES UM JUSTO PODEROSO CONDENAR? (Jb 34,17-22) 
 
2.1 TEXTO 
 
17 Pode aquele que odeia o direito governar      17 ha’ap śônē’ mišpāt�  yah�ăbôš / 
e se é um justo poderoso, tu condenas?        we’im- s�addîq kabbîr taršîª‘ //  
18 dizendo a um rei: «Inútil!»           18 ha’ămōr lemelek beliyyā‘al / 
 e «malvado» aos príncipes?           rāšā‘ ’el-nedîbîm // 
19 (ele) que não levanta a face para os potentes     19 ’ăšer lō’-nāśā’ penê śārîm | 
e não distingue o rico do pobre,          welō’ nikkar-šôª‘ lipnê-dāl | 
pois são todos obra das suas mãos?         kî-ma‘ăśēh yādâw kullām // 
20 Num momento morrem, a meio da noite,       20 rega‘ yāmutû wah�ăs�ôt lāylāh / 
são agitados, o povo, e desaparecem,        yegō‘ăšû ‘ām weya‘ăbōrû 
são removidos, o forte, sem mão,           weyāsîrû ’abbîr lō’ beyād // 
21 porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem 21 kî-‘ênâw ‘al-darkê-’îš / 
e todos os seus passos ele vê;           wekol- s�e‘ādâw yir’eh // 
22 nenhuma escuridão e nenhuma obscuridade     22 ’ên- h�ōšek we’ên s�almāwet / 
onde se possam esconder os que fazem o mal.     lehissāter šām pō‘ălê ’āwen // 
 

 
aparece ligada à autoridade do líder (Dt 34,9; Js 1,7-9; 1Rs 2,1-9) ou à própria Tôrâ que no início 
significava apenas «ensino, instrução». A este propósito cf. L.G. PERDUE, “Liminality as a Social Setting 
for Wisdom Instructions”, 114-126. 

66 Cf. Jb 20,3, onde Sofar utiliza a mesma linguagem para fundamentar a autoridade das suas palavras 
num verdadeiro entendimento: «Escutei a instrução como insulto, mas o espírito de entendimento 
responderá por mim». 

67 Este valor semântico de bînâ emerge nas palavras de Sofar quando este fala de um espírito de bînâ 
como a fonte do seu ensinamento (20,3b) e nas de Yhwh, quando este pede a Job que lhe responda se tem 
bînâ, aludindo à compreensão intelectual da origem do mundo (38,4). Esta compreensão é possível 
mesmo se traduzirmos 34,16 como «Se tens entendimento em ti!». Sobre esta valência semântica de bînâ 
consideramos muito oportuno o estudo de M.V. FOX, “Words for Wisdom: hnbt and hnyb; hmr[ and 
hmzm; hc[ and hyvwt”, 149-165. 
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Em 34,17 lemos com a Vg, o Tg e Syr. o verbo yah�ăbôš como um passivo «ser 
governado».68 No segundo membro, a segunda pessoa do singular de taršîª‘ lit. «tu 
condenas» alude directamente à atitude provocadora dos argumentos de Job.69 Em 34,18 
a forma interrogativa ha’ămōr aparece como uma combinação anómala da partícula 
interrogativa com a forma de Inf.Const.. A versão da LXX, Syr. e Vg. propõem a forma 
de ha’ômēr. Seguimos a maioria dos autores, que considera o v.18 como uma 
continuação do v.17, que se estende ao v.19 na descrição do «justo poderoso», 
vocalizando o TM como hā’ămōr «o que diz» ou «dizendo».70 Ainda em 34,18, o termo 
beliyyā‘al parece resultar de uma composição de beli («sem») e yā‘al («ter valor»), 
designando o malvado como «o (ser humano) sem valor». Em 34,20b yegō‘ăšû 
apresenta uma terminação de plural que se pensa ser influenciada pelo nome colectivo 
‘ām. O desejo de manter Deus como o sujeito levou alguns autores a sugerir uma 
emenda do TM para a forma de singular yegwe‘û, modificando ‘ām em šô‘îm, como um 
estrato alto da sociedade (Jb 12,2).71 Pensamos tratar-se de uma emenda desnecessária, 
uma vez que a forma de Pu. permite-nos evidenciar um passivo teológico. Por outro 
lado, a forma de plural yāsîrû não colide, de forma alguma, com o singular ’abbîr que, 
disposta num paralelismo com ‘ām (Jb 4,19; 6,2; 7,3; 24,22), assume a forma de um 
singular colectivo, tornando desnecessária a sua mudança no plural ’abbîrîm.72 
 
lō’-nāśā’ penê śārîm (19) 
 A construção lō’-nāśā’ penê integra uma linguagem tipicamente forense utilizada 
para indicar a imparcialidade-parcialidade no juízo, indicando o facto de favorecimento 
injusto de alguém num processo. O uso da expressão nś’ pnym («levantar a face»), para 
indicar deferência ou parcialidade, é muito claro em Lv 19,15; Sl 82,2; Pr 18,5.73 
Enquanto a menção explícita a śārîm («potentes») revela a convicção que Elihu possui 
da imparcialidade de Deus, inclusivamente, com aqueles que são poderosos, o 
paralelismo com a expressão «faz distinção entre rico e pobre» sublinha que esta 
imparcialidade tem um rosto concreto da não parcialidade entre o rico e o pobre (34,18-
19).74  

 
68 Seguimos os comentários de GORDIS, 382.388; DHORME 517; HABEL, 473; HARTLEY, 454; H.-M. 

WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 84-85. 
69 Sobre a tradução da forma de hiphil taršîª‘ como «condenar» cf. “rš‘” in BDB. Sobre a 

possibilidade do sentido declarativo e da tradução «chamarás de malvado-iníquo?» cf. GORDIS, 389. 
70 Cf. P. JOÜON – T. MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, # 124s; DHORME, 517; HABEL, 475. 
71 Cf. BHS; G. FOHRER, Das Buch Hiob; M. POPE, Job, 258; HABEL, 475. 
72 Cf. BHS. A forma de plural desta sequência de verbos é, sem dúvida, problemática; no entanto, 

pode ser vista como plural colectivo, cuja mudança no singular é muito frequente [cf. Jd 5,22; Jr 46,15; 
GKC, & 144g; A. BLOMMERDE, Northwest Semitic Grammar and Job, 121-122; GORDIS, 389; HABEL, 
475]. 

73 A este propósito, consideramos também muito oportuno o estudo de M.I. GRUBER, “The Many 
Faces of hebrew nś’ pnym ‘Lift up the Face’ ”, 252-60. 

74 Sobre a variedade de idiomas anatómicos usados para descrever o estado emocional nas línguas 
semitas cf. P. DHORME, «L’emploi métaphorique des noms des parties du corps en hébreu et akkadien. 
III. Le visage», 374-99]; F.R. MCCURLEY, A Semantic Study of Anatomical terms in Akkadian, Ugarit and 
Biblical Literature, 8. 
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2.2 COMPOSIÇÃO 
 
 
:: 17 ha’ap śônē’         mišpāt�       yah�ăbôš / 
: we’im- s�addîq          kabbîr       taršîª‘ // 

:: 18 ha’ămōr          lemelek       beliyyā‘al / 
: rāšā‘            ’el-nedîbîm  

= 19 ’ăšer lō’-nāśā’        penê       śārîm | 
= welō’ nikkar-        šôª‘        lipnê-dāl |  
= kî-ma‘ăśēh         YĀDÂW       KULLĀM // 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– 20 rega‘            yāmutû       wah�ăs�ôt lāylāh | 
– yegō‘ăšû           ‘ām        weya‘ăbōrû| 
– weyāsîrû           ’abbîr        lō’ BEYĀD // 

= 21 kî-‘ênâw         ‘al-darkê-      ’îš / 
= WEKOL-          s�e‘ādâw       yir’eh, //  

+ 22 ’ên-h�ōšek         we’ên        s�almāwet / 
+ lehissāter          šām       pō‘ălê ’āwen // 

 
 

:: 17 Pode aquele que odeia      o direito       governar 
: e se (é) um justo         poderoso,      tu condenas, 

:: 18 dizendo          a um rei:      «Inútil»! 
: e «Malvado!»         aos príncipes?  

= 19 (Ele) que não levanta      a face        para os potentes 
= e não distingue        o rico        diante do pobre,  
= porque obra         das SUAS MÃOS    (são) TODOS? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– 20 Num instante        morrem,      a meio da noite  
– são agitados,          o povo,      e desaparecem,  
– e são removidos,         o forte ,      sem A MÃO, 

 = 21 porque os seus olhos     sobre os caminhos    do homem 
 = e TODOS         os seus passos    ele vê; 

+ 22 nenhuma escuridão      e nenhuma     obscuridade, 
+ onde esconder        ali         os que fazem o mal. 

 

 
A segunda parte (34,17-22) é constituída por dois trechos (34,17-19.20-22), cada um 

com três segmentos. ― O primeiro trecho (34,17-19) é formado por dois segmentos 
bimembros e um trimembro, formando os três um único período. O primeiro segmento 
(34,17) abre com a partícula ha’ap que introduz uma hipótese acerca de algo 
inadmissível: que aquele que «odeia o direito» (śônē’ mišpāt�) possa «governar» 
(yah�ăbôš), e que um «justo poderoso» (s�addîq kabbîr) possa «ser condenado como 
iníquo» (taršîª‘). Os dois nomes s�addîq kabbîr aparecem dispostos num assíndeto, 
evidenciando o que é para Elihu a essência da divindade: justiça e poder. O paralelismo 
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entre os dois membros expressa-se numa relação de oposição entre sujeitos: «aquele que 
odeia o direito» e aquele «que é um justo poderoso». Esta oposição sublinha de uma 
forma intensa o paradoxo: se Job estivesse certo, i.e. se Deus «odiasse o direito», não 
poderia governar o mundo. Se Deus governa, é porque ele é um justo.75 O segundo 
segmento (34,18) inicia com um ha interrogativo, que continua o tom de interrogação 
irónica do segmento anterior (34,17). Retoma-se a raiz rš‘ («malvado») do primeiro 
segmento.76 O termo beliyyā‘al («inútil») estabelece um paralelismo curioso com o 
termo rāšā‘ («malvado») explicitando uma das suas dimensões.77 O terceiro segmento 
(34,19), um trimembro, aparece ligado aos segmentos anteriores (34,17-18) através do 
pronome relativo ’ăšer. Este pronome continua a referência ao «justo, poderoso» e o 
tema da incoerência da acusação de Job. O primeiro e o segundo membro aparecem 
ligados pelo paralelismo entre as expressões verbais lō’-nāśā’ («não levanta») e lō’ 
nikkar («não distingue») e pela repetição de penê, acentuando que o agir do justo 
poderoso é determinado por uma indiscutível imparcialidade diante de todos: 
«potentes» (cf. Jb 20,10.19; 31,16). O terceiro membro abre com um kî que justifica 
esta imparcialidade no facto de todos os seres humanos serem obra das «suas mãos».O 
resultado é o de um trimembro de tipo AA’B que fundamenta o agir justo de Deus como 
uma relação imparcial com todo o ser humano, pelo simples motivo de todos serem suas 
criaturas.  

 
 

:: 17 Pode aquele que odeia      o direito       governar 
: e se (é) um justo         poderoso,      tu condenas, 

:: 18 dizendo          a um rei:      «Inútil»! 
: e «Malvado!»         aos príncipes?  

= 19 (Ele) que não levanta      a face        para os potentes 
= e não distingue        o rico        diante do pobre,  
= porque obra         das SUAS MÃOS    (são) TODOS? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– 20 Num instante        morrem,      a meio da noite  
– são agitados,          o povo,      e desaparecem,  
– e são removidos,         o forte ,      sem A MÃO, 

 = 21 porque os seus olhos     sobre os caminhos    do homem 
 = e TODOS         os seus passos    ele vê; 

+ 22 nenhuma escuridão      e nenhuma     obscuridade, 
+ onde esconder        ali         os que fazem o mal. 

 

 
75 Cf. o uso de expressões semelhantes no contexto da literatura sapiencial (ex: «odiar o 

entendimento» Pr 1,22) [cf. TDOT, 4:198-200; HARTLEY, 449]. 
76 Curiosamente, no primeiro segmento (34,17), rš‘ aparece na forma verbal de Hip. com um sentido 

de «condenar como iníquo», enquanto neste segmento (34,18) aparece na forma simples de substantivo 
“malvado” [cf. BDB, 957].  

77 Cf. Jb 21,28, onde o nobre é comparado aos malvados. Quando o rei é declarado beliyyā‘al isto 
significa anunciar a sua queda (Jz 19,22; 20,13). 
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Os três segmentos (34,17.18.19) realçam um paralelismo de oposição entre «aquele 
que odeia o direito» e «um justo poderoso» (34,17), e de identificação entre os termos 
«malvado» e «inútil» (34,18.19), terminando com uma dupla afirmação da 
imparcialidade de Deus – «não levanta a face» e «não distingue» (34,19) – sob a qual 
Elihu declara a contradição de que o «justo» possa agir injustamente. Se Deus é a 
personificação da justiça e do poder, é impossível acusá-lo de injustiça. ― O segundo 
trecho (34,20-22) é composto por três segmentos: o primeiro (34,20) um trimembro e os 
dois últimos bimembros (34,21-22). No primeiro segmento (34,20), a forma de terceira 
pessoa de mas. pl. dos verbos yāmutû («morrem»), ya‘ăbōrû («desaparecem») e yāsîrû 
(«serão removidos») sugere que o sujeito seja ainda «todos» («potentes, ricos e pobres») 
que, por serem «obra das mãos» do «grande justo» (34,19), estão sujeitos ao seu 
domínio de justiça (34,20). Esta continuidade de sujeito é também confirmada pelo 
paralelismo entre os verbos yāmutû («morrer») e ya‘ăbōrû («desaparecer»), que insiste 
na fragilidade de todos os seres humanos. No terceiro membro, a referência a lō’ beyād 
(«sua mão») explicita que esta fragilidade pode não ser apenas consequência de um 
desastre natural («mão» humana) mas o resultado de uma intervenção de Deus (cf. Lm 
4,6; Dn 2,34; 8,25). O resultado final é o de um trimembro de tipo AA’B. O segundo 
segmento (34,21) liga-se ao anterior por um kî que introduz a causa imediata desta 
intervenção de Deus. A referência a ‘ênâw («os seus olhos»), juntamente com o verbo 
yir’eh («ele vê»), continua, implicitamente, a situar Deus como o sujeito da acção. O 
paralelismo entre as expressões ‘al-darkê («sobre os caminhos») e s�e‘ādâw («seus 
passos») não deixa dúvida de que o objecto do ver de Deus é o agir humano. Neste 
contexto, a expressão wekol («todos») sublinha que não existe nada no comportamento 
humnao – acção e palavra – que escapa a este olhar. O terceiro segmento (34,22) 
continua o tema da vigilância de Deus. Abre com duas imagens sinónimas h�ōšek 
(«escuridão») e s�almāwet («obscuridade»), ambas precedidas pelo advérbio de não-
existência ’ên, e prossegue, no segundo membro, com o verbo str («esconder») e o seu 
objecto pō‘ălê ’āwen («os que fazem o mal»), explicitando aquilo que é impossível 
ocultar a Deus: os que fazem o mal. No seu conjunto, a parte (34,17-22) procura 
apresentar e defender o poder e a justiça de Deus, afirmando como absurdo acusá-lo de 
injustiça (34,17-18). Segundo Elihu, o poder e a justiça de Deus manifestam-se por uma 
imparcialidade com todos os seres humanos (34,19) e concretiza-se numa intervenção 
(34,20), que é legitimada pelo seu olhar vigilante, que tudo vê, de um modo particular a 
acção dos malvados (34,21-22).  

 
 
2.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Vê todos os seus passos 
 Em 34,20-22, Elihu explicita o agir justo de Deus como uma solicitude à qual 
ninguém pode escapar. As suas palavras aproximam-se de Jr 16,17. O oráculo de 
Jeremias situa-se num contexto de julgamento divino, onde se anuncia uma punição 
(16,16) e se garante a vigilância e o poder de Deus sobre todos os caminhos do ser 
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humano (16,17). Jeremias reafirma esta certeza do olhar vigilante de Deus em 32,19, 
onde assegura a retribuição-julgamento de Deus de acordo com o agir de cada um. Esta 
reflexão encontra muitos outros ecos – implícitos e explícitos – no âmbito 
veterotestamentário, revelando a importância que esta certeza havia adquirido no âmbito 
profético (Am 9,2-4), cultual (Sl 33,13-15; 139,7-12) e sapiencial de Israel (Pr 5,21). 
Elihu evoca-a na imagem de um Deus que tem os «seus olhos sobre os caminhos do 
homem» e «vê todos os seus passos» (‘ênâw ‘al-darkê-’îš s�e‘ādâw yir’eh).78 A 
indicação de que «os caminhos... os seus passos» (darkê e s�e‘ādâw) são os caminhos e 
os passos dos pō‘ălê ’āwen («que fazem o mal» 34,22), juntamente com a referência 
explícita à morte, desaparecimento e remoção dos kabbîrîm (34,20), sugere que o 
contexto continua a ser o da certeza de um julgamento, que assegura não só o agir justo 
de Deus mas também o seu envolvimento na história humana. O Deus que tudo vê é um 
Deus imparcial e comprometido com a vida humana.  
 
 

 
78 Esta orientação versus um julgamento constitui apenas um dos traços que marca o mundo semântico 

da expressão s�e‘ādâw yir’eh («os seus passos ele (Deus) vê» 34,20). Existem alguns outros, como a 
menção de a um simples ver (Gn 6,12; 11,5; Ex 3,4; 12,13.23), ou a uma manifestação da ternura (Lm 
3,50), misericórdia (Is 38,5; Sl 138,6). 
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3. SEGUNDA PARTE: UM TEMPO PARA O DIREITO (Jb 34,23-28) 
 

3.1 TEXTO 
 
23 Porque é que ele não fixa ao homem um tempo,   23 kî lō’ ‘al-’îš yāśîm ‘ôd / 
para comparecer a julgamento diante de Deus?    lahălōk ’el-’ēl bammišpāt� // 
24 Ele enfraquece os poderosos sem os interrogar    24 yārōª kabbîrîm lō’- h�ēqer / 
e coloca outros no seu lugar,          wayya‘ămēd ’ăh�ērîm tah�tām // 
25 pois ele reconhece as suas obras        25 lākēn yakkîr ma‘bādêh�em / 
derruba-os de noite e são esmagados.       wehāpak laylā weyiddakkā’û // 
26 Como malvados os fere           26 tah�at-rešā‘îm sepāqām /79 
num lugar visível,             bimqôm rō’îm // 
27 porque eles se afastam dele         27 ’ăšer ‘al-kēn sārû mē’ah�ărâw / 
e não entendem todos os seus caminhos,      wekol-derākâw lō’ hiśkîlû // 
28 para fazer chegar até ele o grito do pobre     28 lehābî’ ‘ālâw s�a‘ăqat-dāl / 
e escutar o grito dos oprimidos.         wes�a‘ăqat ‘ăniyyîm yišmā‘ // 
 

Em 34,23a, alguns autores persistem em considerar ‘ôd um erro de haplografia 
provocado pela terminação do termo anterior yāśîm. Apesar da proposta de mudança de 
‘ôd em mô‘ēd, preferimos manter o TM, relacionando ‘ôd com o termo árabe ‘id 
(«tempo determinado»). Em 34,25a, interpreta-se a forma Hif. do verbo nkr, yakkîr («ele 
conhece»), como a escrita defectiva de ya‘akōr («ele prova, destrói»), com o objectivo 
de melhorar o paralelismo entre os dois membros. Preferimos manter o TM, baseando-
nos no facto da ausência de paralelismo ser muito comum nos discursos de Elihu 
(34,22-26), e típica de um pensamento em progresso. Em 34,28 A LXX omite o último 
segmento juntamente com vv.29-33. Todos os comentários referem este facto, porém 
sem acrescentar nenhuma explicação. É possível supor que os autores da LXX tenham 
tido diante de si um texto diferente daquele que serviu de base ao TM; ou que tenham, 
simplesmente, considerado o texto muito difícil de entender no seu contexto actual. 
Decidimos trabalhar com o presente TM e tentar, com a ajuda da Análise Retórica 
Bíblica, perceber esta dificuldade. 

 
lahălōk ’el-’ēl bammišpāt� (23) 
 A expressão «porque não se fixa ao homem…para comparecer em julgamento diante 
de Deus» evoca uma linguagem bíblica, tipicamente, forense, sob a qual se refere a 
iniciativa de instaurar um processo. Normalmente, o sujeito gramatical do verbo é 
aquele que submete o caso ou denuncia o culpado e o terminus ad quem a pessoa que 
julga ou a quem o acusado se dirige.80 A surpresa que a interrogação feita em 34,23 
constitui parece simplesmente sublinhar a função que Elihu assume como aquele que se 
atreve a submeter o caso a julgamento.  
 

 
79 Seguimos BDB, 1065, embora conheçamos que alguns estudos de filologia semita traduzam, neste 

caso, tah�at como «entre» [cf. M. DAHOOD, “Northwest Semitic Philology and Job”, 71]. 
80 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 198-199.  
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3.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

:: 23 kî lō’ ‘al-’îš        yāśîm        ‘ôd / 
:: lahălōk          ’el-’ēl       bammišpāt� // 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ 24 yārō‘ª          kabbîrîm      lō’- h�ēqer / 
+ wayya‘ămēd        ’ăh�ērîm       tah�tām // 

:: 25 lākēn         yakkîr       ma‘bādêhem / 
:: wehāpak         LAYLĀ       weyiddakkā’û //  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 26 tah�at-         rešā‘îm       sepāqām / 
+ bimqôm         RŌ’ÎM // 

– 27 ’ăšer ‘al-kēn       sārû        mē’ah�ărâw / 
– wekol         -derākâw       lō’ hiśkîlû // 

– 28 lehābî’ ‘ālâw       s�a‘ăqat-      dāl / 
– wes�a‘ăqat         ‘ăniyyîm      yišmā‘ // 

 
 
:: 23 Porque não ao homem     (se) fixa       um tempo, 
:: para comparecer        diante de Deus     em juízo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ 24 Ele esmaga       os poderosos,    sem os interrogar 
+ e coloca         outros       em seu lugar, 

:: 25 porque         ele reconhece     as suas obras, 
:: os derruba         de NOITE      e são esmagados. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 26 Como         malvados     os fere, 
+ num lugar         VISIVEL, 

– 27 (que) porque       se afastam     (por detrás) dele, 
– e todos          os seus caminhos    não entendem,  

– 28 para fazer chegar a si    o grito       do pobre; 
– e o grito         dos oprimidos    escuta. 

 

 
A parte (34,23-28) é composta de três trechos: 34,23.24-25.26-28. ― O primeiro 

trecho (34,23) é formado por um único segmento bimembro, ao qual a preposição kî, 
colocada no início do segmento, atribui um sentido de interrogação. Os dois termos ‘ôd 
(«tempo») e bammišpāt� («juízo») aparecem num paralelismo simétrico, esclarecendo 
que o tempo que se procura é um tempo de julgamento.81 ― O segundo trecho (34,24-
25) é constituído por dois segmentos bimembros, que formam um único período. O 
texto não diz explicitamente quem é o sujeito deste castigo, porém a menção explícita 
de Deus, no trecho anterior (34,23), e a continuidade do tema de juízo-punição sugere 

 
81 Sobre a ideia de comparecer em juízo diante de Deus cf Jb 9,32; 14,3; 22,4. 
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que seja Deus. O objecto do agir punitivo de Deus aparece explicitamente mencionado 
no primeiro segmento (34,24) na figura dos kabbîrîm («potentes») e ’ăh�ērîm 
(«outros»). Os verbos yārō‘ª («esmagar») e ya‘ămēd («colocar») e as expressões lō’- 
h�ēqer («sem os interrogar») e tah�tām («em seu lugar») indicam a forma concreta 
como se expressa este castigo. O segundo segmento (34,25) é introduzido pela 
preposição lākēn que, juntamente com o verbo yakkîr («reconhecer-retribuir»), tenta 
justificar o motivo deste agir de Deus. No segundo membro, o agir de Deus é 
reafirmado pelo verbo hāpak («derrubar»), através do qual Elihu liga a justificação à 
consequência: porque Deus «retribui» as obras dos poderosos, «derruba-os» e esmaga-
os, quando eles menos esperam («de noite»). No conjunto do trecho, evidencia-se ao 
nível lexical o paralelismo entre os verbos yārō‘ª («enfraquecer») e wayya‘ămēd 
(«colocar»), e entre wehāpak («derrubar») e yārō‘ª («esmagar»), sob os quais se 
intensifica as dimensões do poder de Deus.82 Elihu tenta demonstrar a Job que Deus não 
só tem poder, como o executa numa retribuição-punição dos poderosos (34,24). ― O 
terceiro trecho (34,26-28) é composto de três segmentos bimembros. O primeiro 
segmento (34,26) inicia com a preposição tah�at («como»), ligando a acção de esmagar 
e derrubar os poderosos à de os ferir como malvados. Existe uma falta de paralelismo 
entre os dois membros, evidenciando-se apenas que a acção punitiva de Deus tem 
também uma manifestação pública e visível, num lugar determinado (bimqôm). O 
segundo segmento (34,27) abre com um pronome relativo ’ăšer, que associado à 
expressão ‘al-kēn, transforma o segmento numa espécie de justificação da afirmação 
feita no segmento anterior (34,26): Deus fere os poderosos como iníquos e sem 
necessidade de julgamento, pelo simples motivo de que não compreendem os seus 
caminhos, nomeadamente a retribuição do seu agir. O terceiro segmento (34,28) é 
introduzido pela preposição le que liga este segmento aos segmentos anteriores, 
concluindo o ciclo punição-justificação-finalidade. A finalidade é expressa pelo verbos 
hābî’ («fazer chegar, aproximar») e yišmā‘ («escutar»), indicando que a finalidade da 
punição não é a simples destruição do mal mas assegurar que o grito do pobre e o 
lamento dos oprimidos, o sofrimento de todos os que foram esmagados pelo agir dos 
malvados, possa chegar até Deus.83 Esta finalidade permite que o grito e o lamento 
sejam as testemunhas da crueldade dos malvados, tornada perceptível pela intervenção 
punitiva de Deus.  

No seu conjunto, a terceira parte (34,23-28) convoca a necessidade de um que o 
poder e a justiça de Deus executa espontaneamente numa retribuição natural daqueles 
que não compreendem os caminhos de Deus (34,23).84 Os malvados (34,22) e os 
poderosos (34,24) aparecem como aqueles que vivem uma espécie de alheamento e 
ateísmo prático (Sl 10,4-11), sem qualquer temor de Deus (Sl 36,2), transferindo o 
centro da sua existência para si mesmos, arrogando-se o direito de realizar todas as 

 
82 Cf. Jb 5,9; 9,10; 36,26, onde esta expressão assume o significado de «sem limite». 
83 G. KARUMATHY, Out of My Distress, O Yhwh! Outcry in the Hebrew Bible, 50-84. 
84A dimensão negativa da incompreensão que atinge os malvados está muito presente na linguagem 

sapiencial: Pr 13,15; 16,22; Sl 111,10. 
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formas de opressão sobre os mais frágeis da sociedade.85 Surpreendentemente, a 
finalidade do seu julgamento-punição não é a sua simples destruição, mas a abertura de 
um caminho ao grito do pobre e ao lamento dos oprimidos, a fim de que eles possam 
chegar até Deus e ser resgatados (34,28).  
 
 
3.3 CONTEXTO BÍBLICO 
  
Escuta o lamento do oprimido 
 A disposição retórica da parte (34,23-28) sugere que o primeiro objectivo da punição 
do malvado seja permitir que o grito (s�a‘ăqat) do pobre possa chegar a Deus. Esta 
ideia de que Deus escuta o «grito» do oprimido-aflito constitui um aspecto determinante 
da revelação de Deus, marcando os primeiros tempos da humanidade (Gn 4,10), a 
história das origens de Israel (Ex 2,23-25; 3,7-10) e o próprio código da Aliança (Ex 
22,21-22).86 Neste texto, a dimensão de opressão é sublinhada pelo uso específico da 
raiz ‘nh («oprimir, afligir» v.21), colocada num dinamismo de oposição com šm‘ 
(«escutar»). Este dinamismo aparece em ambos os casos enfatizado pela sequência Inf. 
Abs. + Impf. (lit. «oprimir oprimireis» «escutar escutarei»), sublinhando a necessidade 
de obediência a estes mandamentos. A experiência de que Deus escutou a opressão que 
pesava sobre Israel é paradigma de que Deus escutará sempre o grito do oprimido, onde 
quer que ele se manifeste. A garantia da justiça de Deus permanecerá sempre ligada à 
sua história de aliança com Israel, onde Deus será sempre invocado como um juiz justo 
que escuta o lamento do pobre e do oprimido (Sl 17,1; 18,1; 34,7; 116,1; Jr 18,19; Mq 
7,7) e como aquele que faz prevalecer o direito contra o mal e toda a prepotência (Sl 
10,17-18; 22,25; 55,20; Dn 2,21).87 Ao indicar que a finalidade da punição do malvado 
é a escuta do grito do pobre, Elihu permite-nos situar a sua defesa do agir justo de Deus 
num contexto de interacção e de aliança, que marca a história entre Deus e o seu povo.  
 
 

 
85 De facto, a divisão da parte (34,22-26) em três trechos de apenas dois segmentos mostra um grande 

equilíbrio, confirmado pela unidade de um vocabulário de justiça e punição («julgamento»,34,23; «sem 
interrogar», 34,24; «derrubar», 34,25; e «ferir», 34,26) com os seus consequentes personagens 
(malfeitores, 34,22; e potentes, 34,24) que não podem fugir ao confronto com Deus (34,23).  

86 A ideia de que o pobre é objecto de uma protecção particular da divindade não é apanágio do Deus 
de Israel. Para um paralelo interessante com a literatura sapiencial extra-bíblica, oriunda da Mesopotâmia 
(Código de Hammurapi (1728-1686 a.c.); a Teodiceia de Babilónia (1000 ªC.); Hino a Ninurta; 
Provérbios de Utnapishtim); do Egipto (Eloquent Peasant; Instruções de Amenemope (1000 ªC.) e de 
Ugarit (Épico de Aqhat) [cf. ANET, 151.164-178.408. 421-424); G. LAMBERT, Babylonian Wisdom 
Literature, 87-89.119.132-145; F.Ch. FENSHAM, “Widow, Orphan, and the poor in Ancient Near Eastern 
legal and Wisdom Literature”, 129-139]. Para outros exemplos cf. Gn 16,11 (a aflição de Agar); Gn 
21,16-17 (grito do pequeno Ismael); Gn 29,33; 30,6.17.22 (a súplica das matriarcas); 1Sm 1,10-20 (o 
apelo de Ana); Dt 10,18; 1Sm 2,5-8; Os 14,4; Sl 68,6; 146,9 [cf. NIDOTTE 3: #7590, 827-830; G. 
KARUMATHY, Out of My Distress, O Yhwh! Outcry in the Hebrew Bible, 50-84]. 

87 Cf. P. BOVATI, «La dottrina dell’ascolto nell’Antico Testamento», 52. 
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4. TERCEIRA PARTE: QUEM O CONDENARÁ? (Jb 34,29-32) 
 
4.1 TEXTO 
 
29 Mas se ele fica tranquilo, quem o condenará?    29 wehû’ yašqit� ûmî yaršìª‘  
se esconde a sua face quem o perceberá?      weyastēr pānîm ûmî yešûrennû  
sobre o povo e sobre o ser humano, juntamente,    we‘al-gôy we‘al-’ādām yāh�ad  
30 acerca do governo e do ser humano corrupto,    30mimmelōk ’ādām h�ānēp 
das armadilhas do povo.           mimmōqšê ‘ām  
31 Porquê dizer a Deus:            31 kî-’el-’ēl h�e’āmar 
«Levo-a, sem ter agido corruptamente.       nāśā’tî lō’ ’eh�bōl  
32 Ensina-me para além do que eu vejo,       32 bil‘ădê ’eh�ĕzeh ’attāh hōrēnî 
 se cometi uma transgressão, não a voltarei a fazer.»   ’im-‘āwel pā‘altî lō’ ’ōsîp 
 
 

Na opinião de muitos autores o texto de 34,30 parece estar danificado, faltando-lhe 
pelo menos um verbo. Alguns consideram-no uma glosa a 34,24-26 outros ligam-no a 
34,29c, emendando mimmelōk («de governar») em mamlīk («ele faz governar»).88 Dada 
a disparidade de opiniões, a nossa sugestão é a de mante o verbo «vigiar» (34,29c) e 
atribuir a mimmelōk o sentido nominal da forma hebraica de Inf.Const. («governo»), 
evitando impor à preposição min o seu valor comum de preposição.89 Em 34,31a, 
sugere-se que o h�e de h�e’āmar seja ligado a ’ēl, lendo kî-’el-’ĕlôah� ĕ’mōr («mas 
diz a Eloah»); ou que o texto assuma a vocalização de kîl-’elle ’emōr («agora diz, a 
respeito de todas estas coisas»). No segundo membro, existe também a proposta de 
emendar nāśā’tî («eu nasci») em niśśē’tī («eu errei»). Preferimos, em ambos os casos, 
seguir uma tradução literal e considerar h�e’āmar uma forma de interrogação («porque 
a Deus dizer», cf. Tg.) e traduzir nāśā’tî como a forma de perf. Ql. do verbo nś’ «eu 
levo».90 O termo ’eh�bōl («corrupto») evoca o campo semântico de pecado (Neh 1,4.6). 
Este é também o sentido que prevalece em Jb 21,17 e no Sl 140,5, onde o paralelismo entre 
rešā‘îm e gē’îm sugere a tradução de «pessoa corrupta», «malvada» ou «pecadora».91 Em 
34,32a, pensa-se que ‘ădê seja um erro de ditografia, supérfluo e sem sentido, e sugere-
se a leitura de ‘adē «até». De novo, preferimos a tradução literal da preposição bil‘ădê 
(«além, excepto»).92 A raiz yrh (III), com paralelos na língua Aram. e Árab. apresenta 
uma etimologia complexa e muito discutida. No entanto, não existem dúvidas de que a 
forma verbal de Hif. designa a acção de «instruir» ou de «ensinar»,  com relativa 
frequência na poesia e na literatura sapiencial: dezoito vezes, das quais sete se situam no 
livro de Job. 
 
 

 
88 Cf. G. FOHRER, Das Buch Hiob; R. GORDIS, 392-393. 
89 Baseamo-nos em P. JOÜON – T. MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, &124k, 432-439. 
90 Cf. S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary, 263; G. HÖLSCHER, Das 

Buch Hiob; DHORME, 525; A. de WILDE, Das Buch Hiob; H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 89. 
91 Cf. G.R. DRIVER, “Studies in the Vocabulary of the Old Testament VI”, 375-85]. 
92 Cf. BDB, 116. 
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4.2 COMPOSIÇÃO 
 
 
+ 29 wehû’         yašqit�        
ûmî           yaršiª‘ 

+ weyastēr        pānîm        
ûmî           yešûrennû  

:: we‘al-gôy        we‘al-’ādām      yāh�ad  
– 30 mimmelōk        ’ādām        h�ānēp   
– mimmōqšê        ‘ām  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:: 31 kî-’el-’ēl                 he’āmar  
: nāśātî          lō’ ’eh�bōl  

: 32 bil‘ădê       ’eh�ĕzeh        ’attāh hōrēnî 
: ’im-‘āwel        pā‘altî        lō’-’ōsîp  
 

 
+ 29 Mas se ele       fica tranquilo,     
quem           o condenará?  

+ e se esconde        a sua face,       
quem           o perceberá? 

:: Mas sobre o povo      como sobre o ser humano    todos, 
– 30 (quem) do governo     de um ser humano      corrupto, 
– (quem) das armadilhas    do povo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 31 Porquê a Deus               dizer: 
:: «Levo(-o),        sem ter agido corruptamente, 

: 32 além do que      vejo,         tu  ensina-me, 
: se transgressão      cometi,       não o voltarei a repetir?» 

 
 
 

A terceira parte (34,29-32) é composta por dois trechos: 34,29-30.31-32. ― O 
primeiro trecho (34,29-30) é formado por três segmentos. O primeiro segmento 
(34,29ab), um bimembro, expressa na preposição mî uma interrogação que indica a 
impossibilidade de condenar (yaršiª‘) Deus pelo facto de ele manter a sua serenidade 
(yašqit�).93 O segundo segmento (34,29cd) repete a mesma estrutura de interrogação. 
Elihu parece regressar ao seu pensamento sobre a absoluta liberdade de Deus, 
colocando a hipótese do seu cessar de agir e do seu desaparecimento, como actos da sua 
absoluta liberdade impossíveis de ser condenados. No terceiro segmento (34,29e-30), 

 
93 o campo semântico de šqt coincide sempre com a ideia de estar tranquilo ou em descanso. Esta 

tranquilidade, juntamente com o repouso de todos os sofrimentos, aparece em algumas situações, como o 
estado ideal e a consequência de uma rectidão (Is 30,15; 32,17). 
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todas as frases são «nominais», não existe um verbo explícito que indique a acção.94 À 
semelhança dos segmentos anteriores (34,29a-d), este segmento abre com um waw 
adversativo. É seguido pelos termos gôy e ’ādām, que identificam os dois sujeitos com 
os quais Deus se confronta: o povo e o ser humano. Os termos mimmelōk («governo»), 
mimmōqšê («armadilha») aparecem dispostos numa simetria que permite associar a 
ideia de «um governo corrupto» à de colocar «armadilhas ao povo».95 No seu conjunto, 
este trecho (34,29-30) sublinha a absoluta liberdade de um Deus justo, cujo silêncio ou 
ausência podem constituir actos da sua livre vontade diante do mal generalizado. ― O 
segundo trecho (34,32-32) é composto de dois segmentos: 34,31.32. No primeiro 
segmento (34,31) aparece uma referência explícita a Deus. Este segmento inicia 
surpreendentemente com um kî que, associado ao verbo he’āmar, faz uma afirmação 
sob a forma de pergunta – porque a Deus dizer? – insinuando o seu absurdo. No 
segundo membro (34,31a), a negação lō’ associada ao verbo ’eh�bōl («sem ter feito o 
mal») sugere que o objecto omitido pelo primeiro verbo nāśātî («levo-a») se refere à 
punição a suportar. O segundo segmento (34,32) parece continuar o pensamento do 
primeiro (34,31), indicando agora o que se pode dizer a Deus. A acção é centrada nos 
verbos ’eh�ĕzeh («ver») e pā‘altî («fazer»), numa ligação estreita com os objectos 
hōrēnî («ensina-me») e lō’-’ōsîp («não o voltarei a repetir»). Elihu evoca um apelo ao 
ensino e à compreensão dos desígnios de justiça de Deus, que escapam a uma 
visibilidade («além do que vejo» 34,32ab). Só Deus pode instruir acerca dos caminhos 
surpreendentes da sua justiça (36,22) e transformar a linguagem violenta (34,31b) numa 
linguagem pacífica (34,32b). No seu conjunto, este trecho (34,31-32) procura remeter 
Job para o erro da sua argumentação, sugerindo que reconheça o seu erro (34,31) e 
confesse a sua culpa (34,32). No seu conjunto, a parte (34,29-32) coloca a liberdade e 
autoridade de Deus sobre o seu próprio agir, em relação a todo o comportamento 
humano, seja individual seja colectivo (34,29c-30). Estas afirmações sobre Deus tornam 
os argumentos de Job insustentáveis (34,31), abrindo-o à confissão e à correcção da sua 
atitude (34,32).  

 
 

 
94 Para o início do terceiro segmento (34,29c), tentamos seguir a proposta da Análise Retórica Bíblica, 

que ao nível sintáctico não só separa as duas questões como atende à evidência linguística dos termos 
sinónimos gôy e ‘ām, situados um no início do v. 29c e outro no fim do v. 30. A mesma escolha foi já 
sugerida por alguns comentários importantes [cf. GORDIS, 392-393]. 

95 Antecedido de um min, ’ādām adquire o mesmo sentido de ’îš (Gn 23,6; 39,11). Tudo indica que 
enquanto «povo» integra o círculo dos governadores iníquos, controlados pela justiça retributiva de Deus 
(Jb 34,17-20), «todo o ser humano» (’ādām yāh�ad) refere-se ao mundo dos vivos que tem a capacidade 
de aniquilar a vontade de Deus (Jb 34,13-15). Note-se ainda que mimmōqšê («armadilha») é uma 
metáfora que alude àqueles que enganam os outros com as suas redes de maldade (Ex 10,7; Jz 2,3; 1Sm 
18,21). 
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4.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Se esconde a sua face 
 Um dos aspectos determinantes da parte (34,29-32) é a afirmação da absoluta 
liberdade de Deus, colocada sob a sua decisão de «ficar tranquilo» e «de esconder a sua 
face». No AT, a expressão yastēr pānîm («esconde a sua face») indicar, de preferência, 
uma brecha na relação entre Deus e Israel (Dt 31,17.18; Is 59,2; 64,7; Mq 3,4). O seu 
campo privilegiado é o livro dos Salmos, principalmente os salmos de lamento, onde se 
admita que o inocente e o justo continuam a experimentar a sua ausência (Sl 13,2; cf. 
ainda Sl 10,11; 13,2; 22,25; 277,9; 30,8; 31,21; 44,25). Porém, existem casos, como Is 
45,15, em que a expressão yastēr pānîm indica a absoluta liberdade do ser e do agir de 
Deus.96 A ideia que prevalece não é a de um Deus que se esconde mas a de um agir 
inesperado.97 Deus nunca se esconde de Israel, mas sim das nações que só conhecem a 
Deus e os seus caminhos quando testemunham a sua acção na vida do seu povo.98 
Considerado no âmbito desta interpretação, Elihu parece colocar Job diante de um Deus, 
cujo agir justo na história é marcado por uma absoluta liberdade que escapa à evidência 
e ao controlo humanos. Segundo Elihu, a intervenção de Deus supõe sempre um agir 
justo, livre e surpreendente («se fica tranquilo, se esconde a sua face»), onde a 
dificuldade de vê-lo é paralela à impossibilidade de condená-lo («quem o condenará?… 
quem o verá?» 34,29). 
 

 
 

5. CONCLUSÃO: O QUE CONHECES DI-LO! (Jb 34,33) 
 
 

5.1 TEXTO 
 
* 33 Pensas que ele retribuirá porque tu rejeitas?   33 hamē‘immekā yešalmennāh kî-mā’astā  
* Porque és tu que decides e não eu,      kî-’attāh tibh�ar welō’-’ānî  
* diz então o que conheces.         ûma-yāda‘tā dabbēr  
 

Segundo a maioria dos autores, 34,33 parece constituir um outro caso de crux 
interpretum.99 A conjunção îm sugere aquilo que está com alguém, «a sua opinião». O 
sufixo feminino singular do verbo yešalmennāh parece constituir um pronome neutro 
que pretende referir-se àquilo que o precede, neste caso a transgressão que Job afirma 

 
96 Cf. THAT [2: 174-82]; NIDOTTE [3: #6259,301-303]. Sobre o uso veterotestamentário da expressão 

yastēr pānîm cf. ainda E.R. FRIEDMAN, “The Biblical Expression mastîr pānîm”, 139-148; J.G. HEINTZ, 
«De l’absence de la statue divine au ‘Dieu qui se cache’ [Isa. 45 :15]», 427-37; S.E. BALENTINE, “A 
Description of the Semantic Field of Hebrew Words for ‘Hide’ ”, 137-53; 1983. 

97 Posição assumida por C. WESTERMANN, Isaiah 40-66, 170: “Henceforth God’s action in history is a 
hidden one”.  

98 Cf. Is 28,21 onde se fala desta intervenção de Deus como zār ma‘ăśēhû («estranho o seu feito») e 
nokriyyâ ‘ăbôdātô («misterioso o seu agir»). 

99 Cf. GORDIS, 394; HABEL, 476. 
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não ter cometido (cf. Jb 33,14).100 Não é fácil determinar o sentido básico de mā’astā, 
uma vez que os diversos contextos em que a raiz m’s ocorre permitem diferentes 
traduções.101 As ocorrências mais antigas revelam uma proximidade grande com o 
sentido de «estimar, valorizar», de onde se fez derivar outros significados como 
«desprezar» ou «rejeitar».102 É certamente desta rejeição de Deus que Elihu fala em 
34,33, tornando absurda qualquer retribuição. 
 
 
5.2 COMPOSIÇÃO 
 
 
– 33 hamē‘immekā      yešalmennāh      kî-mā’astā  
– kî-’attāh         tibh�ar       welō’-’ānî / 
 : ûma-yāda‘tā       dabbēr // 
 
 
+ 33 Pensas        que ele retribuirá    porque tu rejeitas? 
– porque és tu        que edecides      e não eu,  
 – aquilo que conheces     di-lo! 
 

 

A quinta parte (34,33) é composta por um trecho com um único segmento trimembro. 
Nos dois primeiros membros, a composição de kî + verbo evidencia um paralelismo de 
duas atitudes «porque tu rejeitas» e «porque tu decides». Elihu convida Job a formular 
uma avaliação da situação. Fá-lo interrogando Job sobre qual é então a sua opinião 
sobre o que Deus fará quando o pecador se converter. Será que Job pensa que Deus 
retribuirá pelo simples facto de que Job rejeita o facto de não ter cometido transgressão 
(34,32)? Isto é Deus punirá a arrogância de Job? Em 33,23-30 Elihu fala de um 
restabelecimento físico e da relação pessoal do ser humano provado. Porém, aos olhos 
de Elihu, Job parece não querer aceitar tal argumentação. É ele que escolhe-decide não 
Elihu (34,33b). Talvez porque Elihu sente que Job queira preservar a sua liberdade no 
julgamento e não depender dos argumentos e convicções de Elihu. Por isso, Elihu 
convida-o a dizer também ele o que conhece (34,33c). A configuração é a de um 
trimembro de tipo AA’B, onde uma interrogação e a sua justificação constituem a base 
de um convite directo a que Job se pronuncie sobre o seu conhecimento acerca do agir 
de Deus. 
 

 
100 Cf. DHORME, 526. 
101 Parece tratar-se de uma raiz, até ao momento com poucos ecos nas outras línguas semitas. Existe a 

possibilidade de relacioná-la com o termo Árab. ma‘asa («rejeitar») e com o termo Akk. mašû 
(«esquecer») ou mêšû («desvalorizar») [cf. CAD, 10: 41-42; TDOT, 8: 47-48; NIDOTTE, 3: #4415, 832-
33]. 

102 Quando prevalece o sentido negativo, m’s indica a «rejeição humana de Deus», sob a forma de 
rejeição da sua palavra, mandamentos ou até mesmo dos seus dons (1Sm 15,23.26; Is 8,6-8¸ Jr 6,19); 
quando impera o sentido positivo, indica a «rejeição do mal, da injustiça ou dos ídolos» (Pr 3,11; 15,3.2). 



Jb 34,2-37 
 

175 

5.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 

És tu que decides 
 A expressão «porque és tu que decides e não eu» adquire um significado particular 
ao retomar o verbo bh�r. já usado no inicio da sequência em 34,3. Não é claro a que 
escolha Elihu se refere. Em alguns textos bíblicos fala-se da escolha humana como um 
acto religioso de confissão (Dt 30,19), noutros da escolha como decisão (Is 56,4). No Sl 
25,12 o salmista afirma que quem deseja ser instruído por Yhwh, será instruído naquilo 
que diz respeito ao modo como deve escolher-decidir. Em Jb 34,33 o autor retoma o 
verbo bh�r já usado em 34,3 com o sentido de examinar, indicando que no contexto de 
um acto judicial a decisão deve ser tomada como uma escolha entre o que é bom e o que 
é mal. Esta escolha não se limita a um simples exame da situação, mas envolve uma 
decisão e um juízo.103 Elihu confronta Job com a sua decisão de aceitar ou não os seus 
argumentos e de colocar os seus, unindo o apelo inicial a compreender (34,16) a um 
dizer «aquilo que conhece». Elihu remete Job para uma dinâmica de conhecimento 
centrados na experiência do agir absolutamente livre e surpreendente de Deus na vida 
humana. Um texto que ilustra um pouco esta dinâmica é Is 53,11. Este texto descreve 
uma visão delineada como uma recusa a ver: viam o servo mas eram incapazes de 
reconhecer nele um ser humano (52,14b).104 No entanto, aquilo que os homens não 
vêem, vê-o o Servo. Ao aceitar levar o pecado e dar a sua vida, o Servo acede a um 
conhecimento do desígnio de Deus que o sacia (53,12). Esta associação entre sofrimento 
e conhecimento é bem evidente na estrutura do segmento. E é precisamente este o 
segredo da novidade do conhecimento do Servo, que se anuncia: porque ele «deu a sua 
vida ao sacrifício» (53,10a) e «ofereceu à morte a sua vida» (53,12b) ele pode saciar-se 
do seu conhecimento (53,11a); i.e. ele pode encontrar um sentido que não está nele mas 
no desígnio de salvação, que Deus transforma em favor de muitos (53,12). Certamente é 
a este tipo de conhecimento que Elihu deseja e ao qual exorta Job («ensina-me para 
além do que eu vejo» 34,32). O sofrimento colocou Job na lógica de um conhecimento 
da justiça de Deus profundamente egocêntrico, i.e. centrado nos limites estreitos do seu 
conhecimento. A proposta de Elihu é que experimente um conhecimento semelhante ao 
do Servo sofredor, um conhecimento que se abra a um desígnio de justiça surpreendente 
de Deus. 105 
 

 
103 Cf. TDOT [2: 87]. 
104 Seguimos a interpretação proposta por R. MEYNET, «Le quatrième Chant du Serviteur (Is 52,13 -

53,12)», 407-440.  
105 Esta dinâmica é retomada nos discursos de Yhwh, assinalada por um final onde Job demonstra ter-

se aberto finalmente a um conhecimento diferente:«Com a escuta do meu ouvido escutei-te, agora os 
meus olhos vêem-te» (42,5). 
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6. O CONJUNTO DA PASSAGEM 
 

6.1 COMPOSIÇÃO  
 
 

34,16 Se tens compreensão, ESCUTA isto,      e dá ouvidos ao som das minhas palavras! 
 
17 Pode aquele que odeia o direito governar    e se é UM JUSTO poderoso, tu CONDENAS?  
18 dizendo a um rei: «Inútil»         e «MALVADO!» aos príncipes?  
19 (Ele) que não levanta a face para os potentes   e não distingue o rico diante do pobre,  
                porque são todos obra das suas mãos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
20 Num instante morrem, a meio da noite       são agitados, o povo, e desaparecem,  
                e são removidos, o forte, sem a mão, 
21 porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem e todos os seus passos ele vê; 
22 nenhuma escuridão e nenhuma obscuridade,    onde se possam ESCONDER os que praticam a iniquidade. 
 

23 Porque é que ele não fixa ao homem um tempo,  para comparecer a julgamento diante de DEUS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24 Ele enfraquece os poderosos, sem os interrogar e coloca outros em seu lugar, 
25 porque ele reconhece as suas obras,    os derruba de noite e são esmagados. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26 Como MALVADOS os fere,       num lugar visível, 
27 porque se afastam dele,        e não compreendem todos os seus caminhos,  
28 para fazer chegar até ele o grito do pobre   e escutar o lamento dos oprimidos.  

 
29 Mas se ele fica tranquilo, quem o CONDENARÁ?  e se ESCONDE a sua face, quem o perceberá? 
                 sobre o povo e sobre o ser humano, juntamente,  
30 acerca do governo do ser humano corrupto e das armadilhas do povo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
31 Por que dizer a DEUS:         «Levo-a, sem ter agido corruptamente, 
32 Ensina-me para além do que vejo,      se realizei uma transgressão, não a voltarei a repetir?» 
 

33 Pensas que ele retribuirá,         porque que tu o rejeitas?  
Porque és tu que decides e não eu,       Diz então o que CONHECES! 
 

 
Ao nível morfológico, as duas partes 34,17-22 e 34,29-32106 aparecem ligadas 

através da repetição do verbo «condenar» (rš‘), que simultaneamente associa «Justo 
poderoso» (34,17b) e «Deus» (34,29-31). Esta repetição evidencia um aspecto 
importantíssimo do pensamento de Elihu: é tão absurdo e inadmissível condenar como 
malvado um «justo poderoso» que tem um comportamento justo (34,17-22), como 
querer condenar Deus, por causa do seu agir (34,29-32). Segundo Elihu, Deus é um 
«justo poderoso» cujo governo justo se manifesta por uma extrema imparcialidade 
(34,19) e vigilância (34,20-22). A expressão sinónima «os que praticam a iniquidade» e 
«sem ter agido corruptamente» estabelece, com grande ironia, um paralelo entre a 

 
106 Cf. Anexos, p. 359.  
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impossibilidade que os malvados têm de escapar ao governo do «justo poderoso» e a 
impossibilidade de acusar Deus de injustiça, i.e. de punir um inocente.107 
 

A parte central 34,23-28 repete os termos «poderoso», «malvado » e «pobre» 
mencionados em 34,17-22, consolidando a continuidade do discurso. Esta continuidade 
é assegurada também pela referência explícita a Deus, agora comparado a um juiz que 
não necessita de tempo para o julgamento (34,23-24) ou para ferir os «poderosos», seja 
em privado (34,25) seja diante de todos (34,26). Ao colocar a descoberto 
simultaneamente o seu agir (34,24-25) e a ignorância dos seus caminhos (34,26-27b), 
Deus põe a nu uma iniquidade que emerge no grito do pobre (34,28). A referência 
explícita a Deus reaparece na terceira parte central (34,29-32), num contexto em que 
Elihu desafia Job a pronunciar-se e a decidir-se perante o agir determinado, justo e livre 
de Deus para com todas as criaturas. 
 

 As duas partes extremas 34,16.33 aparecem nitidamente marcadas por uma 
referência directa a um «tu» (Job), que contrasta com a predominância da terceira 
pessoa nas três partes centrais (34,17-22; 23-28 e 29-32), preocupadas essencialmente 
na defesa de Deus. A última parte (34,33) procura explicitar que a exortação à 
compreensão e à escuta, feita na primeira parte (34,16), se traduz numa necessidade de 
escolher a lógica de um conhecimento diferente (34,33): o reconhecimento do agir 
imparcial, justo e livre de Deus, exposto na três partes centrais (17-22; 23-28 e 29-32). 
 
 A disposição retórica das palavras de Elihu dá voz ao grito surdo que se esconde por 
detrás das palavras de Job: a necessidade de um procedimento capaz de repor a 
condição de justiça. Este grito aparece bem expresso na pergunta «Porque é que ele não 
fixa um tempo para o julgamento» (34,23). Depois de uma breve contextualização 
bíblica sobre este tempo para o julgamento, a interpretação incidirá em alguns traços 
que justificam a pertinência deste grito: «destrói o perfeito e o malvado», tem os seus 
«olhos sobre mim», «trata-me como inimigo». 
 
 
6.2 CONTEXTO BÍBLICO 
 

Porque é que ele não fixa um tempo 
 A pertinência de um tempo para o julgamento é uma uma entre as favoritas dos 
autores da literatura sapiencial bíblica e extrabíblica.108 Qo 3,1-11 fala de que existe um 

 
107 O paralelo que a Análise Retórica Bíblica permite estabelecer entre as duas partes 34,17-22 e 29-

32, clarifica a dificuldade de compreensão encontrada e ajuda a superar um certo embaraço provocado 
pela sua ausência no texto grego da LXX. A parte 34,29-32 aparece então como verdadeiramente 
importante para decifrar o sujeito de 34,17-22, assegurando a dimensão essencial da liberdade do agir 
vigilante de Deus e o absurdo da pretensa inocência do ser humano.  

108 Muito oportuna, a este propósito, a reflexão proposta por JR. WILCH, Time and Event.An 
Exegetical Study of the Use of 'eth in the Old Testament in Comparison to Other Temporal Expressions in 
Clarification of the Concept of Time, 118; G. von RAD, Weisheit in Israel, 182-88; Ch.F. WHITLEY, 
Koheleth. His Language and Thought, 30-38. 
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tempo apropriado para tudo (3,1, cf. Jb 5,26; 6,17). Neste texto, a menção explícita de 
Deus e o seu envolvimento directo no tempo são mencionados precisamente quando se 
fala da existência do ser humano (v.10) e do tempo da justiça (v.17). O texto estabelece 
uma simetria entre os tempos que são simplesmente momentos da vida humana e a 
intervenção de Deus, vivida como um julgamento do propósito e agir de todos, justos e 
ímpios. No centro, Qohelet coloca a afirmação de que tudo o que Deus fez tem um 
tempo apropriado. Por isso, embora experimente que «no lugar do direito» se encontra 
«o delito» e no «lugar do justo» o «ímpio» (v.16), acredita num tempo apropriado para 
tudo, inclusive para o julgamento divino (v. 17).109 O contexto intensamente forense que 
domina a argumentação de Elihu permite entrever em 34,23 a urgência deste 
julgamento. No entanto, o próprio Elihu admite que Deus não precisa deste tempo fixo, 
basta-lhe o «reconhecimento» que tem da obra do poderoso-malvado (Jb 34,25). O seu 
objectivo não é o simples julgamento deste malvado mas permitir o que o grito do pobre 
e do oprimido possam ser escutados-reconhecidos (Jb 34,28). Esta compreensão é 
confirmada pelo modo como é contextualizada entre uma defesa incontestável da 
imparcialidade de Deus (34,17-22) e da sua liberdade (34,29-32). O tempo fixo do 
julgamento não é um tempo determinado, é a realização de uma justiça imparcial de 
Deus, que manifesta a sua suprema liberdade e o seu desejo de salvação para o aflito. 
 
 
6.3 INTERPRETAÇÃO 
 
Deus não ama a justiça 
 A centralidade que Elihu atribui à defesa do agir justo de Deus sublinha a 
importância e a necessidade de responder a uma suposta acusação de Job de que Deus 
não é imparcial nem age de acordo com a justiça. Em Jb 9,22-24 evoca o modo 
extremamente negativo como Job avalia o agir de Deus. As suas palavras aludem a uma 
espécie de colapso na distinção entre inocente e culpado, que o leva a questionar a 
relação entre um governo justo de Deus e os fundamentos básicos de uma ordem 
moral.110 Na perspectiva de Job, Deus não só não distingue o perfeito do malvado, como 
ainda ri do desespero do inocente (9,23), permitindo o abuso da corrupção judicial na 
terra (9,24). A gravidade destas acusações aparece sublinhada nas palavras dos amigos, 
que acusam Job de querer mostrar-se justo diante de Deus (mē’ĕlôah yis�dāq 4,17; 
25,4-6).111 

 
109 Esta certeza de Qohelet integra-se bem no pensamento tradicional de Israel (Pr 15,8; 21,3.27). 
110 Note-se que o papel dos deuses como a autoridade máxima da ordem moral era uma convicção 

preestabelecida no Antigo Médio Oriente e não só em Israel (Sl 1,6; 7,8-10; 9,4-6). Em Israel esta 
convicção aparece bem expressa no Sl 89,15 («A justiça e o direito são a base do teu trono») [cf. B. 
ZUCKERMAN, Job the Silent, 109; van der TOORN, Sin and Sanction in Israel and Mesopotamia, 45]. 
Existe um paralelo curioso entre esta negação de Job e o poema Erra Epic , onde o deus Erra confessa 
não distinguir entre «justo e malvado» [cf. P. DION, “The Formulaic Language in the Book of Job”, 189].  

111 Sobre a melhor tradução de mē’ĕlôah yis�dāq cf. B. WALTKE – M. O’CONNOR, An Introduction to 
Biblical Hebrew Syntax, 11.2.11e; 14.4e. 
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Job    Amigos  Elihu 
 
9,22 A coisa é esta;  
por isso eu digo,  
ao perfeito e ao malvado ele 
destrói… 
  
24 Ele entrega a terra nas mãos 
do ímpio;  
e encobre o rosto dos 
governantes. 

  
4,17 Pode um homem ser justo diante de 
Deus,  
mais puro do que aquele que o criou? 
 
25,4 Pode um homem ser justo diante de 
Deus,  
ou ser mais puro o que nasceu de 
mulher?  
 

  
34,17 Pode aquele que odeia o 
direito governar, e se é um justo 
poderoso, tu condenas?  
 

19 ...ele não reconhece o rico 
diante do pobre, 
porque todos são obra das suas 
mãos. 
 

   
 Elihu reage ao absurdo colocando diante de Job o carácter inegável do governo de 
Deus e da sua imparcialidade. Segundo Elihu, se Deus governa é porque é justo (34,17); 
a justiça é o fundamento do governo de Deus (Sl 96,4-13; s�addîq kabbîr Sl 99,4). 
Elihu baseia-se numa compreensão sapiencial, em que a justiça e o poder aparecem 
como duas componentes essenciais do governo ideal (Pr 16,10-15; 20,8).112 Deus não só 
é um justo poderoso como alguém cujo governo justo é marcado por uma 
imparcialidade absoluta para com todos os seres criados. Ironicamente, contra a ideia 
que Job tem de que Deus não distingue o perfeito do malvado, Elihu afirma a certeza de 
que Deus não só não distingue o rico do pobre (34,17-22), pune o malvado e escuta o 
grito do pobre (34,23-28), como afirma a sua absoluta liberdade, que não se desfaz 
diante de declarações de inocência ou recusas (34,20-32). 
 
 
Os teus olhos estão sobre mim 
 A defesa do agir justo e imparcial de Deus aparece sustentada, num segundo 
momento, pela certeza de que Deus tem os seus olhos sobre «os caminhos do homem» e 
vê todos «os seus passos». Esta certeza que Elihu coloca no debate apresenta uma forma 
curiosa nas palavras de Job e dos amigos: 
 
Job    Amigos  Elihu 
 

7,8 O olho que me vê não me verá mais,  
enquanto os teus olhos (‘ênèkā) 
estiverem sobre mim. 
 

  
 24,23 Dá-lhe descanso e 
apoio,  
 porém os seus olhos 
 (‘ênêhû) sobre os seus 
caminhos. 
 

  
34, 21 porque,  
 os seus olhos (‘ênāyw) sobre 
os caminhos do homem.. 
 

 
 Em 7,8 Job coloca, sob o tom de profunda acusação, a ideia de que o olhar de Deus 
lhe nega toda a possibilidade de existir diante dos outros que estavam habitados a vê-lo 

 
112 Note-se o modo como esta aposição aparece reforçada no uso da raiz h�bš (lit. «atar para curar») 

sugerindo uma referência à natureza redentora do governo de Deus [cf. TDOT, 4: 198-200; HARTLEY, 
457]. 
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(vv. 7-8). Por isso, considera a possibilidade de uma fuga e de um desaparecimento 
comparado ao movimento da nuvem, que vai e não volta; um caminho sem retorno 
(vv.9b-10).113 Job retoma esta mesma imagem em 10,18-22, onde fala expressamente do 
seu desejo de escapar ao olhar de Deus (v.20), como a possibilidade única de libertar-se 
de todo o sofrimento que o atinge, e de existir absolutamente fora do alcance de Deus. 
Os amigos de Job parecem surdos a este grito, limitando-se a defender o agir justo de 
Deus que não só observa todos os caminhos do malvado (24,23) como lhes nega toda a 
esperança de saída da escuridão (15,22). Num primeiro momento, Elihu parece apenas 
repetir os argumentos dos amigos. Também ele crê que o olhar de Deus não se afasta 
dos caminhos do ser humano. No entanto, enquanto Job vê a escuridão e a obscuridade 
como meios de fuga (10,21) e os amigos como condenação (15,22), Elihu recorda a Job 
o poder de Deus sobre tudo, até mesmo sobre a escuridão e a obscuridade (34,22; cf. Sl 
139,11-12; Jr 23,23; Am 9,2-3; Sir 23,19). Enquanto Job considera o olhar de Deus 
como uma espécie de espia atormentador (7,8.17-20; 10,13-14), Elihu propõe-lhe 
ponderá-lo como uma atenção singular à qual nada escapa, nem mesmo o agir do 
malvado. O agir justo de Deus supõe um domínio total de Deus sobre toda a realidade, 
nomeadamente a existência dos que fazem o mal, cujo perecer é disso prova evidente 
(34,20). 
 
 
Deus oculta-me a sua face  
 Quando Elihu identifica a liberdade de Deus como uma liberdade de «ficar 
tranquilo» e de «esconder da face» (34,29), sublinha o seu desejo de responder à 
interrogação que Job faz directamente a Deus:  
 
Job   Amigos  Elihu 
 
13,24 Porque 
 me escondes (tastîr) a tua face 
(pānèkā)  
e me tratas como inimigo? 
 
24,1 Porque é que os tempos (‘ittîm) 
não são ocultos  por Shadday 
e os que o conhecem não vêem os 
seus dias? 
 

  
11,7 Acaso podes encontrar  
 a profundeza de Deus  
e atingir  
 os limites de Shadday? 
 
15,9 Acaso sabes o que não 
sabemos?  
Que entendes que não 
entendamos? 
 

  
34,23 Porque não fixa ao homem 
um tempo (‘ôd),  
para comparecer diante de Deus 
em juízo? 
 
29b e se esconde (yastēr) a sua 
face (pānîm),  
quem o perceberá? 

 
Depois de ter verificado que os amigos não possuem a sabedoria necessária para o 

ajudar, Job dirige-se directamente a Deus (13,20), considerando que um debate com ele 
não é de todo impossível, se ele aceitar voluntariamente remover a punição que o deixa 

 
113 Ideia expressa em N. TROMP, Primitive Conceptions of Death, 189-190. 
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sem respiração (13,21).114 O paralelismo entre as afirmações «porque me escondes a tua 
face» e «me tratas como inimigo» mostra que, para Job, uma forma de Deus esconder a 
sua face é tratá-lo como inimigo (13,24). Ao esconder-lhe a sua face, Deus oculta-lhe os 
seus desígnios, tratando-o como aqueles que são seus inimigos. Esta atitude de Deus 
persiste em relação aos tempos do julgamento que só ele conhece, impedindo os que o 
conhecem de verem os seus dias, i.e. de verem a destruição do malvado (24,1-4). 
Segundo Job, Deus não só esconde a sua face como lhe esconde a sua justiça. Os 
amigos de Job (Sofar) vêem certamente nestas palavras um desejo arrogante de querer 
dominar Deus. Por isso, acusam-no de querer conhecer «as profundezas de Deus» e 
«atingir os limites de Shadday» (11,7); i.e. pretender um conhecimento e entendimento 
que, na sua opinião, pertenceu apenas ao ser humano primordial (15,9), ignorando o 
mistério da sua grandeza (22,12).115 As palavras de Elihu supõem certamente este 
debate entre Job e os amigos. A disposição retórica da sua resposta evidencia que, 
embora o governo justo e imparcial de Deus (34,17-22) admita a visibilidade da punição 
do malvado e a escuta do aflito (34,23-28), não se reduz a ela (34,29-32).116 Job deve 
crer no governo justo e imparcial de Deus mas também aceitar a sua absoluta liberdade 
e autonomia. Ele é um Deus que tem o poder ver tudo, até mesmo o que se pretende 
ocultar na escuridão (34,22) e que não sequer necessita de fixar um tempo para o 
julgamento (34,23). A Job deve bastar-lhe a certeza do poder e do agir justo e livre de 
Deus, que não se confina à sua medida ou à de qualquer outro ser humano (34,29-32). 
Job tem de corrigir a sua atitude de querer dominar o agir de Deus e ensinar a Deus 
como deve agir. Elihu sugere-lhe uma mudança de posição: que seja ele a pedir a Deus 
que o ensine sobre os seus desígnios, que o faça ver para além do que ele vê (34,31-32). 
 

 
 

 
114 Note-se que esta não é a primeira nem a única vez que Job se dirige directamente a Deus, no 

conjunto do seu debate com os amigos (7,7-21; 10,2-22; 13,20-14,22;16,7-8; 30,20-23; 40,3-5 e 42,1-6). 
115 Sofar evoca um motivo conhecido no Antigo Médio Oriente [cf. R.J. TOURNAY – A. SHAFFER, 

L’épopée de Gilgamesh, 96, onde a viagem do herói aos limites extremos termina num confronto com a 
sua finitude]. Elifaz evoca uma tradição que deixou alguns traços em Ez 28, segundo a qual os primeiros 
seres humanos eram perfeitos em sabedoria e beleza [cf. R. GORDIS, “The Significance of the Paradise 
Myth”, 86-94], características que mais tarde foram aplicadas pela tradição sapiencial à sabedoria (Pr 
8,22-31; Sir 24,1-12). 

116 Esta disposição retórica constitui um argumento a favor da integração de 34,29-33 que, como já 
referimos em nota anterior, não aparece no texto da LXX. 
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C. TERCEIRA PASSAGEM: O SÁBIO QUE ME ESCUTA (Jb 34,34-37) 
 

A repetição da raiz šm‘ (34,34) e o regresso ao diálogo com os «sábios» e «homens 
de coração» (34,34) mostram uma mudança de sujeito que, por momentos, indica o fim 
do diálogo com Job, estabelecendo o início de uma nova e breve passagem, composta 
de apenas uma parte.  
 
1.1 TEXTO 
 
34 Os homens de coração dir-me-ão        34 ’anšê lēbāb yō’merû lî / 
o sábio forte que me escuta:           wegeber h�ākām šōmēª‘ lî // 
35 “Job sem conhecimento fala          35 ’iyyôb lō’-beda‘at yedabbēr / 
as suas palavras são sem entendimento!       ûdebārâw lō’ behaśkêl // 
36 Por favor! Seja examinado Job a fundo,      36 ’ābî yibbāh�ēn ’iyyôb ‘ad-
nes�ah�/ 
pelas respostas de homens de iniquidade,      ‘al-tešūbōt be’anšê-’āwen // 
37 porque acrescentou ao seu pecado a transgressão,   37 kî yōsîp ‘al-h�at�t�ā’tô 
peša‘|117 
Fere-se no meio de nós            bênênû yispôq 
e multiplica as suas palavras contra Deus.”      weyereb ’ămārâw lā’ēl // 

 
Apesar de em 34,35b o termo behaśkêl apresentar a configuração de um Inf. 

Const.+prefixo, a vocalização assume a forma de Inf. Abs., normalmente usado como 
um nome «entendimento» (hamšēl Jb 25,1).118 Alguns autores defendem que em 34,36 
’ābî seja considerado um erro de ditografia, apelando à falta de sentido e à sua ausência 
total no conjunto do livro de Job.119 Existe a tentativa de ligar o TM (’ābî) com o Ugar. 
’ēbī («inimigo»), traduzindo-o como «meus inimigos».120 Porém, o contexto em nada 
sugere que Job seja inimigo de Elihu ou de Deus, ainda que, no início, Job pareça ver 
Deus como tal.121 É preferível tomar ’ābî como um derivado da raiz ’bh («desejo»), em 
árabe ’abi («por favor»).122 Neste contexto, a composição ‘ad-nes�ah deve entender-se 
como uma hipérbole, usada para indicar um tempo longo, aqui com o sentido de um 
tempo com profundidade, até ao fim (Lm 5,20). Embora, apoiando-se nos vários Mss, 
alguns autores proponham uma mudança da preposição be ligada a ’anšê («de homens») 
em ke’anšê («como homens»). Pensamos não haver necessidade de mudar o TM.123  
 
yibbāh�ēn ’iyyôb ‘ad-nes�ah (v. 36)  
  Em 34,36, Elihu retoma o verbo bh�n estabelecendo um paralelismo curioso entre a 
necessidade de examinar Job («seja examinado Job a fundo») e o apelo feito aos sábios 

 
117 Note-se que peša‘ normalmente pode evocar uma transgressão no sentido de «rebelião contra a 

autoridade mais alta», seja ela humana (1Rs 12,18; 2Rs 1,1) ou divina (Is 1,28; Os 14,10; Am 4,4). 
118 Cf. GORDIS, 395. 
119 Cf. DHORME, 528; GORDIS, 395; HABEL, 476. 
120 Cf. M. DAHOOD, Ugaritic-Hebrew Philology. 
121 Cf. HABEL, 476. 
122 Cf. 1Sm 24,11; 2Rs 5,13 e BDB, “bê, bâya”, 106a.  
123 Cf. S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary, 263-266], HABEL, 476. 
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em 34,3 («Escutai… porque o ouvido as palavras examina»). O significado de base de 
bh�n é o de «escolha», que integra uma acção de tipo subjectivo, uma escolha pessoal. 
Este significado é próprio de uma linguagem poética e figurativa.124 No entanto, num 
contexto religioso, onde Deus é o sujeito e o ser humano o objecto, bh�n indica «a 
prova divina». O facto de se omitir normalmente as dimensões concretas desta prova 
sugere que bh�n envolva principalmente um agir intuitivo e de discernimento: Deus 
examina o seu povo a fim de conhecer o que está no seu coração (1Cro 29,17; Sl 7,9; Pr 
17,3) e na sua mente (Jr 17,10), com o objectivo de conhecer o seu carácter e de 
purificá-lo (Zc 13,9). Embora, em 34,36 o sujeito do verbo sejam os «homens de 
coração» e o «forte», o objecto da acção é Job. É ele quem deve ser examinado. Neste 
sentido, a acção sugerida pelo uso de yibbāh�ēn deve incluir mais do que uma simples 
escolha ou exame: é absolutamente necessário que Job seja submetido a uma prova de 
discernimento. O objectivo é uma ponderação das suas palavras, a fim de as purificar de 
toda iniquidade (34,36-37). 
 
3.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

+ 34 ’anšê        lēbāb        yō’merû lî / 
+ wegeber       h�ākām       šōmēª‘ lî // 

:: 35 ’iyyôb       lō’-beda‘at        yedabbēr / 
:: ûdebārâw        lō’ behaśkêl // 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:: 36 ’ābî         yibbāh�ēn       ’iyyôb    ‘ad-
nes�ah� /  
:: ‘al-tešūbōt       be’anšê       -’āwen // 

: 37 kî yōsîp       ‘al-h�at�t�ā’tô      peša‘| 
– bênênû       yispôq | 
– weyereb      ’ămārâw       lā’ēl // 

 
  
+ 34 Os homens      de coração      dir-me-ão 
+ e o forte       sábio        que me escuta: 

:: 35 «Job        sem conhecimento    fala, 
:: e as suas palavras    sem entendimento!. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:: 36 Por favor,       seja examinado     Job      a fundo, 
:: nas respostas       de homens      de maldade, 

 
124 Note-se também a influência do sentido Aram. da raiz bh�n («examinar»).Os sinónimos mais 

comuns de bh�n são: h�qr («procurar») e nsh («testar, tentar»). A sua distribuição no conjunto do AT é 
muito significativa: duas vezes apenas na Torah, completamente ausente nos profetas mais antigos e uma 
presença modesta, mas significativa, no profeta Jeremias, no livro dos Salmos e de Job [cf. TDOT, 2: 69-
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: 37 porque acrescentou   ao seu pecado     a transgressão, 
– no meio de nós     ele se fere 
– e multiplica     os seus discursos    contra Deus». 

 

 
A terceira passagem é composta por uma única parte (34,34-37), constituída por dois 

trechos (34,34-35 e 34,36-37). ― O primeiro trecho (34,34-35) é formado por dois 
segmentos bimembros. O primeiro segmento (34,34) mostra uma correspondência entre 
os sujeitos «homens de coração» e «sábio forte » que, depois de terem escutado, 
declaram aquele que é também o pensamento de Elihu. O segundo segmento (34,35) 
estabelece um paralelismo entre a neg.+verbo lō’-beda‘at («sem conhecimento») e 
neg.+verbo lō’ behaśkêl («sem entendimento»), que coloca na boca dos «homens de 
coração» e do «sábio forte» a condenação de Job como uma pessoa de palavras sem 
conhecimento e entendimento. ― O segundo trecho (34,36-37) é composto também por 
dois segmentos. O primeiro segmento (34,36) aparece introduzido pela partícula ’ābî 
seguida pelo verbo yibbāh�ēn, alegando a necessidade de que Job continue a ser 
«examinado» e purificado nas suas palavras de homens de iniquidade. O segundo 
segmento (34,37) introduz com um kî o primeiro motivo que justifica este exame-prova 
de discernimento. Este motivo é dado numa espécie de compasso a três tempos: Job 
«acrescentou ao seu pecado a transgressão», «fere-se no meio de nós, multiplica os seus 
discursos contra Deus».125 O segundo e o terceiro membro explicam, nas expressões 
yispôq («fere-se») e yereb («multiplica»), as duas dimensões que o pecado e a 
transgressão assumem em Job: uma atitude de dúvida («fere-se no meio de nós») e um 
falar irreflectido («multiplica discursos contra Deus»).126 Elihu coloca um veredicto 
sobre Job, em termos de uma declaração pronunciada por um conselho de sábios (34,34-
35): Job é privado de conhecimento e necessita de continuar a ser examinada nas suas 
dúvidas e palavras contra Deus (34,36-37). 
 
 
3.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 

Fala sem conhecimento 
 A declaração que os «homens de coração» fazem de que Job «fala sem 
conhecimento» (34,35a) integra uma atitude típica daquele que, no contexto de um 
processo judicial, é testemunha de acusação. No início da sequência, em 34,2 estes 
homens são convidados a escutar e dar ouvidos a Elihu. Porém, antes de mais, Elihu 

 
72; NIDOTTE, 1: #1043, 636-37; TDOT, 1: 69-72; H. GEHMAN, “Bh�n, Examine, Try, Prove, Test”, 
197]. 

125 Curiosamente Elihu, que durante toda a sequência privilegiara os segmentos bimembros (excepto 
34,19.20.29), termina esta parte do seu discurso com um trimembro de tipo ABB’, um dos cinco métodos 
que o poeta bíblico possuía para terminar a sua composição com grande poder e eficácia [cf. GORDIS, 71]. 

126 Em 34,37, o significado de yispôq é muito controverso. Sugere-se uma omissão do termo kappayîm 
(«palma das mãos») ou associar yispôq à raiz Aram. spq que em pa‘el significa «duvidar, levantar 
dúvidas», tomando como objecto peša‘ [cf. TDOT, 2: 306-307]. 
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exorta-os um discernimento daquilo que é o direito, explicitado, também, como um 
conhecimento daquilo que é o bem aos seus olhos (34,4). Só depois é que Elihu lhes 
apresenta as palavras de Job (34,5-9) e os seus argumentos sobre o agir justo de Deus 
(34,10-15), dirigidos num segundo momento a Job (34,16-30). O conhecimento dos 
factos que é dado aos homens de coração constitui-os autênticas testemunhas no 
processo que Elihu declara contra Job. Em Lv 5,1 a testemunha é alguém que, tomando 
conhecimento do acto cometido, é obrigado a pronunciar uma palavra de denúncia. Este 
aspecto é essencial na definição de uma testemunha. Aliás aquilo que define a 
verdadeira testemunha é mesmo aquele que é capaz de articular estes dois elementos 
estruturais do conhecimento e da palavra.127 Neste contexto torna-se de extrema 
relevância o uso explícito da raiz yd‘ («conhecer») e ’mr («falar»). Os homens de 
coração escutam (34,2.34) e dizem (34,34); Job fala sem conhecimento (34,35) e 
multiplica o seu falar contra Deus (34,37).  É ainda num contexto forense que se entegra 
a expressão lō’-yād‘û («não conhecem» Os 4,6; Ml 2,1-9), típica da linguagem de ryb 
profético. Uma expressão que reaparece na declaração dos que, negando Deus, se 
entregam a um agir abominável (Sl 14,1; 10,4; 36,2), esquecendo que o conhecimento 
de Deus habita apenas naqueles que evitam o pecado, a idolatria (Sl 9,11) e acreditam 
com todo o coração (Pr 3,5-7).  
 
 

 
127 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 240-242. 
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3.4 INTERPRETAÇÃO 
 

Examinas-me a cada momento 
 A ênfase que Elihu coloca entre o acto de examinar palavras (34,3) e a prova de 
discernimento a que é necessário submeter as palavras de Job (34,36b) lembra a própria 
acusação que Job tece em relação a Deus: 
 
Job  Amigos  Elihu 
 
7,18...para que o visites  
  cada manhã  
  e em cada momento 
o examines (tibh�ānennû). 
 
23,10 ...porque ele conhece  
  o meu caminho, 
examinando-me (beh�ānanî) 
  sairei como o ouro 

  

11,3 O teu vazio calará os homens...? 
 
15,13 A tua boca ensina  
 a tua iniquidade,  
 examinas a língua dos astutos. 
 
18,2.21 Até quando tu colocarás 
armadilhas às palavras, reflecte e 
depois falaremos .
 

  
34,36 Por favor, seja examinado 
(yibbāh�ēn) Job a fundo, 
nas respostas de homens 
de maldade. 
 
 
 

 
 Num primeiro momento, as palavras de Job em 7,18 recordam o Sl 8,4-5, onde a 
confissão que o ser humano faz da sua insignificância serve como motivo de exaltação a 
Deus pelo lugar de domínio que ele deu ao ser humano sobre toda a criação. No início, 
Job parece querer associar-se a esta exaltação; porém, ao passar rapidamente para o 
tema da vigilância divina, transforma este dom numa cruel perseguição (7,17b). Em 
23,10, Job retoma esta ideia da observação de Deus, agora motivo de contentamento, 
uma vez que Job acredita que o conhecimento que Deus tem dele pode assegurar-lhe a 
vitória da sua causa. Os amigos limitam-se a sublinhar que o vazio das palavras de Job 
nunca calará os homens (11,3) e que a sua boca apenas fala da sua iniquidade (15,2-13) 
e das armadilhas que ele coloca ao pensamento (18,2). Neste debate, a simetria entre o 
exame de palavras e as respostas de Job deixa bem claro que a indagação que Elihu 
deseja continuar a ser feita visa fundamentalmente as palavras de Job (34,36b). Neste 
sentido, Elihu supera a simples acusação dos amigos. Embora centrado numa cerrada 
defesa de Deus, admite um debate que os amigos vedam. 
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D. CONCLUSÃO: O CONJUNTO DA SEQUÊNCIA 
 
 As duas passagens extremas (Jb 34,2-15.34-37)128 aparecem ligadas pela repetição 
do verbo «escutar» (34,2.10 e 34), que relaciona estrategicamente os dois sujeitos – 
«sábios conhecedores» e «homens de coração». Este grupo é convidado participar, pela 
escuta, num processo de discernimento sobre as palavras de Job, que provam o seu «não 
entendimento» (34,7.35) e o associam aos malvados (34,8.36), expondo a sua revolta 
contra Deus (34,9.37c). As duas passagens evidenciam também uma grande insistência 
no verbo «dizer», usado na primeira passagem para introduzir as palavras de Job 
(34,5.9) e na última para introduzir o veredicto dos «homens de coração» (34,34.37). 
Nesta repetição, fica bem claro que a condenação dos homens de coração é 
essencialmente uma condenação do falar de Job. Na última passagem (34,34-37) Elihu 
condena Job através do veredicto dos «homens sábios e de coração», concluindo o 
pensamento da primeira passagem (34,2-15): Job não tem razão na sua revolta contra a 
justiça de Deus, as suas palavras são «sem conhecimento» e «sem compreensão».  
 

A primeira e a segunda passagem (34,2-15.16-33) aparecem profundamente ligadas 
pela referência à iniquidade e á maldade (34,8.10.12. 17.18.26.29), sob a qual se define 
a argumentação de Job. Um segundo aspecto importante é a repetição da raiz yd‘ 
(«conhecer»), colocada curiosamente como termos extremos no início da primeira 
passagem (34,2) e no fim da segunda (34,33), ligando numa dinâmica de conhecimento 
os dois sujeitos chamados a escutar Elihu: os sábios (34,2) e Job (34,33). Repete-se, 
ainda, a raiz ’zn («dar ouvidos») e šm‘ («escutar»), que reaparece no início de cada 
passagem, unindo também ela os dois destinatários do apelo de Elihu. As duas 
passagens (34,2-15 e 16-33) representam, por isso, um momento muito particular do 
debate, em que Elihu situa uma nítida separação entre Job e Deus: Job é aquele que se 
associa a malvados e Deus é aquele que jamais poderá ser condenado como malvado. O 
agir de Job é marcado por um falar de malvado e o de Deus jamais se envolve com a 
iniquidade ou a maldade.  
 

A segunda e terceira passagem (34,16-33.34-37) mostram uma insistência nos 
verbos «dizer» e «falar». Na segunda passagem (34,16-33), os dois verbos são usados 
por Elihu para evocar aquilo que «não se pode dizer» a Deus (34,18) e para exortar Job 
a «dizer o que conhece» (34,33). Estes dois verbos oferecem a imagem de um debate 
vivo que encontra o seu clímax na declaração de culpa de Job. No seu conjunto, as duas 
passagens aparecem envolvidas pelas expressões sinónimas «minhas palavras» e «seus 
discursos», por meio das quais Elihu opõe as suas palavras de defesa de Deus às 
palavras de Job.  
 

 
128 Cf. Anexos, p. 360. 
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2 «ESCUTAI, SÁBIOS, as minhas palavras,     e vós conhecedores dai-me ouvidos! 
3 Porque o ouvido examina as palavras,       como a boca saboreia o alimento. 
4 O direito examinemos entre nós,        conheçamos entre nós o que é bem. 
5 Porque disse JOB: “Eu sou justo,        mas DEUS afasta o meu direito. 
6 Contra o meu direito passo-por-mentiroso;      estou ferido com flechas, sem TRANSGRESSÃO.  
7 Quem é forte como JOB,          que bebe sarcasmo como água,  
8 que faz estrada em companhia dos que praticam iniquidade, andando com homens malvados?  
9 Porque ele disse: “De nada aproveita ao forte    ser agradável com Deus”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10 Por isso, HOMENS DE CORAÇÃO, ESCUTAI-ME!  
Longe de DEUS a maldade         e de Shadday a injustiça  
11 Pois, a obra do ser humano ele RETRIBUI,     e o comportamento do homem ele o compensa. 
12 Na verdade, DEUS não age como malvado,    e Shadday não entorta o direito. 
13 Quem (lhe) confiou a terra         e quem dispôs o mundo inteiro? 
14 Se dirigisse para ele o seu coração,      e o seu espírito e o seu sopro ele tomasse, 
15 morreria toda a carne juntamente       e o ser humano ao pó retornaria. 
 

16 Se tens compreensão ESCUTA isto,     dá ouvidos ao som das minhas palavras! 
17 Pode aquele que odeia o direito governar    e se é um justo poderoso tu condenas?  
18 dizendo a um rei: “Inútil         e “Malvado!” aos príncipes?  
19 (Ele) que não levanta a face para os potentes   e não distingue o rico do pobre,  
                porque são todos obra das suas mãos. 
20 Num instante morrem, a meio da noite     são agitados, os povos, e desaparecem,  
                e serão removidos, os fortes, sem a mão, 
21 porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem e todos os seus passos ele vê; 
22 nenhuma escuridão e nenhuma obscuridade, onde se possam esconder os que praticam  a iniquidade. 
23 Porque não fixa ao homem um tempo,     para comparecer a julgamento diante de DEUS. 
24 Ele enfraquece os poderosos, sem os interrogar   e coloca outros em seu lugar, 
25 porque ele reconhece as suas obras,     derruba-os de noite e são esmagados. 
26 Como malvados os fere,         num lugar visível, 
27 porque eles se afastam dele,       e não entendem todos os seus caminhos  
28 para fazer chegar a si o grito do pobre      e ESCUTAR o grito dos oprimidos. 
29 Mas se ele fica tranquilo, quem o condenará?    e se esconde a sua face, quem o verá? 
                sobre o povo e sobre ser humano, juntamente, 
30 acerca do governo do ser humano corrupto,    e das armadilhas do povo. 
31 Por que dizer a DEUS:        “Levo-a, sem ter agido corruptamente; 
32 ensina-me para além do que vejo,      se cometi uma transgressão, não a voltarei a fazer.” 
33  pensas que ele te retribuirá porque tu o rejeitas?   porque és tu que decides e não eu,  
               Diz o que conheces! 

 
34 Os HOMENS DE CORAÇÃO dir-me-ão     e o SÁBIO forte que me ESCUTA: 
35 “JOB sem conhecimento fala,       e as suas palavras sem entendimento!”. 
36 Seja examinado JOB a fundo,        nas respostas de homens de iniquidade, 
37 porque acrescentou ao seu pecado a TRANSGRESSÃO, fere-se no meio de nós,  
                 e multiplica os seus discursos contra DEUS». 
 
 

No seu conjunto, a composição retórica da sequência (34,2-37) aparece atravessada 
por uma dinâmica particular do «conhecer». Os sábios são chamados ironicamente 
«conhecedores» e a escutar um «conhecimento» que não lhes deixa alternativa (34,2.4); 
Job pensa «conhecer» Deus como injusto (34,5-6.9) mas é acusado de não ter 
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«conhecimento» nem compreensão de Deus. O fundamento da acusação de Job é a sua 
argumentação e contestação da justiça de Deus. Pensamos, por isso, que no seu 
conjunto a sequência desenha um debate estruturado numa figura retórica de tipo ABA’: 
 

A  - Job contesta a justiça de Deus 

B   - A justiça de Deus 

A’  -  Job fala sem conhecimento de Deus. 

 
 Elihu sintetiza a contestação de Job na afirmação «Deus afasta o meu direito», como 
um grito que decorre da sua declaração pessoal: «sou justo» (34,5). Estas palavras de 
Job não declaram expressamente que Deus é injusto, mas apenas que ele lhe nega a 
oportunidade de defesa. Deus comporta-se de um modo que Job não entende e que, de 
certo modo, contradiz toda a percepção que ele tem de um agir justo de Deus. Elihu 
reconhece esta perplexidade de Job e que é ela que o leva a falar como um inocente que 
é «ferido» sem ter cometido qualquer «transgressão» (34,6). Mas, na sua extraordinária 
perspicácia, percebe que, ao fazê-lo, Job associa perigosamente o carácter insondável do 
agir de Deus com um comportamento injusto.129 O ponto de partida de Job, no 
julgamento da justiça de Deus, é sempre a sua vida; um ponto forte na sua dimensão 
existencial, mas delicado no modo de abarcar o todo da realidade humana e divina. 
Elihu entende-o, por isso, elabora uma argumentação em duas vertentes: Job fala como 
um malvado (34,7-9); Deus não age como malvado (34,10-12).  
 

Segundo Elihu, Job não se limita a verbalizar a sua inconformidade com o agir de 
Deus na sua vida. As suas palavras sugerem um pensamento que vê uma espécie de 
reflexo e confirmação da injustiça que o atinge, na prosperidade e impunidade do 
malvado. Esta sua visão da realidade colide com a cegueira dos amigos, incapaz de ir 
além dos limites de uma retribuição tradicional (Pr 11,21; Jb 20,4.5). A incapacidade de 
ajustar a sua realidade a estes e outros axiomas da tradição, levam Job a preferir a fuga 
de Deus (Jb 10,21), a deter-se no desespero do grito e na ilusão do vazio (19,7; 13,24; 
24,1). Elihu nem toma a posição dos amigos nem a de Job. Não se detém na certeza de 
uma retribuição divina automática, mas também não nega a evidência da realidade 
experimentada por Job. Limita-se a colocar a certeza de uma justiça de Deus na 

 
129 Sobre esta ideia de um protesto de inocência transformado numa acusação cf. P. BOVATI, 

Ristabilire la giustizia, 98-101. Este autor refere, explicitamente, o livro de Job: « Il ‘perchè?’ della 
querela e del lamento di fronte alla soferenza e alla morte (al limite sempre giudicata ‘ingiusta’) è 
legitimo, anzi è l’appello giuridicamente più rilevante rivolto a Dio affinchè riveli la sua giustizia. Questa 
domanda chiede una ‘giustificazione’, e sotto questo aspetto ha una precisa valenza di accusa… Ci 
sembra di potere rispondere che l’acusa è autentica nella misura in cui rimane domanda, in cui cioè fa 
appello al rapporto interpersonale, lo suscita, almeno con il desiderio. In altre parole, il ‘perché?’ 
dell’accusa è ingiusto nella misura in cui si assolutizza, diventando rivendicazione che giudica l’altro, 
senza attendere che egli possa esprimere e dire l’ultima parola; il ‘perché?’ dell’acusa è invece giusto 
nella misura in cui è fondato sul desiderio che Dio sia Dio, principio di vita, e che questo sia manifesto 
nella storia concreta dell’uomo.    
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evidência do seu poder de governar o mundo (34,17-18). Uma justiça que Elihu defende 
ser imparcial, porque  se baseia num reconhecimento do agir humano (34,19.25), e ser 
visível na punição do malvado (34,20.24-27) e na escuta do oprimido (34,28); embora 
sempre protegida por uma liberdade impossível de dominar (34,29).  

 
As palavras de Elihu demonstram uma tentativa de resposta a Job, pela oferta de uma 

alternativa que o liberta dos circuitos fechados da tradição e da sua visão demasiado 
extrema da realidade, chamando-o a olhar para o seu Deus, sem a tentação dos reflexos. 
Job deve crer que a justiça de Deus não é alheia à sua realidade, mas também não se 
reduz a ela. Job quer um Deus justo à medida da sua compreensão de justiça e Elihu 
propõe-lhe aceitar um Deus justo «para além do que vê» (34,32). É tão errado o modo 
como os amigos reduzem a compreensão da realidade às certezas da tradição como o 
querer confinar a justiça de Deus às dimensões da sua visibilidade humana. O Deus de 
Job é o mesmo de Elihu: um Deus que a fé genuína de Israel recorda como aquele que 
«tem um momento e um tempo para tudo» (Qo 3,1.10) e que, por isso, é no seu tempo 
que «julgará o justo e o ímpio» (Qo 3,17). 
  
A disposição retórica do uso da raiz yd‘ («conhecer») oferece uma tonalidade singular 
ao conjunto da sequência. No início, Elihu dirige-se aos sábios qualificando-os de 
«conhecedores» (34,2) e capazes «conhecer o que é o bem» (34,3-4). No fim, Elihu 
expõe o seu veredicto. Aqueles que são conhecedores declaram Job como uma pessoa 
que fala «sem conhecimento» (34,35). O dinamismo instalado faz deslocar o debate 
sobre o agir justo de Deus para o campo da linguagem, onde o conhecimento que se 
demonstra possuir ou não, se disputa ao nível de um falar sobre Deus. Para Elihu, ao 
colocar-se como o centro do próprio conhecimento, Job fecha-se à possibilidade de um 
conhecimento que vai mais além do que aquilo que vê. Ao trancar-se no conhecimento 
de uma realidade que lhe é visível, Job anula o conhecimento daquele que é 
surpreendentemente invisível. 



 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

SEQUÊNCIA B2 
 

«Pensas ser isto o direito?» 
(Jb 35,1-16) 

 
 

Introdução: Organização retórica da sequência 
 

O capítulo 35 é constituído por uma única passagem, composta de três partes: 35,2-3; 
35,4-12 e 35,13-16. O início é marcado, de novo, pela repetição da expressão wayya‘an 
ĕlîhû’ wayyō´’mar («E, respondeu Elihu, dizendo!») e o fim com o reaparecimento da 
mesma no início do cap. 36. A divisão em três partes é determinada pela argumentação 
de Elihu, dividida em três momentos: a reacção à afirmação de Job «Eu sou justo!» 
(35,2-3); a defesa da superioridade da justiça de Deus (35,4-12) e a declaração do juízo 
final de Job como uma pessoa «sem conhecimento» (35,13-16). Esta disposição 
temática permite oferecer à passagem a forma de uma composição concêntrica de tipo 
ABA’: 1  
 
 
PENSAS       SER ISTO o DIREITO?            35,2-3 

 
CONTEMPLA e VÊ...                   35,4-12 

 
ABRES       a BOCA PARA o VAZIO          35,13-16 

 
1 Esta composição tripartida encontra um eco considerável na divisão proposta por estudo recente de 

H-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 93-101, embora este autor prolongue a primeira parte ao v.4 (35,2-
4) e não distinga a centralidade da afirmação feita em 35,8. Enquanto a maioria dos comentários 
anteriores opta por uma divisão quiástica (de tipo a.b.b’a’) como é o caso de HABEL, 486-490 [A 35,2-4 
(o desafio aos argumentos de Job); B 35,5-8 (argumento de ordem cósmica) e B1 35,9-13 (argumento do 
silêncio divino) e A1 35,14-16 (condenação de Job pelos seus argumentos)]. A sua divisão apresenta 
semelhanças à que havia sido proposta por Fr. DELITZSCH, Das Buch Hiob neu übersetzt und kurz erklärt, 
e por S. TERRIEN, Job, (35,2-4; 5-8; 9-12; 13-16), opondo-se à composição bipartida sugerida por 
HARTLEY, 462-467 [a. 35, 2-4 (apresentação das preocupações de Job sobre a sua própria justiça) e b. 
35,5-16 (resposta: a soberania da justiça de Deus)] e por P. van der LUGT, Rhetorical Criticism, 439, que 
se propõe como uma via intermédia entre a divisão quiástica e bipartida. Este autor organiza o cap. 35 em 
dois momentos distintos: a defesa que Elihu faz de Deus (35,2-8) e o porquê de Deus não reagir (35,9-
16), cada um deles marcado também por dois momentos: o primeiro pelas palavras de Job e o apelo à 
contemplação do céu (2-4 e 5-8) e o segundo pelo apelo interesseiro que o ser humano faz a Deus e pela 
consequente certeza da não escuta de Deus (9-12 e 13-16). Neste contexto, a validade da divisão tripartida 
que propomos afirma-se pela dinâmica que ela permite evidenciar; uma dinâmica que situa nas partes 
extremas (35,2-4 e 13-16) o debate directo com os argumentos de Job, colocando no centro a 
argumentação de Elihu. 
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1. PRIMEIRA PARTE: PENSAS SER ISTO O DIREITO? (Jb 35,2-3) 
 
1.1 TEXTO 
 
1 Respondeu Elihu, dizendo:         1 wayya‘an ĕlîh�û wayyō’mar  
2 Consideras (ser) isto o direito,         2 hăzō’t h�āšabtā lemišpāt� /2 
dizer: «A minha justiça diante de Deus!»,     ’āmartā s�idqî mē’ēl // 
3 quando dizes: «Que te importa a ti?       3 kî-tō’mar mah-yyiskon-lāk / 
(ou) que aproveitarei acerca do meu pecado?»   māh-’ō‘îl mēh�at�t�ā’tî // 
 

Em 34,2 a preposição min não indica uma comparação mas um complemento de 
relação que traduzimos como «diante de».3 Em 34,3 a dificuldade de compreensão do 
texto levou alguns autores a emendar lāk em lî («a mim») convertendo a frase inteira 
numa citação indirecta de Job, que dificilmente encontra um paralelo.4 Preferimos 
manter o TM, tomando lāk como uma referência a Job («a ti»), num contexto em que 
Elihu retoma a alegada posição de Job contra Deus.5 No segundo membro, a preposição 
min, juntamente com o nome h�at�t�ā’tî, cria também algumas dificuldades. Alguns 
autores propõem de novo uma emenda do verbo ’‘l em ’p‘l , justificando-se com o texto 
da LXX (ti, poih,sw a`martw,n).6 Uma vez que a preposição min ocorre com um nome 
(h�at�t�ā’tî) e não com um verbo, decidimos manter o TM, interpretando-a com o 
sentido de «sobre, acerca de» ( Jb 28,4.11; 33,21; 34,30).7  
 
1.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

+ 2 hăzō’t         h�āšabtā         lemišpāt� / 
: ’āmartā         s�idqî          mē’ēl // 

:: 3 kî-tō’mar        mah-yyiskon       -lāk / 
: māh-’ō‘îl         mēh�at�t�ā’tî // 
 
 
+ 2 Isto          consideras       (ser) o direito  
: dizer:         «A minha justiça     diante de Deus?»,  

:: 3 quando dizes:       «Que importa      para ti?  
: (ou) que aproveitarei      acerca do meu pecado?» 
 

 
2 A expressão inicial hăzō’t lembra hen zō’t de Jb 33,12. Note-se ainda que o verbo h�šb, antes do 

complemento, significa normalmente «considerar» (Jb 13,24; 19,15; 33,10) e que mišpāt� aqui parece ser 
usado no sentido do que é recto ou sábio (Jb 32,9; 34,4). 

3 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la Giustizia, 89. Posição já defendida em 32,2. 
4 Cf. B. DUHM, Das Buch Hiob erklärt; K. BUDDE, Das Buch Hiob; G. HÖLSCHER, Das Buch Hiob. 
5 Cf. GORDIS, 400; DHORME, 531 que, baseando-se em Jb 7,20, considera lāk uma referência a Deus. 
6 Cf. DHORME, 531.  
7 Cf. GORDIS, 400; BDB [1b,7b:577- 579]; HABEL, 487. 
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 A primeira parte (35,3) é composta por um único trecho, constituído por dois segmentos 
bimembros. O primeiro segmento (35,2) estabelece um paralelismo entre os termos 
mišpāt� («direito») e s�idqî («minha justiça»), através do qual Elihu sublinha a atitude 
arrogante de Job, que pretende possuir o direito e defender-se como justo diante de Deus. O 
segundo membro (35,3) retoma o verbo ’mr («dizer») do primeiro segmento, precedendo-o 
de um kî. Esta construção pretende continuar a desenvolver a dimensão da arrogância de 
Job, acentuada ao nível morfológico e de sintaxe pelo uso duplo da partícula interrogativa 
mah: («o que…?») e pelos verbos skn («importar-se») e y‘l («proveito»).8 No seu 
conjunto, a primeira parte (35,2-3) retoma a argumentação de Elihu, que agora se dirige 
especificamente a Job e às suas palavras. Elihu situa-se na questão fundamental de Job 
atrever-se a colocar a sua justiça diante de Deus, aos seus olhos inadmissível a alguém que 
fala da relação com Deus em termos cínicos de «envolvimento» e de «proveito». 
 
 
1.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 

De nada aproveita  
 Quando Elihu cita a questão do «proveito», como palavras que ele escuta de Job 
(21,15), reintroduz no âmago do seu debate (34,9 e 35,3 sequências centrais: B e B') 
uma reflexão sapiencial repleta de contornos curiosos e enigmáticos, com ecos 
significativos em Pr 10,2 e 11,4. Estes textos constituem apenas dois aforismos que 
evidenciam a experiência de que os tesouros ganhos pela maldade e as riquezas de nada 
aproveitam no dia da ira, i.e. no tempo de crise, em que a ordem estabelecida e mantida 
por Deus impede que a injustiça possa produzir o bem. Porém, o contexto filológico 
sublinha um paralelismo de oposição entre os termos reša‘ e s�edāqâ (10,2), 
recuperado posteriormente sob a forma de hôn e s�edāqâ (11,4). Este paralelismo 
permite entrever que a questão do «proveito» é antes de mais uma questão prática de 
«justiça» e de «vida», que não admite cumplicidade com a iniquidade ou a riqueza. Sem 
justiça não existe nada que aproveite ao ser humano, i.e. nada que lhe assegure a vida.9 
Esta compreensão permite atribuir às palavras de Job um cepticismo incapaz de admitir 
um proveito para o justo, nomeadamente na ausência de pecado (35,3b). Este 
cepticismo subentende igualmente uma ausência total do envolvimento de Deus na 
realidade humana (35,3a; cf.22,2; 34,9), questionando uma certeza defendida em 
absoluto pela tradição (Pr 10,3). Job parece aproximar-se de um pensamento crítico 
expresso em Qo 3,9, onde o trabalhador surge como um ser histórico que trabalha «sem 
proveito», e de Qo 7,11-12 onde a questão do «proveito» aparece relacionada com a 

 
8 Note-se que a raiz skn ocorre com uma insistência particular no livro de Job (15,3;22,2;34,9;35,3) 

enquanto y‘l é uma raiz com uma particular relevância no campo profético (Is, Jr, Hab) e sapiencial (Jb, 
Pr) e profundamente relacionada com a questão da retribuição. Predomina em ambas o sentido negativo, 
quase sempre assinalado pela precedência de partículas negativas (lō, bal, ’ēn, lebilti), expressões irónicas 
(Is 47,12) ou perguntas críticas (Hab 2,18; Jb 21,15; 35,3). 

9 Curiosamente, o termo s�edāqâ é particularmente querido à colecção dos provérbios de Salomão (Pr 
10-22), onde admite também o significado de inocência. 
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questão da sabedoria, proveitosa e capaz de preservar a vida, mas só daquele que a 
possui, juntamente com uma herança.10 Elihu não parece discutir este pensamento. Por 
isso, enquanto Qohelet privilegia um horizonte de sabedoria, onde os seres humanos 
têm de conviver com a existência, sabendo que o bem e o mal vêm de Deus (7,11-12),11 
Elihu detém-se apenas na questão do «proveito», considerado no âmbito de uma 
reflexão sobre a justiça de Deus e humana.  
 
 
2. SEGUNDA PARTE: CONTEMPLA E VÊ (Jb 35,4-12) 
 
2.1 TEXTO 
 
4 Eu tornar-te-ei a palavra           4 ’ănî ’ăšîbkā millîn / 
e aos teus amigos que estão contigo.       weet-rē‘èkā ‘immāk // 
5 Contempla os céus e vê,           5 habbēt� šāmayim ûre’ēh /  
e presta atenção as nuvens mais altas que tu.     wešûr šeh�āqîm gābh�û mimmekkā // 
6 Se pecas, que fazes contra ele?         6 ’im-h�āt�ā’tā mah-tip‘ol-bô /  
Se aumentas a tua revolta, que lhe fazes?      werabbû pešā‘èkā mah-ta‘ăśeh-llô // 
* 7 Se és justo que lhe dás?          7 ’im- s�ādaqtā mah-titten-lô / 
Que é que da tua mão ele recebe?         ’ô mah-miyyādkā yiqqāh� // 
* 8 A tua maldade é para um homem como tu     8 le’îš-kāmôkā riš‘ekā / 
e a tua justiça para um filho de homem.       ûleben-’ādām s�idqātekā // 
* 9 Sob grande opressores eles gritam       9 mērōb ‘ăšûqîm yaz‘îqû /  
clamam sob o braço dos poderosos.        yešawwe‘ û mizzerôª‘ rabbîm // 
*10 Sem que se diga: “Onde está o Deus que nos fez,    10welō’-’āmar ’ayyēh ’ĕlôªh ‘ōśāy/  
Que inspira cânticos durante a noite?       nōtēn zemirôt ballāylā // 
11 Que nos ensina mais do que aos animais da terra    11 mallepēnû mibbahămôt ’āres�/  
e nos fez mais sábios que os pássaros dos céus?”   ûmē‘ôp haššāmayim yeh�akkemēnû //12 
12 Então, gritam mas ele não responde,        12 šām yis�‘ăqû welō’ ya‘ăneh / 
diante da exaltação dos malvados.        mippenê ge’ôn rā‘îm // 
 
 
 Embora em 35,9ª se proponha traduzir ‘ăšûqîm como um nome abstracto 
«opressões»,13 tomando a forma de plural apenas como uma intensificação (cf. Am 3,9; 
Ecl 4,1), preferimos manter o TM, tomando-o como um particípio passivo («os 
opressores»; cf. alguns Mss da LXX, Syr. e Vg), sujeito do verbo yaz‘îqû.14 Em 35,10, 
consideramos a terceira pessoa masculina do singular do verbo ’āmar como uma forma 
impessoal (Jb 27,23), evitando a necessidade de mudar para o singular a forma de plural 

 
10 Cf. J. G. WILLIAMS, “What Does It Profit a Man?: The Wisdom of Koheleth”, 179-193. É 

importante assinalar que Qohelet nunca fala de y‘l mas de ytr; a raiz que deu origem ao termo yitrôn que 
ocorre apenas no livro de Qohelet (1,3; 2,11; 2,13; 3,9; 5,15; 10,11), com o mesmo significado «o que 
aproveita» [cf. KBL, 432; e  M. Abot, 2,2]. 

11 Cf. Qo 5,8.15; 10,10-11; 12,9. Sobre a reflexão de Qoheleth cf. J. G. WILLIAMS, “What Does It 
Profit a Man?”, 179-193; W.S. TOWNER, “The Book of Ecclesiastes”, 327. 

12 Recorde-se que a forma pi‘el h�km assume o sentido causativo de «tornar sábio» (Sl 105,22; 
119,98). 

13 Cf. DHORME, 533; GORDIS, 401; HABEL, 487-488; HARTLEY, 464-65. 
14 Posição defendida por G. HÖLSCHER, Das Buch Hiob e pela BHS. Cf. GKC [# 124e] 
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do sufixo de primeira pessoa comum plural de ‘ōśāy.15 Em 35,11, o termo mallepēnû 
pode ser encarado como a escrita defectiva da forma de Pi. de me’allepēnû («que nos 
ensina»), em vez da forma maplēnû («que nos distingue»).16 Em 35,12, traduzimos šām 
como «então», tal como a forma grega e,kei/ e a latina ibi o sugerem, assumindo-o como 
uma conotação de tempo e de consequência.17  
 
 
mērōb ‘ăšûqîm yaz‘îqû (9) 

Curiosamente, Elihu alterna entre a raiz z‘q (35,9) e s�‘q (35,12); a primeira, uma 
variante que na opinião de muitos autores apenas representa uma diferença de dialecto.18 
Normalmente, as duas raízes designam uma manifestação sonora e emotiva (Ec 9,17; 1Sm 
28,12; 2Sm 19,5; Ez 11,13…), distinta da manifestação indicada pela raiz qr’ («chamar») 
ou de uma reacção de dor: ’nh («suspirar»), bkh («chorar») ou yll (Hif. «gritar»).19 Por isso, 
s�‘q é, de entre todas (pll, h�nn, ‘tr, šw‘), a raiz que prevalece num contexto de súplica 
(Ex 2,23; 3,7), de memória (Nm 20,16; Dt 26,7; Js 24,7) e louvor (Sl 9,13; 22,6; 34,18; 
107,6.13.19.28). Além desta dimensão salvífica, s�‘q pode incluir também um apelo à 
justiça, que alguém dirige a outro rei (1Sm 19,29; 1Rs 20,39) quando se sente ameaçado de 
violência (Gn 16,5; Jr 20,8; Hab 1,2).20 Alguns autores discutem sobre o referente do 
termo ‘ăšûqîm, sugerindo tratar-se de uma referência aos próprios malvados ou às 
vítimas de opressão que gritam quando os opressores as esmagam. 21  Este sentido é 
comprovado pelo uso que o próprio Job faz desta raiz em 19,7, quando manifesta o seu 
desespero pelo silêncio de Deus diante do seu grito por justiça; e em 27,9, quando Job 
admite este silêncio diante do grito dos ímpios (27,9). As únicas duas ocorrências desta raiz 
no conjunto do livro, além das duas referidas por Elihu (35,9.12). 
 
 

 
15 Cf. GORDIS, 401; HABEL, 488, J.E. HARTLEY, 464-65. 
16 Cf. S.R DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary; DHORME, 533; GORDIS, 401. 
17 Cf. DHORME, 534; GORDIS, 402. 
18 Esta diferença ortográfica é muito comum no Heb. tardio, no Tg e Syr. No Tg de Job aparece em Jb 

30,8 (11QtgJob 17,5) e em 39,25 (11QtgJob 33:6) para descrever o grito de guerra, e em 38,7 (11QtgJob 
30,5) para indicar o grito dos filhos de Deus no momento da criação das estrelas. Para outros detalhes 
muito oportunos cf. BL, 28; KBL [1072b]; NIDOTTE [#2410: 1131-32]. 

19 Porém, enquanto a raiz s�‘q expressa essencialmente o grito humano de angústia, que pode incluir 
simultaneamente dor, apelo de auxílio (// šw‘ Hab 1,2; Jb 19,7; Lm 3,8) ou exteriorizar uma aflição (Pr 21,13), 
sob a forma de um pedido urgente (2Cr 20,9; 32,20; Jl 1,14), de alarme ou medo (1Sm 5,10,28,12),19 a quase 
metade das ocorrências de s�‘q dirigem-se, implícita ou explicitamente, a Deus (Ex 2,23; 3,7-9; Jz 10,10; Sl 
9,13; 77,2; 88,2; 142,2). 

20 Cf. G. von RAD, Old Testament Theology I, onde o autor coloca a possibilidade de s�‘q e z‘q 
poderem constituir um terminus technicus para o grito de auxílio. Note-se a alternância entre s�‘q e z‘q 
nas palavras de Job, em 16,18 e 31,38. 

21 Cf. DHORME, 535. Consideramos muito oportuno o contributo da composição retórica, que coloca a 
referência a ‘ăšûqîm num contexto daqueles que apenas se lembram de Deus no tempo da desgraça, como 
um auxílio interesseiro e egoísta (35,10-11).  
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2.2 COMPOSIÇÃO 
 

A segunda parte é composta por duas sub-partes: 35,4-7 e 35,9-13, com um centro 
muito particular em 35,8. 
 
a. Primeira sub-parte (Jb 35,4-7) 
 

 

+ 4 ’ănî          ’ăšîbkā       millîn / 
: weet-rē‘èkā        ‘immāk // 

:: 5 habbēt�         šāmayim      ûre’ēh / 
:: wešûr          šeh�āqîm       gābh�û    
 mimmekkā // 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– 6 ’im-h�āt�ā’tā        mah-tip‘ol     -bô /         
: werabbû         pešā‘èkā       mah-ta‘ăśeh  -llô // 

– 7 ’im- s�ādaqtā        mah-titten-     lô / 
 : ’ô mah        -miyyādkā      yiqqāh� // 
 
 

+ 4Eu           tornar-te-ei       palavras 
: e aos teus amigos       (que estão) contigo. 

:: 5 Contempla        os céus        e vê, 
:: presta atenção       às nuvens       mais altas   que tu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– 6 Se pecas,         que fazes       contra ele? 
: Se aumentas        a tua revolta,      que fazes  a ele? 

– 7 Se és justo        que  dás       a ele? 
: Que é que         da tua mão       ele recebe? 
 

 
A primeira sub-parte (35,4-7) é composta de dois trechos: 35,4-5 e 6-7. ― O 

primeiro trecho (34,4-5) é formado por dois segmentos bimembros. Embora o primeiro 
segmento (34,4) e toda a primeira sub-parte acentue, pela insistência no sufixo 
pronominal de segunda masculino singular kā (4a-b.5b.6b.7b), que Elihu se dirige 
particularmente a Job, a presença da expressão weet-rē‘èkā evidencia que o seu debate 
continua a incluir os amigos.22 O segundo segmento (35,5) é marcado por três 
imperativos habbēt� («contempla»), re’ēh («vê») e šûr («observa»), convidando Job a 
olhar para algo que «está mais alto» e que ele não pode dominar mas apenas 
«contemplar e observar». As imagens šāmayim («céus») e šeh�āqîm («nuvens») apelam 

 
22 Amigos que aparecem citados em Jb 3-27 e nos discursos de Elihu sob a forma irónica de «anciãos» 

(cap. 32) «sábios e homens de coração» (Jb 34,2-4; 10-15; 34-37). 
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simultaneamente para o que é visível mas também inatingível, distinto e autónomo por 
natureza da realidade humana, sugerindo a própria realidade de Deus. ― O segundo 
trecho (35,6-7) é composto por dois segmentos bimembros, que repetem as partículas 
’im e mah, atribuindo-lhe um sentido condicional e interrogativo. No primeiro segmento 
(35,6), existe um paralelismo muito forte entre o verbo h�t�’t («pecar») e a expressão 
werabbû pešā‘èkā («aumentas a tua revolta»), e entre os dois verbos sinónimos tip‘ol 
(«fazer») e ta‘ăśeh («causas»). Todos os verbos estão centrados no agir de Job, e têm 
como objecto a impossibilidade de atingir Deus. O segundo segmento (35,7) apresenta a 
mesma estrutura, porém acentuando a questão da justiça. O termo s�ādaqtā aparece 
ligado a um paralelismo entre o verbo ntn («dar») e lqh� («receber»), considerando 
que, não obstante a possibilidade de poder declarar-se justo, não existe nada que Job 
possa dar a Deus ou que este possa receber de Job. Em síntese, a parte (35,4-7) constitui 
um apelo a Job considerar, através da observação e contemplação dos «céus» e das 
«nuvens», a realidade intangível e autónoma de Deus (Jb 11,7-9; 22,12-14). É no 
quadro desta liberdade incondicional de Deus que Elihu situa a impossibilidade de Job o 
afectar pessoalmente, seja com o seu pecado seja com a sua rectidão (35,6-7; cf. 34,9), 
sugerindo-lhe que a questão da sua justiça é sua e não de Deus.  
 
 
b. Segunda sub-parte (Jb 35,9-12) 
 
 
 

+ 9 mērōb         ‘ăšûqîm       yaz‘îqû / 
: yešawwe‘        ‘û mizzerôª‘      rabbîm // 

:: 10 welō’-’āmar       ’ayyēh       ’ĕlôªh       ‘ōśāy / 
:: nōtēn          zemirôt       ballāylā // 

: 11 mallepēnû        mibbahămôt      ’āres� / 
: ûmē‘ôp         haššāmayim      yeh�akkemēnû // 

 
+ 12 šām          yis�‘ăqû       welō’ ya‘ăneh / 
: mippenê         ge’ôn        rā‘îm // 
 

 
+ 9 Sob grande        opressão        eles gritam  
: e clamam        sob o braço       dos poderosos.  

:: 10 Sem que ninguém diga:    «Onde está       o Deus    que nos fez, 
:: que inspira        cânticos        durante a noite? 

: 11 Que nos ensina      mais que aos animais    da terra  
: e do que os pássaros      dos céus        nos faz mais sábios?» 

 
+ 12 Então         gritam        mas ele não responde,  
: diante          da exaltação       dos malvados. 
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 A segunda sub-parte (35,9-12) é composta por três trechos: 35,9. 10-11 e 12, 
determinados pela passagem do plural ao singular. ― O primeiro trecho (35,9) é formado 
por um único segmento bimembro, construído sobre o paralelismo entre os verbos yaz‘îqû 
(«gritar») e yešawwe («clamar»), que unem sob um mesmo sujeito as duas expressões: «sob 
grandes opressões» e «sob o braço dos poderosos». Ao nível retórico, esta correspondência 
desenha uma figura concêntrica de termos médios, de tipo (ab)C/C’(a’b’), que coloca no 
centro a acção de «gritar» e «clamar», dirigindo a atenção para o comportamento humano 
desesperado. ― O segundo trecho (35,10-11) é constituído por dois segmentos bimembros. 
No primeiro segmento (35,10), a forma impessoal welō’-’āmarid («sem que ninguém diga») 
alude à ausência de reconhecimento do agir criador. Este agir é sublinhado pelo paralelismo 
dos verbos ‘ōśāy («que nos fez») e nōtēn («inspira»), acentuando concretamente a 
hipocrisia do ser humano que grita a Deus, embora sem reconhecer Deus como o Senhor 
das origens e do louvor. O segundo segmento (35,11) aparece construído sob o paralelismo 
dos verbos mallepēnû («que nos ensina») e yeh�akkemēnû («que nos faz sábios») (35,10-
11) e os termos «terra» e «céu», «animais» e «pássaros», estabelecendo uma simetria 
concêntrica de termos extremos de tipo a(bc)/(b’c’)a’. Ao mencionar «terra e céu», Elihu 
evoca a totalidade da criação, na qual se situa a superioridade do ser humano. No seu 
conjunto, este trecho (35,10-11) concretiza a hipocrisia dos que gritam a Deus. ― O 
terceiro trecho (35,12) é composto de um único segmento bimembro. O verbo yis�‘ăqû 
(«gritar») retoma o tema do grito, do primeiro trecho (35,9), explicitando-o agora como um 
grito que não obtém resposta. A terceira pessoa masculino singular do verbo welō’ ya‘ăneh 
(«mas ele não responde») remete certamente para Deus, o único singular de toda a sub-parte 
(35,9-12). É Deus quem não responde a este grito diante do não reconhecimento, agora 
expresso como «exaltação dos malvados». O verbo yis�‘ăqû («gritar») e o termo rā‘îm 
(«malvados») estabelecem uma relação sinónima com o verbo yaz‘îqû («gritar») e o termo 
rabbîm («poderosos»), do primeiro trecho (35,9a), associando o grito dos oprimidos ao 
grito dos malvados.  
 
 
+ 9 Sob grande        opressão        eles gritam  
: e clamam        sob o braço       dos poderosos.  

:: 10 Sem que ninguém diga:    «Onde está       o Deus    que nos fez, 
:: que inspira        cânticos        durante a noite? 

: 11 Que nos ensina      mais que aos animais    da terra  
: e do que os pássaros      dos céus        nos faz mais sábios?» 

 
+ 12 Então         gritam        mas ele não responde,  
: diante          da exaltação       dos malvados. 
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 No conjunto da sub-parte (35,9-12), Elihu procura sublinhar o engano de um grito que 
pretende chegar até Deus sem uma atitude de fé num Deus criador, de quem o ser humano 
recebe tudo inclusive o ensino e a sabedoria. Este grito dos oprimidos não é ouvido, porque 
é apenas um grito interesseiro que desconhece não só o seu criador mas também a sua 
superioridade nesta criação. Este desconhecimento aparece como uma exaltação do 
malvado, com quem Deus não estabelece diálogo. Nesta imagem, Elihu sugere a Job que 
ele pode gritar; todavia, se o seu grito não inclui um reconhecimento de Deus, associa-se a 
um grito de malvado, tornando-se uma provocação inútil a que Deus não responde. 
 
c. O conjunto da segunda parte (Jb 35,4-12) 
 
 
4Eu tornar-te-ei palavras        e aos teus amigos (que estão) contigo. 
5 Contempla os céus e vê,       e presta atenção às nuvens mais altas que tu. 
6 Se pecas, que fazes contra ele?     Se aumentas a tua revolta, que lhe FAZES? 
7 Se és justo o que lhe dás?       O que é que da tua MÃO ele recebe? 
 

 

8 A tua maldade é para um homem como tu e a tua justiça para um filho de homem. 

 
 

9 Eles gritam sob grande opressão      e clamam sob o BRAÇO dos poderosos, 
10 sem que ninguém diga: “Onde está o Deus QUE ME FEZ, que inspira cânticos durante a noite? 
11 que nos ensina mais que aos animais da terra   e do que os pássaros dos céus nos faz mais sábios? 
12 Então gritam mas ele não responde,     diante da exaltação dos malvados. 
 

 
 A segunda parte (35,4-12) é composta de dois trechos, que situam a argumentação de 
Elihu (35,4) em dois pontos: a diferença de Deus que o ser humano não pode 
influenciar, nem pelo mal nem pelo bem (35,5-6); e o não reconhecimento desta 
diferença como algo que envolve o a vida do ser humano como o maior impedimento a 
uma resposta, até mesmo ao grito dos que sofrem grandes opressões (35,9-12). A 
repetição do verbo «fazer» estabelece uma associação, revolta de Job (35,6) e o grito 
dos que sofrem grandes opressões (35,9). A primeira sublinha a impossibilidade de 
atingir Deus (35,6-7) a segunda impossibilita a resposta de Deus (35,12).  
 

No centro, Elihu coloca a afirmação de que o agir humano atinge unicamente a si e o 
seu próximo (35,8). O paralelismo entre as expressões «a sua maldade» (riš‘ekā) ou a 
sua «justiça» (s�idqātekā), sublinhado pela repetição da preposição mono-consonântica 
le («para»), indica que a maldade ou a justiça, inclusive de Job, é «para um homem» 
como ele, «um filho de homem» e não para Deus (35,8). Embora atribua uma grande 
centralidade a esta afirmação, Elihu mostra um grande cuidado em não deixar 
subentender um alheamento total de Deus em relação ao agir e à condição humana 
sofredora. É o ser humano que pelo seu não reconhecimento da grandeza de Deus 
(35,5), do seu agir criador e do seu envolvimento surpreendente na vida humana (35,10-
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12) que impossibilita uma resposta de Deus, encaminhando o seu agir e a sua justiça 
para si mesmo (35,8).  
 
2.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Gritam mas ele não responde  
 Ao declarar que é o ser humano o único responsável pela não resposta de Deus Elihu 
situa-se no âmbito da querela jurídica, onde o acto da palavra é uma condição essencial. 
É pela palavra do juiz que o pedido de justiça recebe uma resposta, um decreto ou uma 
sentença com valor normativo, a ser executada posteriormente.23 Um exemplo é a 
situação dos hebreus no Egipto, onde foram obrigados a escravatura e a maus-tratos (Ex 
5,6-14). Os seus representantes expõe o caso ao Faraó (Ex 5,15 «gritaram a…» -  s�‘q 
’el) e diante do seu apelo, que é simultaneamente uma acusação ao Faraó e ao seu povo, 
emerge um decreto real que recusa o apelo feito, atribuindo aos hebreus uma culpa de 
inércia. Um outro exemplo ainda ocorre durante a situação vivida por Israel após a 
morte de Salomão. Jereboão e toda a assembleia de Israel apresentam-se a Roboão, filho 
herdeiro de Salomão, a fim de lhe pedir que alivie a dura escravidão a que os homens do 
norte de Israel eram submetidos no trabalho das construções iniciadas pelo seu pai (1Rs 
12,1-4). Este pedido é expresso com um vocabulário genérico «foram e falaram» - 
wayyābō’û…waydabberû ‘el. Roboão pede conselho aos anciãos que o convidam a 
ceder ao pedido feito. Porém, quando se dirige aos jovens, estes aconselham-no a tomar 
uma posição oposta: não só a não ceder, como a aumentar a escravidão imposta. O 
verbo ‘nh repete-se em ambas as respostas, sublinhando a sua importância na instância 
jurídica e na querela.24 Neste contexto bíblico, a afirmação isolada da «não resposta de 
Deus» permitiria a sua inevitável condenação por omissão e alheamento. Porém, ao 
justificar que é o ser humano que impede esta «não resposta», Elihu transfere o 
problema para Job e para os seus amigos. São eles que por serem incapazes de 
reconhecer a grandeza de Deus e o seu agir criador impossibilitam que a palavra de 
Deus se possa manifestar e com ela a sua justiça.        
 
 
3. TERCEIRA PARTE: ABRES A BOCA PARA O VAZIO (Jb 35,13-16) 
 

3.1 TEXTO 
 
13 Na verdade, Deus não escuta o vazio       13 ’ak-šāwe’ lō’-yišma‘ ’ēl / 
e Shadday não lhe presta atenção.        wešadday lō’ yešûrennâ // 
14 Muito menos quando dizes que não lhes prestas atenção, 14 ’ap kî-tō’mar lō’ tešûrennû / 
que um julgamento está diante dele e tu o esperas,   dîn lepānâw ûteh�ôlēl lô // 
*15 e que gora não existe quem puna a sua ira,     15 we‘attah kî-’ayin pāqad ’appô / 

 
23 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 300-303.  
24 Cf. D.G. EVANS, “Rehoboam’s Advisors at Shechem and Political Institutions in Israel and Sumer”, 

273-279; J.C. TREBOLLE BARRERA, Salomón y Jeroboán, 202-241; “La liberación de Egipto narrada e 
creída desde la opresión de salomón”, 1-19. 
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nem conheça o excesso da loucura.        welō’-yāda‘ bappaš me’ōd // 
*16 Sim, Job abre a sua boca para o efémero,     16 we’iyyôb hebel yips�eh-pîh�û / 
multiplica palavras sem conhecimento.       biblî-da‘at millîn yakbir // 

Em 35,13a, a dificuldade de relacionar šāwe‘, um nome masculino singular, com o sufixo 
de terceira feminino singular do verbo yešûrennâ, levou a sugerir-se a emenda do verbo em 
yešûrennû.25 Preferimos manter TM atribuindo ao sufixo do verbo yešûrennâ um sentido 
neutro, que procura referir-se à situação descrita anteriormente (cf. Jb 33,14; 34,33). Em 
35,14, alguns autores traduzem ’ap kî «ainda que digas», transformando-o numa frase 
condicional.26 Todavia, são obrigados, por motivos de paralelismo, a mudar o verbo dyn 
(«julgar») no verbo dwm («fazer silêncio»).27 Consideramos uma mudança desnecessária e 
atribuímos a ’ap kî o significado «muito menos» (cf. Jb 9,14; 25,6).28 Em 35,15, há quem 
proponha emendar pāqad («pune») em pōqēd, tomando como base o texto grego. 
Preferimos manter o TM como o que melhor permite uma leitura coerente com a segunda 
parte do versículo.29 
 
3.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

+ 13 ’ak-ŠĀWE‘         lō’-yišma‘       ’ēl / 
: wešadday          lō’ yešûrennâ // 

:: 14 ’ap kî-tō’mar        lō’ tešûrennû /  
: dîn            lepānâw        ûteh�ôlēl   lô // 

:: 15 we‘attah          kî-’ayin        pāqad    ’appô / 
: welō’-yāda‘         bappaš        me’ōd // 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ 16 we’iyyôb        HEBEL        yips�eh   -pîh�û/ 
– biblî-da‘at        millîn         yakbir // 

 
 

+ 13 Na verdade, O VAZIO    não escuta       Deus 
: e Shadday         não lhe presta atenção,  

:: 14 muito menos quando tu dizes   que tu  não lhe prestas atenção, 
: (que) um julgamento       está diante dele      e tu esperas  por ele, 

:: 15 e agora          não existe       quem puna   a sua ira, 
: nem conheça         o excesso       da loucura. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
25 Cf. B. DUHM, Das Buch Hiob erklärt; K. BUDDE, Das Buch Hiob, in GORDIS, 402. 
26 Cf. FR. DELITZSCH, Das Buch Hiob neu übersetzt und kurz erklärt.  
27 Cf. Cf. B. DUHM, Das Buch Hiob erklärt; G. HÖLSCHER, Das Buch Hiob, in GORDIS, 402.. 
28 Cf. Jb 9,14; 25,6. Seguimos a posição de HABEL, 488, que considera o termo dîn parte de uma 

terminologia forense, comum em Job (36,17), rejeitando a de GORDIS, 402, que faz derivar dîn do termo 
árabe dāna (parar, submeter). 

29 Cf. K BUDDE, Das Buch Hiob, in GORDIS, 402.. 
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+ 16 Sim, Job        O EFÉMERO      abre     a sua boca, 
– sem conhecimento      palavras        multiplica. 

 

A terceira parte (35,13-16) é composta de dois trechos: 35,13-15 e 35,16. O primeiro 
trecho (35,13-15) é composto de três segmentos bimembros. O primeiro segmento 
(35,13) aparece marcado por um paralelismo entre os dois nomes de Deus (’ēl e šadday) 
e as duas expressões lō’-yišma‘ («não escuta») lō’ yešûrennâ («não presta atenção»), 
que descreve o agir de Deus diante do que é «vazio» (šāwe‘). O segundo segmento 
(35,14) repete o verbo šwr («prestar atenção»), continuando a acusação que Job faz a 
Deus de não lhe prestar atenção mesmo diante de um julgamento. O terceiro segmento 
(35,15) inicia com um we‘attah («e agora»), que continua as palavras de acusação de 
Job, agora orientadas, sob a forma de consequência, para o facto de não existir «quem 
puna a sua ira» ou conheça «o excesso da loucura», de Deus. Job acusa Deus não só de 
se ocultar como de não poder ser punido, i.e. como um ser totalmente livre no seu agir, 
que não conhece o drama do sofrimento, aqui expresso como «excesso da loucura» 
(35,15b). No seu conjunto, o trecho (35,13-15) pretende apresentar o juízo final de 
Elihu em relação aos argumentos de Job, sintetizados num pressuposto de alienação e 
ausência impassível de Deus (35,14-15). ― O segundo trecho é composto por um único 
segmento (35,16) que, num paralelismo entre os termos yips�eh («abre») e yakbir 
(«multiplica»), declara a atitude de Job como um abrir a boca para «o efémero» e um 
multiplicar palavras «sem conhecimento» (Jb 36,12). No seu conjunto, a terceira parte 
(35,13-16) abre com a afirmação de que Deus não escuta nem presta atenção ao vazio. 
Este vazio é exemplificado na acusação que Job faz de Deus não lhe prestar atenção ao 
julgamento que ele coloca diante dele, permanecendo impune e impassível. Esta 
acusação de Job explícita o discurso vazio que Deus não escuta (35,13) e permite a 
Elihu declarar que Job abre a boca para o vazio e multiplica palavras sem conhecimento 
(35,16).  
  
 

+ 13 Na verdade, O VAZIO    não escuta       Deus 
: e Shadday         não lhe presta atenção,  

:: 14 muito menos quando dizes    que tu não lhe prestas atenção, 
: (que) um julgamento       está diante dele      e tu o esperas, 

:: 15 porque agora        não existe       quem puna   a sua ira, 
: nem conheça         o excesso       da loucura. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+ 16 Sim, Job        para O EFÉMERO    abre     a sua boca, 
– sem conhecimento      palavras        multiplica. 

 

 
 

3.3 CONTEXTO BÍBLICO 
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Não escuta discursos vazios  
 A insistência que Elihu nos verbos «escutar» e «prestar atenção» orienta a sua 
argumentação para o estilo de intervenção divina. Neste momento, Deus deixou de ser 
aquele que é impossibilitado de responder (35,12), tornando-se aquele que «não escuta» 
(35,13). A gravidade desta afirmação deve entender-se no âmbito de um processo jurídico, 
em que se faz um apelo e reclama a intervenção de um juiz. Neste caso concreto este apelo 
dirige-se à capacidade de escuta do juiz, estabelecendo uma relação directa entre o grito de 
quem clama e a escuta. Normalmente, na História da salvação esta escuta aparece como um 
momento intermédio entre a disputa e a intervenção que realiza a salvação. No entanto, por 
vezes, em alguns textos bíblicos identifica-se a totalidade desta acção salvífica (disputa - 
intervenção) com o verbo «escutar».30 Trata-se de uma espécie de «esquema literário» que 
interpreta a história com as figuras de um processo jurídico ou judiciário. Em Nm 20,15-16 
Israel esmagado pela opressão do Egipto «grita» (-  s�‘q ’el) a Deus e este «escuta» (šm‘) 
o seu clamor. No caso do Nm 20,16 e Dt 26,6-9 a salvação é expressa em termos de «tirar» 
(ys�’ cf. Jz 3,9; 10,12.14; Sl 107,13.19.28), enquanto em outros textos é indicada como 
«tenho visto» (Ex 3,7-8); como «recordar, ver e conhecer» (Ex 2,23-25). Curiosamente, em 
Jr 11,11 encontramos a declaração explícita de que Deus «não escuta» o grito de Israel nem 
o salva («clamarão a mim e eu não os escutarei», wezā‘ăqû ’elay w elō’ ’ešma‘). A mesma 
declaração reaparece em Hb 1,2 em que o profeta grita «até quando, Senhor clamarei e tu 
não me escutarás». Estes textos, nomeadamente os dois últimos ajudam a contextualizar a 
afirmação de Elihu. De facto, ele não diz apenas que Deus «não escuta», ele acrescenta que 
não escuta o «vazio» (šāwe’), aquilo que é «sem valor», «ineficaz, vão» e «falso» (Jr 2,30; 
4,30; 6,29).31 Posteriormente, Elihu associa este discurso vazio a um abrir a boca para o 
efémero, usando o termo hebel («sopro, efémero»). Aos olhos de Elihu, Deus nunca se 
subtrai ao julgamento nem à salvação. Se as palavras de Job tivessem consistência Deus não 
só escutaria como responderia. É a atitude e as palavras de Job que inviabilizam a resposta 
de Deus e a sua escuta, e consequentemente a sua libertação e salvação.  
 
 
4. O CONJUNTO DA PASSAGEM (35,2-16) 
 
4.1 COMPOSIÇÃO 
 

A passagem 35,2-16 é composta por três partes,32 cada uma com uma configuração 
própria. A primeira (35,2-3) e a última (35,13-16) são muito breves, enquanto a parte 
central (35,4-12), a mais longa de todas, é composta por duas sub-partes (35,4-7.9-12) 
com um centro significativo em 35,8. 

 
30 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 298-299.  
31 Note-se que šāwe’ aparece pelo menos em duas situações como correspondente a h�ālāk 

(«falsidade» Sl 12,2; Ez 12,24), a mērmāh («engano» Jb 31,5; Sl 24,4), e frequentemente como um termo 
paralelo a ‘āwen («iniquidade, injustiça» Jb 11,11; Sl 41,6) e hebel («sopro, efémero, vaidade» Zc 10,2). 

32 Cf. Anexos, p. 361. 
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 As duas partes extremas (35,2-3.13-16) aparecem ligadas pelo verbo  «dizer» (’mr) e 
pelo nome de Deus (’ēl), centrando, de novo, o debate nas palavras de Job acerca de 
Deus. Na primeira parte (35,2-3), este «dizer» recai na sua declaração de colocar a sua 
justiça diante de Deus, aqui associada à questão do proveito de uma existência sem 
pecado; na última parte (35,13-16), na afirmação de uma ausência de Deus, que não 
comparece a julgamento (35,14-15). Segundo Job, não há qualquer proveito porque 
também não existe julgamento. Elihu qualifica este pensamento como «vazio» e 
«efémero», denunciando o seu carácter insustentável (35,3.14-15).  
 
 
2 Consideras ser isto o direito?        Dizer: “A minha justiça diante de DEUS”,  
3 quando dizes: “que te aproveita a ti?      (ou) que te importa acerca do meu pecado?” 
 

4Eu tornar-te-ei palavras        e aos teus amigos (que estão) contigo. 
5 Contempla os céus e vê,         PRESTA ATENÇÃO às nuvens mais altas que tu. 
6 Se pecas, que fazes contra ele?       Se aumentas a tua revolta, que lhe fazes? 
7 Se és justo que lhe dás?        Que é que da tua mão ele recebe? 
  8 A tua maldade é para um homem como tu  e a tua justiça é para um filho do homem. 
9 Sob grandes opressões eles gritam,      clamam sob o braço dos poderosos, 
10 sem que se diga: “Onde está o DEUS que me fez,  que inspira cânticos durante a noite? 
11 que nos ensina mais que aos animais da terra  e do que os pássaros do céus nos faz mais sábios? 
12 Então gritam mas ele não responde,     diante da exaltação dos malvados. 

 
13 Na verdade DEUS não escuta o vazio     e Shadday NÃO LHE PRESTA ATENÇÃO, 
14 muito menos quando dizes que tu NÃO LHE PRESTAS ATENÇÃO, que um julgamento está diante dele e tu esperas, 
15 e que agora não existe quem puna a sua ira   nem conheça o excesso da loucura. 
16 Sim, Job para o efémero abre a sua boca,     multiplica palavras sem conhecimento. 

 

 
 O conjunto da passagem (35,2-16) é marcado pela repetição da raiz s�dq, que 
aparece uma vez nas palavras de Job (35,2) e duas nas de Elihu (35,7-8). Num primeiro 
momento, Elihu remete Job para uma diferença de Deus, que pertence a um mundo 
distinto do seu (35,5); um mundo impossível de influenciar seja pelo bem ou seja pelo 
mal humano (35,6-7). Este Deus não responde a gritos desesperados, de quem é incapaz 
de reconhecer a sua diferença e o seu ser de criador (35,9-12). Ao pedir a comparência 
de Deus num processo humano, Job parece reivindicar a dissolução desta diferença, e 
isto constitui aos olhos de Elihu um discurso vazio (35,13) e um não conhecimento de 
Deus (35,16). A repetição da raiz šwr («prestar atenção, considerar») faz progredir a 
argumentação de Elihu do o apelo a reconhecer a diferença de Deus à atitude que ambos 
tomam: Deus não presta atenção ao vazio das palavras de Job e Job não presta atenção à 
diferença de Deus. Fechado nas suas razões, Job apenas pode atingir a si mesmo ou, a 
outros seres humanos, nunca a Deus (35,8). No seu conjunto, a divisão tripartida da 
passagem sugere ao nível retórico uma composição concêntrica de tipo ABA’: 
 

A    Job coloca a sua justiça diante de Deus 

B   A sua justiça é para um homem como ele 
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A’   Job multiplica palavras sem conhecimento 

 
 A centralidade da afirmação «A tua maldade é para um como tu, a tua justiça para 
um filho de homem» (35,8) justifica o lugar que ela ocupa no âmbito de uma 
contextualização bíblica da passagem. Na interpretação recupram-se alguns traços da 
argumentação de Job que traduzem a atitude de Job expressa por Elihu nesta passagem: 
o desejo de um julgamento (35,14) «ordenei o julgamento porque sei que serei achado 
justo», a ideia de não atingir Deus com o seu pecado (35,8) «se pequei que te fiz?», o 
grito que Deus parece não responder (35,12) «Eis que grito violência». 
 
 
4.2 CONTEXTO BÍBLICO 
 
A tua justiça  
  No apelo que Elihu faz a Job, no sentido de contemplar os céus (35,5), Elihu sugere a 
Job que o domínio de Deus e o dos seres humanos estão definitivamente marcados por 
uma distância, da qual a distância física entre o céu e a terra é emblemática. Esta 
imagem permite a Elihu sugerir a concepção de uma cosmogonia, no âmbito da qual as 
acções humanas e a sua influência se confinam aos seres humanos. Podemos entrever 
alguns traços desta cosmogonia nas narrativas das origens, nomeadamente em Gn 2-3 e 
11. A vontade de comer da «árvore que está no centro do jardim» traduz o desejo que os 
primeiros seres humanos têm de apoderar-se abusivamente de um «conhecimento do 
bem e do mal» que lhes era proibido, rebelando-se contra os limites da sua condição e 
arrogando-se o poder de ser «como Deus».33 A gravidade desta atitude coloca em risco 
a diferença entre Deus e o ser humano.34 A consequência da sua ambição desmesurada 
recaiu apenas sobre si mesmos, ao serem expulsos do jardim e expostos a uma 
existência plena de limites, doenças, fadigas e caducidade (Gn 3,16-24).35 Mas, 
enquanto Gn 2-3 situa este desejo no espaço das origens da humanidade, Elihu situa-o 
no âmbito de um debate sobre o agir justo de Deus, que supõe a existência de fronteiras 
entre Deus e o humano, das quais a distância entre o céu e a terra são metáfora visível e 
indestrutível (35,5); fronteiras impossíveis de ultrapassar pelo bem ou mal que o ser 
humano realiza (35,6-7) ou pelos seus interesses egoístas (35,9-12). Neste contexto, a 
suposta afirmação de superioridade que Job estabelece com a justiça de Deus, aparece 
como inesperada e inaceitável. Aos olhos de Elihu, a justiça humana e, 

 
33 Muito oportuna a este respeito a associação feita por A.S. VAZ, A Visão das origens em Génesis 

2,4b-3,24. Coerência temática e unidade literária, 264 n.36, entre os primeiros seres humanos e Jb 15,7-9. 
34 Cf. A.S. VAZ, A Visão das origens, 266-279. 
35 Como paralelo extrabíblico cf. Gilgameš in R.J. TOURNAY – A. SHAFFER, L’Épopée de Gilgamesh. 

Esta ideia de que o ser humano não pode atingir um determinado conhecimento sem subverter a ordem da 
criação, manifesta alguns ecos no magnífico poema de Jb 28, onde o conhecimento «proibido» aparece 
sob a forma de sabedoria divina, impossível ao ser humano mas acessível a Deus (Pr 8.30,1-5). A ideia de 
que o agir humano se confina ao mundo humano percorre a dinâmica do livro dos Provérbios e Qohelet 
(Pr 9,2; 10,1...; Qo 2,18-21;3,21-22;6,7...). 
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consequentemente, a justiça de Job são uma realidade a compreender-se na existência 
de uma diferença; destruí-la pode significar querer «ser como Deus» mas também entrar 
num conhecimento «ambíguo» que, por um lado, permite distinguir o bem do mal, e por 
outro experimentar a existência humana no seu «travo amargo e morte».36 
 
 
4.3 INTERPRETAÇÃO 
 
Serei achado justo 
 Elihu abre este momento do seu discurso com uma questão directa a Job, 
interrogando-o sobre a sua atitude de colocar a sua justiça diante de Deus (35,2). Isto é, 
de insinuar-se justo e Deus injusto.37  
 

Job       Amigos  Elihu 
 
13,18 Eis que eu ordenei o 
julgamento (mišpāt�), 
porque eu sei que serei 
achado justo (’es�dāq). 
 

  
4,17 Seria o ser humano mais justo 
(yis�dāq)  
 do que Deus, 
seria o forte mais puro  
 do que aquele que o fez? 
 

  
35,2 Isto pensas (ser)  
o direito (lemišpāt�)?  
dizer: «A minha justiça (s�idqî) 
diante de Deus», 

 

 Em 13,18, Job tenta, através de uma série de questões típicas de disputa, convencer 
os amigos de que eles violaram a justiça, ao demonstrarem demasiado favoritismo em 
relação a Deus (13,1-6), terminando com um aviso sobre as consequências severas que 
esperam um discurso falso e perverso (13,7-11). A atitude dos amigos transforma as 
suas consolações num vazio. Job percebe que seguir os seus conselhos significa 
comprometer a sua própria integridade (13,18-28). Antecipando uma oportunidade de 
apresentar o seu caso numa corte divina, Job declara ter o seu julgamento preparado, 
acreditando que uma vez exposto a ele será definitivamente declarado justo (inocente).38 
Ao afirmar-se como um inocente exposto à violência, as suas palavras emergem como 
justas e ele, consequentemente, como o justo.39 É certamente deste modo que Elihu 
escuta os argumentos de Job, evidenciando-o numa citação livre das suas palavras: «a 
minha justiça diante de Deus» (35,2). Para Elihu, a gravidade da atitude de Job, bem 
sublinhada na composição das partes extremas (35,2-3 e 13-12), não está apenas na 
declaração da sua justiça e de uma consequente injustiça de Deus. Ela transparece 
também no desinteresse efectivo de Deus pela vida humana, onde nada lhe «importa» e 

 
36 Ambiguidade citada por A.S. VAZ, A Visão das origens, 272. 
37 Porém, é um facto que a expressão s�idqî mē’ēl nunca aparece nas palavras de Job, embora este use 

com frequência o termo s�idqî («minha justiça»). 
38 Note-se o uso conjunto do verbo yd‘ e do pronome pessoal ’ănî, para evidenciar a convicção pessoal 

de Job sobre sua inocência (Jb 19,15) [cf. D.J.A. CLINES, Job 1-20, 277; E.M. GOOD, In Turns of 
Tempest, 85]. 

39 Cf. os gritos de inocência de Job (6,28-30; 9,20; 13,18; 16,17; 23,7.10-12; 31,1-40) e aqueles em 
que Job pressupõe Deus como injusto (9,21-22; 10,5-7; 13,23; 16,7-14; 19,7-12). 
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onde «nada aproveita» ao ser humano (35,3), permanecendo alheio («não presta 
atenção») e impune (35,15). Enquanto os amigos se limitam a oferecer a Job as 
coordenadas impostas pela tradição, segundo as quais nenhum ser humano pode alguma 
vez considerar-se justo diante de Deus (4,17 cf. 1Rs 19,12-13; Qo 7,20; Jb 14,14; 15,14; 
25,4-6), Elihu assinala o absurdo dos argumentos de Job que impossibilitam a resposta 
de Deus e inviabilizam a sua escuta. 
 
 
Se pequei, que mal te fiz? 
 Elihu exorta Job a ver e consciencializar que o domínio de Deus e o do ser humano 
são fisicamente distantes (35,6), estabelecendo um paralelo com uma afirmação de 
distância e separação que Job parece ironizar em 7,20.  
 

Job         Amigos  Elihu 
 
7,20 Se pequei (h�ātā’tî) que te fiz 
(’ep‘al),  
ó guarda dos homens? 
Por que me colocaste como uma 
marca para ti,  
para que a mim mesmo me seja 
pesado? 
 

  
22,2 É de algum proveito o forte 
para Deus? 
Antes a si mesmo o prudente 
será proveitoso. 
 

  
35,6 Se pecas (h�āt�ā’tā), 
que fazes (tip‘ol) contra ele? 
Se aumentas a tua revolta, que 
lhe fazes? 
 
7 Se és justo que lhe dás? 
Que é que da tua mão ele 
recebe? 

 
 As palavras de Job dirigem-se directamente a Deus, num grito de protesto amargo 

pelo facto de ele o tratar com tanta dureza (7,14-21). No âmbito deste protesto, Job 
procura convencer Deus a aliviar o seu sofrimento, argumentando que seja o que for que 
ele tenha feito, nada pode ter atingido Deus, para merecer tal punição e destruição 
(7,20ab). Uma ironia percorre as palavras de Job, ao invocar simultaneamente a sua 
confiança na protecção divina («que te farei?») e a permanente agonia que esta 
protecção lhe causa («colocaste-me como uma marca, alvo» 7,20cd). A falta de 
proporção entre o pecado que ele possa ter cometido e a extensão da destruição que lhe 
é infligida levam-no a imaginar um Deus com a obsessão de punir o ser humano. Job e 
os amigos apoiam-se numa absoluta auto-suficiência e independência de Deus.40 Esta 
compreensão permite a Job afirmar que, se o seu pecado não pode ter qualquer efeito 
em Deus, então o seu castigo é injustificado. Enquanto, para os amigos esta distância de 
Deus, apenas garante a impossibilidade de colocar a justiça divina ao mesmo nível da 
justiça humana (22,2-3),41 para Elihu ela assegura que Deus pertence a um domínio 
diferente do domínio humano. Ela define uma transcendência, mas também a 

 
40 Cf. HABEL, 337. 
41 Segundo HABEL, 337 esta posição dos amigos sugere uma associação com as extremidades do livro, 

onde Yhwh parece manifestar algum proveito da sua disputa com Satan. No interior do livro, Job parece 
admitir Deus como este alguém que tira um proveito sádico da sua tortura ou vigilância (7,17-18; 10,3-
17), agindo como se fosse um qualquer ser humano. 



CAP.III: «Pensas ser isto o direito?» 
 
208 

independência da sua justiça, impossível de ser influenciada pelo agir humano, justo ou 
injusto. A justiça divina existe e subsiste para além do agir humano. Job erra 
profundamente quando afirma a impossibilidade de atingir a Deus com o seu pecado e, 
portanto, de Deus ser injusto ao infligir-lhe tamanha aflição (7,20). Talvez, por isso, 
enquanto os amigos acusam Job de tratar Deus como um outro ser humano, Elihu 
parece acusar Job de ter perdido a noção da transcendência de Deus.  

 
 

Eis que grito: violência!  
 Quando Elihu alude aos gritos dos que clamam sob grandes opressões parece 
remeter-se a um lamento insistente que atravessa toda a argumentação de Job, num tom 
de profunda acusação. Este lamento aparece de uma forma explícita em 19,7, onde Job 
acusa Deus de não responder ao seu grito. 
 

Job         Amigos  Elihu 
 
19,7 Eis que grito (’es�‘aq) 
«violência»!  
e não há quem responda(lō’ 
’ē‘āneh),  
 peço ajuda (’ăšawwa‘): 
e não existe julgamento. 
 

30,20 Clamo (’ăšawwa‘) a ti,  
mas tu não me respondes 
(ta‘ănēnî); estou em pé,  
e tu o compreendes. 
 

  
5,1 Clama (qera’)! 
 existe alguém que te responda 
(‘ônekā)?  
Para qual dos santos te virarás? 
8 mesmo assim  
 eu recorreria a Deus, 
 a Deus entregaria a minha 
causa. 
8,5 Procura a Deus 
 implora a Shadday. 
11,13 Se dirigires  
o teu coração a Deus,  
 e estenderes  
as mãos para ele.  
 

  
35,9 Sob grande opressão eles 
gritam (yaz‘îqû), 
 clamam (yešawwe‘) 
sob o braço dos poderosos. 
 

12 Então, gritam (yis�‘ăqû) 
mas ele não responde (lō’ 
ya‘ăneh) diante da exaltação 
dos malvados. 

 
A firmeza das suas palavras visa, certamente, levar os seus amigos a concluir que ele 

é um inocente e Deus a causa do seu sofrimento.42 Job formula a sua acusação como um 
grito que denuncia «violência»;43 um grito que Job esperava pudesse ser ouvido por 
Deus, mas que não é escutado por Deus nem por ninguém. Por mais alto que ele grite, 
não existe quem o escute e lhe faça justiça, não existe julgamento. A não resposta de 
Deus é identificada como a não possibilidade do direito. O grito de Job não é um 
simples grito de lamento, à semelhança de Lm 3,8 e Hb 1,2, que Deus recusa ou atrasa 

 
42 Job repete aqui a estratégia usada em 9,2-14 e 16,9-21, onde mistura aspectos de doxologia e 

lamento, num eco extraordinário de Lm 5,5-9. 
43 Cf. Jr 20,8 e Hb 1,2 onde a expressão «violência» (h�āmās) indica um grito de ajuda expresso por 

alguém ameaçado de injustiça; alguém que esperava receber a protecção da comunidade, de um modo 
particular da corte [cf. THAT, I:583-87; G. von RAD, Old Testament Theology, I, 157n.34]. Admite-se 
mesmo que aqui o uso explícito das raízes s�‘q e šw‘ não indicam o grito de ajuda, expresso num 
contexto religioso ou de culto, mas sim num contexto forense de grito por justiça [cf. S. SCHOLNICK, 
Lawsuit Drama, 201ff.; HABEL, 300]. 
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na resposta, mas um apelo urgente à justiça e à escuta da sua razão (9,16).44 A atitude de 
Job é de confronto e acusação, onde não responder significa negar o direito e a justiça 
do inocente. Mais tarde, Job volta a referir-se ao seu grito, afirmando ter-se levantado 
diante da assembleia e ter declarado o seu caso, gritando por «justiça» (30,28b). Mas o 
seu apelo apenas encontrou ouvidos surdos (30,20); o seu grito é como grito dos chacais 
e das avestruzes no deserto (30,29). Em vez de poder defender-se numa corte, Job é 
forçado a juntar-se a outros como ele. Em vez de justiça, Deus oferece-lhe 
simplesmente o silêncio, intensificando terrivelmente a sua angústia e levando-o a 
concluir que procura apenas a sua morte (30,30-31). Os amigos (Elifaz) sugerem-lhe 
que faça chegar a Deus o seu «grito», através de um intermediário (5,1).45 Embora, o 
tom irónico das suas palavras sugira a impossibilidade desta intercessão.46 Elihu 
demarca-se neste debate, ao identificar o grito de Job com o grito dos malvados que se 
exaltam a si mesmos (35,9-12). O grito de Job não é um grito qualquer, é o grito de 
alguém que demonstra não saber reconhecer quem é o seu criador, julgando-se apenas 
justo diante dele. Aos olhos de Elihu, as supostas declarações de inocência de Job, e 
consequentemente a pressuposição de um agir não justo de Deus, subentendem o seu 
anseio por uma retribuição que ele esperava de Deus, como um corolário da sua 
obediência e do seu agir justo. As palavras de Job, umas vezes amargas outras 
desesperadas, manifestam a sua surpresa diante de um Deus que sempre conhecera 
como aquele que pune malvados e recompensa os justos. No entanto, as circunstâncias 
do seu sofrimento rompem o seu conhecimento de Deus, colocando diante dele a 
hipótese de uma retribuição indevida e, consequentemente, de um agir injusto de Deus. 
A surpresa lança-o no vazio e não numa redescoberta de Deus (35,16). 

 
 
 

 
44 Por isso, pensamos que não se pode reduzir a leitura desta expressão de Job a um simples grito de 

lamento, que à semelhança de Lm 3,8 e Hb 1,2, se dirige a um Deus que recusa ou atrasa a resposta.  
45 Cf. 33,23-24 e a interpretação de D.J.A. CLINES, “Job 5,1-8: A New Exegesis”, 185-94. 
46 Cf. HABEL, 117. Posteriormente, Elifaz considera a vantagem de Job recorrer única e 

exclusivamente a Deus (5,8; cf. 8,5; 11,13), aludindo à tradicional certeza religiosa de que Deus é um 
Deus que escuta. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

SEQUÊNCIA A2 
 

«Espera um pouco!» (Jb 36,2–37,24) 
 
 
 
Introdução: Organização retórica da sequência 
 

O texto de Jb 36,1–37,24 constitui o último momento do grande discurso de Elihu a 
Job. O motivo narrativo aparece centrado claramente em Deus, mencionado nove vezes: 
três como ’ĕlôªh (36,2; 37,15.22) e seis como ’ēl (36,5.22.26; 37,5.10.14). De entre 
todas estas referências distinguem-se três (36,5.22.26) que, precedidas da partícula hen, 
introduzem uma afirmação explícita sobre Deus: Vê! Deus é poderoso (36,5); Vê! Deus 
é sublime (36,22); Vê! Deus é grande (36,26), dando ênfase particular às palavras que a 
seguem. Esta disposição morfológica do texto juntamente com o acento específico que 
cada uma das passagens coloca na defesa do agir justo de Deus (36,3.23; 37,23b), numa 
relação determinante com o seu conhecimento, sugere que Jb 36,1–37,24 possa 
entender-se como una sequência composta de uma introdução breve (36,2-4) e três 
passagens (36,5-21; 36,22-25; 36,26–37,24):  
   

VÊ! 
      DEUS (’ĒL) É PODEROSO   
        Salva o aflito em aflição            (36,5-21) 

 

VÊ!                   
    DEUS (’ĒL) É SUBLIME  
      Quem lhe diz ‘cometeste injustiça’?        (36,22-25) 

 

VÊ! 
      DEUS (’ĒL) É GRANDIOSO  
        Temem-no, sem o ver, os sábios de coração    (36,26–37,24) 

 
 A composição é nitidamente concêntrica, de tipo ABA’, colocando curiosamente no 
centro a questão determinante deste último momento da resposta de Elihu a Job: «Quem 
lhe diz ‘cometeste injustiça’?». No seu conjunto, a sequência (Jb 36–37) é dominada por 
um último desafio a Job sobre a sua compreensão de Deus. Este desafio une o trecho 
introdutório (36,2-4) com os três passos do corpo do discurso (36,5-21. 22-25; 36,26–
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37,24). O trecho introdutório (36,2-4) aparece centrado na experiência de Elihu, que 
defende haver ainda palavras em favor de Deus (36,2) e um conhecimento, capaz de dar 
justiça ao criador (36,3). Elihu diz não haver mentira nas suas palavras, que apenas 
actualizam a presença de alguém que é perfeito no Conhecimento (36,4). Na primeira 
passagem (36,5-21), o desafio e as palavras em favor de Deus aparecem sob a forma de 
apelo a Job para que Job creia no agir justo de Deus e abandone os seus juízos de 
homem malvado. Na terceira passagem (36,26–37,24), este desafio assume a afirmação 
de um poder impossível de ser dominado pelo conhecimento humano. No centro do 
discurso (36,22-25), Elihu situa a síntese da sua argumentação: é impossível acusar 
Deus de injustiça (36,23); a única atitude é a de contemplação e louvor (36,24-25); 
consequentemente, é um absurdo querer julgar Deus com juízos e justiças humanas 
(37,23). É neste contexto, repleto de palavras veementes, que surge com particular 
relevância o tema do conhecimento, evocado imediatamente no trecho introdutivo 
(36,2-4). Este tema reaparece, na primeira passagem, na expressão «morrão sem o 
conhecer», como a consequência inevitável dos que não escutam a instrução de Deus 
(36,12b), e com grande intensidade, na última passagem (36,26–37,24), onde Elihu 
defende a impossibilidade de dominar o poder e o agir de Deus através de um 
conhecimento puramente humano. Entre a afirmação da presença de alguém perfeito no 
Conhecimento (36,4) e a impossibilidade humana de conhecer a Deus (36,26–37,5.16), 
situa-se a possibilidade do conhecimento como um dom (37,7), cujo objectivo 
específico é o de conhecer a obra de Deus e não o de dominá-lo com julgamentos e 
juízos humanos (37,23). No final, transparece um movimento através do qual Elihu 
tenta demonstrar que o pretenso conhecimento humano que Job afirma ter de Deus, 
subtraiu-o a uma compreensão da misteriosa grandeza do agir justo de Deus. Aos olhos 
de Elihu, a declaração que Job faz da injustiça e contradição de Deus identifica-o como 
um homem confuso que, negando a justiça divina, corre o risco de se privar também do 
seu dom. 1 

 
1 Esta estrutura, como tal, não encontra precedentes na história da exegese de Jb 36–37. As propostas 

mais próximas são as de HARTLEY, 467-486, que separa igualmente 36,2-4 como uma breve introdução, 
sugerindo depois uma divisão em três partes que difere um pouco da que sugerimos:  

 - Introduction. (36,2-4) 
 a.  God’s disciplinary ways (36,5-25);  
 b.  God’s Greatness (36,26–37,20);  
 c.  The divine splendour (37,21-24) 
Esta estrutura tripartida, precedida de uma introdução, é ainda corroborada por P. van der LUGT, 

Rhetorical Criticism, 445-453 que descreve a unidade dos caps. 36-37 como uma segunda defesa da 
justiça de Deus : 
  A.  Introduction (36,2-4) 
  I.  God speaks to men through affliction and misery (36,5-25) 
  II.  God speaks towards human beings through His works in nature (36,26–37,13) 
  III. This mighty God is (also) very righteous (37,14-24) 
 Outros estudos, relativamente recentes, entre eles o de HABEL, 494-497-516 tentam simplificar a 
estrutura incluindo 36,2-4 no conjunto da dinâmica dos caps. 36-37, porém sugerindo uma multiplicidade 
de momentos. A este propósito cf. ainda S. TERRIEN, Job; A. de WILDE, Das Buch Hiob; H.-M. WAHL, 
Der Gerechte Schöpfer, 101-131. 
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2 «Espera um pouco e eu te mostrarei,      porque (há) ainda palavras em favor de DEUS. 
3 Trarei de longe O MEU CONHECIMENTO,    para fazer JUSTIÇA áquele que me fez. 
4 Porque, na verdade as minhas palavras são sem mentira, está contigo alguém perfeito no CONHECIMENTO.  
 

 5 VÊ, DEUS é poderoso e não recusa,      poderoso firme de CORAÇÃO. 
 6 Não deixa viver o malvado        e dá o direito aos aflitos. 
 7 Não afasta do justo os seus olhos, e com reis no trono os senta para sempre e são exaltados. 
 8 E se os ata com cadeias,        e aperta com cordas de aflição, 
 9 mostra-lhes as suas acções        e as suas infidelidades porque se engrandeceram. 
 10 abre os seus ouvidos à instrução       dizendo que voltem da iniquidade. 
 11 Se o escutam e o servem, terminarão os seus dias com bem, e os seus anos com prazer, 

 12 mas se não o escutam, atravessarão a morte;  e expirarão sem o CONHECER. 
 13 Pois os perversos de coração vivem na ira,    não gritam quando ele os prende. 
 14 A sua alma perece na juventude,      e a sua existência na vergonha. 
 15 Salva o aflito em aflição,         e abre no sofrimento os seus ouvidos. 
 16 Também a ti ele incita da boca da adversidade;   a um amplo e não estreito no seu interior,  
                para na calma a tua mesa encher de gordura. 
 17 Mas estás cheio de um julgamento de malvado,  o julgamento e a justiça  te sustentam. 
 18 Atento! Que não te incite com a abundância    e não te perverta uma grande recompensa. 
 19 Pode o teu choro retirar-te da adversidade,    e com força todas as tuas posses? 
 20 Não suspires pela noite,         quando os povos sobem do seu lugar! 
 21 Cuidado! Não te voltes para a iniquidade,    porque por isto escolheste a aflição. 

 

22 VÊ, DEUS é sublime na sua força;      quem é mestre como ele? 
 23 Quem se opõe ao seu caminho?     e quem lhe diz: «Cometeste INJUSTIÇA»? 
 24 Recorda-te de engrandecer a sua obra,    à qual os homens prestaram atenção. 
 25 Todo o ser humano a admira,       e humanidade a contempla de longe. 

 

26 VÊ, DEUS é grandioso e nós não o CONHECEMOS,o número dos seus anos é incalculável, 
27 porque ele retira as gotas de água     e elas destilam chuva da sua névoa, 
28 que fazem cair das nuvens       gotejando sobre o ser humano abundantemente. 
29 Sim! Quem compreende as extensões da nuvem negra, os ruídos na sua tenda? 
30 Vê! Sobre ela expande a sua luz,      e as profundezas do mar cobre.  
31 Porque com elas julga os povos      e dá o alimento em abundância.  
32 Com as mãos cobre a luz (os raios)     e ordena contra ela o alvo. 
33 Proclama sobre ela o seu ruído,      o gado sobre a sua subida. 
37,1 Também por isto, estremece o meu coração  e salta fora do peito. 
2 Escutai! Escutai o fragor da sua voz     e o estrondo que sai da sua boca. 
3 Sobre a vastidão dos céus ele a envia     e o seu raio sobre os confins da terra. 
4 Depois dela ressoa a voz e troveja com voz profunda e nada os detém porque faz escutar a sua voz. 
5 DEUS troveja com a sua voz maravilhosa,    e realiza grandes coisas que não CONHECEMOS, 
6 porque à neve diz: «Sê para a terra, aguaceiro e chuva, aguaceiros e chuvadas intensas».  
7 Ele coloca um selo na mão de todo o ser humano   para que todos os homens CONHEÇAM a sua obra. 
8 A fera entra na sua toca        e no seu recanto se aninha. 
9 Do interior vem a tempestade,       e do lado norte o frio.  
10 Ao Sopro de DEUS forma-se o gelo     e a extensão das águas congela-se. 
11 Também, de humidade carrega a nuvem negra,  a nuvem dispersa a sua luz. 
12 Esta volta-se para todos os lados,      toma a sua direcção realizando, 
               o que ele as ordena sobre a face do mundo e da terra 
13 Se com o bastão, se com a sua terra,     se com misericórdia ele o encontrar. 
14 Dá ouvidos a isto Job,         está atento e compreende as maravilhas de DEUS.  
15 «Conheces tu quando DEUS as (nuvens) coloca e como faz brilhar a luz da sua nuvem? 
16 Conheces tu os movimentos da nuvem negra,  maravilhas perfeitas de conhecimento. 
17 Tu que (permaneces) nas tuas vestes quentes,  quando o vento sul acalma a terra? 
18 Podes tu fazer com ele as nuvens,      robustas como um reflexo de metal fundido? 
19 Faz-nos conhecer o que lhe devemos dizer,  não podemos preparar-nos nas trevas. 
20 Ser-lhe-á narrado a ele se eu falo?     Que pode dizer um homem quando foi engolido?» 
21Mas, no momento eles não vêem a luz , brilhante ele nas nuvens, um vento que passa e as afasta. 
22 Do norte vem o dourado        e DEUS é temido (com) majestade. 
23 A Shadday não o encontramos, na grandeza da sua força, com juízo e muita JUSTIÇA, ele não responde. 
24 Por isso, o temem os homens,      sem o ver todos os sábios de CORAÇÃO». 
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A. INTRODUÇÃO: HÁ AINDA PALAVRAS (Jb 36,2-4) 
 

A sequência Jb 36,1–37,24 abre com uma breve introdução, onde o autor situa o 
objectivo deste momento final da sua argumentação: dizer as «palavras» que ainda devem 
ser ditas em favor de Deus. 2 
 
 
1.1 TEXTO 
 
2 Espera um pouco e eu te mostrarei        2 kattar-lî ze‘êr wa’ăh�awwekkā /  
porque (há) ainda palavras em favor de Deus      kî ‘ôd le’ĕlôªh millîm // 
3 Trarei de longe o meu conhecimento       3 ’eśśā’ dē‘î lemērāh�ôq / 
para fazer justiça àquele que me fez        ûlepō‘ălî ’ettēn-s�edeq // 
4 Porque, na verdade, as minhas palavras são sem mentira 4 kî-’omnām lō’-šeqer millāy /  
está contigo alguém perfeito no Conhecimento     temîm dē‘ôt ‘immāk // 
 

Em 36,3a lemērāh�ôq («de longe») assume um sentido essencialmente figurativo, 
evocando uma das características principais da sabedoria: uma reflexão que se formou e 
passou através de gerações (Jb 2,12; 36,25 e 2Rs 19,25). O uso do termo pō‘ălî («o que 
me fez»), lembra o verbo sinónimo ‘ōśe («o que me fez» cf. 35,10), sublinhando uma 
linguagem frequente na literatura sapiencial para referir o Criador que governa de 
acordo com a ordem moral com que ele estabeleceu o cosmos (Jb 5,9; 35,10; Pr 14,31; 
16,4; 22,2).3 Em 36,4 a forma de plural de dē‘ôt remete-nos para o singular feminino 
dē‘āh e não para o masculino dē‘ª, motivo pelo qual se pensa tratar não de um 
conhecimento específico mas do «Conhecimento» (de Deus), a ser escrito com letra 
maiúscula (1Sa 2,3).4 Por isso, embora o paralelismo entre os dois membros sugira que 
Elihu esteja a aplicar temîm (alguém perfeito) a si mesmo, o conteúdo dos caps. 36–37  
mostram que é só a Deus, que Elihu atribui o poder e a «perfeição» do conhecimento 
(caps. 36-37).5 
 
 

 
2 Concordam com este trecho introdutivo (36,2-4) os comentários A. DILLMANN, Hiob, e os estudos 

recentes de HARTLEY; H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer; P. van der LUGT, Rhetorical Criticism, 444-
455, segundo os quais Elihu inicia o momento final do seu discurso declarando a sua intenção explícita de 
provar a inocência do seu Criador (36,3). Numa linha intermédia, encontramos S. TERRIEN, Job, e HABEL, 
494-507, que consideram 36,2-4 apenas a primeira parte de uma declaração que se estende a 36,7, onde 
Elihu mostra não só a sua intenção clara de defender o governo justo de Deus mas também o seu olhar 
vigilante sobre a aflição do justo. Para outras posições, cf. a síntese de P. van der LUGT, Rhetorical 
Criticism, 454-455. 

3 Nota-se aqui uma tentativa explícita de Elihu relacionar a justiça de Deus com o seu domínio sobre a 
ordem cósmica [cf. HABEL, 506]. Sobre o valor de finalidade atribuído à expressão cf. P. JOÜON – J. 
MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, #168; DHORME, 538. 

4 Cf. DHORME, 539. 
5 Cf. S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary; M. POPE, Job; HABEL, 506.  
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 ’eśśā’ dē‘î lemērāh�ôq (3)  
O termo dē‘î aparece aqui como o objecto do verbo: o conhecimento que Elihu diz 

trazer de longe. Este termo dē‘î parece derivar da forma dēa‘, constituindo uma 
nominalização do Inf.Const. Ql. da raiz yd‘ «conhecer», que indica no sentido abstracto 
«conhecimento».6 Elihu revela uma particular preferência por esta forma, usando-a para 
estabelecer o contraste entre o seu conhecimento («conhecimento da juventude») e o de 
outros («sabedoria do ancião») (Jb 32,6.10.17); um «conhecimento» que não só diz 
trazer de longe (36,3) como pertencer unicamente a Deus (37,16).7 Morfologicamente, 
este «conhecimento» aparece demarcado de outros «conhecimentos», para os quais 
Elihu prefere usar o termo da‘at. Cite-se a título de exemplo a sua acusação a Job de 
multiplicar palavras sem conhecimento (Jb 34,35;35,16) e declaração da morte dos 
iníquos como uma morte sem conhecimento (Jb 36,12).8 O plural dē‘ôt 
(«conhecimentos») aparece uma única vez nos discursos de Elihu, para distinguir o 
«Conhecimento» que Deus possui por excelência (36,4b), demarcando-se do singular 
dē‘āh, ao qual Elihu parece atribuir um sentido predominantemente negativo.9  

 
6 Cf. GKC [# 69m]. 
7 Cf. Sir 16,25 que atribui este conhecimento aos escribas. Para um confronto sobre este e outros 

aspectos cf. TDOT [5: 479-480]; NIDOTTE [3: #3359, 409-414]; M. DAHOOD, “Hebrew-Ugaritic 
Lexicography II”, 403; ID., “Hebrew-Ugaritic Lexicography III”, 316; 1974: 381-393.  

8 Sobre a questão que envolve a tradução deste termo cf. GKC [# 124e]; TDOT, 5: 480].  
9 Elihu, partilha de uma insistência na raiz yd‘ comum a todo o livro de Job, onde aparece setenta 

vezes, das quais doze na boca de Elihu. Os amigos incitam Job ao conhecimento que vem da tradição 
(5,24.25) e questionam o conhecimento que ele diz possuir (15,9; 18,21). Job reconhece que «não 
podemos conhecer» (8,9) e que perdeu um pouco o domínio do seu conhecimento (9,21). No entanto, 
repete insistentemente que «conhece» os argumentos dos amigos (9,2); conhece que Deus o considera 
inocente (9,28), a si à sua intenção (13,2); conhece que será vingado (13,18), qual o pensamento dos 
amigos (21,27) e que Deus apenas pretende devolvê-lo à morte (30,23). Yhwh declara-se precisamente 
contra este conhecimento que Job diz possuir, opondo-lhe o seu conhecimento de Criador 
(38,3.4.5.12.18.21.33;39,1.2;40,7.2;42,3.4.11). Neste debate, Elihu assinala a sua singularidade 
estabelecendo um confronto entre o conhecimento que os anciãos (a tradição) dizem possuir de Deus 
(32,7) e a impossibilidade de dominar Deus pelo conhecimento (36,26; 37,5.7.15.16.19), assinalando no 
seu interior a diferença entre o conhecimento dos que são «sábios», entre os quais se coloca (34,2.4.33), e 
o conhecimento dos que gritam incapazes de reconhecer Deus (35,15). 
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1.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

+ 2 kattar-lî         ze‘êr           wa’ăh�awwekkā / 
: kî ‘ôd          le’ĕlôªh         millîm // 
 

:: 3 ’eśśā’         dē‘î          lemērāh�ôq / 
:: ûlepō‘ălî         ’ettēn          -s�edeq //  

 
+ 4 kî-’omnām        lō’-šeqer          millāy / 
: temîm          dē‘ôt          ‘immāk // 
 
 

+ 2 «Espera         um pouco        e eu te mostrarei, 
: porque ainda        em favor de Deus      palavras. 
 

:: 3 Trarei         o meu conhecimento     de longe, 
:: para áquele que me fez     fazer          justiça. 

 
+ 4 Porque, na verdade      sem falsidade       as minhas palavras, 
: perfeito          no Conhecimento      contigo. 
 

 
O trecho introdutivo (36,2-4) é composto de três segmentos bimembros. O primeiro 

segmento (36,2) abre com uma exortação, formulada pelo imperativo do verbo ktr 
(«circundar, esperar»), dirigida a Job. A exortação a «esperar» é justificada, no primeiro 
membro, pelo propósito que Elihu manifesta de querer «mostrar» algo 
(wa’ăh�awwekkā 36,2a) e, no segundo membro, no facto de existirem «ainda palavras 
em favor de Deus» (36,2b). O paralelismo entre as duas expressões clarifica que o que 
Elihu deseja mostrar são as palavras em favor de Deus que ele pensa ainda não terem 
sido ditas. O segundo segmento (36,3) aparece marcado pelo paralelismo entre o verbo 
nś’ («levantar, trazer») e o verbo ntn («dar»), que associa a disposição de Elihu de 
«mostrar» ao desejo que ele tem de «dar-fazer justiça» ao seu Criador (34,12; 35,2). O 
terceiro segmento (36,4) retoma o tema das motivações de Elihu, iniciado no segundo 
membro do primeiro segmento (36,2b). Elihu fala de lō’-šeqer («sem-falsidade») e 
temîm («perfeito»). O paralelismo entre estas duas expressões coloca ao mesmo nível a 
integridade intelectual e jurídica das palavras de Elihu e a certeza da presença de 
alguém perfeito e integro no Conhecimento. No seu conjunto, este trecho (36,2-4) 
retoma a intenção inicial de Elihu de «mostrar (o seu conhecimento)» (32,6d.10.17), 
acentuada, neste último momento, como um desejo explícito de «fazer justiça» ao seu 
criador (36,3). A importância deste desejo aparece evidenciada no lugar central que ele 
assume. A indicação de que «ainda existem palavras a favor de Deus» (36,2) mostra que 
a expressão «trarei o meu conhecimento» (36,3) se refere ao conhecimento que Elihu 
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tem de Deus e não a um simples conhecimento pessoal. O primeiro e terceiro segmento 
(36,2.4) repetem a partícula interrogativa kî, o termo millîm («palavras») e a raiz yd‘ 
(«conhecer»), unindo os dois motivos fortes que impelem Elihu a falar: «porque (há) 
ainda palavras a favor de Deus» (36,2) e, principalmente, porque alguém perfeito no 
«Conhecimento» continua ao lado de Job (36,4).10  
 
 
1.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Fazer justiça 

Neste último momento do seu grande discurso (caps. 36-37), Elihu especifica que o 
desejo de manifestar o seu conhecimento (36,3; cf. 32,6c.10.17) é determinado pelo 
objectivo de «fazer justiça» àquele que «o fez», i.e. ao seu criador. Elihu não pretende 
oferecer a Job um tratado de conhecimentos vários sobre Deus na existência humana, 
mas acima de tudo «fazer justiça» ao Criador. A expressão ’ettēn-s�edeq, como tal, 
parece ser exclusiva de Elihu. Esperaríamos certamente o verbo ‘śh («fazer»), e não ntn 
(«dar») normalmente usado, na declaração de acusação, como um convite a reconhecer 
a culpa (Jr 2,23), manifestando uma particular relevância quando tem por complemento 
directo o bem, a justiça ou a misericórdia. Curiosamente, Elihu usa o verbo ntn («dar») 
que, quando usado num contexto forense, sugere uma atitude de reconhecimento, de 
compensação ou de retribuição. Normalmente, esta atitude de reconhecimento surge 
sobretudo no âmbito de uma resposta do acusado, tal como se verifica em Js 7,19. Neste 
texto, Josué convida Acan a confessar a sua culpa, proclamando publicamente o seu 
pecado, e a dar glória a Deus.11 A atitude de compensação predomina essencialmente no 
quadro jurídico de uma reconciliação onde se espera a indemnização ou reparação pela 
falta cometida. Em Gn 20,14-16, Abimelek oferece a Abraão ovelhas e jumentos, 
escravos e escravas, além de mil peças de prata, como reparação por lhe ter tirado Sara; 
Abraão, por sua vez, oferece a Abimelek ovelhas e jumentos por o ter acusado 
injustamente, numa controvérsia de poços (Gn 21,27). Neste contexto, o verbo ntn 
(«dar») expressa o gesto daquele que é declarado culpado (Ex 21,22-23.30; Dt 22,19.29; 
Pr 6,31), permitindo que, mediante um julgamento correcto, todas as contas sejam 
saldadas.12 Ao colocar como finalidade última da exposição do seu conhecimento um 
querer «dar justiça» ao seu Criador, Elihu parece querer este ajuste de contas. Uma 
separação clara entre inocente e culpado, capaz de permitir uma avaliação correcta entre 

 
10 Cf. E. GOOD [1990: 331]. Este autor interpreta a expressão «perfeito no conhecimento» como uma 

demonstração da arrogância de Elihu, esquecendo-se que, para Elihu, o termo hebraico temîm admite uma 
amplitude de significado no qual se inclui o sentido simples de sinceridade e de integridade; uma 
integridade que é também atribuída a Job no início do livro (1,1) e que os amigos questionam como um 
argumento que possa comandar o agir de Deus (22,3).  

11 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 101-103. 
12 Para outros exemplos cf. 1Rs 8,32 (ntn kesidqātô lô); Sl 28,4 (ntn kepo‘ŏlām lāhem); Jr 32,19 (ntn 

kidrākâw le’îš). Exemplos citados por P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 349. 
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um do juízo justo ou iníquo.13  É com este mesmo sentido que encontramos a expressão 
’ettēn-s�edeq em Ez 23,24; Sf 3,5 e outras expressões de entre as quais sublinhamos: 
ys�’ (Hif.) mišpāt («trazer a justiça» Is 42,1.3; Sl 37,6); dbr (Pi.) mišpāt («foi-lhe 
falada a justiça» 2Rs 25,6; Jr 39,5). 
 
 
1.4 INTERPRETAÇÃO 
 
Vestia-me de justiça 
 A situação estratégica da expressão «fazer justiça», no centro do trecho introdutivo 
(36,3), parece querer responder e debater a auto-afirmação que Job faz da sua justiça em 
29,14. 
 
Job   Amigos  Elihu 
 
29,14 Vestia-me de justiça 
(s�edeq) 
e ela me servia de veste, 
como um manto e um turbante o 
meu direito. 
 

  
8,6 Se és puro e recto, então ele se 
levantará por ti, 
e restaurará a morada da tua 
justiça (s�idqekā). 

  
36,3 Trarei o meu conhecimento de 
longe, 
para aquele que me fez fazer 
justiça (s�edeq) 

 
 As palavras de Job expressam a sua reclamação de que a justiça e o direito eram para 
ele como que uma segunda natureza (29,14). No contexto imediato que antecede esta 
reclamação, Job apresenta-se como o ideal do antigo governador que administrava a 
justiça aos oprimidos, dos quais a viúva e o órfão eram figuras emblemáticas (29,11-
13).14 Job não era um mero participante na administração, ele era o responsável pela 
justiça na comunidade e defende ter sido imparcial, repleta de acções justas, de 
pronunciamentos de bênçãos e de cantos (29,13). Job declara ter sido um governador à 
maneira do rei ideal que Israel sempre desejou: um rei que julga os pobres (Sl 72,1-4), 
protege os necessitados (Sl 72,12-14) e enche o seu povo de bênçãos (Sl 72,15-17). 
Todos os que o ouviam e viam administrar a justiça aclamavam-no como um 
administrador pleno de integridade e inteligência (29,11). Compreende-se, portanto, a 
imagem «do vestir-se» e «da veste», evocando a veste do ofício e da integridade que lhe 
é associada.15 A justiça que ele administrava era como a veste e o turbante que ele vestia 
durante o seu exercício. Em contrapartida, Job sente-se alvo de uma injustiça de Deus. 
A sua queixa traduz a consciência profunda da sua rectidão. Job não é um mero piedoso 
(1,1-5); ele é alguém que possui uma experiência vital da administração da justiça: 
quando o pobre gritava, ele o libertava (29,12a); agora que ele grita por justiça, não 
sente receber de Deus a mesma consideração. Pelo contrário, é perseguido por um 

 
13 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 320-321. 
14 Para um paralelo extrabíblico cf. a figura legendária do rei Daniel nos textos de Ugar., Aqhat II.v.5-

7. 
15 Cf. Sl 132,9.16.18; Is 59,17. 
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adversário que considera violento.16 Os amigos respondem a esta espécie de lamento de 
Job assegurando-lhe que se ele é puro e recto, Deus se levantará por ele e restaurará a 
sua justiça (8,6). A sua insistência na preposição ’im (“se” v. 4.5.6) revela que o pecado 
de Job não é uma hipótese mas uma confirmação de que Deus não perverte a justiça. 
Deus é para os amigos o ponto fixo a partir do qual a situação de Job deve ser 
correctamente compreendida.17 A sua principal preocupação é garantir a Job a 
perspectiva de uma restauração futura, que depende da capacidade que Job tiver de se 
voltar para Deus num espírito de busca (8,6a cf. Sl 63,2; Is 26,9; Os 5,15), recto e puro. 
A imagem final de «restauração da sua justiça» reflecte a sua compreensão de como 
Deus age.18 Neste contexto, as palavras de Elihu oferecem uma alternativa à declaração 
de Job e ao questionamento dos amigos. O paralelismo linguístico entre a atitude de 
«trazer o seu conhecimento de longe» e a de «fazer justiça àquele que o criou» sugere a 
urgência de colocar um conhecimento que seja capaz de ultrapassar o egocentrismo de 
Job («a minha justiça») e o cepticismo dos amigos («se és justo»). Elihu não procura 
nem a sua justiça nem a justiça de Job, mas sim a justiça de alguém «que o criou», i.e. 
de um Deus que se define intrinsecamente como relação. A razão que o leva a expor o 
seu conhecimento é justificar um Deus criador, como se apenas só um tal conhecimento 
pudesse superar as duas justiças em conflito: a de Job e a de Deus.  
 
 
 

 
16 Interpretação oferecida por HABEL, 410. 
17 Cf. NEWSOM, 400.  
18 Note-se que a forma de Pl. do verbo šlm («restaurar») ocorre em contextos legais para indicar a 

restituição ou o pagamento de um débito e serve com frequência como imagem do julgamento divino, no 
qual Deus retribui a pessoa pelos seus feitos, negativos (Dt 32,41; Jr 51,56) ou positivos (Rt 2,12; 1Sm 
24,20). 
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B. PRIMEIRA PASSAGEM: VÊ! DEUS É PODEROSO (36,5-21) 
 

A primeira passagem aparece dividida em três partes: 36,5-10.11-15.16-21. Um dos 
critérios que presidiu a esta divisão foi a referência clara ao agir de Deus (36,5-10), 
sucedida por uma referência aos justos e malvados (36,11-14), que termina com uma alusão 
directa a um «tu» (36,16-21).  
 
  
 Não    AFASTA os seus olhos    do JUSTO            
                          36,5-10 

  
    SALVA         o AFLITO em aflição        
                         36,11-15 

 Também            a TI  
      INCITA       da boca da adversidade   
                          36,16-21 

 
 
1. PRIMEIRA PARTE: NÃO AFASTA DO JUSTO OS SEUS OLHOS (Jb 36,5-21) 
 
1.1 TEXTO 
 

5 Vê! Deus é poderoso e não recusa,       5 hen-’ēl kabbîr welō’ yim’ās / 
poderoso firme de coração.           kabbîr kōªh� lēb // 
6 Não deixa viver o malvado          6 lō’-yeh�ayyeh rāšā‘ /   
e dá o direito aos aflitos.            ûmišpat� ‘ăniyyîm yittēn // 
7 Não afasta do justo os seus olhos         7 lō’-yigra‘ mis�s�addîq ‘ênāyw / 
e com reis no trono              weet-melākîm lakkissē’ / 
os senta para sempre e são exaltados.        wayyōšîbēm lānes�ah� wayyigbāhû // 
8 E se ele os ata com cadeias          8 we’im-’ăsûrîm bazziqqîm / 
apertados com cordas de aflição,         yillākdûn beh�ablê-‘ōnî // 
9 mostra-lhes as suas acções,          9 wayyaggēd lāhem po‘ólām /   
e as suas infidelidades porque se engrandeceram,   ûpiš‘êhem kî yitgabbārû // 
10 Abre os seus ouvidos à instrução        10 wayyigel ’oznām lammûsār / 
dizendo que voltem da iniquidade.         wayyō’mer kî-yešubûn mē’āwen // 

 
Em 36,5 existe uma dificuldade grande em determinar um objecto para o verbo 

yim’ās. Numa tentativa de resolver a situação algumas versões acrescentam «homem 
inocente» (to.n a;kakon: o texto da LXX [=Th]); «justo» (s�adîq’: Tg. Onq.). Preferimos 
manter o TM, e considerarmos a presença do adjectivo kabbîr («poderoso») nos dois 
membros do segmento, como um paralelismo complementar de tipo ab b’c’, que coloca 
kabbîr como o sujeito dos dois membros e como um epíteto de Deus (34,17).19 

 
19 Cf. GORDIS, 412-413; HABEL, 497 que citam o uso da raiz m’s sem um objecto explícito em Jb 7,16; 

34,33, admitindo-o como normal em Jb 42,6.  
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1.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

+ 5 hen-’ēl          kabbîr        welō’ yim’ās / 
: kabbîr           kōªh�         LĒB // 

– 6 lō’-yeh�ayyeh        RĀŠĀ‘ / 
:: ûmišpat�         ‘ăniyyîm        yittēn // 

– 7 lō’-yigra‘        mis�s�addîq      ‘ÊNĀYW / 
:: weet-melākîm        lakkissē’ / 
:: wayyōšîbēm        lānes�ah�        wayyigbāhû // 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 8 we’im-’ăsûrîm        bazziqqîm / 
: yillākdûn          beh�ablê       -‘ōnî // 

– 9 wayyaggēd        lāhem        po‘ólām / 
:: ûpiš‘êhem         kî          yitgabbārû // 

– 10 wayyigel        ’OZNĀM       lammûsār / 
:: wayyō’mer        kî-yešubûn       MĒ’ĀWEN // 

 
 

+ 5 Vê! Deus         (é) poderoso       e não recusa, 
: poderoso          firme         de CORAÇÃO. 

– 6 Não deixa viver       O MALVADO  
:: e o direito         aos aflitos       dá. 

– 7 Não retira        do justo        os seus OLHOS, 
:: e com reis         no trono 
:: os senta          para sempre,       são exaltados. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 8 E se os ata         com cadeias, 
: aperta           com cordas       de aflição, 

– 9 mostra         -lhes         as suas obras  
:: e as suas infidelidades,     porque        se engrandeceram. 

– 10 Abre          seus OUVIDOS     à instrução 
:: e diz          que voltem       DA INIQUIDADE. 

 

 
A primeira parte (36,5-10) é composta de dois trechos (36,5-7.8-10), cada um 

formado por três segmentos. — No primeiro trecho, o primeiro segmento (36,5) abre 
com uma referência explícita a Deus (’ēl), precedida pela partícula hen. O primeiro e 
segundo membro repetem o termo kabbîr, que caracteriza o poder de Deus 
simultaneamente como um poder que «não recusa» e é «firme de coração». O segundo 
segmento (36,6) abre com o verbo yeh�ayyeh («viver»), disposto num paralelismo com 
o verbo yittēn («dá»), deixando o termo mišpat� («direito») estrategicamente no centro 
do segmento. Os dois verbos têm como sujeito Deus, a quem se atribui uma acção que 
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varia segundo o complemento do objecto: a de morte para o «malvado» e a de vida para 
o «aflito». O resultado é o de uma simetria concêntrica de termos extremos, de tipo a b 
/c/ b’ a’, que evidencia a atitude negativa de Deus em relação ao malvado e positiva em 
relação ao aflito, a vítima normal do malvado. O terceiro segmento (36,7) é um 
trimembro que retoma, através dos verbos lō’-yigra‘ («não retira»), wayyōšîbēm («os 
faz sentar») e wayyigbāhû («são exaltados»), a atitude positiva de Deus em relação aos 
justos, iniciada no segmento anterior (36,6). Esta continuidade une o segundo membro 
ao terceiro, num trimembro de tipo ABB’, que liga o que Deus não faz («não deixa 
viver o malvado... não retira os olhos do justo») ao que ele faz («dá o direito aos 
aflitos... e com reis, no trono os senta»). 20 No seu conjunto, este trecho (36,5-7) abre 
um primeiro momento na defesa de Deus que, pelo seu poder e força de coração, sabe 
agir de um modo diferente com o malvado e com o aflito, recusando a vida ao primeiro 
e oferecendo justiça e recompensa ao último (36,6-7).  
 
 

+ 5 Vê! Deus         (é) poderoso       e não recusa, 
: poderoso          firme         de CORAÇÃO. 

– 6 Não deixa viver       O MALVADO  
:: e o direito         aos aflitos       dá. 

– 7 Não retira        do justo        os seus OLHOS, 
:: e com reis         no trono 
:: os senta          para sempre,       são exaltados. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 8 E se os ata         com cadeias, 
: aperta           com cordas       de aflição, 

– 9 mostra         -lhes         as suas obras  
:: e as suas infidelidades,     porque        se engrandeceram. 

– 10 Abre          seus OUVIDOS     à disciplina 
:: e diz          que voltem       DA INIQUIDADE. 

 

  
O segundo trecho (36,8-10) é constituído por três segmentos bimembros. O primeiro 

segmento (36,8) une-se ao último do trecho anterior (36,7) por um waw e pelo verbo 
’ăsûrîm («são ligados»), cuja forma masculina plural evoca a do sufixo do verbo 
wayyōšîbēm («os senta»), assegurando-nos que o sujeito continua a ser «Deus» e os 
«justos» o objecto directo da sua intervenção. Os dois termos bazziqqîm («cadeias») e 
beh�ablê («cordas») aparecem dispostos num paralelismo que evoca um 
«aprisionamento» de guerra (Sl 107,10-16; Is 45,14), referido no fim do segundo 

 
20 A relação entre o primeiro e o terceiro membro leva-nos a considerar a hipótese de s�addîq, como 

um singular colectivo, resolvendo o problema de harmonização com o plural do terceiro membro.  
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membro como ‘ōnî («aflição»).21 O segundo segmento (36,9) abre directamente com o 
verbo wayyaggēd («mostra-lhes»), continuando a descrição da intervenção de Deus, que 
usa como elemento persuasivo po‘ólām («as suas obras») ûpiš‘êhem («as suas 
infidelidades»).22 As obras do justo aparecem num paralelismo curioso com as suas 
infidelidades, justificadas, como tal, pelo facto do justo se «engrandecer» (kî yitgabārû). 
O terceiro segmento (36,10) estabelece um paralelismo entre os verbos, wayyigel 
(«abre») e wayyō’mer («diz»), sugerindo uma complementaridade entre o gesto de 
«abrir dos ouvidos» do justo e do malvado e o apelo a ambos se afastarem da 
iniquidade. Este paralelismo completa a acção de «mostrar» (36,9), iniciada no 
segmento anterior, transformando os dois últimos segmentos (36,9-10) na apódose da 
condição estabelecida no primeiro (36,8). O sofrimento infligido ao justo e ao malvado 
tem como finalidade evidenciar o orgulho que leva ao agir malvado e à infidelidade. 
Este trecho (36,8-10) aparece, portanto, como um apelo a reconhecer a justiça de Deus 
como uma instrução, que visa levar a reconhecer o orgulho que pode atingir a ambos, o 
justo e o malvado.  
 Os dois trechos (36,5-7.8-10) aparecem ligados pelos termos rāšā‘ («malvado») e 
mē’āwen («iniquidade»), ambos objecto de uma intervenção punitiva de Deus (36,6): o 
primeiro, como uma negação à vida do malvado, e o segundo, como um caminho para a 
vida (36,10). Os termos lēb («coração») e ‘ênāyw («seus olhos») definem o ser e a 
direcção do agir de Deus (36,5b.7a), justificando a sua atenção e cuidado, também como 
uma abertura dos ouvidos (’oznām) à instrução (36,10a). No seu conjunto, esta parte 
(36,5-10) procura evidenciar o agir de Deus como justo e não arbitrário, uma vez que 
Ele sabe recusar a vida ao malvado e oferecer ao justo o reconhecimento excelente 
(36,6-7). Porém, para Elihu, esta certeza não basta. É necessário que Job compreenda e 
aceite que Deus pode também intervir, igualmente na vida do malvado e do justo, 
através do sofrimento, como um modo de exercer a sua justiça (36,8-10) e de lhe falar.  
 
 
1.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Os olhos de Yhwh estão sobre o justo 
 A menção específica que Elihu faz «aos olhos» remete para um recurso típico em 
que as diferentes partes do corpo são chamadas a ser testemunhas validas num processo 
legal. É caso da boca e da língua «Pois a boca (pî) do ímpio e a boca (ûpî) do enganador 
estão abertas contra mim. Têm falado contra mim com uma língua (lešôn) mentirosa» 
(Sl 109,2); «toda a língua (lāšôn) que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás» (Is 
54,17); «a tua boca (pîkā) te condena, e não eu, e os teus lábios (ûśepātèkā) testificam 
contra ti» (Jb 15,6). Uma outra parte do corpo, também relevante e frequente no 
testemunho forense é a mão. Aparece em Ex 23,1 em que se fala do gesto de colocar a 

 
21 Cf. HABEL, 507-508, segundo o qual bazziqqîm e beh�ablê constituem um modo lírico de descrever 

o aflito (Jb 13,27; 18,8-10; 33,11). 
22 O papel do intermediário (33,23b) é agora substituído pela intervenção directa de Deus.  
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mão sobre o culpado no acto de acusação («e não porás a tua mão (yādekā) com o 
ímpio, para seres testemunha falsa»). Um gesto que reaparece em Lv 24,14 («todos os 
que o ouviram porão as suas mãos (yedêhem) sobre a sua cabeça») e Jb 9,33 («Não há 
entre nós árbitro que ponha a mão (yādô) sobre nós od dois»). Enquanto a língua tem 
um papel relevante no decurso do debate jurídico, a mão desempenha um papel 
determinante no momento da execução da sentença.23 É neste contexto que os olhos 
adquirem um papel relevante, enquanto sede da experiência sensorial que fundamenta a 
possibilidade do testemunho. E como eles o coração e os pés (cf. Pr 6,12-19). É neste 
contexto de linguagem forense que devemos situar a expressão de Elihu. Ao defender 
que Deus não afasta os seus olhos do justo, Elihu afirma a certeza de um testemunho 
válido e verdadeiro que assegura a recompensa do justo «senta-os no trono e exalta-os» 
(36,7). Esta certeza integra-se perfeitamente num pensamento bíblico em que a 
expressão «os olhos de Yhwh» ocorre mais de cem vezes, com o objectivo de sublinhar a 
omnisciência do conhecimento de Deus e a certeza da sua presença e benevolência, de um 
modo singular para com o justo. Em 2Cro 16,9 diz-se que os «olhos de Yhwh» percorrem 
toda a terra para ajudar os que lhe são fiéis, ou mesmo quando Deus promete ao salmista 
que os seus «olhos» velarão por ele (Sl 32,8).24 Esta compreensão é resultado da passagem 
de um nível predominantemente sócio-político – uma atenção particular em vista de um 
perigo – a um nível de carácter essencialmente religioso, sob o qual se assegura a presença e 
o interesse de Deus pelo justo.25 É, também, por isso, que no Sl 34,16, a expressão «os 
olhos de Yhwh» sublinha a certeza da intervenção de Deus, que não permite que nenhuma 
ofensa ou injustiça recaia sobre os justos. 

 
 
2. SEGUNDA PARTE: SALVA O AFLITO EM AFLIÇÃO (Jb 36,11-15) 
 
2.1 TEXTO 
 
11 Se eles o escutam e o servem        11 ’im-yišme‘û weya‘ăbōdû / 
terminarão os seus dias com bem        yekallû yeôb /�t�mêhem bat 
e os seus anos com delícias,          ûšenêhem banne‘îmîm // 
12 mas se não o escutam,           12 we’im-lō’ yišme‘û / 
atravessarão a morte            be�šelah ya‘ăbōrû / 
e expirarão sem o conhecerem.        weyigwe‘û kiblî-dā‘at //26 
13 Pois os perversos de coração vivem na ira,    13 weanpê-lēb yāśîmû ’āp /�h 
não gritam quando ele os prende.       lō’ yešawwe‘û kî ’ăsārām // 
14 A sua alma perece na juventude,       14 tāmōt bannō‘ar napšām / 
e a sua existência na vergonha.        weayyātām�h baqqedēšîm // 
15 Salva o aflito em aflição,          15 yeh�allēs� ‘ānî  be‘onyô /  
abre no sofrimento os seus ouvidos.       weyigel as�ballah ’oznām //�  
 

 
23 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 257-258. 
24 Para outros exemplos cf. TDOT [11: 28-44]; NIDOTTE [3: #6523].  
25 Cf. L.A. OPPENHEIM, “The Eyes of the Lord”, 173-180.  
26 Cf. HARTLEY, 469. Também este autor sugere uma divisão tripartida para os vv. 11-12. 



Jb 36,2–37,24  
 

225 

 Em 36,11a, não temos dúvidas de que verbo ‘bd supõe Deus como complemento, tal 
como acontece em algumas situações com o verbo ‘r’ (Jb 4,6).27 Embora em 36,14 a 
tradução literal e corrente qedēšîm seja a de «homens de prostituição» (Dt 23,17; 1Rs 14,24; 
15,12; 22,47; 2Rs 23,7), optamos por traduzi-lo com o eufemismo «vergonha», apoiando-
nos no paralelismo com o primeiro membro. Embora a preposição monoconsonântica be 
dos termos be‘onyô e as�ballah deva ser entendida como «por, através de», optamos por 
traduzir por «em» e «no».28 Esta tradução parece a que melhor coloca a argumentação de 
Elihu: a certeza da salvação do aflito e a instrução que é oferecida no contexto do 
sofrimento do justo. 
 
 
yeh�allēs� ‘ānî  be‘onyô (15a)  

A forma de Pi. da raiz h�ls� indica a salvação daqueles que, ao contrário dos não 
religiosos e sem Deus, são justos e possuem um verdadeiro conhecimento de Deus.29 A 
importância teológica da raiz h�ls� provém sobretudo do modo como é usada. Tal como 
Jb 36,15ª o evidência, Deus é sempre o sujeito absoluto de h�ls�, seja explícita ou 
implicitamente mencionado, como é o caso das formas passivas (Sl 60,7; 108;7; Pr 11,8).30 
Em Israel, só Deus pode libertar ou salvar. No âmbito da literatura sapiencial, h�ls� 
integra um contexto de instrução, assegurando que Deus salva não só da aflição (mis�râ 
neh�sā�ĕlās� Pr 11,8) mas também através da instrução (ye ‘ānî b�allēs�he‘onyô 36,15). 
Normalmente, o contexto em que h�ls� é usado oferece a informação sobre a situação a 
que o acto de libertação se refere, no caso de Job 36,15 expresso como o acto de «salvar o 
aflito em aflição». 
 
 

 
27 Cf. DHORME, 542. 
28 Sobre este uso da preposição b cf. P. JOÜON – J. MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, #132. 
29 Esta raiz ocorre em Arab. e no Heb. pós-bíblico com o mesmo sentido que na BHS. Em Syr. indica 

«despojar», no Feníc. «libertar» e no Akk. (h~ala4s[u) «apertar». Para outros detalhes cf. [TDOT 4: 436-44; 
TWOT 1: 292]. 

30 Esta associação estreita entre a salvação e a divindade aparece na Inscrição de Zakkir [KAI, 202A, 
14], inscrições que Israel certamente conheceu e que posteriormente associou à singularidade de Yhwh. 
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2.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

+ 11 ’im-yišme‘û        weya‘ăbōdû / 
:: yekallû           yemêhem        ôb�t�bat / 
:: ûšenêhem          banne‘îmîm // 

– 12 we’im-lō’        yišme‘û  
: bešelah�          ya‘ăbōrû / 
: weyigwe‘û         kiblî-dā‘at // 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– 13 weh�anpê-lēb       yāśîmû       ’āp / 
: lō’ yešawwe‘û        kî ’ăsārām // 

– 14 tāmōt         bannō‘ar        napšām / 
: weayyātām�h        baqqedēšîm // 

+15 yeh�allēs�          ‘ānî         be‘onyô/ 
:: weyigel           as�ballah        ’oznām // 
 
 

+ 11 Se eles o escutam      e o servem, 
:: completarão        os seus dias       com bem-estar 
:: e os seus anos        em delícias, 

– 12 mas se não       o escutam  
: a morte          atravessarão; 
: expirarão         sem o conhecer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– 13 Pois os perversos de coração   vivem        na ira, 
: não gritam         quando ele os prende. 

– 14 Perece         na juventude       a sua alma  
: e a sua existência       na vergonha. 

+ 15 (Ele) Salva         o aflito        em aflição  
:: e abre           no sofrimento      os seus ouvidos. 
 

 
A segunda parte (36,11-15) é composta por dois trechos: 36,11-12.13-15. ― O 

primeiro trecho (36,11-12) é formado por dois segmentos trimembros, orientados pela 
condicional ’im (36,11.12), centrando esta parte do discurso numa condição que pode 
assumir consequências positivas ou negativas. A primeira condição aparece enunciada 
no primeiro membro, na sequência dos verbos šm‘ («escutar») e ‘bd («servir»), 
particularizada nos dois membros seguintes pelo verbo klh («completar») e pelas 
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expressões «os seus dias no bem-estar» e «os seus anos nas delícias».31 O segundo e 
terceiro membro formam, portanto, a apódose, desenhando um trimembro de tipo ABB’ 
que procura sublinhar o favor que cai sobre aqueles que se abrem à escuta da instrução 
divina. O segundo segmento (36,12) é introduzido com we’im-lō’ («mas se não») e pela 
repetição do verbo šm‘ («escutar»), que expõem a consequência perante a recusa à  
escuta, exposta anteriormente. A consequência é descrita com a expressão «atravessar a 
morte», disposta em paralelismo com a expressão «expirar sem conhecê-lo», 
explicitando o atravessar da morte como uma separação definitiva do conhecimento e da 
plenitude de vida em Deus. O resultado é, de novo, o de um trimembro de tipo ABB’, 
que procura sublinhar as consequências negativas da não «escuta» de Deus. No seu 
conjunto, este trecho (36,11-12) coloca o justo diante de uma escolha: escutar ou não 
Deus, percebendo as suas consequências como uma opção pela vida ou pela morte.32 ― 
O segundo trecho (36,13-15) é constituído por três segmentos bimembros. O primeiro 
segmento (36,13) abre com uma waw, decisiva pelo sentido explicativo que oferece a 
todo o segmento (o «porquê»). Este sentido é dado essencialmente na relação que a waw 
estabelece entre os que não escutam (36,11-12) e os «perversos de coração», que 
«vivem na ira» e «não gritam» quando Deus os prova. Isto é, os que não escutam são 
como os rebeldes, que tomados pelo orgulho se recusa a gritar por piedade, quando a 
aflição sobrevém. O segundo segmento (36,14) apresenta um só verbo para os dois 
membros mwt («perecer») e é dominado pelo paralelismo entre os complementos «na 
juventude a sua alma» e «na vergonha a sua existência», sugerindo que não se trata de 
uma simples morte prematura (36,12) mas de uma morte na ignorância.33 No último 
segmento (36,15), a acção surge concentrada nos verbos yeallēs�h («retirar, salvar») e 
weyigel («destapar, abrir»), que têm Deus como sujeito.34 O objecto desta acção é ‘ānî 
(«aflito em aflição»), a quem Deus salva, pelo gesto de «abrir os ouvidos no 
sofrimento». Este paralelismo entre os verbos «salvar» e «abrir» permite associar o 
processo de salvação a um processo de revelação-instrução. No seu conjunto, este 
trecho (36,13-15) sugere que a resposta negativa à escuta de Deus se manifesta 
frequentemente como uma rejeição de Deus (36,13). Estas pessoas tornam-se perversas 
de coração, i.e. dominadas por um sofrimento que apenas intensifica a sua oposição a 
Deus, a quem normalmente acusam, como Job, de arbitrário e cruel. O seu destino é 
como o dos «homens de prostituição» ou de «vergonha»: a morte na ignorância (36,14). 
Um destino que Elihu opõe ao dos «aflitos», que, voltando-se para Deus, consentem na 
abertura à Sua revelação o único meio de Deus os salvar na sua aflição (36,15). 

A parte (36,11-15) procura ampliar o pensamento de Elihu iniciado em 36,5-10, 
porém acentuando a opção humana de «escutar» e «servir» a Deus. O ser humano é 

 
31 Embora tenhamos mantido o plural, aceitamos tratar-se de um nome abstracto, frequentemente 

expresso pela forma de plural [cf. GORDIS, 414]. 
32 Existe aqui certamente um eco às tradições antigas expressas Dt 30,15-20.  
33 Um paralelismo típico do estilo de Elihu (33,18.20.22.28). Note-se como o eufemismo esconde a 

forma de plural, da qual Elihu se serve frequentemente para indicar os termos abstractos (36,4). 
34 A tradução literal da raiz ls�h permite o sentido de “salvar”, tal como muitos salmos o evidenciam 

(Sl 18,20; 60,17; 108,7). 
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chamado a abrir-se à escuta de Deus, da qual depende a sua relação com ele e a sua 
existência feliz (36,11). A alternativa é a morte, que Elihu identifica como um 
isolamento do conhecimento de Deus (36,12c). Escolher esta morte é optar viver como 
o perverso de coração (36,13-14; cf. 35,13.16). A centralidade que Elihu atribui a estas 
palavras sublinha a urgência do seu apelo. É importante que Job perceba a posição em 
que se coloca: a dos que escutam ou a dos rebeldes que, isolados do conhecimento, são 
incapazes de escutar no sofrimento uma palavra de redenção (36,15). No seu conjunto, a 
parte (36,11-15) oferece uma disposição retórica de tipo a b / b’a’. Coloca nas 
extremidades o favor de Deus para com os justos e fiéis (36,11 e 15), e no centro o 
equívoco de todos os que se fecham em si mesmos e na sua perversidade (36,12-14). 
 
 
2.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Se o escutam e o servem 
 Depois de afirmar a certeza do agir justo de Deus e do sofrimento como uma 
instrução contra o orgulho humano, Elihu descreve a existência humana como uma 
escolha entre dois caminhos: o da escuta, que associa à felicidade e ao bem-estar, e o da 
não escuta, que associa à morte. Este confronto e escolha crucial lembra a escolha entre 
a vida e a morte colocada em Dt 30,15.35 As palavras de Moisés iniciam-se com um 
apelo à sua audiência – «vede!» – assinalando a importância do que se segue. O texto 
prossegue com uma linguagem de cunho intensamente jurídico («coloco diante de ti»), 
seguida por uma referência ao tempo («hoje») e pelos sinónimos «vida e bem», «morte 
e mal», que exigem uma escolha. Segue-se a promessa de bênçãos que resultam de uma 
obediência, numa relação causa-efeito: o amor a Deus e a observância dos seus 
mandamentos são portadores de vida, a punição apresentada sob a forma de uma 
ameaça de destruição e morte é a consequência natural da desobediência. As 
possibilidades oferecidas a Israel no Horeb são recolocadas na margem do rio Jordão, 
em Moab (Dt 30,9-20). No entanto, permanece a questão: escolher ou não o caminho 
proposto por Yhwh (Dt 30,15). Israel é, diante de Deus, uma entidade livre; no entanto, 
o autor sente o desejo imperioso de exortá-lo a escolher a vida, da qual depende toda a 
posteridade e toda a esperança para Israel (30,19).36 A fidelidade e a confiança em 
Yhwh reflectem-se nas diferentes formas com que este apelo é recuperado ao longo da 
história de Israel, nomeadamente na profecia, no culto e na literatura sapiencial.37 É à 

 
35 Para um confronto com alguns testemunhos na literatura do Antigo Médio Oriente cf. Gilgamesh, 

X.vi, [ANET, 93]; o Hymn to Aten [ANET, 371]. 
36 Muito oportuno a este respeito o estudo de R.E. CLEMENTS, “The Book of Deuteronomy”, 506-514. 
37 Cf. Is 1,10-20; Jr 21,8-10; Jr 21,9-10; Sl 1,1-2. Na literatura sapiencial, é ainda esta escolha entre 

vida e morte que dinamiza o apelo da sabedoria à instrução. Esta escolha percorre o livro dos Provérbios, 
no apelo à fuga das más companhias (Pr 1,8-19; 2,1 – 3,35), na escolha da sabedoria (Pr 4,1 – 5,23, 8,32-
36) e na distinção entre os caminhos da sabedoria e da insensatez (Pr 9,1-18). No livro de Ben Sirá ela 
aparece de um modo explícito em 15,16-17 num contexto em que o sábio fala da liberdade humana como 
uma manifestação da grandeza da sabedoria divina. 
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luz desta amplitude teológica e literária que devemos situar as palavras de Elihu, numa 
composição retórica onde a escolha entre a vida e a morte se processa num dinamismo 
de escuta e de relação e do qual emerge como um elemento estruturante de salvação 
(36,11-15).  
 
 
3. TERCEIRA PARTE: TAMBÉM A TI INCITA DA BOCA DA ADVERSIDADE (Jb 36,16-21) 
 
3.1 TEXTO 
 
16 Também a ti ele incita da boca da adversidade    16 we’ap hăsîtkā mippî-s�ār /38 
a um amplo e espaçoso no seu interior       rah�ab lō’-mûs�āq tah�têhā /39   
para na calma a tua mesa encher de abundância.    wenah�at šulh�ānkā mālē’ dāšen // 
17 Mas estás cheio de um juízo de malvado,     17 wedîn-rāšā‘ mālē’tā / 
o julgamento e a justiça  te sustentam.       dîn ûmišpāt� yitmōkû // 
18 Está atento! Que não te incite com a abundância   18 kî-h�ēmâ pen-yesîtkā besāpeq /40 
e não te perverta uma grande recompensa.      werab-kōper ’al-yat�t�ekkā // 
19 Pode o teu choro retirar-te da adversidade      19 hăya‘ărōk šû‘ăkā lō’ bes�ār / 
e com a força todos as tuas posses?        wekōl ma’ămas�s�ê-kōªh� // 
20 Não aspires pela noite           20 ’al-tiš’ap hallāylāh / 
quando os povos sobem do seu lugar       la‘ălôt ‘ammîm tah�tām // 
21 Cuidado! Não te voltes para a iniquidade      21 hiššāmer ’al-tēpen ’el-’āwen / 
porque por isto tu escolheste a aflição        kî-‘al-zeh bāh�artā mē‘ōnî // 
 

 Em 36,16c, a presença do termo nah�at cria alguma dificuldade de tradução, quer o 
coloquemos em relação com a raiz nwh� («descansar») quer nh�t («descer»). Alguns 
autores eliminam-no, porque o consideram um erro de ditografia, influenciado pelo termo 
tah�têhā que o precede.41 Preferimos mantê-lo, sugerindo uma compreensão à luz da 
dinâmica retórica do texto. Em 36,17, a dificuldade de sentido, criada pela morfologia deste 
segmento, leva a maioria dos autores a propor várias emendas. Alguns pensam que mālē’tā 
é uma repetição do termo usado no segmento anterior (36,16) e retiram-no passando dîn 
para o primeiro membro, com o objectivo de encontrar um sentido que se relacione melhor 
com o segundo membro.42 Dado que, os problemas criados pelas emendas parecem ser 
ainda maiores que os já existentes, preferimos manter o TM, procurando encontrar um 
sentido plausível através da Análise Retórica Bíblica. Em 36,18, reconhece-se que h�ēmâ, 

 
38 Ao nível literal, a expressão mippî-s�ā significa «boca da angústia-adversário-inimigo». O sentido 

simbólico de ameaça e de perigo oferecido pelo contexto permite-nos tomá-la como uma expressão 
idiomática «boca da adversidade-adversário»; uma expressão que evoca a imagem do Sheol e de Mot, 
descritos na antiguidade com uma grande boca que engole os seres humanos (Sl 141,7) [cf. HABEL, 508].  

39 Não há dúvida de que o sufixo fem. sing. se refere a rah�ab, um termo que, tal como outros, 
assumiram no hebraico tardio um género comum (cf. s�b’ Is 40,2; m‘t� Hg 2,6; hmn Qo 5,9 e ’wr Jb 
36,2).  

40 O masculino (yesîtkā) depois de um sujeito feminino (h�ēmâ) é muito estranho [cf. P. JOÜON – J. 
MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, #150k]; alguns autores interpretam-no como impessoal [cf. 
GORDIS, 417]. 

41 Sobre esta posição cf. DHORME, 545; M. POPE, Job; GORDIS, 415-16; HABEL, 498. 
42 Cf. N. H. TUR-SINAI, The Book of Job; DHORME, 546; GORDIS, 415-416;  
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literalmente «ira», deve ser vocalizado como h�ămē, i.e. como forma imperativa do verbo 
h�my («ver»), muito comum no Aramaico da Palestina e no Siríaco, traduzida pela 
expressão coloquial: «atento!»43 O paralelismo com uma expressão coloquial de 
advertência em 36,21 leva-nos a optar por esta última sugestão.  
 
 
3.2 COMPOSIÇÃO 
 
 
+ 16 we’ap hăsîtkā      mippî       -s�ār / 
: rah�ab          lō’-mûs�āq      TAH�TÊHĀ / 
: wenah�at          šulh�ānkā       mālē’      dāšen 

// 

+ 17 wedîn        -rāšā‘        mālē’tā / 
: dîn          ûmišpāt�       yitmōkû// 

:: 18 kî-h�ēmâ         pen-yesîtkā      besāpeq / 
:: werab         -kōper       ’al-yat�t�ekkā // 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 19 hăya‘ărōk       šû‘ăkā       lō’ bes�ār / 
: wekōl          ma’ămas�s�ê     -kōªh� // 

+ 20 ’al-tiš’ap       hallāylāh / 
: la‘ălôt         ‘ammîm       TAH�TĀM // 

:: 21 hiššāmer        ’al-tēpen      ’el-’āwen /  
:: kî-‘al-zeh         bāh�artā      mē‘ōnî // 
 
 
+ 16 Também a ti incita      da boca       da adversidade; 
: a um amplo        e não estreito     NO SEU INTERIOR, 
: para na calma        a tua mesa      encher      de gordura. 

+ 17 Mas de um julgamento    de malvado     estás-cheio, 
: o julgamento       e a justiça      te sustentam. 

:: 18 Está-atento!        que ele não te incite    com a abundância 
:: e uma grande        recompensa      não te perverta. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 19 Pode retirar-te      o teu choro      da adversidade, 
: e todos          os teus recursos     com força? 

+ 20 Não suspires      pela noite, 
: quando sobem       os povos       DO SEU LUGAR! 

:: 21 Cuidado!        Não te voltes     para-a-iniquidade, 
:: porque por isto       tu escolheste      a aflição. 
 

 
43 Cf. DHORME, 546; GORDIS, 415-416; HABEL, 498. 



Jb 36,2–37,24  
 

231 

 
 
 

 
A parte (36,16-21) é composta de dois trechos: 36,16-18 e 19-21, cada um formado por 

três segmentos. — O primeiro trecho abre com um segmento trimembro (36,16) que 
introduz repentinamente a segunda pessoa masculina do singular.44 O verbo swt («seduzir, 
incitar») orienta a acção dos dois primeiros membros, descrevendo o agir de Deus como um 
incitar «do adversário» (36,16a) a um «lugar amplo» (36,16b).45 O terceiro membro 
explícita, nas imagens da «tranquilidade» (nah�at) e «totalidade» (mālē’), que este agir de 
Deus tem como objectivo trazer Job do perigo de destruição para uma totalidade e 
plenitude. O segundo segmento (36,17) repete a raiz ml’ do segmento anterior (36,16b), 
opondo a plenitude de abundância (36,16) à totalidade de um «juízo malvado». Elihu opõe 
o desejo de Deus aos juízos de Job. Enquanto Deus tenta libertar Job de uma aflição de 
morte e cumulá-lo da abundância de vida, Job está cheio de juízos de malvado e de 
impulsos de litígio.46 A repetição de dîn («julgamento»), no início de cada membro 
(36,17ab), adquire uma força extraordinária, evocando a obsessão de Job por uma resolução 
legal.47 O terceiro segmento (36,18) aparece introduzido por kî-h�ēmâ e pelos verbos 
yesîtkā («não te seduza») e ’al-yat��t�ekkā («não te perverta»), que remetem para o juízo 
malvado de Job (36,17), estabelecendo um paralelismo onde se descreve o agir malévolo 
como um deixar-se «remover com a abundância» ou um ceder à «perversão das grandes 
recompensas».48 No seu conjunto, este trecho (36,16-18) surge notavelmente desenhado na 
repetição do verbo swt («incitar»: 36,16.18) e do verbo mal’ («estar cheio»: 36,16-17). Na 

 
44 Note-se a força de we’ap («também»). Através dele, Elihu pretende aplicar habilmente a Job a 

afirmação anunciada em 36,15, estabelecendo uma correspondência entre o verbo hăsîtkā («seduzir, 
incitar») e o verbo yeh�allēs� («retirar, salvar» 36,15). 

45 Não é fácil determinar o significado exacto da raiz swt. Pensa-se que, sendo um verbo de II w, o seu 
sentido básico indique «transição ou conversão a uma condição oposta». O seu campo semântico inclui, 
entre outros, os verbos nt�h (Hif. «voltar-se, seduzir»: Jb 36,18) e nš’ II (Hif. «enganar, mentir»: 2Cron 
32,15), sugerindo o sentido de mover ou de levar alguém a fazer algo contra vontade ou contra a sua 
intenção original.45 No âmbito do AT, são poucos os casos, como o de 36,16ª, em que Deus é o sujeito de 
swt (1Sm 26,19; 2Sm 24,1). No caso de Jb 36,16, Elihu fala de Yhwh como aquele que tenta incitar Job a 
libertar-se de poderes destrutivos que invadem a compreensão de Job, a fim de poder entrar num lugar 
espaçoso, livre de obsessão e de revolta (Jb 36,16bc). Este incitar de Deus opõe-se, pelos seus resultados 
de salvação, ao da sedução das recompensas (36,18a), a sedução que move Satan a incitar (watt esîtēnî) 
Yhwh a provar a integridade e sabedoria de Job (Jb 2,3). 

46 Interpretação sugerida pela maioria dos comentários [cf. HABEL, 495; M. POPE, Job, 270; GORDIS, 
416], questionada por HARTLEY, 472, segundo o qual o v.17 “describes the objective conditions of 
judgment that have befallen Job”. 

47 Cf. 35,14. Se, de facto, dîn se refere à reivindicação de Job em 35,14, então é certo que esta 
afirmação deve entender-se como uma acusação a Job da sua obsessão por um procedimento legal 
inadequado (34,23), considerando a expressão wedîn-rāšā‘ como o «processo da parte culpada» [cf. N. C. 
HABEL, 1985: 498]. Podemos confirmar que, não obstante as dificuldades de métrica e de tradução 
existentes neste segmento, o termo dîn («juízo») tem uma função retórica muito importante no conjunto 
do trecho, que não deve ser anulada pelas inúmeras propostas de emenda sugeridas pela exegese moderna, 
referidas no estudo crítico e filológico do texto [cf. DHORME, 545-46; GORDIS, 416-17].  

48 Relida à luz de 33,23-24, esta afirmação retoma a ideia de que o único kōper capaz de resgatar da 
aflição é o arrependimento. 
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repetição do verbo swt, o autor opõe o desejo que Deus tem de salvar Job dos perigos 
provocados pela sua angústia (36,16), à sedução que a ideia de uma recompensa da sua 
justiça exerce sobre Job (36,18). Ao retomar do verbo mal’ Elihu opõe a abundância que 
Deus deseja para Job àquela que domina Job; a abundância que é dom e decorre de uma 
confiança (36,16) à que se desenvolve num interior possuído por juízos de malvado (36,17). 
— O segundo trecho (36,19-21) é composto de três segmentos bimembros que 
continuam as palavras dirigidas a Job, iniciadas no primeiro trecho (36,16-18). O 
primeiro segmento (36,19) aparece marcado pelo verbo ‘rk («colocar-te») que, 
precedido do h interrogativo, confere ao segmento um tom de interrogação irónica sobre 
a eventual possibilidade de vencer através de um «choro sem angústia» (36,19a) ou 
através do uso dos seus «recursos com a força» (36,19b).49 Elihu subentende uma 
resposta negativa, retomando o tema de que não existe nada, clamor ou riqueza, que 
possa resgatar a vida de Job.50 O segundo segmento (36,20) aparece centrado no verbo 
š’p («suspirar») que, juntamente ao termo lāylāh («noite»), adverte Job a não associar o 
seu comportamento ao dos ímpios que anseiam pela noite para praticar o mal. O 
segundo membro continua esta ideia, evocando no verbo ‘lh («subir») o tempo da 
destruição dos povos, realizado também durante a noite (34,20-22). O terceiro segmento 
(36,21) inicia com hiššāmer («atento»), que juntamente ao verbo tpn («dirigir»), adverte 
Job a mudar de direcção e a afastar-se da iniquidade. Esta advertência continua no 
segundo membro (36,21b), com o verbo bāh�artā («escolheste») que, juntamente a 
mē‘ōnî («a aflição»), descrevem a aflição como uma consequência inevitável das suas 
atitudes iníquas. Elihu tenta levar Job a reconhecer que não existe nada que o possa 
livrar da sua aflição, nem clamor nem dinheiro (36,19). A sua contenda contra Deus 
associa-o aos ímpios que esperam pela noite para realizar o mal (36,20). Job deve, 
portanto, abandonar a sua argumentação contra Deus e reconhecer na sua aflição um 
processo que o faz regressar da iniquidade (36,21). No seu conjunto, a parte (36,16-21) 
constitui um apelo veemente a Job em duas vertentes: a primeira, opõe a sedução de 
Deus à sedução provocada pelos perigos destrutivos da rebelião de Job, como uma 
oferta de abundância e tranquilidade, oposta à abundância ou recompensa perversa dos 
juízos de malvado (36,16-18); a segunda interpela Job a reconhecer a aflição provocada 
pela obsessão da sua contenda contra Deus (36,19) como uma divergência que o 
identifica com a ânsia destrutiva dos ímpios (36,19). Elihu termina com um apelo final à 
consciência de Job, identificando a sua aflição como um resultado directo da sua 

 
49 Cf. Jb 13,18; 23,24 onde a raiz ‘rk significa preparar um caso judicial, sugerindo o contexto judicial 

em que Elihu também situa a sua argumentação contra Job. Se considerarmos que o termo šû‘a evoca a 
raiz šû‘ («grito por socorro»), muito frequente nos salmos (Sl 18,7; 66,14; 81,8), então devemos admitir 
que Elihu está a associar duas situações – a de evocar Deus e a de confiar em si mesmo, i.e. de colocar os 
seus «recursos com a força» – que, embora opondo-se, são incapazes de resgatar Job. 

50 Sobre a tradição antiga de que uma vida possa ser resgatada através de uma recompensa em 
dinheiro cf. Ex 30,12-13 (Ex 21,30).  



Jb 36,2–37,24  
 

233 

inclinação para a iniquidade, tornando-o incapaz de escutar e de se abrir a um processo 
de salvação (36,21).51 
3.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Da boca da adversidade 
 Elihu descreve a realidade da qual Deus pretende salvar Job como mippî-s�ār («boca 
da adversidade»), que no decorrer da composição retórica aparece identificada como os 
«juízos de malvado» que aprisionam Job. A imagem «boca da adversidade» evoca a do 
Sheol e Mot como poderes que abrem a sua imensa boca para engolir os seres vivos. No 
Sl 141,1 o salmista pede a Yhwh que o ajude a não voltar a cair na tentação da palavra 
ou acção malvada (141,3-4). Está determinado a afastar-se da iniquidade e confia numa 
intervenção de Deus (141,6-10; cf. Dt 4,30; Os 3,4-5). É neste contexto que ele expressa 
o pressentimento de morte que invade a sua vida. Yhwh é a sua única esperança contra a 
ira dos seus antigos companheiros de iniquidade. Por isso, expressa um voto de 
confiança de que Deus intervenha junto daqueles que manifestavam «prazer» quando o 
salmista, desesperado, se comparava a «pedra de moinho rebentada» ou «a ossos 
espalhados à boca do Sheol» (141,7).52 O contexto literário deixa bem clara a 
identificação entre a imagem da «boca do Sheol» e a iniquidade, consolidada nos 
discursos e no agir iníquo que o salmista conhecera em tempos antigos. Em 36,16ª, 
Elihu corporiza a associação que o Sl 141 estabelece entre a imagem do Sheol e a 
iniquidade. Porém, enquanto no Sl 141 o Sheol é o lugar da iniquidade e da zombaria, 
onde o salmista é ameaçado na sua opção por uma vida nova, para Elihu esta evocação 
de morte assume a figura da «boca de um adversário», sob a qual se abrigam os poderes 
destrutivos que invadem a compreensão de Job. Na perspectiva de Elihu, o mesmo Deus 
que dá o direito aos aflitos (36, 6) e salva o aflito em sofrimento (36,15), incita-o a 
abandonar a compreensão destruidora que ele tem do seu sofrimento, porque ela é como 
a «boca de um adversário», um Sheol pronto a engoli-lo e a aniquilá-lo.53 
 
A um lugar espaçoso 

Curiosamente, Elihu defende que Deus não só «incita» Job da «boca da adversidade» 
como deseja levá-lo a um lugar «amplo, não estreito» no seu interior. Esta identificação 

 
51 Tudo indica que, no parecer de Elihu, Deus permite a experiência da aflição como um meio de atrair 

Job à vida, a uma terra ampla e próspera, onde o pecador redimido pode apreciar um banquete de 
alimentos abundantes [cf. HABEL, 509]. Neste contexto, a surpresa criada pelo termo nah�at, referida no 
estudo crítico e filológico do texto, dilui-se, percebendo-se que se trata de uma abundância que é dada na 
tranquilidade.  

52 Seguimos a leitura proposta pelo TM (‘ăs�mênû) e pela LXX (dieskorpi,sqh ta. ovsta/ h̀mw/n para. 
to.n a[|dhn) e não a sugestão de emenda sugerida pela BH (‘ăs�mênhem) e por H.J. KRAUS, Psalmen, 930, 
explicando o sentido do texto como uma referência à destruição dos malvados, devorados pelo monstro 
que, depois de comer-lhes a carne, deixa os seus ossos dispersos junto da boca. Sobre esta interpretação e 
sobre a alusão a uma mitologia cananeia, encontrada em textos de Ugar. (deus Mot) [cf. J.B. BURNS, “An 
Interpretation of Psalm CXLI 7b”, 245-246; C. LESLIE, Anthropology of Folk Religion, 19]. 

53 Elihu recupera também aqui os testemunhos bíblicos de que só Deus pode salvar do Sheol ou da 
adversidade (Gn 35,3; Sl 4,2; 16,10; 49; 50,15; Is 25,4). 
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da salvação como um lugar espaçoso e como uma abundância desmedida é bem 
evidente na linguagem e temática do Sl 18,19-20. Ameaçado por um perigo mortal, o 
salmista grita a Deus que apareça para libertá-lo (vv. 7-9). Deus decide descer da sua 
morada cósmica ao lugar do seu servo em aflição (vv. 14-15), conquistando «o leito do 
mar» e os «fundamentos da terra», símbolos da tirania dos inimigos e da sua ameaça de 
morte (vv. 5-6). Esta intervenção de Deus consuma-se numa libertação, descrita com 
uma linguagem que recorda a libertação nos momentos iniciais do Êxodo: «tirou-me das 
águas» (v. 17) e «conduziu-me a um lugar espaçoso» (v.20).54 A dimensão física e 
espiritual de libertação acentuada por cada um dos textos – o do Êxodo e o da aflição do 
salmista – é descrita como uma entrada num espaço amplo e espaçoso, evidenciando a 
protecção de Deus para com todos os que lhe permanecem fiéis. Quando Deus liberta 
Israel da aflição causada pela opressão, coloca no seu horizonte uma promessa de futuro 
e de uma existência digna. Quando intervém para livrar o salmista dos seus inimigos, a 
salvação emerge como um lugar espaçoso, sem os apertos da maldade, um lugar de 
felicidade.55 Embora Elihu nunca faça uma referência explícita ao grande acontecimento 
do Êxodo, o modo como ele situa a intervenção salvadora de Deus na vida de Job 
recorda significativamente este acontecimento estruturante na existência de Israel: Deus 
não instiga Job apenas a afastar-se dos juízos destruidores que o dominam (36,16a) mas 
deseja trazê-lo a um lugar amplo e de abundância; i.e. deseja a sua salvação. Deus não 
deseja vencer Job mas sim salvá-lo (36,16b). 
 
 

4. O CONJUNTO DA PASSAGEM 
 

4.1 COMPOSIÇÃO  
 

 As duas partes extremas (Jb 36,5-10.16-21)56 aparecem ligadas pelo uso de diversos 
termos. ― Os dois primeiros trechos de cada parte (36,5-7.16-18) repetem o termo 
«malvado», ligando a punição do malvado (36,6) com a acusação que Elihu faz a Job de 
estar cheio de «um juízo de malvado» (36,17) e sugerindo, consequentemente, o risco da 
sua existência diante de Deus (36,12.14). Repete-se também o termo «direito», numa 
oposição entre o favor de Deus em relação aos aflitos (36,6) e a acusação que Job faz a 
Deus de tardar com o seu direito e juízo (36,17). ― O último trecho de cada uma das duas 
partes (36,8-10.19-21) repete ainda os termos «iniquidade» e «aflição» para indicar o 
sofrimento que pode sobrevir ao justo (36,8.10), numa relação com a aflição que atinge Job, 
resultado da sua atitude de iníquo (36,21). Estas repetições sublinham uma analogia estreita 

 
54 Esta linguagem usada aparece fortemente enraizada na mitologia do Antigo Médio Oriente, 

adaptada posteriormente com a intenção de exprimir a libertação de Yhwh (Ex 15,1-18; cf. Deut 33:2-3; 
Judg 5:4-5; Ps 68:7-8). A este propósito cf. P. C. CRAIGIE, Psalms 1-50, entre Sl 18 e o mito de Babilónia 
de Marduk e Tiamat e os mitos cananeus antecedentes de Baal, Mot e Yam. 

55 Cf. J. F. A. SAWYER, “Spaciousness”, 26-31. 
56 Cf. Anexos, p. 362. 
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entre estes dois trechos (36,8-10.19-21) e evidenciam a denúncia que Elihu faz a Job de 
procurar obter a justiça de Deus através de modos impróprios.  
 

A primeira e a parte central (36,5-10.11-14) aparecem ligadas pelas expressões «firme 
de coração» e «perversos de coração», que opõem o ser de Deus (36,5) ao malvado (36,13). 
Enquanto Deus se manifesta forte, seja na punição do malvado seja na transformação do 
sofrimento do justo (36,5-10), os «perversos de coração» manifestam uma vida marcada 
pela ira (36,13) e pela morte prematura (36,14), completamente alheia à salvação que lhes é 
oferecida (36,15). Esta intervenção de Deus em relação ao malvado aparece ainda 
sublinhada pelas expressões «não deixa viver» (36,6) e «perece na juventude» (36,14). As 
duas partes (36,5-10 e 11-15) aparecem ainda marcadas pela repetição dos termos «aflitos» 
e «aflição» (36,6,15), sob os quais Elihu relaciona a intervenção decisiva de Deus com a 
conversão (36,5-10) e salvação do justo (36,11-15). Tanto a primeira como a parte central 
(36,5-10 e 11-15) sublinham o agir justo de Deus para com o malvado e para com o aflito; 
uma atitude enérgica com o malvado e atenção pelo aflito. 
 
 
 

36,5 Vê! Deus (é) poderoso e não recusa,    poderoso FIRME DE CORAÇÃO. 
6 Não deixa viver o MALVADO        e dá o direito aos aflitos. 
7 Não afasta do justo os seus olhos,     e com reis no trono 
                 os senta para sempre, são exaltados. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 E se os ata com cadeias,        e aperta com cordas de AFLIÇÃO, 
9 mostra-lhes as suas obras  e as suas infidelidades,  porque se engrandeceram. 
10 Abre seus ouvidos à instrução       e diz que voltem da INIQUIDADE. 

 
11 Se o escutam e o servem,      completarão os seus dias com bem-estar 
               e os seus anos em delicias, 
12 mas se não o escutam       a morte atravessarão; 
               expirarão sem o conhecer. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 Pois OS PERVERSOS DE CORAÇÃO vivem na ira,  
              não gritam quando ele os prende. 
14 Perece na juventude a sua alma     e a sua existência na vergonha. 
15 (Ele) Salva o aflito em AFLIÇÃO     e lhe abre no sofrimento os seus ouvidos. 

 
16 Também a ti ele incita da boca da adversidade;  a um amplo e não estreito no seu interior, 
                 para na calma a tua mesa encher de gordura. 
17 Mas estás cheio de um julgamento de MALVADO, o julgamento e a justiça  te sustentam. 
18 Está-atento! Que ele não te incite com a abundância  
                e não te perverta uma grande recompensa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19 Pode o teu choro retirar-te da adversidade,    e com força todos os teus recursos? 
20 Não suspires pela noite,        quando sobem os povos do seu lugar! 
21 Cuidado! Não te vires para a INIQUIDADE,   porque por isto escolheste a AFLIÇÃO. 

 

 
A parte central e a terceira parte (36,11-14.16-21) aparecem marcadas por uma forte 

ligação temática. Existe entre os dois primeiros trechos de cada parte (36,11-12 e 16-18) 
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uma mesma estrutura temática. A felicidade que vem da «escuta» à «libertação do perigo» 
(36,11 e 16) emerge como oposta à infelicidade que vem da «não escuta» e do «julgamento 
malvado» (36,12 e 17). Elihu coloca diante de Job a felicidade que decorre da escuta e da 
recusa a todos os juízos de malvado e recompensas perversas (36,18). Simultaneamente, os 
dois últimos trechos de cada parte (36,13-15 e 19-21) comparam aqueles que vivem «na 
ira» e morrem na «vergonha» (36,13-14) a Job, que na sua acusação obstinada contra Deus, 
manifesta uma atitude semelhante à dos que suspiram pela noite (36,19-20). O termo 
«aflição» ocorre, neste contexto de comparação como uma chave importante. Comparado a 
um perverso de coração, Job corre o risco de fechar-se a toda a possibilidade de redenção; 
i.e. de vedar a Deus a possibilidade de falar-lhe e de salvá-lo, escolhendo a iniquidade e 
aflição (36,21).  
 

O conjunto da passagem (36,5-21) aparece fortemente dominado pela repetição do 
termo «aflição» e pelos sinónimos «malvado» e «perverso de coração». Na primeira parte 
(36,5-10), Elihu assegura a Job que Deus é poderoso porque pune os malvados (36,6) e 
recompensa o justo (36,7). Porém, porque também o justo vive ameaçado de  iniquidade 
quando se engrandece (36,9), Elihu admite o sofrimento como uma instrução particular 
(36,8-10). Na segunda parte (36,11-15), Elihu tenta convencer Job de que a morte 
prematura (36,13-14) ou a salvação (36,15) dependem em última instância da escuta de 
Deus (36,11-12). A terceira e a última parte (36,16-21) retomam o termo «malvado» e 
«aflição» para acusar Job de estar cheio de juízos de malvado e de correr, portanto, o risco 
de escolher a aflição. Esta disposição do pensamento de Elihu coloca nos extremos a 
certeza da punição do malvado e consequentemente de Job (36,6.17), separando a aflição 
redentora do justo da aflição rebelde de Job (36,8-10.19-21). No centro, Elihu situa a 
certeza da salvação do justo como uma consequência directa da escuta de Deus (36,11-12). 
Esta salvação visa particularmente o aflito em aflição, que no sofrimento abre os ouvidos à 
sua instrução (36,13-15).  
 
 É neste contexto que Elihu adverte Job a não deixar perverter-se por «uma grande 
recompensa». Elihu toca aqui um ponto muito delicado: o das recompensas. O mesmo 
que Satan tinha colocado a Yhwh no início do livro (1,9; 2,3-8). Elihu receia que as 
dúvidas e as muitas perguntas de Job brotem de um sentimento de frustração de uma 
vida que não se sente recompensada, encurralando-o na defesa e na suspeita. A 
importância deste aspecto justifica a sua escolha para uma contextualização bíblica da 
passagem. Na interpretação serão escolhidas algumas das muitas perguntas e dúvidas de 
Job relacionadas com o tema da recompensa, às quais Elihu parece responder no 
decorrer da passagem: «porque é que o malvado vive?», «Não é a vida do ser humano 
como a de um servo?», «Antes a terra da escuridão!».   
 
 
4.2 CONTEXTO BÍBLICO 
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Não te perverta uma grande recompensa  
 A imagem da perversão das recompensas aparece amplamente debatida em muitos 
textos bíblicos. Normalmente, o termo kōper designa a compensação oferecida como 
indemnização em caso de ofensa ou dano a outros (cf. Ex 21,30; Nm 35,31; Jb 33,24). 
Porém, existem situações em que kōper aparece numa construção kōper + nt�h (Hif.), 
sugerindo um pagamento que paga a própria impunidade (cf. pr 13,8; Sl 49,7-9). Neste 
caso a recompensa aceite pela autoridade encarregada de fazer respeitar a lei 
corresponde a um acto de corrupção da justiça. Ocorre citar, a título de exemplo, 1Sm 
12,3. Diante do povo que pedira um rei, Samuel defende a sua posição de juiz como a 
de alguém que não usufruiu alguma recompensa pelo seu poder nem aceitou permuta 
alguma que o obrigue a fechar os olhos contra alguns culpados (ûmiyyad mî lāqah�tî 
kōper wea‘lîm ‘ênay bô).57 A recompensa enquanto vontade que o culpado tem de 
indemnizar a parte ofendida, pode tornar-se uma corrupção e a sua aceitação uma 
perversão. Sucede algo análogo com a expressão nś’ pānîm («levantar o rosto») usada, 
frequentemente para indicar a parcialidade no juízo pode assumir um valor diverso 
segundo a estrutura jurídica. Pode  designar o acto de fazer graça, i.e. o gesto concreto 
de levantar o rosto daquele que está prostrado por terra, num acto de humilhação e de 
súplica (Gn 32,21; 1Sm 25,35). Porém, no contexto de um acto jurídico este fazer graça 
pode transformar-se num fazer preferência e alterar a imparcialidade do juízo. É, 
certamente, também neste contexto que devemos entender a recusa de Yhwh em relação 
aos sacrifícios. O motivo não é a sua preferência por um culto mais espiritual, ou uma 
recompensa à altura da ofensa, mas porque reconhece nas ofertas cultuais uma intenção 
de regularizar e perpetuar uma situação de injustiça, dissociando o sentido de uma 
conversão e arrependimento do acto exterior. Ora o que Deus deseja não são os 
sacrifícios, mas aquilo que eles possam representar de mudança de vida; o coração 
contrito e humilhado (Sl 51,19). Elihu, que já evocara esta temática em momentos 
anteriores (32,21; 34,19) e nomeadamente associara a conversão do ser humano 
restabelecido ao reconhecimento de perversão do que é recto (33,27), alerta agora Job 
para não agir como um juiz iníquo que se deixa corromper por grandes recompensas.  
 
 
4.3 INTERPRETAÇÃO 
 
Porque é que o malvado vive? 
 No âmbito da certeza do agir justo de Deus, Elihu defende que Deus não só dá o 
direito ao aflito e exalta o justo, como impede o malvado de viver. Esta afirmação 
parece querer responder a uma das acusações mais fortes de Job, claramente expressa 
em 21,7. Job descreve a vida do malvado em termos muito semelhantes àqueles em que 
era relatada a vida dos que eram abençoados por Deus (21,7-16), defendendo que a 
desgraça raramente atinge o malvado e que a punição que o ameaça não constitui de 

 
57 Cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 178-181. 
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modo algum uma punição (21,17-21). No entanto, Job fala de uma aparente recompensa 
e do fim comum que espera todos os seres humanos (21,22-26), embora ironize sobre a 
destruição do malvado e sobre o modo como ele escapa ao julgamento em vida, e é 
honrado na morte com um esplêndido funeral e memorial (21,27-33). Face a esta 
realidade, Job declara que as palavras de defesa dos seus amigos e do pensamento 
tradicional, que elas representam, são vazias e traem a verdade da realidade 
experimentada (21,34). 
 

Job  Amigos  Elihu 
 
21,7Por que razão  
 vivem (yih�yû) os malvados  
      (rešā‘îm),   
 envelhecem,  
 e robustecem em poder? 

  
18,8 A luz dos malvados (rešā‘îm) se 
extingue 
 e a chama do seu  fogo deixará 
de  alumiar... 
  

  

6 Não deixa viver  
 (lō’-yeh�ayyè)  
 o malvado (rāšā‘) 
e o direito aos aflitos ele dá. 

 

A sua expressão «olhai para mim» (21,5) procura chamar a atenção dos amigos, não 
para o seu sofrimento exterior, mas sim para aquilo que ele julga ser a verdade. O tom 
implicitamente dramático sugere a consciência que Job tem de que as suas palavras 
abalam os fundamentos de uma ordem moral em que ele e os amigos sempre viveram. 
Agora as bênçãos destinadas ao justo reaparecem na vida do malvado (21,7-16) e as 
destinadas ao malvado na vida do justo (21,17-21).58 Job reconhece a radicalidade da 
realidade em questão e as suas palavras não só chocam os amigos como o aterrorizam a 
ele mesmo (21,4-6). A proposição da punição do malvado constituía o fulcro de toda a 
ordem moral. Ao questioná-la, Job coloca a hipótese de rescindi-la, acentuando com 
uma imensa ironia a supervalorização que o discurso tradicional fazia dos benefícios 
materiais do justo (Dt 28,1-2; Sl 128; Pr 13,21-22.25). Inseridas neste contexto, as 
palavras de Elihu denunciam a sua preocupação, não com o justo ou com o malvado, 
mas antes com a imagem de Deus, que emerge de um debate intensamente orientado 
para os extremos da negação (Job) ou da afirmação (amigos). Ao colocar a certeza do 
agir de Deus em paralelismo com a instrução do aflito, Elihu tenta um caminho 
alternativo. É verdade que a justiça de Deus é inquestionável (8,3) e o sofrimento de Job 
não é nem sinal da incapacidade de Deus de agir rectamente com o justo (12,13-25) nem 
de uma vigilância louca sobre o justo (7,8.12.18; 10,14; 13,27); porém ambas – a justiça 
divina e a aflição que atinge Job – integram um processo de revelação e uma dinâmica 
de salvação que distingue Deus dos outros deuses.59 Não é fácil olhar o sofrimento 
como um processo de instrução ou de revelação; no entanto, é urgente que Job seja 
capaz de ultrapassar o seu questionamento febril da retribuição divina, a fim de poder 

 
58 Sobre a segurança garantida à descendência do justo cf. Sl 112,2; 128,3.6; 144,12; a paz na sua casa 

cf. Sl 112,7-8; Pr 1,33; a multiplicação da propriedade cf. Gn 30,29-30; Sl 144,13; e finalmente sobre 
uma vida feliz e uma morte serena cf. Gn 25,8. Sobre a punição dos malvados cf. Pr 11,18-19; 13,22; 
14,11-32; 21,7-12; 28,22 [cf. NEWSOM, 491-492].  

59 Posição oportunamente defendida por HABEL, 506-507. 



Jb 36,2–37,24  
 

239 

situar-se no âmbito de uma fé purificada de uma piedade extremamente dependente dos 
seus benefícios (36,18).60  

 
 

Não é a vida do ser humano como a de um servo? 
 A associação surpreendente que Elihu estabelece entre a «escuta» e o «serviço» 
remete o debate para a atitude negativa de Job, implícita em 7,1-2. 
Job  Amigos  Elihu 
 
7,1 Não é (a vida) uma luta para o 
ser humano....? 
2 como um servo (ke‘ebed) 
desejando a sombra,  
ou como o jornaleiro que espera a 
sua recompensa? 

  
4,18 Vê! Nos seus servos 
(ba‘ăbādāyw) ele não confia, 
e (até) nos seus anjos encontra 
erro. 

  
36,11 Se o escutam e o servem 
(ya‘ābōdû) completarão os 
seus dias com bem-estar, 
e os seus anos em delícias. 

 
As palavras de Job situam-no num contexto de relacionamento com Deus 

intensamente dominado por uma retribuição mecânica, onde não existe espaço nem para 
a gratuidade humana ou divina, nem para o mistério. A vida humana surge aos olhos de 
Job como uma luta e uma servidão dominada pelo desejo de uma recompensa (7,1-2). 
Job ironiza com as imagens da luta, do trabalho e da servidão, aludindo ao modo como 
o escravo deseja o tempo da sombra, sinal do fim do trabalho, e o trabalhador o fim do 
dia, momento em que é dada a recompensa. Job centra toda a satisfação no terminar da 
actividade e na sua recompensa, mais do que no próprio trabalho, sublinhando uma 
visão negativa da existência humana. Surpreendentemente, Job aplica a si mesmo estas 
imagens (7,3-4). A sua referência às noites de pesar sugere também a falta de repouso, 
normalmente esperado pelos escravos. A existência de Job aparece mais miserável que a 
do escravo ou do trabalhador: sem recompensa e sem descanso. Os amigos não 
conhecem esta existência desesperada de Job; por isso, transferem o seu pensamento 
para a ideia de uma diferença e imperfeição radical que marca todo o ser humano: até 
mesmo os seus servos e os seus anjos são imperfeitos (4,18). Quando Elihu faz 
depender a felicidade da «escuta» e do «servir», o seu objectivo não é só arrebatar Job 
da visão extremamente negativa da sua existência e consequentemente da sua 
concepção destrutiva da retribuição divina, mas sim remeter a sua fé e a sua existência 
para o contexto de uma fé e de uma existência marcada pela gratuidade e confiança e 
não pela recompensa. Como outrora para Israel, para Job só existe um caminho 
possível: o de escutar e servir a Yhwh, na gratuidade (Dt 30,16). Aos olhos de Elihu, 
Job deve saber integrar a sua existência sofredora num processo de instrução e 
revelação que visa sempre uma fé gratuita (36,18). Ao reduzir a compreensão da sua 
aflição a uma injusta retribuição, Job corre o risco de encerrar-se numa perversidade tão 

 
60 É este o verdadeiro desafio que Satan coloca a Deus e que preside a todo o drama de Job e, 

consequentemente, a todo o debate instituído. 
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iníqua quanto a dos perversos de coração, que se fecham nos seus juízos e, rejeitando 
Deus, recusam a salvação.  
 
 
Antes a terra da escuridão 
 Elihu aconselha Job a não «suspirar pela noite» (36,20), i.e. a não procurar uma fuga 
no precário e sedutor mundo da noite. Esta advertência recorda um lamento que persiste 
no decorrer de toda a intervenção de Job e da qual citamos apenas como exemplo 10,21; 
17,12-13; 19,8; 23,17. As palavras de Job retomam um tema desenvolvido nos caps. 3 e 
7. O desejo da morte ao nascer (3,11) reaparece no desejo de uma partida sem retorno 
para a terra das trevas (10,21), transformando o hipotético sentido positivo para a morte 
numa oportunidade de fuga ao olhar vigilante de Deus (cap. 7), tomada como uma 
irreversibilidade profundamente negativa.   
 
Job  Amigos  Elihu 
 
10,21 Antes partir e não voltar, 
para a terra  
 das trevas (h�ōšek)  
 e da obscuridade. 
 

17,13 Quando o que eu desejo é 
habitar no Sheol, 
e nas trevas (bah�ōšek) 
preparar o meu leito. 
 
 

  
5,14 De dia encontram as trevas 
(h�ōšek), 
e tacteiam como se o meio-dia fosse 
noite (kallaylâ). 
 

15,22 Ele (malvado) não tem esperança 
de retornar da escuridão (h�ōšek),  
ele olha para a espada. 

  
36,20 Não suspires pela noite 
(hallāylâ),  
quando sobem os povos do seu 
lugar. 
21 Atento! Não te vires para a 
iniquidade,  
por isto escolheste a aflição  

 
 Em 10,21-22, esta irreversibilidade é sublinhada pela declaração de que é melhor 
morrer para sempre (10,21a), mas também pela identificação da morte como um lugar 
de «trevas e sombras» (10,21b). Isto evoca um modo tradicional de descrever o Sheol 
(Sl 88,7.13; Is 45,18-19), que Job intensifica ao associar-lhe as imagens do caos 
original, na expressão «terra de trevas e desordem, onde a luz é sombra» (10,22bc).61 
Para Job, a esperança é impossível sem a presença de Deus (17,11-12). A sua vida está 
prestes a terminar sem o mínimo sinal de que possa realizar-se um processo onde ele 
possa colocar diante de Deus a sua argumentação, sem intimidação ou duplicidade. Aos 
seus olhos, só este julgamento poderia transformar a sua noite em dia e desvanecer a 
escuridão da sua aflição (17,12). Porém, o silêncio de Deus destruiu-lhe toda a 
esperança. Resta-lhe, por isso, habitar no Sheol e nas trevas (17,13). Os amigos situam-

 
61 No âmbito desta tradição, evidencia-se, de preferência, o sentido metafórico de h�ōšek como uma 

alusão explícita à escuridão da morte (1Sm 2,9; Sl 88,12; Pr 20,20) e à escuridão como lugar de segredo 
(Is 45,3), de tristeza (2Sm 22,29; Sl 18,28; Qo 5,17; 11,8), de medo e terror (Ez 32,8), de lamento (Is 
47,5), de confusão (Sl 35,6), de ignorância (Qo 2,14), de mal e pecado (Is 5,20; Pr 2,13) e de obscuridade 
(Qo 6,4) [NIDOTTE, 2: #3124, 312-315; TDOT, 5: 245-59; N. TROMP, Primitive Conceptions of Death, 
95-98].  
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se numa outra vertente, aquela que associa, de preferência, as trevas ao mal.62 Elifaz fala 
das trevas como o destino que Deus reserva ao malvado (5,12-13), transformando a sua 
sabedoria em estupidez, deixando-o incapaz de discernimento (5,14) e sem esperança de 
viver (15,22). Bildad prefere afirmar a certeza de que o malvado está destinado a viver 
sem luz e a ser confinado no mundo das trevas, identificado com o Sheol, como lugar de 
apatia e obscuridade (18,18).63 Sofar declara que, uma vez exposto à inimizade da força 
das trevas, do fogo, do céu e das águas, o malvado é remetido a uma completa rejeição e 
extermínio (20,26-29). Conhecedor do pensamento de Job e dos amigos, Elihu exorta 
Job a «não suspirar» pela noite e a desviar-se do caminho de desespero encetado pela 
sua falta de esperança, que o associa ao caminho céptico e auto-suficiente do malvado. 
Elihu percebe que, ao desejar as trevas e a morte mais do que a vida, Job anseia por um 
caminho que o coloca fora de uma perspectiva de instrução e de revelação, que o 
arrebata de um horizonte de Deus e do seu dom de salvação. É esta a adversidade 
vertiginosa que levou Job ao desespero e constitui a causa mais profunda da sua 
aflição.64 Neste sentido, Elihu afirma a Job que não existe perigo e aflição maior para 
um justo do que olhar as vicissitudes da sua existência fora de um contexto de fé e de 
revelação. Job experimenta a aflição, não porque é posto à prova mas porque na prova 
se fecha em si mesmo e se coloca contra Deus. É esta a adversidade que Elihu menciona 
como a realidade da qual Deus pretende salvar Job (36,16). Enquanto os amigos tentam 
a todo o custo explicar o sofrimento de Job como consequência de um hipotético pecado 
e de uma punição de Deus, Elihu exorta Job a integrar toda a sua existência numa 
economia de salvação, marcada pela gratuidade e pelo dom, impossível de equacionar 
apenas com recompensas de boas ou más obras. 

 
 
 
C. SEGUNDA PASSAGEM: VÊ! DEUS É SUBLIME (Jb 36,22-25) 
 
 A segunda passagem é composta de uma única parte, muito breve (36,22-25), 
delimitada pela expressão inicial hen-’ēl, que assinala o início de uma unidade e de um 
argumento novo. Numa tentativa de encorajar Job a aceitar a instrução de Deus na sua 
vida, Elihu recorre ao tema da sublimidade da força de Deus, disposto em dois tempos: 
o poder exclusivo de Deus (36,22-23) e a atitude consequente de louvor (36,24-25). 
 

 
62 No livro dos Provérbios, diz-se expressamente que o malvado percorre «os caminhos da escuridão» 

(Pr 2,13), escondendo-se nela (Is 29,15; Ez 8,12 ). 
63 Cf. HARTLEY, 280. 
64 Tal como o diálogo inicial entre Deus e Satan o assinalam (caps. 1-2), a questão fundamental não é 

só a de uma pedagogia divina mas essencialmente de uma economia da salvação («Será que é 
gratuitamente que Job teme a Deus?» 1,9). A questão é sempre a da gratuidade de uma fé que, numa 
incondicional confiança em Deus, aprende a resistir a toda a prova. Esta leitura sublinha, mas também 
desenvolve, a interpretação sugerida por HABEL, 509.  
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1.1 TEXTO 
 
22 Vê! Deus é sublime na sua força        22 hen-’ēl yaśgîb bekōh�ô /65 
Quem é mestre como ele?            mî kāmōhû môreh // 
23 Quem se opõe ao seu caminho        23 mî-pāqad ‘ālāyw darkô / 
e quem lhe diz: «cometeste injustiça?»        ûmî-’āmar pā‘altā ‘awlāh // 
24 Recorda-te de engrandecer a sua obra      24 zekōr kî-taśgî’ po‘ólô /66 
à qual os homens prestaram atenção.       ’ăšer šōrerû ’ănāšîm // 
25 Todo o ser humano a admira,         25 Kol-’ādām h�āzû-bô /67 
A humanidade a contempla de longe.       ’ĕnôš yabbît � mērāh�ôq // 

O papel atribuído a Deus em Jb 33,14; 35,11; 36,9 torna desnecessário que em 36,22b se 
interprete môreh como mārē’ (duna,sthj «Senhor»), tal como é defendida pela LXX.68 Em 
36,24 por coerência com o sentido atribuído à raiz šwr em 32,14; 35,5.13.14 traduzimos 
šōrerû como «prestar atenção, considerar», recusando uma relação com a raiz šûr («ver») 
(Nm 24,17), ou tomá-la como uma forma metaplástica da raiz šyr («cantar, proclamar 
através de canto»). 
 
 
1.2 COMPOSIÇÃO 
 
 

+ 22 hen-’ĒL        yaśgîb        bekōh�ô / 
:: mî kāmōhû      môreh// 

:: 23 mî-pāqad       ‘ālāyw        darkô / 
:: ûmî-’āmar        pā‘altā       ‘awlāh // 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 24 zekōr          kî-taśgî’        PO‘ÓLÔ / 
: ’ăšer šōrerû         ’ănāšîm // 

+ 25 kol-’ādām        h�āzû-bô / 
: ’ĕnôš          yabbît       mērāh�ôq // 
 
 
+ 22 Vê! DEUS        (é) sublime      na sua força; 

:: quem é como ele      mestre? 

:: 23 Quem lhe indica     contra ele       o seu caminho, 
:: e quem lhe diz:     "Cometeste      injustiça"? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 24 Recorda-te        por isso, de engrandecer   A SUA OBRA, 

:: à qual prestaram atenção   os homens. 

 
65 Cf. Jb 24,22; 26,12 onde bekōh�ô aparece igualmente aplicado a Deus. 
66 Segundo alguns autores a forma de Hiphil de taśgî deve ser entendida como declarativa: “exaltar, 

declarar” [cf. GORDIS, 419]. 
67 Note-se que o verbo h�zh, com um b antes do objecto directo, expressa um ver com prazer, que 

alguém contempla (33,28 r’h b; Is 47,13). A forma de plural justifica-se pela referência colectiva a ’ādām.  
68 Cf. DHORME, 550; GORDIS, 419. 



Jb 36,2–37,24  
 

243 

:: 25 Todos o ser humano    a admira, 
:: a humanidade      a contempla     de longe. 

 

 

A segunda passagem (36,22-25) é composta de apenas dois trechos (36,22-23.24-
25).69 ― O primeiro trecho (36,22-23) é formado por dois segmentos bimembros. O 
primeiro segmento (36,22) abre com a exclamação hen-’ēl (Vê! Deus), acoplada à 
expressão yaśgîb bekōh�ô («sublime na sua força»), que desloca a atenção de Job de 
um Deus poderoso (36,5-21) para um Deus excelente. O segundo membro (36,22b) 
aparece introduzido pela partícula interrogativa mî, que se repete no início dos dois 
membros do segmento seguinte (36,23ab), especificando a excelência de Deus sob três 
aspectos: é incomparável como môreh («mestre»: 36,22b), absoluto no seu governo do 
cosmos (36,23a; cf. Jb 34,13.22.32) e inquestionável na sua justiça (36,23b). ― O 
segundo trecho (36,24-25) inicia com a forma imperativa zekōr («recorda-te»), 
remetendo Job para a memória histórica do louvor de Israel. Este aspecto aparece 
confirmado pelo uso da preposição relativa ’ăšer que, unindo os dois membros do 
primeiro segmento (36,22), explicita que o louvor pedido a Job se integra num louvor 
iniciado na história por outros.70 No segundo segmento (36,25), a menção concreta de 
«todos os seres humanos» e «mortais» alarga o louvor de Israel a toda a humanidade, 
explicitando-se que o fazem de longe (mērāh�ôq).71 Ao nível lexical os dois trechos 
(vv.22-23 e 24-25) aparecem ligados pela referência a Deus (36,22-23) e à sua obra 
(36,24-25). Elihu parece querer encorajar Job a reconhecer a excelência de Deus como 
mestre e a abandonar o seu questionamento despropositado (36,22-23), associando-se 
ao reconhecimento e louvor dos seres humanos de todos os tempos (36,24-25).  
 
 
1.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Quem é como ele? 

A afirmação «Quem como ele mestre?» recorda uma linguagem técnica, de 
excelência e admiração, que Israel dirige a Deus em momentos determinantes da sua 
história. Ocorre citar o famoso «Cântico de Vitória» de Ex 15 («Quem como tu, ó 
Yhwh, entre os fortes? Quem como tu, grande em santidade? Temido no louvor, hábil 
em maravilhas?» Ex 15,11). Recuperada no culto, esta linguagem ecoa em inúmeros 
salmos (35,10; 71,19; 89,9), pressupondo uma afirmação da singularidade absoluta de 
Deus: ninguém é como Yhwh, ele é o absolutamente único no seu ser e agir. Quando 
Elihu formula a sua questão «Quem é como ele mestre?», relembra certamente o peso 
histórico e teológico que a excelência de Deus representava para Israel; que agora e de 

 
69 Cf. HABEL, 510 que separa, igualmente, Jb 36,22-25 do resto do texto, atribuindo-lhe a dimensão 

explicativa de «testemunho de Deus como criador». 
70 Ainda que alguns autores defendam que a raiz de šōrerû seja šûr («ver») e não šyr («cantar») [cf. 

N.H. TUR-SINAI, The Book of Job]. 
71 Acerca do paralelismo entre ’ādām e ’ĕnôš cf. Jb 33,23c-26c. 
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certo modo enriquece ao acrescentar-lhe o termo «mestre». A afirmação explícita de 
Deus como mestre é exclusiva de Elihu; existem, porém alguns textos dispersos pelo 
AT que sugerem esta compreensão de Deus como aquele que instrui. Um exemplo é o 
de Ex 4,12, que embora não faça uma identificação directa de Deus como «mestre», 
supõe um ensino de Deus, que se distingue do ensino específico da lei realizado pelos 
levitas (Dt 31,9-13), pelo profeta (Is 9,16; 28,9) ou pelo sábio (Jb 27,11 Pr 4,11; 5,13), e 
certamente do ensino falaz do ídolo (Hb 2,19). Deus ensina a Lei (Sl 119,33.102) pela 
palavra (Ex 24,12; Dt 33,10) e pela sua acção maravilhosa (Sl 45,4-5). É nesta linha que 
ele ensina a Moisés o que dizer (Ex 4,12.15; Sl 32,8), a Israel o caminho a seguir (Is 
2,3; Mq 4,2) e ao pecador como voltar (Sl 25,8.12). Plenamente inserida neste contexto 
veterotestamentário e, de um modo particular, na linguagem sapiencial que plasma todo 
o livro de Job, a afirmação de Deus como mestre incomparável permite-nos entrever a 
imagem de um conselheiro único e sublime no ensino da sabedoria, i.e. no ensino de 
uma compreensão ajustada e íntegra do seu agir na vida humana e na vida de todo o 
cosmos.72 Elihu parece retomar aqui as coordenadas fundamentais do seu discurso: a 
exclusividade de Deus na resposta a Job (32,13); na instrução e restauração do ser 
humano provado (33,15-30) e no seu agir justo (34,12-15), capaz de nos ensinar mais do 
que aos animais (35,11) e de nos incitar da boca da adversidade a um lugar espaçoso 
(36,16). 
 
 
1.4 INTERPRETAÇÃO 
 
Eu vos instruirei 
 O carácter incisivo com que Elihu define a sublimidade da força de Deus como uma 
capacidade incomparável de ser «mestre» permite um diálogo com algumas afirmações 
de Job em 27,11: 
 

Job  Amigos  Elihu 
 
27,11 Eu vos ensinarei 
  (’ôreh), 
acerca da mão de Deus, 
o que está com Shadday 
 eu não encobrirei. 
 

  
8,10 Não te ensinarão (yôrûkā) eles e 
te falarão, 
e do seu coração tirarão palavras? 

  
36,22 22 Vê! Deus é sublime na sua 
força  
Quem é como ele mestre? 
(môreh)? 

 
 As palavras de Job situam-se no final do terceiro ciclo de discursos, num momento 
em que parece já não existir mais nada a dizer. Job abre este discurso com uma série de 
juramentos, em que defende a honestidade das suas palavras, a sua integridade e 
determinação em declarar que os amigos estão errados (27,1-6). Profere uma espécie de 
imprecação a todo o que ousar levantar-se contra ele (27,8-10) e declara a sua intenção 

 
72 Orientação também seguida por HABEL, 510. 
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de instruir os amigos na verdadeira natureza do poder de Deus (27,11-12). Nesta 
instrução, destaca-se com particular relevância a imagem da «mão de Deus», símbolo 
do seu agir salvífico (Ex 3,20; 4,17; Dt 34,12) e de julgamento (Is 19,16; Zc 2,9; Jr 
6,12), que Job amplia, associando-a ao poder opressivo e arbitrário que Deus exerce na 
sua vida (10,7; 12,9; 13,21; 19,21). Os amigos, por sua vez, sugerem-lhe que escute o 
ensino das gerações passadas (8,10), canais através dos quais a tradição passa, pura e 
não distorcida. É por isso que, cansado e desiludido com este ensino, Job se propõe ele 
mesmo ensinar os amigos, caindo num ensino demasiado absorto na experiência da sua 
realidade sofredora. Neste contexto, a proposta de Elihu irrompe com uma qualidade 
singular, extraordinária. A sua afirmação «Quem é mestre como ele (Deus)?» não deixa 
dúvidas de que a questão não é a de uma escolha entre os postulados da tradição ou dos 
novos axiomas resultantes da aspereza da experiência, mas colocar Job perante uma 
terceira alternativa: Deus como mestre! O contexto de excelência e incomparabilidade 
de Deus desloca o debate para a própria realidade de Deus. Como se Elihu desejasse 
dizer a Job que a verdadeira questão não é uma disputa de ensino ou de mestres, mas um 
horizonte de Deus que, por natureza, excede toda a tradição ou experiência humana.73 
 
 
Recorda-te da minha vida 
 Elihu coloca em paralelismo a afirmação do poder sublime de Deus e o apelo a que 
Job recorde as suas obras, estabelecendo uma dinâmica surpreendente com o pedido 
directo e explícito que Job faz a Deus de recordar-se que a sua vida é como sopro. 
 

Job  Amigos  Elihu 
 
7,7 Recorda-te (zekōr) que a 
minha vida é como um sopro, 
e que os meus olhos não 
tornarão a ver o bem.  
 

  
11,16 Então esquecerás o sofrimento, 
como águas que passaram o recordarás 
(tizkōr). 
 
 

  
36,24 Recorda-te (zekōr), 
então de engrandecer 
(taśgî’) a sua obra 
(po‘ólô) 
À qual os homens 
prestaram atenção.  
 

 
 Em 7,7, o sentido que Job entrevê da fragilidade da vida humana impele-o a evocar a 
memória de Deus, integrando-se aparentemente na grande celebração cultual de Israel 
onde, ao nível pessoal ou colectivo, se pedia a Deus que recordasse a sua aliança (Sl 
105,8), o seu amor e fidelidade (Sl 98,3) a sua promessa (Sl 105, 42) e a sua 
misericórdia (Sl 25,6).74 Esta aparência desvanece-se num contexto onde o «grito» que 
pede a redenção, esconde uma ironia acutilante e um escárnio (7,8).75 Na verdade, 
enquanto o salmista pede a Deus que se lembre de que «é pó» (Sl 103,14), Job deseja 

 
73 Cf. H.H. ROWLEY sugere que estas palavras de Elihu constituem mais do que uma simples 

afirmação de que Deus pretende ensinar Job através do sofrimento [cf. HABEL, 510]  
74 Cf. ABD [V: 667-669]. 
75 Seguimos a interpretação de HABEL, 160. 
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que Deus recorde a sua vida como «um sopro» agora destinado a uma destruição, que 
transforma a força vital da vida que emana do criador (rûah�: Jb 32,8; 33,4; Qo 12,7) 
num símbolo do efémero. Em 10,9 Job renova este mesmo apelo a Deus, desta vez 
recordando que ele é como barro, trabalhado pelas suas mãos. Porém, também aqui o 
sentido positivo de cuidado e relação que a imagem sugere (Gn 2,7) é anulado pela 
afirmação que Job faz do seu destino de destruição. Job pede a Deus que se recorde que 
o fez de barro, e que agora o faz voltar ao pó. Esta imagem é recolocada em 14,13, 
embora num contexto em que Job, encurralado entre a ira de Deus e a inexorabilidade 
da morte, considera a eventualidade do Sheol como um lugar seguro para a esperança, 
onde ele se possa esconder da ira divina (14,13). Job vê igualmente este lugar como um 
tempo para a memória de Deus, onde o tempo fixo se identifica com o tempo da justiça 
e do restabelecimento da relação (14,15a), que leve Deus a revê-lo como «obra das suas 
mãos» (14,15b). Contudo, sente-se ameaçado de morte e consequentemente privado de 
qualquer possibilidade de justiça ou de relação positiva com Deus (14,16-22; cf. Sl 
88,5-6). Por isso, apesar de evocar a memória de Deus, Job conhece apenas a fragilidade 
da sua existência (7,7) e a destruição a que ela está votada (10,9; 14,13); a sua simples 
memória o perturba e faz estremecer (21,6). No contexto desta sucessão de apelos 
directos a Deus, surpreende que os amigos proponham como solução para a aflição de 
Job o regresso a Deus (11,13) e o afastamento da maldade e da injustiça, onde a 
memória do seu sofrimento seja recordada como «água que passou» (11,16b), e a 
escuridão que ele compara ao Sheol transformada em manhã (11,17). Entre uma visão 
profundamente negativa da existência (Job) e uma pressão que quer a todo o custo o 
arrependimento de Job (amigos), Elihu sublinha a importância de Job se situar num 
horizonte onde, não obstante o grito, é determinante que o questionamento nunca 
ofusque o engrandecimento da obra de Deus (36,24); porque também ali é imperioso 
admirar e contemplar Deus (36,25).  

 
 
 

D. TERCEIRA PASSAGEM: VÊ! DEUS É GRANDIOSO (Jb 36,26–37,24) 
 

O reaparecimento do nome de Deus (’ēl), como um termo inicial, e a alternância 
entre o tema da tempestade e uma consequente ressonância pessoal, permitem-nos 
sugerir que esta passagem é composta de três partes: 36,26–37,4; 37,5-13; 37,14-24.76 

 
76 Para um confronto com outras hipóteses de divisão cf. HABEL, 494-516. Este autor sugere dois 

momentos distintos 36,26-33 (I) e 37,1-12 (II), seguido de um desafio final a Job (37,14-22), e de uma 
adição (37,23-24). Numa outra hipótese, avançada por HARTLEY, 475-486, o texto de 36,26 – 37,24 
aparece dividido em dois momentos finais (c. God’s Greatness (36,26 – 37,20), d. The Divine splendour 
(37,21-24), precedidos de uma breve introdução (36,1-4) e uma exposição sobre os caminhos 
disciplinares de Deus (36,5-25). Recentemente, H.-M. WAHL, Der Gerechte Schöpfer, 114-131, considera 
a hipótese de um hino sapiencial didáctico (weisheitlicher Lehrhymnus), que abre uma quarta parte do 
discurso em 36,22 e termina em 37,13, numa composição de duas estrofes breves (36,22-25 e 37,1-4) e 
duas mais longas (37,26-33 e 37,5-13); segue-se uma quinta parte (37,14-20) e a última estrofe dos 
 



Jb 36,2–37,24  
 

247 

 
 
Quem COMPREENDE as extensões da nuvem?  36,26–37,4 
 

 
Na mão de todo o ser humano coloca um selo  37,5-13 
 

 
COMPREENDE as maravilhas de Deus   37,14-24 
 

 
discursos (37,21-24). Curiosamente, este autor tinha considerado a expressão hen-’ēl um elemento 
importante na sua estrutura do texto (36,5; 36,22) mas esquece-a em 36,26. 
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1. PRIMEIRA PARTE: QUEM COMPREENDE? (Jb 36,26 –37,4) 
 
1.1 TEXTO 
 

26 Vê, Deus é grandioso e não o conhecemos,      6 hen-’ēl śaggî’ welō’ nēdā‘ /  
o número dos seus anos é incalculável,         mispar šānāyw welō’- h�ēqer //77 
27 porque ele retira as gotas de água         27 kî yegāra‘ nit�pê-māyim /78 
que destilam como chuva do seu vapor,        yāzōqqû māt�ār le’ēdô //  
28 que fazem cair das nuvens           28 ’ăšer-yizzelû šeh�āqîm /  
gotejando sobre o ser humano abundantemente.      yir‘ăpû ‘ălê ’ādām rāb // 
29 Sim! Quem, compreende as extensões da nuvem,    29 ’ap ’im-yābîn mipreśê-‘āb /  
os rumores na sua tenda?            tešu’ôt sukkātô // 
30 Vê, expande sobre ela a sua luz         30 hēn-pāraś ‘ālāyw ’ôrô /  
e cobre as raízes do mar.            wešoršê hayyām kissāh // 
31 Porque com eles julga os povos         31 kî-bām yādîn ‘ammîm / 
e dá alimento em abundância.           yitten-‘ōkel lemakbîr // 
32 Com as mãos cobre a luz           32 ‘al-kappayim kissāh-’ôr /   
e ordena contra ela o alvo.            wayes�aw ‘ālêhā bemapgîª’ // 
33 Proclama sobre ela o seu ruído,         33 yaggîd ‘ālāyw rē‘ô /  
e o gado na fúria do temporal.           miqneh ’ap ‘al-‘ôleh // 
37,1 Também por esta, treme o meu coração      1 ’ap-lezō’t yeh�ĕrad libbî / 
e salta fora do peito.              weyittar mimmeqômô // 
2 Escutai! Escutai o fragor da voz          2 šim‘û šāmôª’ berōgez qōl  
e o estrondo que da sua boca sai.         wehegeh mippîw yēs�ē’ // 
3 Sobre a vastidão dos céus ele a envia,        3 Tah�at-kol-haššāmayim yišrēhû / 
e o seu raio sobre os confins da terra.         we’ôrô ‘al-kanpôt hā’āres� // 
4 Depois dela ressoa a voz            4 ’ah�ărāyw yiš’ag-qôl / 
e troveja com voz profunda;            yar‘ēm beqôl ge’ônô / 
e nada os detém,               welō’ ye‘aqqebēm / 
porque faz escutar a sua voz .          kî-yiššāma‘ qôlô // 
  

Em 36,27 é difícil entender quem é o sujeito da forma de plural de yāzōqqû. Propõe-
se uma emenda do verbo em yāzōq (forma impessoal), sugerindo que o waw final deva 
ser considerado um erro de fonética e remetendo o sujeito para Deus.79 Com base na 
versão Syr., sugere-se em 36,29 uma alteração de ’ap ’im em ’ap mî, sublinhando o tom 
de interrogação («Sim! Quem...?»).80 Ainda em 36,29a, existe uma tendência de ler 
yābîn como o denominativo de bēn «estar entre», pensando facilitar a mudança de 
sujeito. Decidimos manter o TM e ler como a forma Ql. imprf. do verbo byn 
(«compreender»).81 Em 36,30b, numa tentativa de seguir o TM, traduzimos kissāh como 
«cobrir», apesar de alguns autores propõem a emenda em kisō’ («seu trono») como um 
modo de aproximação com a tradição mítica de Canaan ou como uma forma de piel 

 
77 Cf. Jb 34,24 ou a expressão paralela ’ên-h�ēqer «insondável» em Jb 5,9; 9,10. 
78 Alguns autores vocalizam māyim em miyyām «do mar», pensando oferecer um sentido melhor ao 

texto [cf. HABEL, 499]. 
79 Posição fundamentada no significado da raiz zqq «soprar», que permite a tradução «tornar volátil», 

i.e. reduzir a vapor [cf. DHORME, 553; HABEL, 511]. 
80 Cf. HABEL, 511. 
81 Cf. GORDIS, 420; HARTLEY, 476. 
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privative meaning, traduzindo-o como «expor».82 Em 36,32 traduzimos de novo kissāh 
como «cobrir», em vez de «levantar», aceitando a sugestão de alguns autores, que 
defendem tratar-se de uma corrupção textual provocada por um erro auditivo.83 Em 
36,33b o termo miqneh («gado») mantém-se problemático. O Tg fá-lo derivar da raiz 
qn’ («ser invejoso»), sugerindo uma vocalização nova do texto.84 Tudo indica que o 
verbo rē‘ô («rumor») assume por extensão o significado de «trovão» e ‘al-‘ôleh («o que 
sobe») o significado de «temporal». 
 
1.2 COMPOSIÇÃO 

A primeira parte (36,26–37,4) é composta de três sub-partes: 36,26-30; 31; 36,32–37,4.  
 

a. Primeira sub-parte (Jb 36,26-30) 
 
 
+ 26 HĒN-’ēl        śaggî’        welō’ nēdā‘/  
:: mispar          šānāyw       welō’- h�ēqer // 

. 27 kî yegāra‘        nit�pê       -māyim / 
: yāzōqqû         māt�ār        le’ēdô //  

: 28 ’ăšer-yizzelû       ŠEH�ĀQÎM / 
. yir‘ăpû         ‘ălê ’ādām      rāb // 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 29 ’ap ’im-yābîn      mipreśê      -‘ĀB / 
: tešu’ôt          sukkātô // 

+ 30 HĒN-pāraś       ‘ālāyw      ’ôrô / 
:: wešoršê        hayyām      kissāh // 

 
 
+ 26 VÊ, Deus        (é) grandioso,     e não o conhecemos; 
:: o número         dos seus anos     não é calculável, 

. 27 porque ele retira      as gotas       de água, 
: que distilam       como chuva      o seu vapor, 

: 28 que fazem cair      das NUVENS, 
. gotejando        sobre ser humano    grandemente. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 29 Sim! Quem, compreende    as extensões      da NUVEM NEGRA, 
: e os rumores        na sua tenda? 

+ 30 VÊ, expande      sobre ela       a sua luz,  
:: e as raízes        do mar       cobre, 

 

 
82 Cf. A. C. BLOMMERDE, Northwest Semitic Grammar and Job; M. POPE, Job; HABEL, 499. 
83 Cf. GORDIS, 420; HABEL, 499; DHORME, 556; HARTLEY, 476.  
84 Cf. DHORME, 556; GORDIS, 420. No entanto, remetemos a nossa opção para o contexto da análise 

retórica do texto.  
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A primeira sub-parte (36,26-30) é composta de dois trechos: 36,26-28.29-30. ― O 
primeiro trecho (36,26-28) é formado de três segmentos bimembros. O primeiro 
segmento (36,26) abre com uma referência clara a Deus (’ēl), precedida da partícula hēn 
e seguida do adjectivo śaggî’ («grande»).85 Esta declaração da grandeza de Deus 
aparece ligada por um waw copulativo à expressão welō’ nēdā‘ («e não o conhecemos»), 
ilustrando que uma das suas consequências imediatas é a impossibilidade de conhecer 
Deus, i.e. dominá-lo pelo conhecimento.86 A expressão welō’-h�ēqer («não é 
calculável») sugere uma simetria entre a impossibilidade de calcular o número dos anos 
de Deus e a impossibilidade de dominá-lo pelo conhecimento, sublinhando a 
imperscrutabilidade de Deus, nomeadamente a do seu tempo. O segundo segmento 
(36,27) inicia com um kî, que introduz o «porquê» da afirmação feita no segmento 
anterior (36,26). A terceira pessoa masculina singular do verbo gr‘ («retira») continua a 
evocar Deus como o sujeito absoluto da acção, descrita agora como uma capacidade de 
retirar as gotas de água (36,26a), i.e. de formar as nuvens, que destilam (yāzōqqû) 
«chuva do seu vapor». O terceiro segmento (36,28) aparece ligado ao segmento anterior 
através do pronome relativo ’ăšer. A capacidade de destilar a chuva e de a fazer cair das 
nuvens emerge com o objectivo preciso de gotejar sobre o ser humano «com 
abundância». Este trecho (36,26-28) aparece centrado na afirmação da grandeza de 
Deus, presente na sua capacidade de gerir as forças da natureza, neste caso a formação 
da chuva, como uma bênção de Deus envolta em mistério. ― O segundo trecho (36,29-
30) é composto de dois segmentos. O primeiro segmento (36,29) inicia com a forma 
composta ’ap ’im («Sim! Quem...») seguido pelo verbo yābîn («compreender»), 
colocando agora a possibilidade de conhecer sob a forma de interrogação. O segundo 
segmento (36,30) retoma a partícula hēn, numa tentativa de prender a atenção do 
interlocutor. O verbo pāraś («ele expande») mantém o uso da terceira pessoa mas. sing., 
assegurando que Deus continua o sujeito da acção, agora centrada nos fenómenos da 
«luz» e do «rumor». A preposição ‘ālāyw («sobre ele») parece remeter para o termo ‘āb 
(«nuvem negra») que, em hebraico, é masculino (36,29).87 Este segmento (36,30) 
aparece disposto entre uma antítese criada pelos verbos prś («expandir») e ksh 
(«cobrir»), estabelecendo uma relação entre a acção de expandir a luz e a de cobrir com 
ela as profundezas do mar. O termo šoršê («raiz») aparece usado aqui num sentido 
figurado, para dizer as partes mais interiores e escondidas, evocando na imagem da 
nuvem negra o misterioso poder que Deus tem de «cobrir» até as partes mais veladas e 
profundas do mar (Sl 18,16). Podemos dizer que este trecho (36,29-30) desenvolve, sob 
as imagens da formação da chuva (36,27-28), das extensões da nuvem negra, da luz e do 
estrépito que se lhe segue (36,29-30), aspectos figurados do poder imperscrutável de 
Deus. No seu conjunto, a sub-parte (36,26-30) aparece sob uma inclusão, expressa pela 

 
85 Note-se que hēn é retomado, nesta sequência, pela terceira vez, em forma de anacruse (36,5.22). 
86 A frase welō’ nēdā‘ pede um complemento, que deve ser considerado como aquilo que acabou 

mesmo de ser dito:  «Deus é grande» (Jb 8,9; 37,5).  
87 Alguns autores tomam ‘ālāyw como um nome divino ‘aliy («Altíssimo») [cf. L. VIGANÒ, Nomi e 

titoli di Yhwh alla luce del semitico del nord-ovest, 114; HABEL, 499].  
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repetição da partícula hēn e pelo desenvolvimento temático das palavras de Elihu. 
Repetem-se os termos «nuvem» e «nuvem negra» (36,28-29), que partilham a sua 
relevância com os verbos «conhecer» e «compreender» (36,26-29). Estes dois verbos 
apresentam, em cada um dos trechos, uma função de termos iniciais, sugerindo uma 
associação forte entre a impossibilidade de conhecer a Deus e a impossibilidade de 
compreender os fenómenos relacionados com a nuvem negra, como se o segundo 
representasse, para Elihu a prova evidente do primeiro.88 Nesta dinâmica, o facto 
curioso da chuva não ter como objecto directo o solo (’adāmā) mas o ser humano 
(’ādām) evidencia forte o acento que Elihu coloca na humanidade, como o objectivo por 
excelência do agir misterioso e poderoso de Deus no mundo.  

 
 

b. Segunda sub-parte (Jb 36,32–37,4) 
 

A sub-parte (36,32–37,1-4) é composta de três trechos: 36,32-33; 37,1-2; 37, 3-4. ― 
O primeiro trecho (36,32-33) é formado por dois segmentos. No primeiro segmento 
(36,32) a acção aparece concentrada nos verbos ksh («cobrir») e s�wh («ordenar»). A 
terceira pessoa sing. continua a identificar Deus como o sujeito; ele é a origem da 
escuridão e da luz (relâmpago). O segundo segmento (36,33) abre com o verbo ngd 
(«proclamar, narrar») e retoma a preposição ‘ālāyw (36,30). Esta repetição faz regressar 
o discurso à nuvem negra, interrompido pela referência à luz (36,32), acentuando o 
«rumor» (rē‘ô) que se faz ouvir imediatamente depois dos raios de luz. 89 O segundo 
membro (36,33b) é literalmente muito obscuro. A referência a miqneh («gado») parece 
fora de contexto. Porém a menção de um temporal (36,30.32) permite evocar aqui o 
pressentimento natural dos animais, evidenciado também como ‘al-‘ôleh («sua 
subida»).90 Este trecho (36,32-33) continua uma narração do poder de Deus sobre a 
tempestade, como um poder evidente nos fenómenos da luz e dos trovões e pressentido 
de imediato pelos animais.  
 

 
88 Neste sentido, a Análise Retórica Bíblica confirma a oportunidade do uso de yābîn, evitando as 

propostas de emenda do TM, mencionadas anteriormente. 
89 Embora o termo ’ôr possa admitir um género comum, consideramo-lo neste caso como um 

feminino (Jr 13,16), evitando a necessidade da correcção da preposição ‘ālêhā [cf. DHORME, 556; 
GORDIS, 422]. 

90 Integrada no conjunto do discurso sobre o temporal, a referência ao rumor e aos animais deixa de 
ser incompreensível. Na verdade, os animais possuem uma capacidade natural para perceber a 
aproximação da tempestade e, consequentemente, de se proteger [cf. GORDIS, 423; HABEL, 499]. Nesta 
leitura, seguimos o princípio da Análise Retórica Bíblica, que prefere sempre o TM, evitando a 
ambiguidade de uma escolha entre as diferentes propostas de correcção do TM. Citamos como exemplos 
a da LXX que sugere traduzir rē‘ô como «seu amigo» e miqneh como “possessão” [cf. GORDIS, 423]; ou 
ainda de vocalizar miqneh como a forma de particípio Hif. maqneh [cf. A. DILMANN, Hiob], ou de Pi. 
meqanneh [cf. S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary], traduzindo-o como “é 
invejoso com revolta” ou «faz uma revolta invejosa».  
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: 32 ‘al-kappayim       kissāh        -’ÔR / 
:: wayes�aw         ‘ālêhā         bemapgîª’ // 

+ 33 yaggîd         ‘ālāyw        rē‘ô / 
. miqneh          ’ap         ‘al -‘ôleh // 
 

+ 37,1 ’ap-lezō’t      yeh�ĕrad        libbî /  
:: weyittar        mimmeqômô // 

. 2 ŠIM‘Û         ŠĀMÔª‘       berōgez    qōlô/ 
: wehegeh        mippîw        yēs�ē’ // 

 
+ 3 tah�at-kol        -haššāmayim      yišrēhû /  
: WE’ÔRÔ         ‘al-kanpôt       hā’āres� // 

:: 4 ’ah�ărāyw         yiš’ag        -qôl / 
. yar‘ēm          beqôl        ge’ônô / 

. welō’          ye‘aqqebēm /  
:: kî-YIŠŠĀMA‘       qôl // 
 
 
: 32 Com as mãos       cobre         A LUZ  
:: e ordena         contra ela       o alvo. 

+ 33 Proclama        sobre ela (nuvem)     o seu rumor,  
. o gado (antevê)       a fúria        do temporal. 
 

+ 37,1 Também por esta     estremece       o meu coração  
:: e salta         fora do peito. 

. 2 ESCUTAI!       ESCUTAI       o fragor    da sua voz  
: e o estrépito       da sua boca       sai! 

 

+ 3 Sobre a imensidade     dos céus        ele a envia,  
: a sua LUZ        sobre as extremidades    da terra. 

:: 4 Depois dela        ressoa        a voz  
. e troveja         com voz       profunda;  

. e nada          os detém,  
:: porque FAZ ESCUTAR    a voz. 
 

 
O segundo trecho (37,1-2) é composto por dois segmentos. O primeiro segmento 

(37,1) inicia com a partícula ’ap («também»), seguido da preposição le e do adjectivo de 
terceira pessoa fem. sing. zō’t, ligando a percepção dos animais ao estremecimento de 
Elihu (36,32).91 O verbo yeh�ĕrad («estremecer») e weyittar («saltar») estabelecem um 
paralelismo simétrico que, juntamente às expressões «o meu coração» e «fora do peito», 

 
91 A preposição le revela um sentido causal («por causa»); em relação ao uso de zō’t cf. Jb 33,12.  
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evidenciam o «medo» que o poder imperscrutável de Deus provoca também na pessoa 
de Elihu. É ele o sujeito do verbo h�rd («estremecer»), que neste momento interrompe 
a narrativa absolutamente centrada em Deus.92 O segundo segmento (37,2), inicia com o 
imperativo pl. e infinito absoluto do verbo šm‘ («escutar»), persuadindo todos, e não 
apenas Job, a dar toda a atenção a este poder de Deus.93 Dispostos num forte 
paralelismo, os termos rōgez («fragor») e hegeh («estrépito») procuram advertir para a 
impetuosidade da qōlô de Deus («sua voz»), agora comparado ao som fortíssimo que 
segue normalmente a luz do raio.94 Este trecho (37,1-2) surge, portanto, centrado no 
medo que a grandeza imperscrutável de Deus, evidente nos fenómenos da natureza, 
provoca na pessoa de Elihu (37,1) e que ele não resiste a partilhar com outros (37,2).  

 
 
: 32 Com as mãos       cobre         A LUZ  
:: e ordena         contra ela       o alvo. 

+ 33 Proclama        sobre ela (nuvem)     o seu rumor,  
. o gado (antevê)       a fúria        do temproal. 
 

+ 37,1 Também por esta     estremece       o meu coração  
:: e salta         fora do peito. 

. 2 ESCUTAI!       ESCUTAI       o fragor    da sua voz  
: e o estrépito       da sua boca       sai! 

 

+ 3 Sobre a imensidade     dos céus        ele a envia,  
: a sua LUZ        sobre as extremidades    da terra. 

:: 4 Depois dela        ressoa        a voz  
. e troveja         com voz       profunda;  

. e nada          os detém,  
:: porque FAZ ESCUTAR    a voz. 
 

 
 

92 No AT, h�rd descreve o «estremecimento» ou o «terror» diante de situações que se apresentam 
como terríveis, perigosas, incompreensíveis ou insólitas. Apesar dos diversos contextos em que é 
aplicado, h�rd distingue-se pelo modo como evoca a reacção típica diante de uma manifestação teofânica 
de Yhwh (Ex 19,16.18). [cf. B. COSTACURTA, La vita minacciata. Il tema della paura nella Bibbia 
Ebraica, 29-90]. 

93 O uso enfático do infinito com o imperativo do verbo é, segundo alguns autores, um traço 
característico do autor do Livro de Job (cf. 13,17; 21,2), usado como argumento de afirmação de 
autenticidade dos capítulos de Elihu [cf. GORDIS, 425]. 

94 O sufixo qôlô remete-nos para ‘āb («nuvem negra»), em hebraico um nome masculino, evocando na 
voz do trovão a própria voz de Deus (Jb 28,26; 35,10). Não concordamos, por isso, com aqueles que 
consideram o sufixo masculino de qōlô um erro ocasional provocado por um simples paralelismo com o 
segundo membro (37,3b) [cf. HABEL, 499]. Por outro lado, a imagem da voz de Deus, no rumor do 
trovão, não é uma novidade de Elihu. Sabemos que, nas religiões tribais da antiguidade, o trovão era 
frequentemente interpretado como a voz da divindade. Na mitologia de Ugar., o trovão era a voz de Baal 
e no AT a voz de Yhwh (Ex 19,18; Sl 18,14; 29,3-9). 
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O terceiro trecho (37,3-4) é composto de três segmentos. No primeiro segmento 
(37,3), os termos haššāmayim («céu») e hā’āres� («terra») correspondem-se, evocando 
uma totalidade, presente também na relação sinónima entre as expressões «sobre a 
imensidade» e «sobre as extremidades». A acção descrita em ambos os membros é 
determinada pelo verbo šrh («enviar»), aludindo-se claramente à luz que, como a voz, 
tem a sua origem em Deus. O segundo segmento (37,4ab) abre com um advérbio de 
tempo «depois dela» (’ah�ărāyw), indicando aquilo que, segundo a ordem natural, 
sucede à luz, o trovão, aqui mencionado simplesmente como qôl («voz»). Os dois 
verbos yiš’ag («ressoa») e yar’ēm («troveja») aparecem num paralelismo que visa 
acentuar a dimensão do poder da tempestade. O terceiro segmento (37,4cb) surge ligado 
ao segmento anterior por uma waw. O verbo ‘qb («deter»), acrescido da partícula 
negativa, indica que nada pode impedir o rumor do trovão.95 O segundo membro é 
introduzido por um kî que é seguido pela forma de niphal do verbo šm‘ («escutar»), 
associando a impossibilidade de deter a voz do trovão à determinação com que Deus se 
faz ouvir.96 No seu conjunto, esta sub-parte (36,32–37,4) aparece marcada pela 
repetição da referência à «luz» (36,32; 37,3) e à voz (37,2.4), curiosamente relacionada 
com as imagens de força e impetuosidade características da tempestade. A repetição do 
verbo šm‘ (37,2.4) liga a exortação de Elihu à determinação da voz (37,4c). A mudança 
de sujeitos entre os dois trechos extremos (36,32-33 e 37,3-4) e o trecho central (37,1-2) 
opõe o poder de Deus, presente na grandeza da luz do raio e da voz do trovão, à 
experiência pessoal que Elihu tem diante destes fenómenos; i.e. diante de um poder de 
Deus que, ao mesmo tempo, maravilha e atemoriza. 
 
c. Sub-parte central (Jb 36,31) 
 
 

+ 31 kî-bām       yādîn       ‘ammîm / 
:: yitten        -‘ōkel        lemakbîr // 
 
 
+ 31 Porque com eles     julga        os povos, 
:: e dá           o alimento      em abundância. 
 

 
O centro (36,31) é composto de um único segmento, que abre com a preposição kî 

como uma tentativa de explicar o porquê ou o objectivo de tal grandeza divina.97 O 
verbo dwn («julgar») indica uma primeira dimensão deste agir e o termo ‘ammîm 

 
95 Recordamos aqui a dificuldade em traduzir ‘qb («segurar de volta»). Alguns autores defendem 

tratar-se de uma forma metaplástica derivada de ‘kb («impedir, atrasar, segurar»), muito comum no 
Aram. Tg e no Heb. rabínico [cf. GORDIS, 425]. 

96 Não sentimos, por isso, a necessidade de emendar qôl em qôlô para encontrar a referência a Deus. 
Vemos na forma de absoluto a alusão àquela que é a «voz por excelência», «a voz de Deus» (Jb 36,32). 

97 Tudo indica que bām se refira a šeh�āqîm («nuvens») e à chuva, mencionadas em 36,28. Neste 
sentido, o v. 31 parece interromper a descrição da tempestade, para falar dos benefícios da chuva. 
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(«povos») indica aqueles sobre quem recai este juízo de Deus.98 Tudo indica que o 
sujeito do verbo yādîn («julga») continua a ser Deus, mencionado explicitamente em 
36,26, agora declarado como aquele que, através dos benefícios ou da destruição da 
tempestade, julga e dá alimento em abundância.99 No entanto, em 36,31a o paralelismo 
entre dyn e a oferta de abundância de alimento permite sobrepor à dimensão jurídica e 
punitiva o sentido bíblico de uma intervenção de justiça, onde se evidencia o cuidado de 
Deus para com o ser humano (Pr 29,7; 31,5-9; Jr 22,15-16). O segundo membro fala da 
dimensão de ntn («dar») e de ‘ōkel lemakbîr («alimento em abundância»), colocando 
uma segunda dimensão do agir de Deus. Neste sentido, podemos dizer que a grandeza 
de Deus, manifestada como imperscrutável (36,26-30) e estarrecedora (36,32-37,4), é 
sinal de juízo e bênção. Na sua função de centro, esta dupla juízo-bênção oferece à 
grandiosidade e impetuosidade de Deus na natureza um tom particularmente positivo, 
sob o qual Elihu parece querer convencer Job acerca do poder admirável de Deus, que 
se manifesta como julgamento mas também como dom de vida. 
 
 
d. Conjunto da parte (Jb 36,26–37,4) 
 
 
36, 26 Vê, Deus é grande, e nós não o conhecemos;    o número dos seus anos não é calculável, 
27 porque ele retira as gotas de água,      e elas distilam chuva do seu vapor, 
28 que fazem cair das nuvens,         gotejando sobre o ser humano grandemente. 
29 Quem pode compreender as extensões da nuvem negra e os rumores na sua tenda? 
30 Vê, expande sobre ela a sua luz,        e cobre AS RAÍZES DO MAR. 
 

 31 Porque com eles julga os povos,    e dá o alimento em abundância. 
 
32 Com as mãos cobre a luz          e ordena contra ela o alvo. 
33 Proclama sobre ela (nuvem) o seu rumor,      o gado (antevê) a fúria do temporal. 
 37,1 Por isto, estremece o meu coração       e salta fora do peito. 
 2 Escutai! escutai o fragor da sua voz      e o estrépito da sua boca sai! 
3 Sobre a imensidade dos céus ele a envia,      a sua luz sobre AS EXTREMIDADES DA TERRA. 
4 Depois dela ressoa a voz          e troveja com voz profunda;  
e nada os detém,             porque faz escutar a sua voz. 
 

 
98 A surpresa criada pelo uso do verbo yādîn e o objectivo de encontrar um paralelismo de sentido 

entre os dois membros, leva alguns autores a propor uma mudança de yādîn («ele julga») em yāzûn («ele 
alimenta»), baseando-se na raiz Aram. zûn, [cf. A. BLOMMERDE, Northwest Semitic Grammar, 128-129; 
S.R. DRIVER – G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary]. Tal como HABEL, 499, consideramos 
ser uma emenda desnecessária e até mesmo inconveniente: “The interplay of juridical and administrative 
themes suggests this is intentional and carries the connotations of both judge and govern”.  

99 Na verdade quando Deus é o sujeito, dyn refere insistentemente a soberania do seu governo sobre a 
criação (Jb 36,31ª) e as nações em geral (Sl 9,8; 96,10); mas também os actos específicos de julgamento, 
punição (Gn 15,14; 1Sm 2,10; Is 3,13; Sl 110,6) ou libertação (Gn 30,6; Dt 32,36). 
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As duas sub-partes (36,26-30 e 36,32–37,4) aparecem ligadas, ao nível morfológico, 
por várias repetições. O termo «luz» e o verbo «cobrir» repetem-se duas vezes 
(36,30.32) como «termos médios à distância», evidenciando o poder de Deus presente 
na nuvem negra e nos seus raios; um poder capaz de atingir a profundidade do mar e as 
extremidades da terra (36,30 e 37,3), i.e. toda a realidade cósmica. A causativa 
«porque» é usada três vezes, determinando a dinâmica que anima toda esta parte. Na 
primeira sub-parte (36,26-30), ela parece justificar a impossibilidade de dominar Deus 
pelo conhecimento e de compreender o seu poder no fenómeno da tempestade. O 
terceiro «porque» ocorre na terceira sub-parte (36,32-37,4) e coloca na determinação da 
voz, que se faz escutar, a justificação para o estremecimento que este poder 
imperscrutável provoca. O «porque» colocado no centro da parte (36,31) sublinha que, 
não obstante o carácter imperscrutável de Deus e o consequente estremecimento 
humano, a finalidade última do poder grandioso de Deus é de juízo e dom. A parte 
(36,26–37,4) adquire então uma dinâmica de tipo ABA’: 
 

 A    -  O poder imperscrutável de Deus (36,26-30) 
  B   -  A finalidade do poder divino como juízo e dom (36,31) 
 A’   - O estremecimento humano (36,32 – 37,4)  
 
 

1.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 

Os teus anos não têm fim 
 Surpreendentemente, Elihu estabelece um paralelismo entre a impossibilidade de 
conhecer Deus e a impossibilidade de calcular o número dos seus anos. Esta referência 
aos anos de Deus não é inédita de Elihu; encontramo-la, no Sl 102,28, num contexto de 
lamento individual. O salmista evoca, nas imagens dos céus e da terra, a actividade 
criadora de Deus como um sinal da sua soberania (v. 26; cf. Sl 24,1-2; 104,5), e na 
imagem da eternidade dos seus anos, a única esperança de um futuro para Israel. No 
meio de todas as mudanças cósmicas e da fragilidade do ser humano, só Deus 
permanece imutável e eterno. O jogo de oposições é evidente. O céu e a terra, embora 
realidades sólidas (Sl 104,5), estão imbuídas de uma caducidade destinada a dar lugar a 
novos céus e nova terra (vv. 26b.27a; cf. Is 65,17; 66,12), enquanto os «anos de Deus», 
pelo contrário, não têm um limite fixo (v. 28). A realidade criada é vista como a roupa 
que se veste e se substitui, quando gasta, por outra nova. Neste sentido, toda a criação é 
transformação, mas Deus é estável, e isso é um privilégio singular de Deus (Is 41,4; Gb 
3,19). Situadas neste contexto veterotestamentário, as palavras de Elihu adquirem uma 
ênfase notável. O seu jogo de palavras não se realiza como o do salmista numa base de 
oposições entre fragilidade humana e eternidade divina, mas na defesa de uma 
identidade divina, onde a «grandeza» é explicitada numa dupla impossibilidade de 
«conhecer» a Deus e de «calcular os seus anos». É esta grandeza que Elihu exorta Job a 
contemplar e aquela que ele explicita no fenómeno da tempestade, na formação das 
chuvas, das nuvens, nos trovões e nos relâmpagos. Mais ainda, enquanto para o salmista 
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a diferença fundamental entre Deus e o ser humano (Sl 102,27-28) é base para a 
esperança de um futuro para Israel, para Elihu ela é metáfora de um limite para o 
conhecimento e domínio de Deus (36,26–37,4).  
 
O meu coração estremece 
 É um facto que as imagens da nuvem negra e dos seus rumores, a voz fulgurante e 
estrepitosa (36,29.37,2.4), e ainda os raios como uma luz que cobre as profundezas do 
mar e se expande sobre as extremidades da terra (36,30.37,3) suscitam um ambiente de 
estremecimento. Embora estas sejam as imagens das grandes teofanias de Yhwh (Ex 
19,16.18; Dt 4,11), mencionadas no Cântico de Débora (Jz 5,4), em inúmeros salmos 
(Sl 18,7-16; 68,8-11; 77,16-21; 97,4-6; 114,5-8) e nas chamadas teofanias escatológicas 
(Is 30,27-30; Sf 1,14-16), também é verdade que elas deixam entrever, no «medo» que a 
presença surpreendente e magnífica de Deus suscitava, o eco de uma reverência. Um 
dos casos mais significativos é o da teofania no Sinai (Ex 19,16.19). Tal como Yhwh 
tinha dito (Ex 19,9) e Moisés prometido ao povo, Yhwh manifesta-se três dias depois. 
Apesar da preparação (vv. 10-15), a teofania acontece de um modo absolutamente 
inesperado (vv. 16-20). A narrativa procura encontrar uma linguagem capaz de 
descrever o modo impetuoso e veemente como Deus irrompe: trovões, relâmpagos, 
nuvens espessas e um clamor fortíssimo de trombeta. Diante deste espectáculo colossal 
e desmedido, tanto o povo que estava no acampamento como a montanha «estremecem» 
(yeh�ĕrad v.16.18). A manifestação de Yhwh assume, na força das imagens evocadas, 
um carácter indescritível, onde não só faltam as palavras mas também a visão; apenas é 
possível ver o fogo, o fumo, o movimento violento e escutar uma trombeta, como se a 
intenção fosse abalar todas as certezas até então adquiridas acerca de Deus. Estabelece-
se um movimento surpreendente em que é difícil demarcar as fronteiras entre a 
reverência e o terror, e procura-se uma linguagem que tente dizer o que é impossível 
articular e testemunhar, o que é impossível representar.100 Num primeiro momento, 
sugere-se um medo absoluto diante de uma grandeza que não é possível dominar. Este 
medo diante da alteridade absoluta e incompreensível de Deus recorda Jacob quando 
toma consciência da presença de Deus (Gn 28,17) e Moisés quando olha o lugar da 
manifestação divina (Ex 3,6), e teme que a ira de Deus possa destruir o povo (Dt 9,19). 
É um medo que resulta de experimentar-se estruturalmente vulnerável, diante de algo 
que pode eventualmente colocar em perigo a própria integridade (como o sofrimento 
físico).101 No entanto, é na teofania que Yhwh toma a iniciativa de estabelecer uma 
relação particular com Israel (19,5-8), enunciada de um modo significativo na 
expressão: «porque Yhwh descera sobre ela » (’ăšer yārad ‘ālāyw yhwh 19,18), numa 
inesperada transformação, onde o céu e a terra nunca mais voltaram a ser os mesmos. A 
dinâmica inerente à teofania de Yhwh, no Sinai, parece reflectir-se de um modo singular 
nas palavras de Elihu, onde a linguagem retoma as mesmas imagens, numa tentativa de 
evocar o modo impetuoso e veemente como Deus, por vezes, irrompe na vida humana 

 
100 Muito oportuna a visão de W. BRUEGGEMANN, “The Book of Exodus”, 836. 
101 Cf. B. COSTACURTA, La vita minacciata, 145-149. 
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(36,29.30.32-33; 37,2-4). Quando Elihu fala do «estremecimento» que a manifestação 
de Deus gera dentro dele, evoca o assombro e a perturbação que sacode todas as 
certezas construídas acerca de Deus. Job pede a presença de um Deus que lhe faça 
justiça. Elihu remete-o para as dimensões surpreendentes que essa presença tem já na 
sua própria realidade e para um «estremecimento» que, apesar da violência do 
assombro, consinta a reverência do que é impossível articular e impossível representar: 
uma intervenção inesperada de Deus também ela capaz de reordenar a vida e o 
conhecimento.102  
 
 
2. SEGUNDA PARTE: COLOCA UM SELO (Jb 37,5-13) 
 

2.1 TEXTO 
 
5 Deus troveja com a sua voz maravilhosa      5 yar‘ēm ’ēl beqôlô niplā’ôt / 
e realiza prodígios que não conhecemos,      ‘ōśeh gedōlôt welō’ nēdā‘ // 
6 porque diz à neve: «Sê para a terra       6 kî laššelag yō’mar hĕwē’ ’āres� / 
aguaceiro e chuva, e aguaceiros de chuvadas intensas». wegešem māt�ār wegešem mit�rôt 
‘uzzô // 
7 Ele coloca um selo na mão de todo o ser humano   7 beyad-kol-’ādām yah�tôm / 
para que todos os homens conheçam a sua obra.    lāda‘at kol-’anšê ma‘ăs�ēhû // 
8 A fera entra na sua toca           8 wattābō’ h�ayyâ bemô-’āreb / 
e no seu recanto se aninha.           ûbim‘ônōtêhā tiškōn // 
9 Do interior vem a tempestade         9 min-hah�eder tābô’ sûpâ / 
e o frio do lado norte.            ûmimmezārîm qārâ // 
10 Ao Sopro de Deus forma-se o granizo       10 minnišmat-’ēl yitten-qārah� / 
e a extensão das águas congela-se          werōh�ab mayim bemûs�āq // 
11 Também com humidade carrega a nuvem negra   11 ’ap-beerî yat�rîªh� ‘āb /     
a nuvem dispersa o seu raio           yāpîs� ‘ănan ’ôrô // 
12 Esta para todos os lados,           12 wehû’ mesibbôt / 
nas voltas toma a sua direcção realizando      mithappēk betah�bûlātô lepo‘ŏlām / 
tudo o que ele lhe ordena           kōl ’ăšer yes�awwēm 
sobre a face do mundo e da terra         ‘al-peenê tēbēl ’ārs�â // 
13 Se com o bastão se com a sua terra       13 ’im-lešēbet � ’im-le’ars�ô / 
se com misericórdia ele o encontrar.        ’im-leh�esed yams�i’ēhû // 
 
 Em 37,6, alguns autores, baseando-se na versão Syr., omitem uma das duas referências 
ao «aguaceiro de chuva», considerando-a um erro de ditografia.103 Outros, reagindo ao 
argumento da métrica tradicional, referem que a repetição é um elemento típico desta 
secção do livro de Job (37,2.4.5), onde existem outros exemplos de frases longas, que 
atestam um procedimento poético deliberado com o objectivo de sublinhar as imagens em 
questão. Ainda neste segmento, alguns autores propõem emendar em ‘ozzû («intenso») ou 
‘ûzzû da raiz ‘wz («proteger-se, correr, fugir»).104 Não consideramos tratar-se de uma 

 
102 Um pouco aquilo que W. BRUEGGEMANN, “The Book of Exodus”, 838] expressa como: “…neither 

in easy intimacy with us nor in remote sovereignty over us, but in odd ways comes and goes, seizing 
initiative and redefining reality”. 

103 Cf. J.C. HÖLSCHER, Das Buch Hiob; H.H. ROWLEY, Job; HABEL, 500. 
104 Cf. HÖLSCHER, Das Buch Hiob; A. GUILLAUME, “Studies in the Book of Job; GORDIS, 426. 
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emenda necessária, principalmente se integrarmos este termo na descrição da tempestade. 
Em 37,9 relaciona-se ûmimmezārîm com mazzārōt («estrelas» cf. Jb 38,22) ou com a raiz 
zry («dispersar»), não se justificando, porém, a emenda do texto. Em 37,11 o termo beerî 
constitui um hapax, sem problemas de tradução. No entanto, alguns autores lêem-no como 
composto de b e rî («com humidade»), derivado da raiz rwh («vapor»), enquanto outros 
emendam em bārāq («relâmpago») com o objectivo de restabelecer o paralelismo com o 
segundo membro.105 Em 37,13, a expressão ’im-le’ars�ô cria grande dificuldade neste 
contexto. Muitos autores dividem-na em dois termos separados lō’ rās�û («se eles não o 
quiserem»), outros lêem-na como lim’ērā («por maldição»),106 outros ainda como yemallē’ 
res�ōnō («ele realiza a sua vontade»). Pensamos tratar-se de emendas desnecessárias, uma 
vez que o uso temático de ’ars�ô sugere uma ligação deliberada com 37,3.6.12. 107 
 
 
2.2 COMPOSIÇÃO  
 

Tomamos, de novo, como elemento determinante na divisão da parte a repetição do 
nome de Deus (’ēl), que funciona como um termo inicial (37,5.10) e sugere uma 
composição de duas sub-partes: 37,5-9 e 37,10-13. 

 
a. Primeira sub-parte (Jb 37,5-9) 
 

A primeira sub-parte (37,5-9) é composta de dois trechos: 37,5-6 e 37,7-9. ― O 
primeiro trecho (37,5-9) é constituído por dois segmentos. O primeiro segmento (37,5), 
um bimembro, abre com a forma verbal yar‘ēm («troveja») seguida de uma referência a 
Deus como sujeito da acção. Não existem dúvidas de que a voz que troveja e se faz 
sentir na nuvem (37,3-4) é a voz enérgica de Deus. O segundo membro dirige a acção 
para a capacidade que Deus tem de ‘ōśeh gedōlôt («realizar prodígios»), com a sua voz 
niplā’ôt («maravilhosa») e, portanto, de realizar coisas que não conhecemos. O segundo 
segmento (37,6), um trimembro, abre com um kî que procura justificar a afirmação 
apenas estabelecida (37,5). A justificação é dada pelo acto de Deus dizer à neve que 
caia e ao aguaceiro que chova com toda a sua força.108 A terceira pessoa masculino 
singular do verbo ’mr («dizer» 37,6a) reintroduz Deus como o sujeito da acção, 
intensificada num paralelismo semântico com a raiz s�wh («ordenar» 37,12c).109 Esta 

 
105 Cf. M. POPE, Job; L.L. GRABBE, Comparative Philology, 116; HABEL, 500. 
106 Cf. B. DHUM, Das Buch Hiob erklärt; HABEL, 500. 
107 Cf. N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, L.L. GRABBE, Comparative Philology, 117. 
108 Sublinhamos o facto da «chuva torrencial» aparecer em muitos textos ligados às teofanias do Deus 

de Israel (Sl 68,10; Jz 5,4.5; 1Rs 18,41), e o paralelo que esta menção estabelece com os sonhos, ambos 
interpretados por Elihu como sinal visível de uma advertência (selo) de Deus aos seres humanos (33,16; 
37,7) [cf. HABEL, 513].  

109 Normalmente, a forma Ql. de ’mr é usada para introduzir o discurso directo, sem qualquer outra 
referência teológica, e a forma de Inf.Abs., precedida da preposição le como um sinal de pontuação, 
frequentemente omitido na tradução (Gn 2,16; 8,15; 9,8; Nm 11,18; Dt 31,25; 1Sm 19,19; Jr 5,20). Não 
entanto, ’mr pode assumir um sentido mais enérgico («ordenar»), nomeadamente quando o sujeito é uma figura 
de autoridade. Parece ser este o caso de Jb 9,7 quando Deus diz («ordena») ao sol que não brilhe, e de Jb 36,10 
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disposição oferece a este trimembro uma configuração de tipo ABB’. A autoridade de 
Deus sobre os fenómenos naturais ligados à tempestade é figura do poder que a voz de 
Deus possui de realizar maravilhas e coisas que não conhecemos.  
 
 
 

+ 5 yar‘ēm        ’ēl        beqôlô       niplā’ôt / 
:: ‘ōśeh         gedōlôt      welō’ nēdā‘// 

+ 6 kî laššelag      yō’mar      hĕwē’       ’āres� / 
: wegešem       māt�ār  
: wegešem       mit�rôt      ‘uzzô // 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 7 beyad-        kol-’ādām     yah�tôm /  
:: lāda‘at        kol-’anšê     ma‘ăs�ēhû // 

: 8 wattābō’       h�ayyâ       bemô-’āreb / 
. ûbim‘ônōtêhā      tiškōn // 

: 9 min-hah�eder      tābô’       sûpâ / 
. ûmimmezārîm      qārâ // 

 
 
 

+ 5 Troveja        Deus       com sua voz      maravilhosa  
:: e realiza        prodígios      que não conhecemos, 

+ 6 porque à neve,     diz:       «Cai        (sobre) a terra»; 
: e ao aguaceiro:     «chuva»  
: e ao aguaceiro:     «chuveiros     na sua força». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 7 Na mão        de cada ser humano  ele coloca-um-selo,  
:: para que conheçam    todos os homens   a sua obra. 

: 8 Entra        a fera       na sua toca, 
. no seu esconderijo    se aninha. 

: 9 Do seu interior    entra       a tempestade  
. e do lado norte     o frio. 

 

 
O segundo trecho (37,7-9) é composto de três segmentos bimembros. No primeiro 

segmento (37,7), o verbo yah�tôm («coloca») não deixa dúvidas de que o sujeito da 
acção de «colocar um selo» continua a ser Deus. O segundo membro aparece ligado ao 
primeiro por meio de um le, que indica a finalidade imediata de colocar o selo: «o 
conhecimento da obra de Deus». O paralelismo entre as expressões «todo ser humano» 
e «todos os homens» evidencia a amplitude da direcção deste conhecimento: a 

 
quando Deus diz («ordena») aos malvados que se arrependam do mal; ou até mesmo do Sl 106,34 quando 
Deus diz («ordena») aos israelitas que destruam as nações que se lhe opuserem. 
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totalidade da humanidade. 110 O segundo segmento (37,8) introduz um novo sujeito 
h�ayyâ («fera») e uma temática que, vista isoladamente, parece estar fora de 
contexto.111 No entanto, a imagem sugerida pelos dois verbos bō’ («entrar») e škn 
(«aninhar»), juntamente com as duas expressões «sua toca» e «seu esconderijo», sugere 
a reacção normal de protecção da fera numa situação de medo. Relida no contexto da 
tempestade, esta imagem evoca o poder que Deus tem de controlar a actividade de todos 
os seres vivos, obrigando-os a uma interioridade («entrar», «aninhar»), que aplicada 
simbolicamente ao ser humano lhes permita consciencializar a existência de um poder 
maior que governa o seu destino.112 O terceiro segmento (37,9) estabelece uma relação 
sinónima entre «a tempestade» e «o frio» que vêm do min-hah�eder («sul») e do 
ûmimmezārîm («norte»), anunciando a aproximação da tempestade que os animais 
pressentem.113 A repetição da raiz yd‘, em ambos os trechos (37,5b e 7b), focaliza esta 
sub-parte (37,5-9) no dinamismo do conhecimento. Segundo Elihu, o domínio de Deus 
sobre as forças da natureza, são prodígios que o ser humano não pode dominar 
espontaneamente pelo conhecimento (37,5-6). O processo de conhecimento humano 
destes prodígios-obra de Deus necessita de um selo que, à semelhança da intuição das 
feras, o torne capaz de pressentir a presença do poder de Deus que se aproxima.  

 
 

b. Segunda sub-parte (Jb 37,10-13) 
 

A segunda sub-parte (37,10-13) é composta de dois trechos: 37,10-11 e 37,12-13. ― 
O primeiro trecho é formado por dois segmentos bimembros. O primeiro segmento 
(37,10) abre com uma referência a um nišmat («sopro»), que se diz ser de Deus e o 
responsável pela formação (yittēn) do granizo e do congelamento da água (Sl 147,17).114 
No segundo segmento (37,11), o verbo t�rh� («carregar») continua a ilustrar o poder 
deste sopro, agora na formação da humidade da nuvem negra. Esta sub-parte do 
discurso aparece centrada no sopro de Deus, como garante da sua intervenção no 
processo de formação do gelo e da humidade da nuvem.115 

 
110 Considera-se a ausência do mem final um erro de haplografia diante do termo ma‘ăs�ēhû [cf. 

DHORME, 563]; ou «an apocopated plural form», sem o mem final, devida a uma abreviação do escriba, 
muito frequente em alguns Mss hebraicos, ou no Aramaico Talmúdico, porém sempre com o significado 
de «ser humano» (Jb 4,13; 33,15.16.27; 36,24; 37,24). 

111 Sugere-se que h�ayyâ aqui possa significar toda a criatura em geral, na qual se insere o mundo 
animal (Jb 5,23; 39,15; 40,20). 

112 Leitura defendida por HARTLEY, 480 e que consideramos ser confirmada pela leitura da Análise 
Retórica Bíblica do texto. 

113 Tudo indica que Elihu usa aqui o conhecimento de uma cosmologia antiga (Ugr.), à qual o autor de 
Jb 38,12.22 faz também alusão [cf. HABEL, 513]. 

114 A forma de pu’al yûtan («ele forma») parece, na opinião de alguns autores, ser preferível à de qal 
yittēn («ele dá»), tal como a versão Syr. e o Tg o sugerem [cf. DHORME, 564]. Preferimos considerá-la 
como uma forma impessoal [cf. GORDIS, 427]. 

115 Nota-se nesta referência ao sopro de Deus como responsável na formação do gelo, um pouco de 
ironia; uma vez que, noutros momentos, Elihu associa claramente este sopro de Deus à vida e inspiração 
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+ 10 minnišmat       -’ēl        yittēn      -qārah� / 
: werōh�ab         mayim       bemûs�āq // 

+ 11 ’ap-beerî         yat�rîªh�       ‘āb / 
: yāpîs      �    ‘ănan       ’ôrô // 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 12 wehû’        mesibbôt / 
: mithappēk        betah�bûlātô (Qere?)  lepo‘ŏlām / 

: kōl           ’ăšer        yes�awwēm / 
:: ‘al-peenê         tēbēl        ’ārs�â// 

= 13 ’im-lešēbet      ’im-le’ars�ô / 
= ’im-leh�esed       yams�i’ēhû // 

 
 

+ 10 Do Sopro       de Deus       forma-se      o gelo  
: e a extensão        das águas      congela-se. 

+ 11 Também, com humidade   carrega      a nuvem negra   
: e difunde         a nuvem       a sua luz.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 12 Esta          para todos os lados, 
:nas voltas        a sua direcção    realiza,  

: tudo            o que        ele lhe ordena  
:: sobre a face        do mundo      e da terra. 

= 13 Se com o bastão     se com a sua terra  
= se com misericórdia     o encontrar. 

 

 
O segundo trecho (37,12-13) é composto de três segmentos bimembros. O primeiro 

segmento (37,12ab) remete-nos, no pronome pessoal de terceira pessoa do mas. 
(wehû’), para a nuvem negra, apenas mencionada no último segmento do trecho anterior 
(37,11). Os termos mesibbôt («para todos os lados») e betah�bûlātô («na sua direcção») 
aparecem dispostos num paralelismo que sublinha a actividade intensa da nuvem. O 
segundo segmento (37,12cd) retoma no verbo yes�awwēm a referência a «Deus» cuja a 
autoridade sobre a nuvem é figura da sua domínio sobre o mundo e sobre a terra. O 
terceiro segmento (37,13) centra-se na oposição criada pelas expressões ’im-lešēbet («se 
com o bastão») e ’im-leh�esed («se com bondade»), evidenciando duas expressões do 
agir de Deus no seu encontro (yams�i’ēhû «ele o encontra») com o ser humano. Neste 
contexto, desvanece-se a dificuldade de compreender a ocorrência do termo ’im-
le’ars�ô («se com a sua terra»). Se considerarmos que a preposição ’im coloca o termo 
«terra», não como um espaço, mas como um instrumento, é possível vê-la como um 

 
(Jb 32,8; 33,4; 34,14). Por outro lado, não podemos esquecer que, para Israel, o sopro de Deus significava 
frequentemente o vento quente da ira de Yhwh (Is 30,33; Ex 15,8; Is 30,28; 40,7; Jb 15,30).  
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termo sinónimo de «bastão», que se opõe à bondade;116 recordando a dupla «julgar - dar 
alimento em abundância» (36,31).117 No seu conjunto, este segundo trecho (37,12-13) 
refere a actividade intensa da nuvem negra (37,12ab), i.e. da tempestade como uma 
força submetida à vontade de Deus, a manifestar-se na terra (37,12cd-13). Esta vontade 
aparece centrada no Sopro de Deus, com o qual ele julga ou agracia (37,13). O domínio 
de Deus é evocado na realização do gelo, de relâmpagos (37,10-11) e na actividade 
intensa da nuvem negra (37,12). Este domínio tem uma orientação determinada 
oferecida pela imagem de um encontro com o ser humano (37,13).  

 
 

c. Conjunto da parte (Jb 37,5-13) 
 

5 Troveja DEUS com sua voz maravilhosa     e realiza PRODÍGIOS que não conhecemos, 
6 porque à neve, diz “Cai (sobre) a terra”;    e ao aguaceiro: chuva,  
               e ao aguaceiro: chuvadas na sua força. 
7 Ele coloca um selo na mão de cada ser humano,   para que todos os homens conheçam A SUA OBRA. 
8 A fera entra na sua toca,        no seu esconderijo se aninha. 
9 Do interior vem a tempestade        e do lado norte o frio. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 Do Sopro de DEUS forma-se o granizo    e a extensão das águas congela-se. 
11Também, com humidade carrega a nuvem negra   e difunde a nuvem a sua luz.  
12 Esta para todos os lados,       volta-se toma a sua direcção realizando,  

tudo que ele lhe ordena         sobre a face do mundo e da terra. 
13 Se com o bastão se com a sua terra      se com misericórdia o encontrar. 

 
 As duas sub-partes (37,5-9.10-13) aparecem unidas ao nível morfológico pela 
repetição do nome explícito de Deus. Fala-se de Deus que troveja com voz maravilhosa 
(37,5), forma o granizo com o seu Sopro (37,10), evocando nas imagens da voz e do 
sopro um poder que sai da sua interioridade. Ao nível lexical, repete-se ainda o termo 
«terra», que aparece como receptáculo da neve (37,6.12) e como instrumento de 
punição e graça (37,13). No seu conjunto, a parte (37,5-13) fala do poder de Deus como 
um prodígio que não podemos dominar espontaneamente pelo conhecimento (37,5-6), 
mas através de sinais que são dados a todos os seres humanos (37,7-9). Este poder 
revela-se, também, na força do sopro, que, formando o granizo e a humidade da nuvem 
negra (37,10-11), gera graça ou punição (37,13). Elihu transforma a contemplação da 

 
116 Note-se que o termo «bastão» é um instrumento que associado com o léxico da ira ou com o da 

correcção indica, explicitamente, o acto de punição. Sendo, no entanto, um dos símbolos da autoridade 
soberana – Is 9,3; 14,5-6; Sl 2,9; Jb 9,34 – expressa a sanção propriamente judiciária – Is 11,4; Sl 45,7; Jb 
21,9) [cf. P. BOVATI, Rsitabilire la giustizia, 347].  

117 Esta leitura representa uma tentativa de resolver a surpresa criada por este termo (le’ars�ô), 
procurando respeitar a integridade do TM e evitar alterações ou emendas, como a de le’ars�ô («com a 
sua terra») em lō’ rās�ū («sem sua vontade») [cf N.H. TUR-SINAI, The Book of Job; L.L. GRABBE, 
Comparative Philology, 117; GORDIS, 429]; ou ainda em lim’ērā («por uma maldição») [cf. G.R. DRIVER, 
“Problems in the Hebrew Text of Job”, 72-93]. Sobre o uso temático do termo le’ars�ô in 37,13 ocorre 
citar a posição muito oportuna de HABEL, 500-501 que, a partir de uma relação interessante com 37,3.6, 
também ele considera desnecessária qualquer alteração ao TM.  
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grandeza e do poder grandioso de Deus, realizando maravilhas, no conhecimento de um 
poder que emerge da interioridade de Deus, possível apenas através de sinais, lugar por 
excelência do encontro entre o ser humano e os caminhos justos com que Deus julga e 
governa o mundo. 
 
 
2.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Com voz maravilhosa realiza prodígios 
 Depois de ter mencionado a superioridade e o furor da voz do trovão (37,2-4), Elihu 
retoma a raiz r‘m («trovejar») e desvenda a metáfora, referindo explicitamente que se 
trata da voz de Deus (37,5a). O carácter pujante que Elihu atribui à voz de Deus 
encontra um eco particular no Sl 29. Nos vv. 3-4, o salmista louva a voz de Yhwh, que 
mencionará explicitamente sete vezes entre os vv. 3-9. Este louvor abre com uma 
afirmação de que a «voz de Yhwh» está sobre as águas, aludindo à tempestade sobre as 
águas (v. 3a). A imagem que se segue acentua, na expressão ’ēl-hakkābôd («Deus da 
glória»), a dimensão vitoriosa de Deus sobre esta tempestade (v.3b): Deus é não só uma 
divindade que faz ouvir a sua voz poderosa, mas um Deus que, no vigor da sua voz, 
manifesta o seu poder e vitória sobre as forças caóticas da natureza, mencionadas como 
mayîm rabbîm (lit. «águas que são muito»).118 Esta interpretação aparece corroborada 
pelas duas expressões do v. 4 «voz pujante» e «cheia de esplendor», sob as quais se 
sublinha a certeza do seu poder e da sua majestade. Esta certeza continua nos vv. 5-6, 
nas imagens da voz que despedaça os «cedros» e faz pular o Líbano e o Sarion, e ainda 
nas imagens do fogo (vv. 7-9), símbolos da grandeza e poder enfraquecidos e 
submetidos ao poder de Yhwh. O salmo termina com uma espécie de canto a esta 
vitória de Yhwh sobre todas as outras forças cósmicas e até mesmo sobre outras 
divindades por elas representadas, deixando transparecer, na imagem «estar sentado 
sobre» e «sentado como rei», um poder que se manifesta igualmente como capacidade 
de governo e de justiça (v. 10), destinado a criar protecção e paz (v. 11). O salmista 
termina com uma nota de suprema confiança, criando uma correspondência perfeita 
com a exortação ao louvor com que se iniciara (vv. 1-2). Estas imagens encontram um 
eco muito grande na exposição de Elihu (37,5-13), que parece recordar o papel que os 
fenómenos atmosféricos desempenharam na vida dos povos, pela sua força 

 
118 Alguns autores sublinham o reflexo de uma linguagem Ugar., onde Yam («mar») é considerado o 

«deus das águas poderosas», também ele conquistado por Baal [cf. CTA 3.D,36], também presente no 
«Canto do Mar» de Ex 15,8. Estes autores ampliam este reflexo à própria expressão «voz de Yhwh», que 
consideram dependente de uma linguagem associada a Baal e com a sua identificação como deus do 
tempo e, consequentemente, ligada à tempestade, trovão e relâmpagos. [cf. CTA 4.vii.29-31]. Para um 
estudo filológico e comparativo mais aprofundado cf. M. DAHOOD, Psalms 1, 174-180; M.H. POPE, Job, 
240-241; J.L. CUNCHILLOS, Estudio del Salmo 29. Canto al Dios de la fertilidad-fecundidad, 63-79.201-
219; J. DAY, “Echoes of Baal’s Seven Thunders and Lightnings in Psalm XXIX and Habakkuk III 9 and 
the identity of Seraphim in Isaiah VI”, 143-151].  
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incontrolável.119 É talvez este o sentido que Elihu parece querer acentuar ao referir-se às 
imagens do «bastão» e da «bondade» (37,13). A contemplação, que ele propõe a Job, do 
poder magnífico e imperscrutável de Deus na tempestade deve acordá-lo para certeza de 
uma voz de Deus que realiza prodígios que «não conhecemos» pela surpresa que eles 
constituem na existência humana, em todas as suas vicissitudes.  
 
 
Se com o bastão ou a misericórdia  
 A associação que Elihu estabelece entre «bastão» e «bondade» revela a sua profunda 
cumplicidade com um ambiente sapiencial, onde o «bastão» é invocado sempre com um 
sentido positivo de disciplina, que favorece o caminho para a sabedoria (Pr 10,13; 
13,24; 22,15; 23,13.14; 26,3; 29,15) e a «bondade» como um dinamismo fundamental 
que abre e fecha a instrução do livro dos Provérbios (3,3; 31,26). Neste sentido, as 
palavras de Elihu encontram um paralelo temático muito curioso com Pr 3,11-12, onde 
o envolvimento de Yhwh no processo de punição é comparado pelo autor a uma prova 
de amor. As palavras do mestre de sabedoria têm como objectivo último tornar o seu 
discípulo sábio, num conhecimento que inclui o agir ético e a piedade, na qual Yhwh 
desempenhe um papel fundamental. Esta instrução atinge a plenitude quando o olhar-se 
sábio, bom e justo aos seus próprios olhos (Pr 28,26) dá lugar a uma confiança total em 
Yhwh (v.5; cf. 16,20; Sl 37,3). Então é possível aprender os seus caminhos e evitar o 
mal (vv.6-7; cf. 26,12; 27,2), adquirir saúde e energia (v.8), honrar Yhwh com a sua 
riqueza (vv.9-10) e, finalmente, permitir a Deus uma plena intervenção na vida, 
nomeadamente através da instrução e da correcção (vv. 11-12). Este último aspecto 
parece constituir um cume importante de toda a instrução (3,1). A relação com Yhwh 
admite por vezes o sofrimento, que encontra um sentido no propósito educativo e no 
amor que esta instrução pressupõe. Não se trata de um sofrimento qualquer mas daquele 
que é inerente a um abandono de si mesmo à experiência de um outro, a fim de tornar-se 
sábio, aberto à transcendência e à confiança gratuita em Yhwh (Jb 1,9-11; 42,2-6). 
Relida à luz de Pr 3,11-12, a expressão de Elihu em 37,13 adquire um significado que 
ultrapassa o da mera evocação do juízo ou da bênção. Os termos lešēbet («bastão») e 
leh�esed («bondade») parecem reflectir os termos mûsar («instrução»), betôkah�tô 
(«correcção»), ye’ĕhab («amor») e a hipótese ’im a certeza sublinhada pelas preposições 
kî e ke.120 A contemplação do poder grandioso e imperscrutável de Deus na tempestade 
(36,26–37,24) assume uma orientação de exortação a abandonar uma atitude de auto-
afirmação e defesa de si mesmo, para abrir-se à confiança absoluta em Deus e à 
possibilidade de uma fé gratuita (Jb 1,9-11). A submissão e a obediência das forças da 
natureza tornam-se metáfora desta confiança e gratuidade, e o poder de Deus uma 

 
119 Cf. P. CRAIGIE, Psalms 1-50, 254-256. 
120 Consideramos muito oportunas as palavras de P. Bovati: “D’altra parte, è atto encomiabile il sapere 

perdonare le colpe altrui; ma talvolta è più saggio punire che tollerare, perché il perdono può favorire 
l’abitudine al male. Come ricorda is 26,10, la punizione insegna la giustizia (), e come ammonisce Prov 
29,15, la verga è strumento di sapienza ()” [cf. P. BOVATI, Ristabilire la giustizia, 152].  
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sabedoria que «endireita caminhos», i.e. uma palavra que sustenta o ser humano, não 
obstante todas as adversidades. 
 
 
3. TERCEIRA PARTE: COMPREENDE AS MARAVILHAS DE DEUS (Jb 37,14-24) 
 

3.1 TEXTO 
 
14 Dá ouvidos a isto Job,           14 ha’ăzînâ zō’t ’iyyôb / 
levanta-te e compreende as maravilhas de Deus.     ămōd wehitbônēn niple’ôt ’ēl // 
15 Conheces como Deus as sustém        15 hătēda‘ beśûm-’ĕlôªh ‘ălêhem / 
e faz sair a luz das nuvens?           wehôpîª‘ ’ôr ‘ănānô // 
16 O que conheces acerca do movimento da nuvem   16 hătēda‘ ‘al-mipleśê-‘āb /121 
maravilhas perfeitas de conhecimento?        miple’ôt temîm dē‘îm // 
17 Tu (que permaneces) nas tuas vestes quentes    17 ’ăšer-begādêkā h�ammîm /122 
quando vento do sul acalma a terra         behašqit � ’eres� middārôm //123  
18 Poderás tu estender com ele as nuvens       18 tarqîª‘ ’immô lišh�āqîm / 
robustas como um reflexo derramado?        h�ăzāqîm kir’î mûs�āq // 
19 Faz-nos conhecer o que lhe devemos dizer,     19 hôdî‘ēnû ma-nō’mar lô / 
não podemos preparar-nos nas trevas!        lō’-na‘ărōk mippenê- h�ōšek // 
20 Ser-lhe-á narrado se eu falar?         20 hayesuppar-lô kî ’ădabbēr / 
O que pode um homem dizer quando foi engolido?   ’im-’āmar ’îš kî yebullā‘ // 
21 Mas, no momento eles não vêem a luz       21 we‘attâ lō’ rā’û ’ôr / 
brilhante ele nas nuvens            bāhîr hû’ baššeh�āqîm 
e um vento que passa e as afasta.        werûªh� ‘ābrâ wattet�ahărēm // 
22 Do norte vem o dourado           22 mis�s�āpôn zāhāb ye’ĕteh / 
e Deus é temido (com) majestade.        ‘al-’ĕlôªh nôrā’ hôd // 
23 A Shadday não o encontramos, é grande na sua força   23 šadday lō’-mes�ā’nuhû śaggî’-
kōªh�/  
com direito e muita justiça, ele não responde.     ûmišpāt� werōb-s�edāqâ lō’ ye‘anneh 
// 
24 Por isto, o temem os homens,         24 lākēn yerē’ûhû ’ănāšîm / 
(mesmo) sem o ver todos os sábios de coração.    lō’-yir’eh kol-h�akmê-lēb // 
 
 Em 37,16ª, mipleśê aparece frequentemente relacionado com a raiz plś = pls 
«equilibrar», indicando a suspensão e o equilíbrio das nuvens no céu. Porém, tudo indica 
tratar-se de uma variante de mipreśê «estender» (36,29). No segundo membro, miple’ôt 
constitui também um hapax, baseado certamente na raiz pl’ («maravilhar-se»). Em 37,19a, 
apesar de uma certa preferência pela leitura da versão Syr. e da LXX (hôdî‘ēnî), mantemos 
o TM (hôdî‘ēnû) por ser aquele que cria melhor harmonia com os outros verbos do 
segmento. Na tradução de yebullā‘ (37,20b), seguimos a opção de BDB [118], atribuindo-
lhe o sentido figurativo de «confuso».124 Alguns autores emendam zāhāb («ouro, dourado») 
em zōhar («brilho»), trata-se, porém, de uma mudança desnecessária que afecta a 

 
121 A preposição ‘al, aqui, introduz simplesmente o nome daquilo que será objecto de discussão «no 

que diz respeito a» (‘al com hwh Is 1,1 com šm‘ Gn 41,15) [cf. DHORME, 568] 
122 Neste caso, o pronome ’ăšer remete para o «tu» do segmento anterior (36,16) [cf. BDB: 82]. 

Atribuímos à forma de hiph‘il de šqt o sentido de qal «descansar» (34,29). 
123 Sobre a tradução de behašqit cf. GKC [# 53e]. 
124 Cf. a síntese destas posições proposta por DHORME, 571; HARTLEY, 83.  
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intensidade poética do texto.125 A LXX lê ne,fh crusaugou/nta («nuvens brilhantes como 
ouro»), remetendo o termo s�āpôn para a morada dos deuses (Is 14,13¸Jb 26,7). Em 37,23b 
toma-se ye‘anneh como atributo de Deus, traduzindo-se a raiz ‘nh como «afligir, humilhar» 
e ye‘anneh como «o que não aflige/oprime».126 O uso que Elihu faz desta raiz no cap. 32 
leva-nos a seguir a LXX (ouvk oi;ei evpakou,ein auvto,n), traduzindo a raiz ‘nh como 
«responder».127 
 
3.2 COMPOSIÇÃO 
 

A terceira parte (37,14-24) é composta de três sub-partes (37,14-18.19-20.21-24), cada 
uma com um acento particular no conjunto do poema.  
 
a. Primeira sub-parte (37,14-18) 
 
 

+ 14 ha’ăzînâ        zō’t        ’iyyôb / 
:: ‘ămōd        wehitbônēn     niple’ôt     ’ĒL // 

: 15 hătēda‘       beśûm-      ’ĔLÔªH      ‘ălêhem  
= wehôpîª‘       ’ôr        ‘ănānô // 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
: 16 hătēda‘       ‘al-mipleśê-     ‘āb / 
= miple’ôt       temîm        dē‘îm // 

:: 17 ’ăšer       -begādêkā      h�ammîm / 
. behašqit       ’eres�        middārôm // 

+ 18 tarqîª‘       ’immô       lišh�āqîm / 
: h�ăzāqîm       kir’î        mûs�āq // 

 
 

+ 14 Dá-ouvidos       a isto,        Job,  
:: levanta-te       e compreende      as maravilhas   de DEUS! 

: 15 Conheces tu      como sustém      DEUS      as (nuvens) 
= e como faz brilhar   a luz        da sua nuvem? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
: 16 Conheces tu      os movimentos      da nuvem negra,  
= maravilhas       perfeitas de       conhecimento? 

:: 17 tu (que permaneces)  nas tuas vestes      quentes, 
. quando acalma     a terra        o vento do sul. 

+ 18 Poderás estender    com ele        as nuvens, 

 
125 Cf. entre outros G. HÖLSCHER, Das Buch Hiob; G.B. GRAY, The Forms of Hebrew Poetry . 
126 Cf. Entre outros HARTLEY, 83. 
127 Cf. DHORME, 573; HABEL, 501. 
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: robustas       como um reflexo     de metal fundido? 
 

 
A sub-parte (37,14-18) é composta de dois trechos: 37,14-15.16-18. ― O primeiro 

trecho é constituído por dois segmentos bimembros. O primeiro segmento (37,14) 
retoma o diálogo directo com Job através de três imperativos: ha’ăzînâ («dá ouvidos»), 
‘ămōd («levanta-te») e hitbônēn («compreende»).128 Não obstante a forma feminina do 
pronome demonstrativo de zō’t estabeleça um paralelismo com niple’ôt («maravilhas») 
de Deus, consideramo-lo uma alusão às questões irónicas que se seguem (34,17).129 No 
segundo segmento (37,15), o uso de yd‘ («conhecer»), precedido de um ha 
interrogativo, dirige a atenção de Job para um processo de conhecimento sob a forma de 
uma interrogação irónica. Esta interrogação coloca a eventual possibilidade de Job 
poder conhecer o modo como Deus «coloca, sustém» (śûm) e «faz brilhar» (yp‘) a 
nuvem, ironizando com a sua incapacidade de conhecer a acção extraordinária de Deus. 
Este trecho (37,14-15) irrompe como uma exortação definitiva a Job, cujo objectivo é 
trazê-lo a uma atitude de escuta e compreensão do poder sublime que Deus tem de fazer 
«maravilhas» (37,14-15). ― O segundo trecho (37,16-18) é composto por três 
segmentos bimembros. O primeiro segmento (37,16) abre, de novo, com o verbo yd‘ 
(«conhecer»), precedido de um ha interrogativo, retomando a ironia do trecho anterior, 
sobre a incapacidade de Job conhecer o poder de Deus sobre os fenómenos da natureza 
(37,15). O segundo membro aparece como uma aposição «à nuvem negra», recuperando 
o termo miple’ôt («maravilhas»), evocado no primeiro trecho (37,14b), e a raiz yd‘, no 
termo dē‘îm («conhecimento» 37,15a). A compreensão final deste segmento remete 
para os movimentos da nuvem negra como um exemplo de «maravilha perfeita de 
conhecimento», que Job não pode dominar pelo conhecimento.130 O segundo segmento 
(37,17) aparece ligado ao segmento anterior pelo pronome relativo ’ăšer, que opõe, nos 
termos h�ammîm («quente») e middārôm («vento do sul»), as imagens da tempestade e 
o tempo quente, que tornam irritante o vestuário e sufocante a tranquilidade quando 
sopra o vento do sul. O terceiro segmento (37,18) príncipia com o imperativo do verbo 
rq‘ («bater/distender») que, precedido da partícula interrogativa ha, prolonga o tom de 
interrogação irónica dirigido a Job (37,16). A preposição ’immô constitui uma 
referência clara a Deus que, desde o início, aparece como o único que tem poder sobre a 
natureza. O segundo membro constitui também uma aposição às nuvens, mencionadas 
no primeiro membro, descritas como h�ăzāqîm («fortes») e comparadas a kir’î mûs�āq 
(«reflexo de metal fundido»). Este trecho (37,16-18) continua a exortação a Job, 

 
128 Alguns autores defendem que o sentido do verbo ‘md «colocar-se em pé», aqui parece adquirir o de 

«permanecer calado» ou de «estar atento» (32,16) à compreensão, pela observação, das maravilhas 
anunciadas em 37,5; tal como o sugere a forma de hithpo’lel com acusativo (Jb 11,11; 23,15; Is 43,18; 
52,15) [BDB, 764; DHORME, 567; GORDIS, 429]. Preferimos manter o sentido original, continuando neste 
momento de contemplação o ambiente jurídico-sapiencial que preside a todo o discurso. 

129 Cf. DHORME, 567. 
130 Cf. Jb 36,4, onde Elihu aplica a si mesmo a expressão “perfeito no conhecimento”, aqui retomada 

como uma perífrase de Deus. 
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iniciada no trecho anterior (37,14-15), retomando a interrogação irónica, agora 
associada à incapacidade de dominar o poder de Deus, evidente na criação das nuvens e 
no tempo quente. O Deus poderoso é também o Deus criador (37,18; cf. 38,4-11). A 
primeira sub-parte (37,14-18) aparece dominada pela presença da raiz yd‘ («conhecer»), 
que estabelece uma oposição entre a impossibilidade de conhecer o agir de Deus e o seu 
poder na natureza (37,14.16). A insistência na interrogação irónica transforma esta 
exortação final num desafio, onde Elihu faz perguntas que pressupõem a incapacidade 
de o conhecimento humano poder comparar-se ao conhecimento de Deus. A consciência 
desta realidade permite, num ambiente de contemplação, admitir serenamente um 
conhecimento que é exclusivo de Deus. 

 
 

b. Segunda sub-parte (37,19-20) 
 

 
 
+ 19 hôdî‘ēnû        ma-nō’mar lô /  
:: lō’-na‘ărōk        mippenê-         h�ōšek // 

= 20 hayesuppar-lô      kî  ’ădabbēr / 
: ’im-’āmar        ’îš           kî yebullā‘ // 

 
 

+ 19 Faz-nos conhecer     o que lhe diremos,  
:: não podemos preparar-nos    nas          trevas. 

= 20 Ser-lhe-á narrado    se eu falar? 
: Que pode dizer     um homem       quando foi engolido? 

 

 
 A segunda sub-parte (37,19-20) é composta de um único trecho, formado por dois 
segmentos bimembros. No primeiro segmento (37,19), Elihu retoma a raiz verbal yd‘ 
(«conhecer»), já mencionada na sub-parte anterior (37,14-18). No segundo membro, o 
verbo ‘rk («organizar») coloca uma espécie de condição expressa, em seguida, com o 
verbo yd‘ («conhecer»). É necessário um conhecimento que impeça que o diálogo-
processo seja feito nas trevas, i.e. na escuridão do não conhecimento.131 O segundo 
segmento (37,20) continua, sob a partícula interrogativa ha, a série de perguntas 
irónicas. No primeiro membro, a impossibilidade da acção descrita pelos verbos spr 
(«narrar») e dbr («falar»), sublinha a distância e a diferença entre um ele (Deus) e um 
eu (ser humano). O segundo membro repete o verbo ’āmar («dizer»), do primeiro 
segmento (37,19a), ironizando a incapacidade de dizer o que é recto quando o ser 
humano está confuso. (37,20). O trecho (37,19-20) interrompe o discurso acerca do 
poder de Deus nos fenómenos da natureza, focalizando-se na consequente necessidade 

 
131 Note-se que o verbo ‘rk é usado em Jb 13,18; 32,14 com o sentido de colocar palavras em 

conjunto, estabelecer argumentos. 
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do conhecimento que o ser humano tem para comunicar com Deus e para afirmar o que 
é recto, caso contrário é como falar nas trevas ou envolvido em confusão. Esta é a visão 
que Elihu tem da argumentação de Job. E talvez por isso, Elihu defende que Deus não 
responde a provocações e disputas de homens confusos (31,35): Deus responde 
indirectamente através de sonhos (33,12) e não existe um tempo determinado no seu 
confronto com o ser humano (34,23); Deus não fala nem responde como Job (35,13-14). 
 
 
c. Terceira sub-parte (37,21-24) 
 
 

+ 21 we‘attâ          lō’ rā’û         ’ôr / 
: bāhîr           hû’          baššeh�āqîm / 
: werûªh�           ‘ābrâ          wattet�ahărēm // 

:: 22 mis�s�āpôn         zāhāb         ye’ĕteh /  
= ‘al-’ĔLÔªH         nôrā’         hôd // 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ 23 ŠADDAY        lō’-mes�ā’nuhû       śaggî’-kōªh� / 
: ûmišpāt�          werōb-s�edāqâ       lō’ ye‘anneh // 

. 24 lākēn         yerē’ûhû        ’ănāšîm / 
:: lō’-yir’eh         kol-h�akmê       -lēb// 

 
 
+ 21 Mas no momento,      não vêem         a luz, 
: brilhante          ele          nas nuvens, 
: e um vento          passa          e as afasta. 

:: 22 Do setentrional        dourado        vem; 
= e DEUS          é temido        (com) majestade. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ 23 A SHADDAY       não o encontramos,      na grandeza da sua força, 
: com direito         e muita justiça,       ele não responde. 

. 24 Por isto         o temem        os homens; 
:: (mesmo) sem o ver      todos os sábios       de coração. 

 

 
A terceira sub-parte (37,21-24) é composta por dois trechos: 37,21-22.23-24. ― O 

primeiro trecho (37,21-22) é constituído por dois segmentos. O primeiro segmento 
(37,21) inicia-se com we‘attâ («mas, no momento») e prossegue com o verbo r’h 
(«ver»), orientando a acção para a incapacidade de ver.132 O segundo membro começa 
com o adjectivo bāhîr («brilhante»), seguido do pronome masc. hû’, que remete de um 

 
132 Segundo alguns autores, we‘attâ pode assumir um sentido temporal ou de consequência. No 

primeiro caso, we‘attâ introduziria o tempo posterior à tempestade. No segundo, o texto indicaria que, se é 
possível ver fisicamente a luz, muito mais a majestade de Deus [cf. GORDIS, 432].  
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modo subtil para Deus. Também a luz (’ôr) de que se fala não se refere aos raios ou 
relâmpagos mas à luz do sol, muitas vezes escondida pelo acumular de nuvens no céu. 
O terceiro membro aparece ligado aos anteriores por uma waw. A forma de masc. pl. do 
sufixo do verbo wattet�ahărēm («as afasta») alude às nuvens, mencionadas no membro 
anterior. A imagem do vento que afasta as nuvens cria a possibilidade de uma situação 
nova, de certo modo oposta à do primeiro membro. O resultado é o de um trimembro de 
tipo AA’B, que abre com a declaração de que, de momento, os seres humanos não vêem 
a luz, prosseguindo com uma comparação com a incapacidade de ver Deus brilhante na 
nuvem e terminando com uma intervenção do vento, como aquele que afastando as 
nuvens permite ver Deus.133 A referência ao Sol continua no segundo segmento (37,22), 
no termo zāhāb («dourado»), que evoca os raios de Sol que rompem de entre as nuvens 
dispersas pelo vento, depois da tempestade. No segundo membro, a preposição ‘al 
seguida da referência explícita a ’ĕlôªh, coloca Deus numa situação semelhante à do Sol. 
O passivo niphal do verbo yr’ («temer») sublinha o medo que a sua grandiosidade 
provoca, enquanto hôd («majestade») acentua o esplendor que envolve a sua 
santidade.134 Este trecho (37,21-22) regressa à descrição dos fenómenos da natureza, 
associando a grandeza de Deus ao brilho do sol, impossível de ver (37,21a) mas 
possível de temer na sua majestade (37,22b). Deus é comparado ao Sol que vem do 
norte, por entre as nuvens, com um brilho semelhante ao do ouro puro. A incapacidade 
de olhar a luz intensa do Sol é imagem da incapacidade de ver a Deus neste seu 
esplendor. Se o ser humano não pode olhar, no céu, a luz do Sol no seu brilho intenso, 
também não pode olhar Deus no céu, igualmente envolto num brilho deslumbrante. 
Consequentemente, é inútil que Job deseje a presença de Deus num tribunal humano.  
 
 
+ 21 Mas no momento,      não vêem         a luz, 
: brilhante          ele          nas nuvens, 
: e um vento          que passa        e as afasta. 

:: 22 Do setentrional        dourado        vem; 
= e DEUS          é temido        (com) majestade. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ 23 A SHADDAI       não o encontramos      grande em poder, 
: em direito         e muita justiça,       ele não responde. 

. 24 Por isto         o temem        os homens; 
:: (mesmo) sem o ver      todos os sábios       de coração. 

 

 
O segundo trecho (37,23-24) é composto por dois segmentos. O primeiro segmento 

(37,23) retoma a referência a Deus, no termo Shadday. A forma de aposição da 
expressão «grande em poder» confere-lhe um tom justificativo: não é possível encontrar 

 
133 Cf. GORDIS, 432, que sugere a possibilidade de o primeiro membro constituir a frase principal e os 

dois últimos, frases subordinadas, ou então a primeira subordinada e as duas últimas principais. 
134 Cf. TDOT [3: 353-55]. 
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(lō’-mes�ā’nuhû) Deus porque ele é grande em poder.135 Esta aposição e este tom 
justificativo prolonga-se nos termos ûmišpāt� («juízo») werōb-s�edāqâ («muita 
justiça»), que sublinham a qualidade incontestável de um agir justo, unindo em Deus 
duas qualidades: é justo e não oprime. A expressão lō’ ye‘anneh («não responde») 
continua a acentuar a diferença de Deus e o absurdo de querer uma disputa judicial com 
ele (31,35). O segundo segmento (37,24) abre com um lākēn («por isto»), que oferece 
ao segmento um tom conclusivo de grande intensidade (cf. Jb 32,10). Evidencia-se o 
paralelismo entre ’ănāšîm («homens») e kol-h�akmê-lēb («sábios de coração»), através 
do qual se compara os que temem a Deus a sábios de coração (cf. Jb 34,10). O verbo 
yerē’ûhû («temam») aparece num diálogo com a expressão verbal lō’-yir’eh («sem o 
ver»), indicando que apesar de temerem a Deus, os homens sábios de coração não 
exigem ver a sua face ou compreender todo o mistério em que ele se envolve. Este 
trecho (37,23-24) repete a estrutura do segmento anterior. Contudo, fá-lo opondo à 
impossibilidade de ver o esplendor da luz de Deus (37,21) a impossibilidade de 
encontrá-lo através de processos judiciais (37,23) e comparando o temor diante da sua 
majestade (37,22) ao temor dos homens sábios que o temem mesmo sem o ver (37,24). 
Esta parte (37,21-24) centra a sua atenção na declaração de que não é possível ao ser 
humano alcançar a Deus na sua majestade e esplendor. A repetição do verbo r’h 
(«ver»), no começo do primeiro trecho (37,21) e no fim do último (37,24), forma uma 
inclusão onde Elihu defende a impossibilidade de interceptar a grandeza e o agir de 
Deus pelo olhar humano. O trecho aparece muito bem construído, colocando nos 
extremos o «não ver» e no centro a referência a Shadday e ao «temor». Este final 
apresenta-se, de certo modo, como o cume de uma argumentação: se o sábio, mesmo 
temendo, não pode ver a Deus, também Job não pode esperar que Deus lhe apareça num 
processo jurídico; o que Job pede é impossível. O debate é encerrado numa exortação à 
contemplação, que assume a forma de uma sabedoria de coração, onde não é absoluto 
ver para temer.  
 
 

 
135 Cf. a alteração de vocalização de lō’-mes�ā’nuhû («não o encontramos») em ē’l-mes�ā’nuhû 

(«Deus, encontramos») e de lō’-yir’eh («sem o ver») em ē’l -yir’eh («Deus vê») proposta por M. 
DAHOOD, “Northwest Semitic Philology and Job”, 116. 
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d. Conjunto da parte  
 
 
37,14 Dá ouvidos a isto, Job,         está atento e compreende AS MARAVILHAS DE DEUS! 
15«Conheces tu como DEUS  as sustém     e como faz brilhar a luz da sua nuvem? 
16 Conheces tu os movimentos da nuvem negra,  maravilhas perfeitas de conhecimento, 
17 (tu) que ficas nas tuas vestes quentes,     quando o vento sul acalma a terra? 
18 Poderás fazer com ele as nuvens,      robustas como um reflexo de metal fundido? 
 

19 Faz-nos conhecer o que lhe deveremos dizer, não podemos preparar-nos nas trevas. 
20 Ser-lhe-á narrado SE eu falar? Que pode dizer um homem quando está confuso? 

 
21Mas, no momento eles não vêem a luz     brilhante ele nas nuvens, 
               e um vento que passa e as afasta. 
22 Do norte vem o dourado;        e DEUS é temido (com) majestade. 
23 A Shadday não o encontramos na GRANDEZA DA FORÇA, com juízo e muita justiça , ele não aflige. 
24 Por isto o temem os homens;       sem o ver todos os sábios de coração. 
 

 
As duas sub-partes extremas (Jb 37,14-18 e 21-24) aparecem ligadas pela repetição 

do nome de Deus (37,14.15.22.23) e do termo luz (37,15.21a). Deus e a luz fazem parte 
de uma realidade espectacular e impossível de ser detida pelo olhar humano. Na 
primeira sub-parte (37,14-18), esta realidade aparece sob a forma de perguntas dirigidas 
a Job, enquanto na última sub-parte (37,21-24) aparece como parte final de um discurso 
dirigido a todos. Neste sentido, as duas partes extremas completam-se, colocando Job, e 
com ele todos os seres humanos, diante da irracionalidade de exigir a presença de Deus 
num processo judicial onde ele deva explicar o seu agir. Os dois sinónimos 
«maravilhas» e «grandeza» unem também as duas sub-partes numa espécie de inclusão, 
associando, de um modo enigmático, a exortação à compreensão das maravilhas de 
Deus à impossibilidade de o encontrar na sua grandeza (37,14.23), e sugerindo que é 
possível contemplar mas não dominar. A parte central (37,19-20) não faz mais do que 
sublinhar a irracionalidade que é querer um confronto com um Deus que vive fora da 
jurisdição humana. No seu conjunto, a terceira parte (37,14-24) surge marcada por três 
momentos que se completam, com um objectivo comum de responder a Job: o ser 
humano não conhece o agir e o poder de Deus tal como ele se manifesta (37,15-18); não 
pode ver nem encontrar Deus na sua grandeza (37,21-23). Resta-lhe uma compreensão-
contemplação das suas maravilhas (37,14), que brote do verdadeiro temor (37,24). Deus 
existe fora de todo o controle humano, todos os litígio com ele não são mais do que um 
combater com as trevas que nunca o atingirão. 

 
 
 

3.3 CONTEXTO BÍBLICO 
 
Compreende as maravilhas de Deus 
 O último momento do grande discurso de Elihu é marcado por um apelo veemente a 
Job: «Dá ouvidos! Levanta-te e compreende (wehitbônēn) as maravilhas de Deus» 
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(37,14). O contexto filológico e temático desta exortação relembra o percurso de todo o 
Sl 107, nomeadamente a sua declaração final 107,43. Depois de exortar Israel a celebrar 
Yhwh pela sua bondade e amor (vv. 1-3), o salmista ilustra, em quatro momentos, a 
manifestação concreta do amor e bondade de Deus na história (vv.4-9; 10-16; 17-22; 
23-32).136 O salmo termina com um hino sumário (vv. 33-42) e uma exortação final à 
compreensão da bondade de Yhwh (v. 43). A resposta que segue de imediato à pergunta 
«Quem é sábio?» (v. 43a) alude à sabedoria como uma capacidade de observação e 
compreensão do agir de Deus na história de Israel; que o salmista descreve como um 
tempo difícil (vv. 2.6.13.19.28) e de procura permanente de Deus (vv. 6.13.19.28 
«gritaram a Yhwh»); não como uma simples medida de urgência mas como um modo 
de vida.137 Esta sabedoria pressupõe que só aqueles que são capazes de renunciar ao seu 
egoísmo estão aptos a celebrar e a ser beneficiários das suas «maravilhas» (v. 
8.15.21.31); a certeza, por excelência, do seu amor.138 O salmista parece inspirar-se em 
Os 14,10, onde o profeta afirma a certeza da intervenção de Yhwh, terminando 
exactamente com o mesmo apelo à compreensão do agir de Deus na história. Noutros 
textos ilustra-se a dificuldade ou a incapacidade de compreender este agir maravilhoso 
de Deus. É o caso de Is 1,3: «O boi conhece o seu dono e o jumento, aquele que o 
alimenta, mas Israel é incapaz de conhecer, o meu povo não entende» (hitbônan); e de 
Sl 92,7: «Como são grandes as tuas obras Yhwh, e profundos os teus pensamentos. O 
homem bruto nada conhece, o insensato não compreende (lō’-yābîn) estas coisas». 
Integrada neste contexto bíblico, a exortação de Elihu adquire igualmente um tom de 
apelo à confiança em Deus e à fidelidade de Job. A questão colocada pelo salmista 
(107,43a) aplica-se de um modo notável a Job. Será ele capaz de compreender as 
maravilhas de Deus e os limites do seu conhecimento humano (37,15-18), a loucura que 
emerge das suas palavras e dos seus desejos de confronto com um Deus supremo 
(37,19-20), e consequentemente a impossibilidade de ver Deus ou de encontrá-lo 
(37,21-23)? Tal como para o salmista, também para Elihu só existe um caminho, o da 
sabedoria, sugerido na referência explícita ao temor de Deus e aos sábios de coração 
(37,24; cf. Pr 1,7), i.e. um caminho de compreensão, realizado com sabedoria e no 
temor, onde a grandeza e o poder de Deus são possíveis de contemplar e reverenciar, 
mas impossíveis de dominar ou manipular (36,26 – 37,24).  
 
 

 
136 Sobre uma hipótese de estrutura quiástica para estes quatro momentos [cf. J. MEJÍA, “Some 

Observations on Psalm 107”, 58.66]. 
137 Cf. L. JACQUET, Les psaumes et le cœur de l’homme, 173-74; J.C. MCCANN, “The Book of 

Psalms”, 1116-1119]. 
138 Alguns autores sugerem que este hino é um acrescento do tempo do exílio ou do pós-exílio, 

realizado com base nos vv.4-32, sublinhando a dependência do v. 33a e Is 50,2, do v. 35 de Is 41,18... 
escrito com o objectivo de exortar à esperança e à fidelidade em Yhwh [cf. L.C. ALLEN, Psalms 101-150, 
60-63; J.C. MCCANN, The Book of Psalms”, 1118]. 



Jb 36,2–37,24  
 

275 

Temem-no sem o ver 
 Elihu termina o seu discurso com uma menção explícita do «temor de Deus» 
(37,24a), culminando nesta atitude de reverência o estádio último da contemplação do 
agir de Deus na vida humana. Neste contexto, a relação que Elihu estabelece entre 
«temer» e «sem ver» resulta interessante. Normalmente, os textos bíblicos onde a raiz 
yr’ e r’h aparecem juntos sublinham uma espécie de dependência positiva. No Sl 40,4 
diz-se num louvor desmedido pela intervenção de Yhwh que «... muitos verão e 
temerão, e confiarão em Yhwh»; no Sl 52,8 defende-se contra os que se gloriam com o 
mal e não confiam em Yhwh que «os justos verão, temerão, e rirão»; e em Is 41,5 que 
«as ilhas viram e temeram, e os confins da terra tremeram».139 Dado que, no contexto da 
literatura sapiencial, o uso conjunto destas duas raízes é muito raro, sugerimos uma 
aproximação filológica e temática com a figura de Abraão, nomeadamente com o 
episódio de Gn 22.140 As palavras do texto de Gn 22,12 aparecem na boca de um anjo, 
no momento em que Deus coloca Abraão à prova, pedindo-lhe que apresente (‘ōlâ) o 
seu filho no altar (Gn 22,2). Esta referência ao altar sublinha o contexto religioso de 
uma oferta a Deus daquilo que Abraão mais amava e do qual dependia toda a sua 
descendência.141 Neste contexto, o silêncio que vai marcar a atitude de Abraão 
representa muito mais do que uma obediência cega. Ele revela a atitude de profunda 
confiança em Deus.142 As palavras do anjo («Agora sei que temes a Deus» 22,12) 
revelam que foi a própria natureza desta confiança e da resposta de Abraão que Deus 
colocou à prova. Abraão obedece porque confia que Deus encontrará um caminho na 
escuridão daquele momento. Esta atitude permite que, num momento de prova, a sua fé 
assuma os contornos de uma absoluta reverência («temor») para com Deus. Abraão não 
sabe que Deus o colocara à prova, que o seu objectivo não é a morte de Isaac mas a sua 
fidelidade. No entanto obedece confiando que Deus encontrará um futuro, tal como o 
fizera ao romper a esterilidade de Sara (Gn 18). Por isso, apesar da perplexidade criada 
pelo pedido de Deus, ele confia na sua promessa, sem estabelecer qualquer contradição 

 
139 Para outros exemplos cf. Sl 66,5; 119,74. 
140 Apesar da atitude discreta dos diferentes comentários [GORDIS, HABEL, HARTLEY, Wahl…], este 

paralelo entre a figura de Abraão e Job assume contornos muito relevantes no debate rabínico registado 
na Tosefta Sota VI,1 :«D. Rabbi says ‘God-fearing is stated with reference to Abraham (Gn 22.12), and 
God-fearing is stated with reference with Job (Jb 1,1). Just as God-fearing stated with reference to 
Abraham means that Abraham did what he did out of love for God, so God-fearing stated with reference 
to Job means that Job did what he did out of love for God’» [cf. J. NEUSNER, The Tosefta. Translated from 
the Hebrew third division Nashim, 170]. Sobre o acento no temor de Job cf. Mishna Sota V,5 [cf. P. 
BLACKMAN, Mishnayoth, III Order Nashim, 357]. Entre os comentários modernos que falam também 
deste paralelo situa-se o estudo de L. DEROUSSEAUX, La crainte de Dieu dans l'Ancien Testament. 
Royauté, Alliance, Sagesse dans les Royaumes d’Israël et de Juda. Recherches d'exégèse et d'histoire sur 
la racine yâré’, 328-35, e os comentários de G.J. WENHAM, Genesis 16-50, 110; T.E. FRETHEIM, The 
Book of Genesis, 495. 

141 Note-se a oportunidade e a relevância desta prova, sobretudo depois de termos sido informados no 
capítulo precedente (21,8-21) da morte de Ismael.  

142 Alguns autores evidenciam o paralelo filológico entre Gn 22 e 12,1-4, sublinhando as expressões 
«toma», «vai»... [cf. T.E. FRETHEIM, The Book of Genesis, 495]. 
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entre este pedido e a promessa feita.143 Curiosamente, também Deus é colocado à prova. 
A expressão «Agora sei» (kî ‘attā yāda‘tî) revela que Deus não sabia de antemão qual 
seria a resposta de Abraão. A prova e a resposta de Abraão confirmam que Abraão 
confiava profundamente em Deus e que ele é o homem justo para o futuro que Deus tem 
para Israel. Deus arriscou na fé de Abraão e Abraão arriscou na sua fé em Deus.144 Ao 
confiar que Deus providenciaria o cordeiro para o sacrifício, Abraão abre-se a uma nova 
situação, e acredita que Deus há-de intervir. Certamente a bondade e a fidelidade de 
Deus não pode desprezar tal expressão de fidelidade, por isso Deus fala e proíbe o 
sacrifício de Isaac, providenciando o cordeiro (Gn 22,13).145 A identificação explícita 
entre a fidelidade de Abraão e o «temor de Deus» situam-no como figura daquele que 
era o fundamento básico da sabedoria («O temor de Yhwh é o princípio do 
conhecimento, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução de Deus» Pr 1,7). 
Assim, pela sua confiança absoluta em Deus, Abraão é o primeiro testemunho bíblico, 
na ordem da narrativa, a incarnar a figura do sábio de coração (Pr 10,8; 16,21).  
  

Este paralelo com a figura de Abraão permite atribuir às palavras finais de Elihu uma 
solenidade extraordinária. Apesar da ironia em relação ao desejo de Job de um 
confronto directo com Deus, Elihu não termina num tom de acusação mas de exortação 
definitiva, como se a confiança absoluta de Abraão e a certeza do futuro que ela contém 
pudessem sintetizar toda a sua argumentação.146 Tal como Abraão, também Job é 
colocado à prova (Jb 1,9): Deus não sabe qual vai ser a sua resposta, nem Job sabe que 
está a ser submetido a uma prova, que pretende acima de tudo testar a sua fé em Deus. 
Tudo quanto Abraão podia ter era um filho que devia oferecer no altar. Tudo o que Job 
vê é o seu imenso sofrimento, que deve viver no âmbito de um incompreensível silêncio 
de Deus. Contudo, Abraão confia que Deus providenciará. Job deve ser capaz de 
desafiar a sua fé até aos limites do imperscrutável, acreditando, como Abraão, que Deus 
providenciará um futuro e que, provada no «fogo», a sua fé abrirá caminhos novos de 
compreensão e de conhecimento de Deus. Na amplitude deste contexto, a referência ao 
temor de Deus aparece como o selo particular de Elihu, que o distingue no conjunto do 
drama e prepara Job para os discursos de Yhwh e para a sua resposta final de 
reconhecimento e reverência (42,2-6).  
 
 

 
143 Cf. Dt 8,2-3, onde se diz de que Deus coloca Israel à prova para verificar a fidelidade da sua 

relação com Deus. 
144 Cf. E.F. ROOP, Genesis, 151: “God took the risk that Abraham would respond. Abraham took the 

risk that God would provide”.  
145 Não é sem razão que alguns autores defendem que este episódio constitui uma metáfora para a 

relação entre Deus e Israel, na qual Israel se torna ambos: Abraão e Isaac [cf. T.E. FRETHEIM, The Book of 
Genesis, 498]. 

146 Cf. o final do livro de Qohelet: «O fim de todo o discurso (é): Teme a Deus e guarda os seus 
mandamentos, porque isto é para todo o ser humano» (Qo 12,13) . 
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4. O CONJUNTO DA PASSAGEM 
 
4.1 COMPOSIÇÃO 
  
 
36, 26 Vê, DEUS (é) grandioso,        e nós NÃO O CONHECEMOS;  
               o número dos seus anos não é calculável, 
27 porque ele retira as gotas de água,      e elas distilam chuva do seu vapor, 
28 que fazem cair das nuvens,        gotejando sobre o ser humano grandemente. 
29 Quem COMPREENDE as extensões da nuvem negra,  e os rumores na sua tenda? 
30 Vê, expande sobre ela a sua luz,        e cobre as raízes do mar. 
 31 Porque com eles julga os povos,      e dá o alimento em abundância. 

32 Com as mãos cobre a luz          e ordena contra ela o alvo. 
33 Proclama sobre ela (nuvem) o seu rumor,      o gado (antevê) a fúria do temproal. 
 37,1 Também por isto estremece o meu coração     e salta fora do peito. 
2 Escutai! escutai o fragor da sua voz       e o estrépito da sua boca sai! 
3 Sobre a imensidade dos céus ele a envia,      a sua luz sobre as extremidades da terra. 
4 Depois dela ressoa a voz          e troveja com voz profunda;  
e nada os detém,            porque faz escutar a sua voz. 
 

37,5 Troveja DEUS com sua voz maravilhosa    e realiza prodígios que NÃO CONHECEMOS 
6 porque à neve diz : «Sê para a terra»;     aguaceiro e chuva,  
               e aguaceiro de chuvadas na sua força. 
7 Ele coloca um selo na mão de todo o ser humano,   para que todos os homens CONHEÇAM a sua obra. 
8 A fera Entra na sua toca,        e no seu esconderijo se aninha. 
9 Do seu interior entra a tempestade       e do lado norte o frio. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 Ao Sopro de DEUS forma-se o granizo    e a extensão das águas congela-se. 
11Também, com humidade carrega a nuvem-negra   e difunde a nuvem a sua luz.  
12 Esta para todos os lados,        nas voltas toma a sua direcção realizando, 
tudo que ele lhe ordena          sobre a face do mundo e da terra. 
13 Se com o bastão se com a sua terra      se com misericórdia o encontrar. 

 
37,14 Dá-ouvidos a isto Job,          levanta-te  e COMPREENDE as maravilhas de DEUS! 
15«CONHECES tu quando as coloca DEUS     e como faz brilhar a luz da sua nuvem? 
16 CONHECES tu os movimentos da nuvem negra,    maravilhas perfeitas de CONHECIMENTO, 
17 Tu que (permaneces) nas tuas vestes quentes,    quando o vento sul acalma a terra? 
18 Poderás estender com ele as nuvens,      robustas come um reflexo de metal fundido? 

19 Faz-nos CONHECER o que lhe deveremos dizer,   não queremos preparar-nos nas trevas. 
20 Ser-lhe-á narrado a ele se eu falar?      Que pode dizer um homem quando foi engolido? 

21 Mas, no momento, eles não vêem a luz, brilhante ele nas nuvens, e um vento que passa e as afasta. 
22 Do norte vem o dourado;         e DEUS é temido (com) majestade. 
23 A Shadday não o encontramos na grandeza da força,  com juízo e muita justiça, ele não responde. 
24 Por isto o temem os homens;        sem o ver todos os sábios de coração». 
 
 
 As duas partes extremas (36,26–37,4.37,14-24)147 apresentam uma relação 
linguística muito forte. A referência a Deus e à sua grandeza abre a primeira parte 
(36,26) e fecha a última (37,23) sob a forma de inclusão. No seu interior repetem-se os 

 
147 Cf. Anexos, p. 363. 
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termos «nuvens» (36,28; 37,18.21), «nuvem negra» (36,29; 47,16) e luz (36,30.32; 
37,21), como metáforas que ilustram a grandeza magnífica de Deus na natureza,  que 
Elihu diz serem impossíveis de compreender (36,29) porque maravilhas perfeitas de 
conhecimento (37,16). Uma outra repetição importante é a da raiz yd‘ («conhecer»). 
Através dela, Elihu explicita que a impossibilidade de conhecer Deus (36,26) se 
manifesta numa incapacidade de conhecê-lo no seu agir e no seu poder (36, 27-37, 4; 
37,15-16). No interior desta metáfora, Elihu declara, por um lado, a certeza do juízo e 
do dom de Deus (36,31) e, por outro, ironiza o desejo de Job de um confronto directo 
com um Deus que lhe faça justiça (37,19-20). A repetição do verbo «compreender», 
primeiro como uma interrogação (36,29) e segundo como uma exortação (37,14), 
liberta-o da negação que acompanha sempre o verbo conhecer, sublinhando-o como o 
único caminho possível. O ser humano não pode conhecer-dominar a grandeza de Deus 
mas, pelo temor que caracteriza os sábios de coração, pode compreender. 
 
 A primeira e a parte central (36,26–37,4 e 37,5-13) aparecem ligadas pela referência 
à luz (36,30.32; 37,3.11), à nuvem negra (36,29; 37,11) e à terra (37,3.6.12.13), como 
lugares onde se manifesta, por excelência, a grandeza de Deus. No início de cada parte, 
retomam-se, como termos iniciais, o nome de Deus e a expressão «não conhecemos» 
(36,26; 37,5). Na primeira parte (36,26), esta expressão indica a impossibilidade de 
conhecer a Deus, na sua grandeza e na sua temporalidade, enquanto na parte central 
(37,5) a impossibilidade do conhecimento é concretizada na impossibilidade de 
conhecer os prodígios realizados por Deus. A confluência destas duas afirmações 
sublinha a impossibilidade de dominar Deus pelo conhecimento (37,5-13), porém Elihu 
abre uma hipótese significativa ao conhecimento humano através de um selo que Deus 
coloca na mão de todo o ser humano (37,7).  
 
 A parte central e a terceira parte (37,5-13.14-24) repetem, de novo, os termos 
«nuvem negra» (37,11.16), «luz» (37,11.15.21), prolongando até ao fim da passagem o 
confronto com a imagem da grandeza de Deus na natureza. Repete também a raiz yd‘ 
(«conhecer»), que assume, nestas duas partes, uma relação semelhante à que foi já 
assinalada entre as partes extremas (36,26–37,4 e 37,14-24): a impossibilidade de 
compreender os prodígios que Deus realiza (37,5) corresponde à incapacidade de 
conhecê-lo no seu agir e no seu poder sobre as forças da natureza (37,15-16). 
Curiosamente, a possibilidade de conhecimento que se coloca através do selo (37,7) 
parece opor-se ao conhecimento que Job pode dar do que deve ser dito em sua defesa, 
uma vez que Deus não necessita de informação (37,19a) e, muito menos, daquela que 
vem de um homem confuso (37,19b). 
 

 A terceira passagem (Jb 36,26–37,24) aparece marcada pelo tema de Deus e do 
conhecimento. O nome de Deus repete-se na forma de ’ēl (36,26; 37,5.10.14), ’ĕlôªh 
(37,15.22) e Shadday (37,23), num crescendo que culmina na última parte; aquela que 
apresenta um maior número de referências ao nome de Deus. O tema do conhecimento 
ocorre na primeira e segunda parte (Jb 36,26–37,4 e 37,5-13), para sublinhar a 
impossibilidade de conhecer a Deus e aos seus prodígios (36,26; 37,5) e na última parte 
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(37,14-24) como um argumento definitivo que Elihu oferece a Job (37,15.16ab.19). 
Estes dois temas – o nome de Deus e o conhecimento – delineiam a composição da 
passagem como uma figura retórica de tipo ABA’, integrando na dinâmica da 
compreensão, a possibilidade do conhecimento como um dom-selo da total iniciativa de 
Deus (37,7).  
 
 A - Quem pode compreender o agir poderoso de Deus? 
  B - Coloca um selo para que conheçam 

A’ - Compreende as maravilhas de Deus  
 

No conjunto, Deus assoma como grande e imperscrutável, e o objectivo último do 
seu poder é a salvação (36,15), manifesta como juízo e como bênção (36,31; 37,13). 
Este objectivo não anula a sua insondabilidade, antes a realiza de um modo grandioso 
(37,14-24). Deus é o insondável justo e senhor do universo. O seu poder e agir é não só 
fonte de fascínio, mas uma evidência do modo justo como ele governa o mundo (37,5-
13). Neste contexto, a impossibilidade de conhecer ou de dominar Deus pelo 
conhecimento encontra a sua realização perfeita num «temor» (37,24) que se expõe sem 
limites nem defesas ao seu juízo e bênção (37,13). 
 
  
 
4.2 CONTEXTO BÍBLICO 
  
Coloca um selo para que conheçam 
 A dinâmica que envolve a terceira passagem aparece marcada pela centralidade da 
afirmação «Ele coloca um selo na mão de todo o ser humano, para que todos os homens 
conheçam a sua obra». Deus é o sujeito da acção e o objecto tem a finalidade precisa de 
gerar conhecimento. Esta não é a única vez que Elihu usa o verbo «selar» colocando 
Deus como sujeito. Em  33,16 Elihu associa a acção selar à de «abrir o ouvido» de todo 
o ser humano, sugerindo que Deus não se limita a estimular a escuta mas faz algo mais 
sela a instrução dos seres humanos. Esta estrutura e uso do verbo  h�tm («selar») não 
encontra um outro paralelo bíblico semelhante. Parece ser própria de Elihu. No entanto 
podemos entrevê-la, ainda que de uma forma indirecta, em Is 8,16-20. Num oráculo 
importante, Deus pede a Isaías para «selar o ensinamento» entre os seus discípulos 
(h�ătôm tôrâ belimmūdāy Is 8,16-20). Num primeiro momento, este pedido de Yhwh 
parece subentender uma preocupação com a defesa da autenticidade da palavra 
profética. Supõe-se que, em caso de rejeição do povo, o profeta decidisse colocar a 
palavra de Yhwh por escrito, entregando-a aos seus discípulos selada, como um 
testemunho e instrução que pudesse servir no futuro, também como uma prova da 
comunicação entre Yhwh e o profeta (Is 8,18). Neste sentido, o «ensinamento» 
mencionado por Isaías é a própria Palavra de Deus, e a acção de a selar o compromisso 
que os discípulos de Isaías assumem de conservar, durante os tempos difíceis, a 
instrução que lhes foi confiada. Não se sabe ao certo a identidade destes discípulos. 
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Podemos imaginar um grupo que acompanharia o profeta, cuja acção de selar neles a 
instrução demonstra a confiança em Yhwh, análoga ao compromisso amoroso de 
pertença, que o gesto do selo evoca no livro do Cântico dos Cânticos (Ct 8,6). É, 
certamente, esta confiança e compromisso de pertença que Elihu pretende sublinhar 
como essencial, no entendimento da prova (33,16) e no conhecimento do agir de Deus 
(37,7).  
 
 
4.3 INTERPRETAÇÃO  
 

Não vos aterroriza a sua grandeza?  
 A ênfase que Elihu coloca na sua reacção ao poder imperscrutável de Deus, 
manifestado no fenómeno da tempestade, permite estabelecer um contraste com a de 
Job, tal como ele a expressa em 13,11: 
  

Job  Amigos  Elihu 
 

13,11 A sua grandeza,  
 não vos aterroriza (teba‘ēt) 
 o medo dele (pah�dô), 
não cai sobre vós? 
 
23,15 Por isso, estou consternado  
  em sua presença, 
 e temo ao pensá-lo. 
16 Deus  
 abateu-me o coração, 
Shadday, 
 encheu-me de terror 
(hibehîlānî).  

  
11,19 Quando te deitares, não 
existirá (em ti) aquele que treme 
(mah�ărîd), 
muitos implorarão diante de ti. 

  

37,1 Também por esta  
 estremece (yeh�ĕrad) 
o meu coração    
 e salta fora do peito. 
2 Escutai! Escutai  
 o fragor da voz  
 e o estrépito da sua boca 
sai! 
 

  
As palavras de Job ocorrem num contexto de crítica profunda às palavras dos 

amigos, que ele acusa de serem t�ōplê-šāqer («untadores de mentira» v. 4), não tanto 
sobre si mesmo, mas sobretudo acerca da natureza de Deus (v. 7).148 Aos olhos de Job, a 
sua falta de percepção é evidente na desenvoltura com que ditam o que é falso, sem 
qualquer medo da ira de Deus (v. 11). Por isso, Job questiona os amigos sobre o modo 
como agirão quando estiverem na presença de Deus. Não sentirão também eles terror? 
(13,11). É verdade que a grandiosidade da presença de Deus inspira espanto (31,23) mas 
também pânico e terror (Ex 15,16; Sl 105,38; Is 2,10.19.21). Job está convencido de que 
os seus argumentos não os manterão de pé diante da majestade divina, que os 
aterrorizará. É este terror que Job sente, quando considera a grandeza e a soberania de 
Deus (23,15-16). Confuso, sente a ira de Deus reflectir-se no seu sofrimento. Por um 
lado, deseja o confronto pessoal com Deus, mas por outro teme que ele continue a 
aterrorizá-lo (7,14; 9,34; 13,20-21; 21,6). Ao nível linguístico e temático, os amigos 

 
148 Expressão tradicional para indicar aquele que faz calúnias (Sl 119,69). 



Jb 36,2–37,24  
 

281 

assinalam uma diferença significativa. Pela boca de Sofar, asseguram-lhe que, se ele se 
voltar para Deus, poderá levantar a cabeça (11,13-15), a noite será transformada em dia 
(11,17,b); em vez de ter noites atormentadas pelo seu sofrimento (11,18) e de pensar 
num repouso no pó da morte, poderá deitar-se em paz e segurança (11,19). Job 
descreve-se como alguém a quem as aflições enviadas por Deus roubaram toda a 
esperança. Sofar sugere-lhe que, se ele se voltar para Deus, existirá uma esperança 
(11,18a).149 Ao nível linguístico, as palavras de Elihu parecem aproximar-se das 
palavras dos amigos. No entanto, a insistência na salvação permite supor no seu 
«estremecimento» uma dimensão de esperança, onde o medo-estremecimento do que se 
vê (37,1) encontra como plenitude um temor-reverência do que não se vê (37,24). 
 
 
Não sentem o seu bastão  
 O modo como Elihu situa a referência ao «bastão» parece dar uma resposta assaz 
curiosa e importante às duas situações em que Job o menciona: 
 
Job  Amigos  Elihu 
 
9,34 A fim de afastar de mim  
  o seu bastão (šibtô�) 
e não deixar que o medo (’ēmātô) 
dele me aterrorize (teba‘ătannî). 
 
21,9 As suas casas em paz,  
 sem medo (mipāh�ad), 
Eles não sentem  
 o bastão (šibet�ô) de Deus 

  
22,13 Porque ele está nas alturas tu 
dizes: 
Que é que Deus conhece? 
Pode ele julgar através da nuvem 
negra? 
 

  
37,13 Se com o bastão 
(lešēbet��) e com a sua 
terra, 
se com bondade ele o 
encontrar. 

 
 As palavras de Job situam-se no centro de um longo discurso (9,1-10,22). Job 
percebe a sua desvantagem diante de um Deus supremo e poderoso, por isso procura 
uma saída: a de um «censor» que possa mediar a sua disputa e restabelecer a relação 
com Deus, num processo justo sem terror e sem medo (9,33). O vazio que o seu 
sofrimento inexplicável cria dentro de si intensifica-se com a experiência da ausência de 
Deus na sua vida. E o mal-estar que tudo isto cria assume a forma do peso de um 
bastão, tomado não no sentido de guia e cuidado (Sl 23,4), mas no sentido de 
julgamento (Jb 21,9; Lm 3,1; Is 10,5; Pr 22,8) que aterroriza Job e o impede de se 
defender. Resta-lhe, por isso, a hipótese de uma mediação que tenha capacidade de 
intimar Deus e de controlar a violência da sua natureza, colocando as condições para um 
julgamento justo (13,21), livre e sem terror. Não obstante esta situação, Job observa 
que, enquanto ele, um inocente, vive no terror sob o peso do «bastão» divino, os ímpios 
vivem sem medo e não sentem este «bastão» (21,9). Job não pode de modo algum 
aceitar este absurdo, que supõe uma ausência profunda de justiça e de julgamento. 
Numa tentativa imediata de responder a Job, os amigos, pela boca de Elifaz, procuram 

 
149 Seguimos os comentários de HABEL, 210.229.351; NEWSOM, 421.433-34.509. 
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evidenciar um outro absurdo: o de ousar questionar a certeza de um julgamento divino 
justo (22,13). Elihu entra neste debate de um modo muito peculiar, colocando em 
paralelo as duas dimensões de «bastão» e «bondade». Enquanto Job se centra no 
«bastão» como julgamento divino injusto que pesa sobre ele mas não sobre os ímpios 
(10,13-14; 21,9), contradizendo todo o cuidado que Deus colocou na sua criação (10,9-
12), Elihu sublinha uma coexistência entre «bastão» e «bondade» (37,13). Job supõe 
uma presença de Deus injusta porque não distingue o justo do injusto. Elihu defende 
uma presença extraordinária de Deus que visa simultaneamente o juízo e a bênção. Job 
deseja afastar o «bastão» de Deus, Elihu sugere-lhe a contemplação da grandeza 
maravilhosa de Deus, como um encontro com o governo supremo de Deus («bastão»), 
mas também com a sua «bondade» (37,13; cf. 36,31). 
 
 
Não o compreendo  
 A última exortação de Elihu a Job centra-se num apelo à sua compreensão das 
«maravilhas de Deus» (37,14). Curiosamente, esta exortação retoma os elementos 
essenciais de um lamento profundo de Job em 9,10-11: 
 
Job  Amigos  Elihu 
 
9,10 Faz prodígios insondáveis 
maravilhas (niple’ôt) sem conta. 
11 Porém se passar por mim, 
não posso vê-lo, se roçar em 
mim não o compreendo (lō’-
’ābîn). 

  

5,9 Faz prodígios insondáveis 
maravilhas (niple’ôt) sem conta. 
26,14 Tudo isso é o exterior das suas 
obras, e ouvimos apenas um eco 
suave. Quem compreenderá 
(yitbônan)...?  

  
37,14 Dá ouvidos a isto Job, 
está atento  
e compreende (wehitbônēn) 
as maravilhas (niple’ôt) de 
Deus. 

 
O contexto em que Job fala de um Deus que «faz maravilhas sem conta» é precedido 

por uma série de imagens que falam da superioridade de um Deus responsável pelo caos 
(9,5-7) e por uma ordem, assegurada através de uma espécie de batalha cosmogónica 
(9,8-9).150 Segundo Job, estas imagens são metáfora do caminho destrutivo que marca o 
poder do seu adversário (Deus). O poder imperscrutável de Deus surge não no mistério 
da sua contínua bênção criadora, mas no enigma da violência da sua intervenção na 
ordem que ele um dia criou.151 Job relaciona este mistério com os caminhos estranhos 
de Deus para a sua vida, onde Deus se manifesta não só como agressivo e perturbador, 
mas também como evasivo e invisível. O poder supremo de Deus impede Job de o ver 
(r’h) e de discernir a sua presença (byn). A sua passagem assemelha-se à destruição que 
arrebata a vida (h�tp). Num primeiro momento, Job parece retomar textualmente as 
palavras de Elifaz (5,9), usadas num contexto semelhante de afirmação da superioridade 
de Deus. Porém, enquanto Elifaz se refere aos «prodígios» e «maravilhas», para 

 
150 Cf. HABEL 191-192, onde o autor afirma que a questão de Job é a de sublinhar o poder de um 

opositor que intimida o ser humano. NEWSOM, 410-411, prefere falar de doxologias tiradas da linguagem 
tradicional.  

151 Cf. HABEL, 191. 
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defender o modo como Deus age em favor dos humildes (šepālîm 5,11a) e dos que estão 
na escuridão (qōdrîm 5,11b), Job refere estes «prodígios» e «maravilhas» para sublinhar 
a sua imprescrutabilidade (‘ad-’ên mispār «sem conta») e o modo como Deus ilude a 
compreensão humana (lō’-’ābîn «não compreendo») (9,10b.11b). Na verdade, os 
amigos retomarão este tema para acentuar, através de Bildad, que o poder supremo e 
grandioso de Deus na ordem do cosmo tem origem na sua extraordinária inteligência 
(bitûbnātô 26,12b), impossível de compreender (26,14). Como se a única resposta que 
tivessem para Job fosse a de acusá-lo de querer compreender o que nunca poderá 
compreender. Neste contexto, a resposta de Elihu evidencia uma notável originalidade. 
Elihu não diz, como Job, que não compreende Deus, nem defende, como os amigos, a 
impossibilidade desta compreensão. A sua interrogação «Quem pode compreender?» o 
agir de Deus (36,29) evoca apenas uma condição, acessível no apelo concreto a Job de 
compreender as maravilhas de Deus (37,14): a de compreender o agir surpreendente de 
Deus numa dinâmica de reverência e temor (37,14.24).   
 
 A passagem 36,26–37,24 encontra um eco significativo no texto que antecede de 
imediato: os discursos de Yhwh (caps. 38–42,6). A constante referência às imagens da 
natureza (mar 38,8; nuvens 38,9.34.37; estrelas 38,7; luz 38,15,19,24; chuva 38,26; gelo 
38,29; trovejar 40,9), o tom de interrogação permanente e até mesmo a alguns termos 
importantes (verbo yd‘ «conhecer») parecem unir os dois textos numa espécie de 
diálogo de antecipação ou de preparação. Tal como Elihu, Yhwh usa as imagens de um 
mundo não humano para ilustrar e fomentar o conhecimento da sua presença e do seu 
agir. Ambos, Elihu e Yhwh colocam perguntas a Job («Quem compreende as extensões 
da nuvem negra…?» 36,29; «Conheces quando Deus coloca as nuvens e como faz 
brilhar a nuvem?» 37,15; «Conheces os movimentos da nuvem negra, maravilhas 
perfeitas de conhecimento?» 37,16 / «Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faz-
mo conhecer, se tens inteligência…Quem lhe pôs as medidas, se é que o conheces?» 
38,4-5; «Faz-mo conhecer, se conheces tudo isto!» 38,18; «Conheces o tempo?» 39,1; 
«Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz?» 40,9). Estas 
perguntas, mais do que uma intimidação, constituem uma verdadeira instrução divina e 
um convite à reflexão de Job. As imagens da criação, habitualmente usadas como 
testemunhas no contexto forense de rîb, mantém a sua função, porém sem serem 
envolvidas num veredicto de culpa. Pelo contrário, as estrelas cantam alegremente 
(38,7), a terra transforma-se e veste-se de vestidos (38,14), a luz expande-se (38,24), 
numa existência que ultrapassa a própria existência de Job. Tal como as perguntas de 
Elihu, também as de Yhwh remetem Job para um poder e conhecimento de Deus que é 
superior ao de Job («Deus é grandioso e nós não o conhecemos, o número dos seus anos 
é incalculável» 36,26 / « Onde está o caminho onde mora a luz? E, quanto às trevas, 
onde está o seu lugar?… conhece-lo, porque eras já nascido, e por ser grande o número 
dos teus dias?» 38,19.21). O acento não está na intimidação, mas no conteúdo das 
perguntas, naquilo que Job não pode conhecer nem compreender. Porém, embora estas 
perguntas suponham um poder e um conhecimento diferente de Deus, o texto não o diz 
explicitamente. A evocação que Deus faz à criação e a todos os fenómenos que lhe são 
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inerentes situa-se ao nível do louvor e não da afirmação de Deus. Deus orgulha-se de 
uma criação que pulsa de beleza e de energia por si mesma. Esta atitude atravessa todos 
os discursos de Yhwh, mesmo quando Deus se refere aos mistérios e à pujança do reino 
animal. Apesar de confrontar Job com a impossibilidade de conhecer e de dominar, 
Deus nunca o faz numa oposição consigo mesmo. Job não sabe nem pode controlar a 
criação, porém também Deus, porque embora se suponha que Deus o possa e o faça, o 
texto nunca o afirma explicitamente. O texto insiste na imagem de que toda a criação 
possui e prossegue um caminho próprio, que nem Job nem o próprio Deus controlam.152  
Mesmo quando Deus usa o pronome pessoal «Eu» o discurso acentua a criatividade 
divina, mais do que o seu controlo, celebrando uma fecundidade de vida que se afirma 
para além de um domínio exterior.153 Todo o discurso tende, através das imagens da 
criação e da vida animal, incluir Job nesta criação e levá-lo a perguntar-se sobre si 
mesmo e sobre a sua existência humana. É certamente, também, esta a função das 
perguntas e das imagens da tempestade evocadas por Elihu. O objectivo não é humilhar 
Job diante de um poder imperscrutável e insondável, mas convidar Job a mergulhar na 
profundidade da sua existência humana. Deus convida Job a um olhar mais amplo de si 
mesmo, de Deus e do mundo, chamando-o a reconhecer a sua participação na beleza, na 
grandeza e na liberdade da criação e do criador. Elihu reconhece que no momento Job 
não vê a luz (37,21) e assegura-lhe a impossibilidade de o querer encontrar com muito 
juízo e muita justiça, porque a isso ele não responde (37,23). Perante um tal poder e 
grandeza resta-lhe a visão dos sábios de coração: o temor (37,24). Não porque o temor 
responda a todas as suas perguntas e explique o seu sofrimento, mas porque o 
verdadeiro temor e reverência por Deus possui o poder de transformar e dar sentido à 
agonia e à angústia de todos os sofrimentos. Yhwh transforma Job pela beleza da 
criação, Elihu propõe a transformação pela energia do temor.  
 É neste sentido que reconhecemos a oportunidade do modo como Elihu termina o seu 
longo discurso. Fá-lo num diálogo de antecipação e de preparação da intervenção de 
Yhwh que segue de imediato. Certamente Elihu conheceu estes discursos antes de 
elaborar o seu. E tal como o fizera com as palavras dos amigos, Elihu fá-lo também com 
as palavras de Yhwh: não as repete simplesmente, mas integra-as numa compreensão 
própria que deseja serem acima de tudo um «fazer justiça ao seu criador» (37,3). Tal 
como Yhwh o seu objectivo não é humilhar Job perante o poder e a grandeza de Deus 
sobre a criação, no entanto tal como Deus não pode calar-se perante as palavras de Job 
(«Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento?» 38,2 
«Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou me condenarás, para te 
justificares?» 40,8); palavras que traem a sua fé e o seu temor e sobretudo lhe vedam o 
sentido que está e permanece sempre para além do visível e do explicável. 
 

 
152 Cf. K.M. O’CONNER, “Wild, Raging, Creativity: The Scene in the Whirlwind”, 175. 
153 Posição também defendida por W.P. BROWN, The Ethos of the Cosmos: The Génesis of Moral 

Imagination, 366. 
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D. CONCLUSÃO: O CONJUNTO DA SEQUÊNCIA 
 
 
 As duas passagens extremas (Jb 36,5-21 e 36,26 – 37,24)154 repetem, como termos 
iniciais, a expressão: «Vê! Deus…» (36,5.26). Na primeira passagem (Jb 36,5-21), esta 
expressão introduz a afirmação do poder extraordinário de Deus, que se revela na 
punição do malvado e na recompensa do justo enquanto, na última (36,26–37,24), 
preside a um hino onde se sublinha a grandeza extraordinária de Deus, como algo 
impossível de dominar por um simples conhecimento humano. Na primeira passagem 
(36,26-21), persiste uma insistência no termo «aflição» como instrução e salvação para 
o justo (36,8.15), e como punição para o que se voltar para a iniquidade, i.e. o que se 
revoltar contra Deus (36,21). Na última passagem (36,26–37,24) o acento recai sobre «o 
conhecimento», como o argumento supremo a debater com Job (36,26; 
37,5.7.15.16.19). O objectivo das duas passagens extremas parece ser o de convencer 
Job da diferença e grandeza de Deus, assinalada por um agir justo (36,2-21) e por um 
carácter insondável (36,26–37,24); uma diferença e grandeza que tornam absurdas as 
suas acusações de injustiça e o que elas manifestam do seu pretenso conhecimento 
humano de Deus. Deus possui um poder que se manifesta no modo perfeito como 
governa o mundo e o seu conhecimento é um dom (37,7). Curiosamente, a referência ao 
«coração» abre e fecha a primeira e última passagem (36,5; 37,24), assegurando a Job 
que o Deus poderoso e firme de coração, i.e. o Deus forte e poderoso no conhecimento e 
compreensão é temido apenas por homens de coração, sábios que crêem sem o ver 
(37,24), que aprendem a reler todas as vicissitudes da sua vida numa contemplação de 
Deus que excederá e surpreenderá sempre os estreitos limites da inteligência e da 
compreensão humanas.  
 

A passagem central (Jb 36,22-25) sintetiza e une o duplo movimento, estabelecido 
pelas duas passagens extremas. Num primeiro momento, a certeza do agir justo de Deus 
(36,2-21), aparece identificada com o seu ser e agir de mestre supremo (36,22-23), 
manifestação da sublimidade da sua força e evidência do absurdo que é acusá-lo de 
injustiça. Num segundo momento, a declaração da sua grandeza imperscrutável (36,26–
37,24) aparece sob a forma de um apelo a recordar, a contemplar e a admirar o agir de 
Deus na história («de longe»). Neste apelo à memória e à contemplação, Elihu sublinha 
o ambiente cultual sapiencial em que deseja situar a sua resposta às questões 
fundamentais de Job e o debate sobre Deus que elas suscitaram. 
 
 

 
154 Cf. Anexos, p. 364. 
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2 «Espera um pouco e eu te mostrarei,      porque (há) ainda palavras em favor de DEUS. 
3 Trarei o meu conhecimento de longe,    para fazer JUSTIÇA áquele que me fez. 
4 Porque, na verdade, sem mentira as minhas palavras,  perfeito no Conhecimento contigo.  

5 VÊ, DEUS é poderoso e não recusa,      poderoso firme de CORAÇÃO. 
 6 Não deixa viver o malvado        e dá o direito aos aflitos.  
 7 Não afasta do justo os seus olhos, e com reis no trono os senta para sempre e são exaltados. 
 8 E se os ata com cadeias,        e aperta com cordas de aflição, 
 9 mostra-lhes as suas acções        e as suas infidelidades porque se engrandeceram. 
 10 Abre os seus ouvidos à instrução      dizendo que voltem da iniquidade. 
 11 Se o escutam e o servem, terminarão os seus dias com bem, e os seus anos com prazer, 

 12 mas se não o escutam, atravessarão a morte;  e expirarão sem o conhecer. 
 13 Pois os perversos de coração vivem na ira,    não gritam quando ele os prende. 
 14 A sua alma perece na juventude,      e a sua existência na vergonha. 
 15 Salva o aflito em aflição,        e abre no sofrimento os seus ouvidos. 
 16 Também a ti ele incita da boca da adversidade;   a um amplo e não estreito no seu interior,  
                para na calma a tua mesa encher de abundância. 
 17 Mas estás cheio de um julgamento de malvado,  o julgamento e a justiça  te sustentam. 
 18 Está atento! Que não te incite com a abundância  e não te perverta uma grande recompensa. 
 19 Pode o teu choro retirar-te  da adversidade,    e com a força todas as tuas posses? 
 20 Não suspires pela noite,         quando os povos sobem do seu lugar! 
 21 Cuidado! Não te voltes para a iniquidade,    porque por isto escolheste a aflição. 

 
22 VÊ, DEUS é sublime na sua força;      quem é como ele mestre? 
 23 Quem se opõe ao caminho       e quem lhe diz: «Cometeste INJUSTIÇA»? 
 24 Recorda-te de engrandecer a sua obra,    à qual os homens prestaram atenção. 
 25 Todos o ser humano a admira,      e a humanidade a contempla de longe. 
 

26 VÊ, DEUS é grandioso e nós não o conhecemos, o número dos seus anos incalculável, 
27 porque ele retira as gotas de água     e elas destilam chuva da sua névoa, 
28 que fazem cair das nuvens       gotejando sobre o ser humano abundantemente. 
29 Sim! Quem compreende as extensões da nuvem negra, os ruídos na sua tenda? 
30 Vê! Sobre ela expande a sua luz,      e as profundezas do mar cobre.  
31 Porque com elas julga os povos      e dá o alimento em abundância.  
32 Com as mãos cobre a luz (os raios)     e ordena contra ela o alvo. 
33 Proclama sobre ela o seu ruído,      o gado sobre a sua subida. 
37,1 Também por isto, estremece o meu coração  e salta fora do peito. 
2 Escutai! Escutai o fragor da sua voz     e o estrondo que da sua boca sai. 
3 Sobre a vastidão dos céus ele a envia     e o seu raio sobre os confins da terra. 
4 Depois dela ressoa a voz e troveja com voz profunda e nada os detém porque faz escutar a sua voz. 
5 DEUS troveja com a sua voz maravilhosa,    e realiza grandes coisas que não CONHECEMOS, 
6 porque à neve diz: «Sê para a terra, aguaceiro e chuva, aguaceiros e chuvadas intensas».  
7 Ele coloca um selo na mão de todo o ser humano   para que todos os homens CONHEÇAM a sua obra. 
8 A fera entra na sua toca        e no seu recanto se aninha. 
9 Do interior vem a tempestade,       e do lado norte o frio.  
10 Ao sopro de DEUS forma-se o gelo     e a extensão das águas congela-se. 
11 Também, de humidade carrega a nuvem negra,  a nuvem dispersa a sua luz. 
12 Esta volta-se para todos os lados,      toma a sua direcção realizando, 
               o que ele as ordena sobre a face do mundo e da terra 
13 Se com o bastão se com a sua terra,      se com misericórdia ele o encontrar. 
14 Dá ouvidos a isto Job,         está atento e compreende as maravilhas de DEUS.  
15 «Conheces tu quando DEUS as (nuvens) coloca e como faz brilhar a luz da sua nuvem? 
16 Conheces tu os movimentos da nuvem negra,  maravilhas perfeitas de conhecimento. 
17 Tu que (permaneces) nas tuas vestes quentes,  quando o vento sul acalma a terra? 
18 Podes tu fazer com ele as nuvens,      robustas como um reflexo de metal fundido? 
19 Faz-nos conhecer o que lhe devemos dizer,  não podemos preparar-nos nas trevas. 
20 Ser-lhe-á narrado a ele se eu falo?     Que pode dizer um homem quando foi engolido?» 
21Mas, no momento eles não vêem a luz , brilhante ele nas nuvens, um vento que passa e as afasta. 
22 Do norte vem o dourado        e DEUS é temido (com) majestade. 
23 A Shadday não o encontramos, na grandeza da sua força, com juízo e muita JUSTIÇA, ele não responde. 
24 Por isso, o temem os homens,      sem o ver todos os sábios de CORAÇÃO». 
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A disposição morfológica e temática que dinamiza o texto sugere uma composição 
concêntrica de tipo ABA’:  
 

A -  36,5-21    Deus salva o aflito em aflição 

B - 36,22-25     Recorda e contempla o agir de Deus 

A’-  36,26 – 37,24   Deus realiza prodígios que não conhecemos 

 
 Esta disposição coloca nos extremos um acento fortíssimo no agir de Deus e no 

centro o convite à memória e à contemplação, como a resposta humana por excelência. 
A centralidade que Elihu atribui, na primeira passagem, à salvação do aflito pela aflição 
(36,11-15) encontra um eco significativo na parte central da última passagem (37,5-13) 
onde Elihu declara o facto de Deus realizar prodígios que não conhecemos. A 
dificuldade de compreender o dinamismo que integra a salvação pela aflição delineia-se 
na própria imprescrutabilidade da grandeza e do agir de Deus (36,31; 37,13). É tão 
difícil entender a presença de Deus no sofrimento do justo quanto o seu poder sobre as 
forças da natureza. É certamente esta justiça que Elihu deseja «dar àquele que o fez» 
(36,3) e o conhecimento que Elihu diz trazer de longe (36,3.4). A dificuldade de 
entender o agir insondável de Deus não se dilui com o desejo da noite ou da fuga 
(36,20), com o «juízo» ou a «muita justiça» humana (37,23), mas com a memória e a 
contemplação, únicas capazes de evidenciar o absurdo de todas as formas de revolta e 
de abrir os limites estreitos da história pessoal a um «temor» perante um poder de 
salvífico, que Deus oferece desde sempre (36,24-25). 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO V 
 
 

O CONJUNTO DO DISCURSO 
 

«Interveio dizendo…» (32,1−37,24) 
 
 
A. ASPECTOS RELEVANTES NA COMPOSIÇÃO DA SECÇÃO Jb 32–37 
 

Os capítulos 32–37 constituem, no conjunto do livro de Job, uma secção claramente 
definida e composta por quatro sequências (A1 B1 B2 A2), cada uma dividida em três 
passagens, com excepção da sequência B2, composta por apenas uma passagem. 
Curiosamente, as sequências extremas (A1 e A2) são assinaladas ao nível filológico por 
uma concentração intensa no tema do conhecimento, enquanto as sequências centrais 
privilegiam o tema da justiça (B1 e B2). Tal como a dinâmica do texto o evidencia, esta 
concentração em paralelo não é uniforme. Na sequência A1 (caps. 32-33), o tema do 
conhecimento surge nitidamente identificado com o ensino da sabedoria, enquanto na 
sequência A2 (caps. 36-37) toma uma orientação clara para o temor de Deus. Esta 
característica peculiar de repetição do mesmo tema, numa tonalidade diferente, estende-se 
às duas sequências centrais (B1 e B2). Na sequência B1, a justiça em debate incide 
essencialmente numa defesa cerrada da justiça divina, enquanto na sequência B2, a justiça 
em causa é absolutamente a justiça de Job. Esta composição permite atribuir à intervenção 
de Elihu uma estrutura em «espelho» de tipo:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Cf. Separata em anexo. 

 
A1  -  O MEU CONHECIMENTO  
      

   B1  -   A JUSTIÇA DE DEUS  
           
   B2  -   A TUA JUSTIÇA HUMANA  
        
 A2  -  O CONHECIMENTO DE DEUS  
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1. A SIMETRIA ENTRE AS SEQUÊNCIAS EXTREMAS  
 
1.1 COMPOSIÇÃO 
 
 As duas sequências extremas (A1 32,6b-33,33 e A2 36,2–37,24) são ambas compostas 
por três passagens, organizadas de um modo concêntrico. Ao nível filológico e temático, 
estas duas sequências apresentam uma relação particularmente significativa entre as 
passagens extremas, inicial (A1) e final (A2), e entre as diferentes passagens de uma e outra 
sequência, que tentaremos, de um modo sintético, visualizar e examinar. 
 
 

Sequências A1 (32,6b -33,33) A2 (36,2–37,24) 
 

 
passagens 
 
 

 
 
A1 a (32,6b-22) 
A1 b (33,1-11) 
A1 a’(33,12-33) 

 
Int. (36,2-4) 
A2 a (36,5-21) 
A2 b (36,22-24) 
A2 a’ (36,26–37,24 ) 
 

 
 
 

As passagens extremas: inicial e final 
 

Sequência A1 a (32,6b-22)  Sequência A2 a’ (36,26–37,24) 

6b«Jovem eu em dias e vós idosos, 
 por isso hesitei e temi, 
 expor-vos o meu conhecimento .  
7 Eu dizia: “Os dias que falem,  
 os muitos anos dêem a conhecer a sabedoria”. 
8 Porém, (é) um espírito, ela no ser humano,  
 o sopro de Shadday, que faz compreender. 
9 Não os muito são sábios 
 nem os anciãos compreendem O JULGAMENTO». 
------------------------------------------------------------------------- 
10 Por isso eu digo: “ESCUTA-ME, 
 expor o meu conhecimento também eu 
11 Vede! Esperei pelos vossos discursos,  
 dei ouvidos até às vossas razões... 
12 Tentei compreender-vos,  
 e eis que não existe para Job um censor,  respondendo 
 às suas palavras nenhum de vós... 
------------------------------------------------------------------------- 
17 Responderei, também eu a minha parte, 
 expor o meu conhecimento também eu,  
18 porque estou cheio de palavras;    
 pressiona-me um espírito no meu interior. 
19 Vê! O meu interior é como vinho por abrir,  
 como odres novos prestes a rebentar. 
20 Falarei e que exista um espaço para mim, 
 abrirei os meus lábios e responderei... 

 26 Vê, Deus é grande e nós não o conhecemos, 
 o número dos seus anos incalculável... 
29 Sim! Quem compreende as extensões da  nuvem 
 negra, os ruídos na sua tenda?... 
37,1 Também por esta, estremece  
 o meu coração e salta fora do peito. 
2 ESCUTAI! ESCUTAI o fragor da sua voz 
 e o estrondo que da sua boca sai… 
------------------------------------------------------------------------- 
5 Deus troveja com a sua voz maravilhosa,  
 e realiza grandes coisas que não conhecemos… 
7 Na mão de todo o ser humano coloca um selo   
 para que conheçam todos os homens a sua obra… 
------------------------------------------------------------------------- 
14 Dá ouvidos a isto Job,  
 está atento e compreende as maravilhas de Deus.  
15 «Conheces tu quando Deus as coloca,   
 e como faz brilhar a luz da sua nuvem? 
16 Conheces tu os movimentos da nuvem negra
 maravilhas perfeitas de conhecimento… 
22 Do norte vem o dourado,  
 e Deus é temido com majestade. 
23 A Shadday não o encontramos... 
  COM JUÍZO e muita justiça, ele não responde. 
24 Por isso, o temem os homens,  
 sem o ver todos os sábios de coração». 
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A relação entre as duas sequências extremas aparece sublinhada ao nível filológico e 
temático por uma forte correspondência entre a primeira passagem da sequência A1 (32,6b-
22) e a última passagem da sequência A2 (36,26–37,24), i.e. entre a passagem que abre e a 
que termina o grande discurso de Elihu. Ao nível filológico e temático evidencia-se, em 
primeiro lugar, a repetição da raiz yr’ («temer»), que abre e fecha o grande discurso de 
Elihu, e a insistência na raiz yd‘ («conhecer») e na raiz byn («compreender»), que 
sublinham a atmosfera intensamente sapiencial em que se situa o grande discurso de Elihu.  
 
 No início Elihu fala do temor (yr’) que o intimida diante dos que são idosos, referindo-se 
certamente a um temor de respeito, perante a experiência e o conhecimento adquirido por 
aqueles que tinham vivido um maior número de dias (32,6b). Esta dimensão é reforçada 
pela sua associação com o verbo «hesitar» (zh�l), que sublinha a circunspecção e prudência 
com que Elihu entra no debate: é possuído por um temor (yr’), mas também por um receio 
de confrontar o seu conhecimento com o conhecimento cristalizado da tradição. A 
referência ao temor aparece, de novo, no final do discurso. Porém, o sujeito de yr’ não é 
Elihu mas o próprio Deus, que «é temido com majestade» pelos «homens de coração» 
(37,22.24). O autor realiza um salto do temor dos anciãos para o temor de Deus. 
 
  A raiz yd‘ domina o desenvolvimento temático de ambas as passagens extremas: inicial 
(A1) e final (A2). Num primeiro momento, Elihu fala do receio que tem de «expor o seu 
conhecimento» diante dos anciãos (32,6b), retomando a mesma expressão para exortar Job 
a escutar (32,10) e para afirmar a sua determinação em responder a todas as palavras 
pronunciadas (32,17). Esta repetição sinaliza uma progressividade extraordinariamente bem 
construída: Elihu deseja expor o seu conhecimento, que sabe estabelecer um confronto com 
a tradição; um conhecimento que Job necessita escutar, porque é ele que lhe trará a resposta 
que os amigos não conseguiram encontrar. Na última passagem da sequência A2, a 
dinâmica do conhecimento centra-se, sobretudo, na impossibilidade de conhecer Deus. 
Num primeiro momento, Elihu declara a impossibilidade de conhecer Deus, porque ele é 
grande (36,26) e porque ele realiza coisas que não conhecemos (37,5). Esta impossibilidade 
é confirmada, posteriormente, por uma dupla interrogação sobre a eventualidade de Job 
poder conhecer o agir de Deus na natureza (37,15ª.16a). No interior desta declaração, Elihu 
fala curiosamente de um selo, remetendo a possibilidade deste conhecimento para uma 
intervenção exclusiva de Deus (37,7). A última vez que Elihu se refere ao conhecimento é 
precisamente para desafiar Job a considerar os limites da sua argumentação (37,19), 
estabelecendo uma curiosa inclusão com o seu desejo de expor o seu conhecimento 
(32,6b.10.17). 
 
 A raiz byn («compreender») apresenta igualmente um comportamento de grande 
relevância. Num primeiro momento (A1), esta raiz estabelece uma associação entre a 
afirmação «é um espírito (ela-sabedoria) que faz compreender» (32,8) e a declaração de que 
os anciãos «não compreendem o julgamento» (32,9), sugerindo que os anciãos não 
compreendem porque se situam fora deste espírito. Esta associação encontra um paralelo 
curioso no extremo final do discurso (A2), na interrogação «Quem compreende?» (36,29) e 
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na exortação «Está atento! Compreende» (37,14). Neste paralelo entrevemos que a 
verdadeira resposta à interrogação colocada por Elihu nos momentos finais do seu discurso 
se encontra logo no início: Quem pode compreender o agir imperscrutável de Deus? Só 
aqueles que se abrem ao espírito-sabedoria, porque só ele dá a compreensão. É neste sentido 
que devemos ler igualmente o último apelo que Elihu faz directamente a Job: «Está atento! 
Compreende» (37,14).  
 
 
Outras correspondências entre as sequências extremas 
 As duas sequências extremas aparecem ainda relacionadas com outras correspondências 
filológicas e temáticas. Entre elas, a associação entre o desejo de «responder» e o de «fazer 
justiça» (32,17; 36,2-4), entre as expressões «ver com luz» e «temer sem ver» (33,26-26; 
37,21-24), «abrir os ouvidos» e «instruir» (33,16; 36,10), atingindo um ponto crucial na 
oposição entre uma linguagem de acusação e a de louvor e, consequentemente, entre a 
atitude de desespero e a de contemplação (33,9-11 ;36,24-25). 
 
 Na primeira passagem da sequência A1 (32,6b.10.17), o desejo que Elihu manifesta de 
expor o seu conhecimento encontra um paralelo muito interessante na introdução da 
sequência A2 (36,2-4).  
 

Sequência A1 a (32,6b-22)  Sequência A2 Int. (36,2-4) 

 
17 Responderei,  
 também eu a minha parte, 
expor o meu conhecimento também eu,  
18 porque estou cheio de palavras;  
 pressiona-me um espírito no meu interior 

  
2 «Espera um pouco e eu te mostrarei,  
 porque (há)  ainda palavras em favor de Deus. 
3 Trarei o meu conhecimento de longe,  
 para aquele que me fez fazer justiça. 
4 Porque, na verdade sem mentira as minhas palavras, 
 perfeito no Conhecimento contigo.  

 
Porém, enquanto na sequência A1, o desejo de expor o conhecimento emerge numa 

relação intensa com o impulso que Elihu sente de «responder» a Job (32,17), na introdução 
à sequência A2, Elihu diz claramente que o propósito de «trazer o seu conhecimento» é 
«fazer justiça» ao seu criador. Este paralelo permite estabelecer uma associação entre 
«responder» e «fazer justiça». Ao procurar expor o seu conhecimento, Elihu responde a Job 
e dá justiça ao seu criador, insinuando que, ao serem incapazes de responder a Job, os 
amigos não foram capazes de «fazer justiça» àquele que os fez. Esta associação esconde 
uma acusação fortíssima à tradição, representada pelos amigos, denunciada por Elihu, como 
incapaz não só de responder como de dar a Deus a justiça que ele merece como Criador.  
 
 As duas últimas passagens (33,12-33 e 36,26–37,24 ) da Sequência A1 e A2 ligam-se 
pela repetição do verbo «ver» (r’h). Na sequência A1, o ver aparece num contexto de 
revelação em sonhos, como a evidência da salvação operada no ser humano. Depois de 
provado com a dor e de experimentar a proximidade da destruição, o ser humano é 
resgatado por intermédio de um anjo, intercessor. É no processo da sua restauração que se 
diz que o ser humano invocará a Deus e verá a sua face com alegria (33,26). Esta dimensão 
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ascendente do «ver» toma uma direcção descendente na expressão a minha vida com luz 
verá, afirmada depois que o ser humano confessa ter pecado e pervertido o que é recto 
(33,28).  
 
 

Sequência A1 a’ (33,12-33)  Sequência A2 a’ (36,26–37,24 ) 

 

26 Invocará a DEUS e ele ser-lhe-á favorável,  
 verá a sua face com alegria     
e fará tornar o ser humano à sua justiça. 
27 Repetirá aos homens, dizendo: “Pequei e o que é recto 
 perverti, mas ele não foi igual a mim. 
28 Preservou a minha alma de perecer na cova,  
 a minha vida com luz verá.” 
 

  

21 Mas, no momento eles não vêem a luz ,  
 brilhante ele nas nuvens,  
 um vento que passa e as afasta. 
22 Do norte vem o dourado      
 e Deus é temido (com) majestade. 
23 A Shadday não o encontramos, grande da sua força,  
 com juízo e muita justiça, ele não responde. 
24 Por isso, o temem os homens,  
 sem o ver todos os sábios de coração». 
 

 
Na sequência A2, Elihu retoma o verbo ver (r’h), para ilustrar simbolicamente, na 

imagem das nuvens que escondem a luz do sol (37,21), os momentos em que os seres 
humanos são incapazes de ver a presença Deus na sua vida, embora Deus brilhe nela, por 
detrás das nuvens, i.e. no mais além dos acontecimentos. As duas sequências evidenciam 
um jogo entre o sentido físico e simbólico do «ver». Elihu tenta mostrar a Job que o ser 
humano, recluso em si mesmo e nas suas experiências dolorosas, exige apenas uma 
presença e um ver físico (37,23), tornando-se incapaz de ver aquela que é a presença e a 
comunhão vital para a sua existência (33,26). Só o ser humano restabelecido, que admite 
confessar o seu pecado e a sua perversão, poderá ver a sua vida com luz, i.e. poderá ver a 
salvação que lhe é oferecida (33,28). Este ver coincide com o ver dos sábios de coração que, 
reconhecendo a presença e o dom de salvação inerente a todas as vicissitudes da existência 
humana, temem-no sem o ver (37,24).  
 
 A última passagem da sequência A1 (33,12-33) e a primeira da sequência A2 (36,5-21) 
aparecem unidas sob a certeza de uma intervenção de Deus. Esta intervenção é assinalada 
por um gesto que se repete em ambas as sequências: abre os ouvidos (33,16; 36,10.15).  
 

Sequência A1 a’ (33,12-33)  Sequência A2 a (36,5-21) 
 
15 No sonho, numa visão nocturna,  
 quando cai um  sono profundo sobre os homens,  em 
sonos sobre o leito, 
16 então ele abre os ouvidos dos homens 
 e com instrução ele (os) sela,  
17 para remover o ser humano do seu agir 
 e o orgulho do forte perdoar. 
 

  

8 E se os ata com cadeias,  
 apertados com cordas de aflição, 
9 mostra-lhes as suas acções  
 e as suas infidelidades porque se engrandeceram. 
 10 Abre os seus ouvidos à instrução   
 dizendo que retornem da iniquidade… 
15 Salva o aflito pela aflição,       
 e abre pelo sofrimento os seus ouvidos. 
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Na sequência A1, Elihu coloca este gesto num contexto de revelação durante o sonho, 
como garantia absoluta de que Deus fala (32,14-15). O objectivo deste gesto é instruir, 
remover o orgulho humano (33,16-17), impedindo-o da destruição e morte (33,18), ainda 
que esta instrução admita uma prova com dor e a proximidade de uma morte física (33,19-
22). Na sequência A2, Elihu retoma o gesto de abrir os ouvidos, num contexto 
particularmente marcado pela sua defesa do agir justo de Deus (36,6-7). No interior desta 
defesa, Elihu considera a possibilidade de um sofrimento que permite até mesmo ao justo 
encontrar-se com o orgulho, que o pode conduzir, como ao malvado, à iniquidade (36,8-10) 
ou à experiência surpreendente da salvação (36,15). As duas passagens (33,12-33 e 36,5-12) 
encontram-se, não apenas numa repetição filológica, mas precisamente na relação entre o 
gesto de abrir os ouvidos e a afirmação de uma instrução, considerada na sequência A1 
explicitamente como uma prova (33,19) e na sequência A2 como uma aflição e sofrimento 
(36,8-15). O seu objectivo imediato, em ambas as sequências, é o de levar o ser humano a 
um reconhecimento de si mesmo e de Deus; um reconhecimento que posteriormente se 
aplica a Job. Enquanto Job vê a prova e o sofrimento como uma destruição e aflição sem 
sentido, Elihu remete-os para uma perspectiva de revelação e de justiça divina, 
transformando-os numa ocasião extraordinária de salvação.  
 

 As passagens centrais de ambas as sequências, A1 e A2, encontram-se numa 
correspondência temática curiosamente centrada na oposição de dois tipos de discurso.  
 

Sequência A1 b (33,1-11)  Sequência A2 b (36,22-25) 
 

2 Eis que abro a minha boca 

 fala a minha língua no meu palato. 
3 Com rectidão meu coração, os meus dizeres  
 e conhecimento  meus lábios, puramente falam… 

9 “Puro eu, sem transgressão,  
 limpo eu, e não (há) perversão em mim. 
10 E contudo ele procura pretextos contra mim ele 
 considera-me como seu inimigo. 
11 Coloca em cepos os meus pés 
 vigia todos os meus passos”. 
 

  

22 VÊ, DEUS é sublime na sua força;  
 quem é como ele mestre? 
 23 Quem lhe indica contra ele o caminho   
 e quem lhe diz: «Cometeste injustiça»? 
24 Recorda-te de engrandecer a sua obra,  
 à  qual os homens prestaram atenção. 
 25 Todos os seres humanos a contemplam,  
 e os mortais a admiram de longe. 
 

 
Na sequência A1, a passagem central opõe o falar de Elihu, fortemente identificado com 

o da sabedoria (33,2-3), ao de Job, assinalado por um tom de profunda acusação (33,9-11). 
Na sequência A2, a mesma passagem central opõe a impossibilidade de acusar Deus de ser 
injusto (36,22-23) à atitude de recordar, engrandecer e contemplar o agir de Deus na 
história (36,24-25). O paralelismo temático entre estas duas oposições permite identificar a 
linguagem de acusação (Job) como uma linguagem inútil e imprópria e a linguagem da 
sabedoria (Elihu) como uma linguagem de memória, louvor e contemplação. Esta oposição 
permite situar o debate entre Job e Elihu como uma disputa de diferentes tipos de 
linguagem, à luz da qual Elihu pretende trazer Job de volta à realidade de um Deus 
imperscrutável e justo.  
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1.2 INTERPRETAÇÃO 
 
 As correspondências encontradas oferecem à relação entre as duas sequências extremas a 
seguinte configuração temática: 
  

Sequência A1              Sequência A2 

a - primeira passagem           a - primeira passagem 
 Temor dos anciãos             DEUS É PODEROSO 
 Expor o meu conhecimento          abre os ouvidos à instrução e salva 

Os anciãos não compreendem              

b - segunda passagem           b - segunda passagem 
Linguagem da sabedoria / insensato        Linguagem do insensato/sabedoria 

a’ - terceira passagem            a’- terceira passagem 
DEUS FALA,               Não podes conhecer Deus   
abre os ouvidos, instrui e salva         Compreende as maravilhas de Deus 

                  Temor de Deus 
 

 
 
O temor dos anciãos 

A primeira disposição que assinala a intervenção de Elihu é a do temor dos anciãos 
(32,6c). Nela, Elihu mostra reconhecer a diferença em dias e, consequentemente, em 
importância, entre ele e os anciãos, defendendo a verdade deste reconhecimento e temor, na 
oportunidade que deu «aos dias de falarem, darem a conhecer a sabedoria» (32,7). Este 
aspecto evidencia que Elihu entra no debate com uma disposição de reverência pela 
tradição, mas também que a sua presença é muito anterior ao momento em que a sua voz 
irrompe. Elihu escutou os lamentos e o desespero de Job mas também as respostas dos 
amigos, dando-lhes a oportunidade de dar a conhecer a sabedoria (32,7), esperando, 
prestando ouvidos (32,11) e tentando compreender a validade dos seus argumentos (32,12). 
Elihu conhece, portanto, o debate que o antecede entre Job e os amigos, entre o ser humano 
sofredor e uma compreensão religiosa consignada na tradição.  

 
Curiosamente, Elihu afirma que aquilo que o impele a responder a Job é resultado de um 

impulso do espírito-sabedoria, que o move a colocar o seu conhecimento e a responder a 
Job. Distingue-se dos anciãos não só pelo número de dias mas por uma permeabilidade à 
acção deste espírito-sabedoria que lhe permite entrever que a sabedoria e a compreensão do 
julgamento não são apanágio dos que são maiores em dias (32,9). Por isso, intervém com 
um desejo expresso de expor o seu conhecimento, respondendo a Job e implicitamente aos 
amigos (32,6b-22). Depois de ter clarificado a sua disposição e fundamentado a autoridade 
da sua intervenção, Elihu detém-se numa distinção importante entre a sua linguagem e a de 
Job, que traça como uma oposição entre linguagem da sabedoria e a do insensato (33,1-11), 
concretizando a possibilidade de Deus falar e agir em sonhos, como um modo de instruir-
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provar e restaurar-salvar (33,12-33). Agora que Elihu fala, Job é chamado a fazer silêncio 
(32,31b.33b) e a escutar a sabedoria que os anciãos foram incapazes de dar a conhecer 
(33,33b). O temor da tradição é atravessado por um impulso do espírito, com a finalidade 
última de «expor o conhecimento» e de «ensinar a sabedoria». 
 

 
O temor de Deus  

Quando Elihu termina o seu grande discurso, volta a falar de temor, que já não é um 
«temor dos anciãos (tradição)» mas um «temor de Deus» (37,22-24). O contexto imediato é 
profundamente marcado por um apelo à contemplação da grandeza imperscrutável de Deus, 
impossível de abarcar pelo conhecimento. O percurso agora proposto por Elihu assume um 
caminho inverso ao realizado na primeira sequência (36,2–37,24). A afirmação de que 
«Deus fala» (A1 a’) é retomada pela declaração de que «Deus é poderoso» (A2 a), o gesto 
de abrir os ouvidos e o tema da instrução-prova e da restauração-salvação extravasam o 
campo da revelação e da intercessão e são aplicados directamente à sua argumentação sobre 
o agir justo de Deus (36,5-21).  

 
A linguagem da sabedoria e da insensatez (A1b) é concretizada na oposição entre o 

absurdo implícito das declarações de Job e o louvor das gerações passadas (A 2b). A 
linguagem da sabedoria, o conhecimento dos lábios e a pureza das palavras aparecem num 
canto, que é fruto de contemplação e de admiração (36,22-25), que supera as palavras 
amargas de acusação. O conhecimento de Elihu é mostrado como o seu conhecimento de 
Deus: Deus é grande, imperscrutável e impossível de dominar pelo conhecimento. O ser 
humano não pode conhecer a Deus ou controlar o seu agir, mas pode compreender as suas 
maravilhas e a sua presença insondável em todas as vicissitudes da condição humana 
(37,14). A contemplação do agir imperscrutável de Deus (A2 a’) inclui uma abertura ao 
espírito-sabedoria como a única capaz de superar os limites do conhecimento humano de 
Deus (A1 a). Foi certamente à luz desta contemplação que Elihu tentou compreender os 
amigos de Job (32,12a) e viu que não existe ninguém que responda às palavras de Job 
(32,12bc). Os anciãos isolados nas suas convicções e na linguagem cristalizada da tradição 
não se abrem a este espírito-sabedoria; por isso, não compreendem o julgamento, não 
atingem a insondabilidade de Deus nem do seu desígnio salvífico.  

 
É só mesmo no fim, que o temor dos anciãos (tradição) é superado por uma reverência 

absoluta de um Deus que se manifesta poderoso (36,5-21), sublime (36,22-25) e grande 
(36,26-37,24); que, não se domina pelo conhecimento mas que se crê presente na história 
humana (37,1). É este o temor dos sábios de coração, que o temem sem o ver, i.e. 
reverenciam-no sem ter necessidade de um encontro directo com Deus, no qual possam 
debater o seu agir e o seu julgamento (37,22). Elihu não se identifica expressamente com 
estes sábios de coração; no entanto, a oposição estabelecida entre o temor e o receio de 
intervir perante a tradição e um temor de reverência, entre um mero respeito diante dos 
homens e uma contemplação reverente da presença insondável de Deus, delimita e assinala 
o horizonte em que Elihu coloca a sua intervenção e resposta a Job, e consequentemente, 
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toda a sua argumentação.2 Os anciãos defendem um Deus que dizem conhecer, Elihu 
garante um Deus que experimenta como imperscrutável mas presente. O sofrimento do 
justo não é nem a evidência de um pecado oculto (amigos) nem de uma ausência ou 
injustiça de Deus sem sentido (Job). Deus está profundamente presente, intervém no 
sofrimento do justo, abre-lhe os ouvidos e instrui sempre com desígnios de salvação. Por 
isso, a resposta de Elihu não é apenas mais uma a acrescentar a todas as precedentes, mas 
um «fazer justiça a um Deus», sempre presente na vida humana como criador e salvador. 
Elihu teme a tradição; porém, a sua incapacidade de resposta a Job impulsiona-o a colocar 
perante este conhecimento particular que tem de Deus. Este concretiza-se num caminho 
totalmente orientado para o verdadeiro temor – o «temor de Deus» – que Elihu descreve 
como totalmente absorto na contemplação da presença e intervenção criadora de Deus.  

 
 
 

2. A SIMETRIA ENTRE AS SEQUÊNCIAS CENTRAIS  
 
2.1 COMPOSIÇÃO 
 
 As duas sequências centrais (B1 34,2-37 e B2 35,2-16) apresentam uma composição 
muito diversa: a primeira é composta por três passagens (34,2-15; 16-33; 34-37) e a 
segunda é constituída por apenas uma (35,2-16). Esta diversidade é superada por uma forte 
unidade filológica e temática, centrada no tema e vocabulário da justiça. 
 
 

Sequências B1 (34,2-37) B2 (35,2-16) 
 
passagens 
 
 

 
B1 a (34,2-15) 
B1 b (34,16-33) 
B1 a’ (34,34-37) 

 
 
B2 (35,2-16) 

 

 
2 Alguns autores interpretam a alusão ao temor apenas como uma figura de retórica, que visa 

unicamente sublinhar o modo humilde com que Elihu inicia os seus discursos, criando um absoluto 
contraste com a impetuosidade da sua argumentação [cf. HABEL, 449; HARTLEY, 433; H.-M. WAHL, Der 
Gerechte Schöpfer, 36-70]. Nós propomos uma interpretação baseada no conjunto da composição que 
permita alargar a menção ao «temor» a um debate profundamente orientado para uma reflexão crítica 
sobre a tradição.  
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A primeira passagem e a Sequência B2 
 

Sequência B1 a (34,2-15)  Sequência B2 (35,2-16) 
2 «Escutai, sábios, as minhas palavras,  
 e vós conhecedores, dai-me ouvidos! 
3 Porque o ouvido, as palavras examina,    
 como a boca saboreia o alimento. 
4 O direito examinemos entre nós,     
 conheçamos entre nós o que é bem. 
5 Porque disse Job: “Eu sou justo,      
 mas Deus afasta o meu direito. 
6 Contra o meu direito passo por mentiroso;    
 estou ferido com flechas, sem transgressão.  
7 Quem é forte como Job,        
 que bebe sarcasmo como água,  
8 que faz estrada em companhia de iníquos,   
 andando com homens malvados?  
9 Porque ele disse: “De nada APROVEITA ao forte   
 ser agradável com Deus”. 
10 Por isso, homens de coração, escutai-me!  

Longe de Deus a maldade      
 e de Shadday a injustiça  
11 Pois, a obra do ser humano ele RETRIBUI,  

e o comportamento do homem  ele o compensa. 
12 Na verdade, Deus não age como malvado, 
 e Shadday não entorta o direito. 
13 Quem (lhe) confiou a terra 
 e quem dispôs o mundo inteiro? 
14 Se dirigisse para ele o seu coração, 
 e o seu espírito e o seu sopro ele tomasse, 
15 morreria toda a carne juntamente     
 e o ser humano ao pó retornaria. 
 

 2 Isto pensas (ser) o direito?     
 dizer “A minha justiça diante de Deus”,  
3 quando dizes o que importa para ti?   
 o que APROVEITAREI sem o meu pecado? 
4 Eu tornar-te-ei palavras    
 e aos teus amigos (que estão) contigo. 
5 Contempla os céus e vê,  
 Presta atenção às nuvens mais altas que tu. 
6 Se pecas, que fazes contra ele?    
 Se aumentas a tua revolta, que lhe fazes? 
7 Se és justo que lhe dás?      
 Que é que da tua mão ele recebe? 
 8 Para um homem como tu a tua maldade  
 e para um filho de homem a tua justiça. 
9 Sob grandes opressões eles gritam,    
 clamam sob o braço dos poderosos, 
10 sem que diga: “Onde está o Deus que me fez,   
 que inspira cânticos durante a noite? 
11 que nos ensina mais que aos animais da terra 
 e do que os pássaros dos céus nos faz mais sábios? 
12 Então gritam mas ele não responde,  
 diante da exaltação dos malvados. 
13 Na verdade Deus não escuta o discurso vazio 
 e Shadday não presta atenção, 
14 muito menos quando dizes que não presta atenção,   
 que um julgamento está diante dele e tu esperas, 
15 que a sua ira não pune       
 nem conhece o excesso da loucura. 
16 Sim, Job para o vazio abre a sua boca,    
 sem conhecimento palavras multiplica. 

  
 A relação entre as duas sequências centrais aparece sublinhada ao nível filológico e 
temático por uma correspondência intensa entre a primeira passagem da sequência B1 
(34,2-15) e a única passagem da sequência B2 (35,2-16). Esta correspondência é evidente 
na insistência na raiz ’mr («dizer»), disposta numa relação estreita com a raiz s�dq («ser 
justo») e o termo mišpāt� («direito»), e ainda na repetição dos termos «retribuição» e 
«proveito».  

 
Num primeiro momento, a insistência na raiz ’mr («dizer») orienta o debate para a 

declaração de Job: «Eu sou justo, mas Deus afasta o meu direito» (34,5ab). Elihu coloca 
esta afirmação estrategicamente entre o discernimento que os sábios fazem do direito (34,3-
4) e as imagens «beber sarcasmo como água» e «andar em companhia de iníquos», 
estabelecendo uma fronteira entre os que são sábios e Job (34,7-8). Os sábios procuram 
discernir o direito e conhecer o que é o bem, Job considera-se justo e confina a questão da 
justiça divina à equação de um proveito egocêntrico, que declara não existir (34,9). Esta 
relação entre a declaração da justiça de Job e a sua questão do proveito reaparece, 
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curiosamente, no início da sequência B2 (35,2-3). Porém, enquanto na sequência B1 eles 
são um motivo importante para lançar uma defesa da justiça de Deus (34,10-15), na 
sequência B2 servem apenas para confinar a justiça de Job ao espaço do humano (35,8).  
 
 A primeira passagem da sequência B1 e a passagem da sequência B2 encontram ainda 
uma correspondência entre os termos «retribui» e «proveito». Na sequência B1 Elihu situa a 
questão da recompensa num contexto de defesa cerrada da justiça de Deus (34,10-15). Deus 
é justo não só porque não pratica a maldade nem a iniquidade, mas também porque retribui 
o agir humano (34,10-11). A afirmação de Job «de nada aproveita» não tem qualquer 
fundamento (34,9). Quando Elihu retoma a questão do proveito, na sequência B2, fá-lo de 
novo num confronto entre uma declaração de justiça maior (35,2-3) e uma linguagem 
absurda que parece não entender a diferença de Deus (35,5-7) nem clamar com 
reconhecimento (35,9-12). Enquanto Deus, na sua justiça, sabe reconhecer, recompensar, a 
justiça de Job confina-se aos limites estreitos da sua compreensão humana e é, portanto, 
uma justiça para Job e para um ser humano como ele (35,8).  
 
 
Outras correspondências entre as sequências centrais 

As duas sequências centrais aparecem ainda marcadas por outras correspondências 
filológicas e temáticas: a referência curiosa ao grito que o ser humano dirige a Deus (34,28 
e 35,9.12), colocado no centro da sequência B1 e no centro da única passagem da sequência 
B2, e a declaração final de que Job fala sem conhecimento (34,35 e 35,16). 
 

Sequência B1 b (34,16-33)  Sequência B2 (35,2-16) 
 

26 Como malvados os fere,  
 num lugar visível, 
27 porque eles se afastam dele,   
 e todos os seus caminhos não compreendem 
28 para fazer chegar a si o grito do pobre  
 e o grito dos oprimidos escuta. 

  

9 Sob grandes opressões eles gritam,  
 clamam sob o braço dos poderosos, 
10 sem que diga: “Onde está o DEUS que me fez,   
 que inspira cânticos durante a noite?... 
12 Então gritam mas ele não responde,  
 diante da exaltação dos malvados. 
 

 
Na sequência B1, o sujeito deste grito é explicitamente o pobre e o oprimido que, num 

contexto de absoluta imparcialidade (34,19), vigilância de Deus (34,20-21) e punição do 
malvado (34,24-27), Elihu afirma ser um grito que Deus escuta (34,28). Na sequência B2, o 
sujeito do grito é um pouco menos definido: fala-se dos que gritam sob grandes opressões 
(35,9), de um grito de hipócritas (35,10-11), e de um grito diante de malvados e orgulhosos 
ao qual Deus não responde (35,12). Apesar da repetição filológica e da invocação de uma 
mesma realidade teológica de gritar a Deus, Elihu estabelece uma oposição entre dois tipos 
de grito: o grito do pobre que emerge da punição dos poderosos (34,28) e o grito que brota 
dos que se dirigem a Deus sem qualquer reconhecimento do seu agir criador (35,12).  
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As duas sequências centrais aparecem também marcadas pela repetição da expressão 
sem conhecimento. Esta expressão aparece na parte final de ambas as sequências (34,35a e 
35,16), assumindo um carácter conclusivo no confronto estabelecido entre a justiça de Deus 
e a justiça de Job. Na sequência B1, Elihu coloca esta expressão na boca dos homens de 
coração e do sábio que o escuta, como um primeiro juízo acerca das palavras pronunciadas 
por Job. 
 

Sequência B1 a’ (34,34-37)  Sequência B2 (35,2-16) 
 

34 Os homens de coração dir-me-ão  
 e o forte sábio que me escuta: 
35 “Job sem conhecimento fala,  
 e as suas palavras sem compreensão!”. 
36 Seja examinado Job a fundo, 
 nas respostas de homens de iniquidade, 
37 porque acrescentou ao seu pecado a transgressão,  
 Fere-se o meio de nós  
 e multiplica os seus discursos contra Deus. 
 

  

13 Na verdade Deus não escuta o discurso vazio 
 e Shadday não presta atenção, 
14 muito menos quando dizes que o não presta atenção,  
 que um julgamento está diante dele e tu esperas, 
15 que a sua ira não pune      
 nem conhece o excesso da loucura. 
16 Sim, Job para o vazio abre a sua boca,  
 sem conhecimento palavras multiplica. 
 

 

Na sequência B2, a expressão sem conhecimento constitui uma espécie de conclusão 
inevitável, que Elihu coloca como um segundo juízo, diante de uma cadeia de acusações 
feitas a Deus, de não realizar o direito: ser indiferente, não julgar, não punir nem conhecer 
(35,14-15). O paralelismo entre as duas sequências consuma-se na associação que a 
repetição do falar sem conhecimento permite estabelecer entre o acto de multiplicar 
discursos contra Deus e o acto de abrir a boca para o vazio: o primeiro justifica uma 
continuação do debate (34,34-37) e o segundo coloca-lhe um termo (35,16).  
 
 
Duas perguntas ao centro 

As duas sequências (B1 e B2) colocam no centro do discurso duas perguntas pelas quais 
Elihu questiona directamente Job sobre a sua compreensão da justiça de Deus e da sua 
própria justiça.3 

 
Sequência B1 b (34,36-33)  Sequência B2 (35,2-16) 

 

16 Portanto, compreende e escuta isto, 
 dá ouvidos ao som DAS MINHAS PALAVRAS! 
17 Pode aquele que odeia o direito governar, 
 e se é um grande justo tu condenas? 
18 dizendo a um rei: ‘Malvado!’ 
 e ‘Iníquo’ aos príncipes?  
 

  

2 Isto pensas (ser) o direito?     
 dizer “A minha justiça diante de Deus”,  
3 quando dizes o que importa para ti?   
 o que aproveitarei sem o meu pecado? 
4 EU tornar-te-ei PALAVRAS    
 e aos teus amigos (que estão) contigo. 

 
3 Sobre a importância da questão colocada no centro da composição cf. Th. BOYS; J. FORBES e N.W. 

LUND, in R. MEYNET, “The Question at the Centre, 200-214. 



CAP. V: O conjunto do discurso 
 
300 

Na sequência B1, Elihu questiona Job sobre a incoerência dos seus argumentos: se Job 
estivesse certo, i.e. se Deus «odiasse o direito», não poderia governar o mundo. Se Deus 
governa é porque é justo. Admitir o contrário é um absurdo; é o mesmo que querer 
condenar alguém que é um grande justo (34,16-17). Trata-se, por isso, de uma pergunta 
retórica que pretende evidenciar o absurdo suscitado pelas palavras de Job e sublinhar a 
certeza de um agir justo de Deus, que Elihu reconhece como um justo poderoso, imparcial 
(34,19), que tudo observa e vê (34,21), nomeadamente as obras dos poderosos (34,25). Na 
sequência B2, Elihu chama a atenção de Job para a imprudência de querer identificar o 
direito com uma defesa da sua justiça, principalmente quando a justiça dos argumentos 
toma como medida absoluta a questão do proveito (35,2-3). Estas duas perguntas tornam-se 
o eixo da dinâmica que envolve toda a parte central: mostrar o absurdo criado pelas 
afirmações de Job, que declaram a sua justiça e pressupõem a injustiça de Deus. Ao 
aparecer como o centro do discurso, esta dinâmica surge como o nervo vital do 
conhecimento que Elihu deseja mostrar a Job (A1) e da justiça que ele deseja «dar ao 
criador» (A2). 
 
 
2.2 INTERPRETAÇÃO 
 
 As correspondências encontradas oferecem à relação entre as duas sequências centrais a 
seguinte configuração temática: 
  

Sequência B1            Sequência B2 

(B1 a)               (B2) 
Examinemos o direito           Isto pensas ser o direito?    

Sou justo              Se és justo o que lhe dás?    
Deus entorta o meu direito          Para um como tu a tua justiça 

(B1 b) 
O grito do oprimido escuta          Ao grito orgulhoso não responde 
 

 
Não és mais justo do que Deus / Sou justo /Não és justo – Este é o grande debate 
Bovati p. 286 … 

Ironicamente, Elihu opõe o sábio, que se define pela sua opção pelo direito e pelo que é 
o bem, a Job que se declara justo, acusando Deus de entortar o seu direito (34,5). Job pensa 
que é um justo, só porque se considera um inocente. Todavia, esquece que ao sobrepor a 
declaração do proveito de uma relação com Deus à escolha sábia do direito, se situa no 
âmbito de uma perversão. Job desconhece a soberania da justiça de Deus e a consequente 
impossibilidade de atingi-lo com o bem ou o mal. Job não é mais justo que Deus e a sua 
compreensão é «para um como ele». Bovati p. 101 è verdade que Deus atacou Job… 
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Desconheces o grito que Deus escuta 
Curiosamente, Elihu opõe à escuta do grito do oprimido (34,28) a não-resposta ao grito 

do orgulhoso (35,12). O verbo escutar aparece só num segundo momento, quando Elihu 
fala de um discurso vazio que Deus não escuta, estabelecendo uma associação entre o grito 
dos orgulhosos e as palavras de Job. Na perspectiva de Elihu, Job grita como um orgulhoso, 
desconhecendo totalmente o grito que Deus escuta. Os seus discursos são vazios, porque 
evidenciam um não-conhecimento de Deus e da sua justiça. Este conjunto de 
correspondências permite localizar, no interior do grande discurso de Elihu, um debate 
presidido por um discernimento sábio do direito, que procura o que é bem evitando 
comparações entre a justiça humana e a justiça divina; uma escolha que sabe discernir a 
diferença absoluta de Deus, impossível de influenciar com boas ou más obras humanas. 
Declarar que Deus entorta o direito é como soltar um grito de malvado ao qual Deus não 
responde.   
 
 
3. OUTRAS SIMETRIAS ENTRE AS QUATRO SEQUÊNCIAS 
 
3.1 ASPECTOS FORMAIS 
 
 Seleccionámos apenas as correspondências que nos parecem assumir uma maior 
relevância na dinâmica do discurso, relegando as restantes para outros estudos posteriores 
particularizados num ou outro aspecto, de uma ou mais sequências. 
 

Sequência A1 a’ (33,12-33)  Sequência B1 a’ (34,34-37)  Sequência B2 (35,2-16) 
 

27 Repetirá aos homens, dizendo: 
“PEQUEI e o que é recto perverti,  
 mas ele não foi igual a mim. 
28 Preservou a minha alma perecer na 
cova,,  
 a minha vida com luz verá.” 
29 Vê! Tudo isso fará DEUS  
 duas ou três vezes com o forte, 
30 para fazer voltar a sua alma da 
 cova, 
 e iluminar com a luz os que vivem.  
 

  

34 Os homens de coração dir-me-ão  
 e o sábio forte que me escuta: 
35 “Job sem conhecimento fala,  
 e as suas palavras sem 
 compreensão!”. 
36 Seja examinado Job a fundo,  
 nas  respostas de homens de  
 iniquidade, 
37 porque acrescentou ao seu 
 PECADO a transgressão,  
 Fere-se no meio de nós 
 e multiplica os seus discursos 
 contra Deus». 
 

  

2 Isto pensas (ser) o direito? 
  dizer “A minha justiça diante de 
Deus”,  
3 quando dizes o que importa para ti? 
 (ou) o que aproveitarei sem  
 O MEU PECADO? 
4Eu tornar-te-ei palavras e aos teus 
 amigos (que estão) contigo. 
5 Contempla os céus e vê, e  presta 
atenção às nuvens mais altas que 
tu. 
6 SE PECAS, que fazes contra ele? 
 Se aumentas a tua revolta, que 
 lhe fazes? 
 

 
 As sequências A1, B1 e B2 aparecem ligadas pela repetição da raiz h�t’ («pecar»). Na 
sequência A1 esta raiz integra a confissão do homem provado e restaurado. A expressão «o 
que é recto perverti» explica este pecado como uma corrupção da rectidão, que o ser 
humano sublinha como algo que o distingue em absoluto de Deus («ele não foi igual a 
mim», 33,27). Na sequência B1 a raiz h�t’ é retomada no substantivo ha�t�tā’ como 
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parte da justificação para continuar o debate com Job. A sequência B2 retoma a forma 
verbal h�t’ e o substantivo ha�t�tā’ , no primeiro caso para situar ironicamente a 
linguagem perversa de Job (35,3) e, no segundo caso, como um argumento que declara a 
impossibilidade de influenciar e dominar o agir de Deus com boas ou más acções (35,6).  
 

Sequência A1 a’ (33,12-33)  Sequência B2 (35,2-16) 
 

31 Presta atenção, Job, escuta-me   
 faz silêncio enquanto eu falo. 
32 Se tens palavras, responde-me,     
 fala, porque eu desejo a tua justiça. 
33 Mas se não tens, tu escuta-me   
 faz silêncio, EU ensino-te A SABEDORIA. 

  

9 Sob grandes opressões eles gritam,  
 clamam sob o braço dos poderosos, 
10 sem que diga: “Onde está O DEUS que me fez,  
 que inspira cânticos durante a noite? 
11 que nos ensina mais que aos animais da terra  
 e do que os pássaros do céus NOS FAZ MAIS SÁBIOS? 
 

 
As sequências A1 e B2 repetem ambas uma única vez a raiz ’lp («ensinar»), na forma 

Pi.. No entanto, enquanto na sequência A1 o sujeito do verbo é Elihu, que declara ensinar a 
sabedoria a Job (33,33), na sequência B2 o sujeito é o próprio Deus (35,11). Curiosamente, 
em ambas as sequências o verbo ’lp aparece coordenado com a raiz h��km («ser sábio»). 
Num primeiro momento, Elihu promete a Job ensinar-lhe a sabedoria, apelando ao seu 
silêncio e escuta (33,33). Enquanto Job persistir com os seus argumentos inadmissíveis, não 
pode aceder nem à sabedoria nem ao seu ensino. Num segundo momento, Elihu fala de um 
reconhecimento de Deus que nos ensina e nos torna sábios, mais do que a qualquer um dos 
animais (35,11).  
 

Sequência B1 b (34,16-33)  Sequência A2 a (36,5-21) 
 

17 Pode aquele que odeia o direito governar  
 e se é um JUSTO PODEROSO, tu o condenas  
18 dizendo a um rei: “Inútil”        
 e “Inútil!” aos príncipes?  
19 (Ele) que não levanta a face para os potentes  
 e não distingue o rico do pobre,  
 porque todos são obra das suas mãos. 
20 Num instante morrem, a meio da noite   
 são agitados, o povo, e desaparecem,    
 e serão removidos, o forte, sem a mão, 
21 porque os seus olhos sobre os caminhos do homem  
 e todos os seus passos ele vê; 
22 nenhuma escuridão e nenhuma obscuridade,  
 onde se possam esconder os que praticam a iniquidade. 
 

  

5 Vê, DEUS é PODEROSO e não recusa,  
 poderoso forte de coração. 
 6 Não deixa viver o malvado      
 e o direito aos aflitos dá. 
7 Não afasta do justo os seus olhos,  
 e com reis no trono os senta para sempre e são 
 exaltados. 
 8 E se os ata com cadeias,   
 apertados com cordas de aflição, 
 9 mostra-lhes as suas acções     
 e as suas infidelidades porque se engrandeceram.  
10 Abre os seus ouvidos à disciplina dizendo que 
retornem da iniquidade. 

 
As sequências B1 e A2 aparecem também ligadas por uma referência aos «olhos» de 

Deus, que Elihu defende nunca se afastarem dos caminhos do ser humano em geral (34,21), 
nomeadamente do justo (36,7). Em ambas as ocorrências, Deus é mencionado 
implicitamente pelo uso da terceira pessoa. Porém, enquanto na sequência B1 a expressão 
os «seus olhos» (‘ênâw) aparece precedida de um kî, numa tentativa de justificar que Deus é 
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um «justo poderoso (kabbîr)», imparcial e garante de justiça (34,17.19-20), na sequência 
A2 a mesma expressão aparece precedida de uma referência explícita a Deus como 
poderoso (kabbîr) que pune o malvado e dá o direito ao aflito (36,7). 
  

Sequência B2 (35,2-16)  Sequência A2 b (36,22-25) 
4 Eu tornar-te-ei palavras     
 e aos teus amigos (que estão) contigo. 
5 Contempla os céus e vê,    
 E presta atenção às nuvens mais altas que tu. 
6 Se pecas, que fazes contra ele?    
 Se aumentas a tua revolta, que lhe fazes? 
7 Se és justo o que lhe dás?     
 Que é que da tua mão ele recebe? 

 22 Vê, Deus é sublime na sua força;  
 quem é como ele mestre? 
 23 Quem lhe indica contra ele o caminho  
 e quem lhe diz: «Cometeste injustiça»? 
 24 Recorda-te de engrandecer a sua obra,  
 à qual os homens prestaram atenção. 
 25 Todos os seres humanos a contemplam,    
 e os mortais a admiram de longe. 

 
As sequências B2 e A2 aparecem ainda relacionadas pela repetição da raiz nbt� 

(«contemplar»). Na sequência B2, esta raiz aparece no impv. mas. sing. Pi., numa tentativa 
de estimular Job a reconhecer a diferença e a soberania de Deus, visível na distância do céu, 
impossível de atingir com a acção humana (35,5-7) ou com o grito hipócrita (35,9-12). Na 
sequência A2, Elihu repete a raiz nbt� no imp. Hif., de novo numa tentativa de persuadir 
Job a entender o absurdo das suas declarações de injustiça contra Deus e a mudar a sua 
atitude. Fá-lo desafiando-o a recordar o louvor feito desde sempre ao agir de Deus na 
criação, indicado como um agir que outros prestaram atenção, admiraram e contemplaram 
(36,22-25).  
 
 
3.2 INTERPRETAÇÃO 
 

 As correspondências encontradas permitem entrever, na dinâmica da argumentação de 
Elihu, uma orientação clara para a definição daquilo que ele pensa ser o rosto do pecado de 
Job e o rosto da justiça divina. 
 
O rosto do pecado de Job 
 No centro do seu discurso (B1 e B2), Elihu remata a sua defesa de um agir justo de Deus 
acusando Job de «falar sem conhecimento» (34,35; 35,16): «multiplica palavras contra 
Deus» e «abre a boca para o vazio» (34,37c; 35,16a). Num primeiro momento, Elihu 
justifica esta acusação, declarando «porque acrescentou ao seu pecado a revolta». Num 
contexto alargado, este pecado e revolta de Job aparecem ligados a um dizer, manifesto 
numa acusação directa a Deus de mudar o seu direito (34,6) e de lhe negar o julgamento 
(35,14-15). Esta disposição retórica permite a Elihu situar a culpa de Job no campo da sua 
linguagem, confirmada na confissão de culpa do ser humano regenerado e salvo: «pequei e 
o que é recto perverti» (33,27). A culpa de Job não se situa no âmbito do agir, mas sim no 
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falar. 4 Por isso, Elihu associa à afirmação de pecado a declaração de «revolta» e «perversão 
do que é recto». Os amigos de Job e a tradição que eles representam tentam defender a 
certeza de um pecado oculto; Elihu aponta o absurdo de uma linguagem que se compara à 
de «homens iníquos», que pensam apenas no proveito de uma relação, desconhecendo o 
desígnio que Deus tem sempre de salvação.  
 

A sabedoria que Elihu deseja ensinar a Job é a consciência do absurdo de uma 
linguagem sobre e contra o agir de Deus (33,33); uma sabedoria que tem necessidade do 
silêncio e da escuta de Job (33,31.33) e do reconhecimento humano de Deus como criador 
(35,11). Realizada indirectamente pelo sábio ou directamente por Deus, esta sabedoria 
adquire, num paralelismo com a expressão inicial «dar a conhecer a sabedoria», a grandeza 
da participação num conhecimento que a tradição (amigos) ou aqueles que gritam só com 
fins interesseiros (Job) são incapazes de compreender e de obter. É o conhecimento e a 
sabedoria dos que são sábios de coração, que temem a Deus sem o ver, i.e. sem o dominar 
ou controlar. 
 
 
O rosto da justiça divina 

O lugar estratégico que Elihu atribui à expressão «os seus olhos» permite entrever a 
configuração que ele oferece ao rosto da justiça divina. A certeza do cuidado e atenção de 
Deus para com o agir de todo o ser humano (’îš), nomeadamente o agir do malvado (34,21-
22), garante a veracidade da sua justiça para com o justo (36,7bc). O sofrimento do justo 
não pode ser tomado como evidência de uma injustiça de Deus, que inverte a retribuição do 
bem, deixando impune o malvado. O justo tem como certo o «olhar», o cuidado e a 
protecção de Deus. Se sofre, não é sem sentido, tem como certa a instrução de Deus e, pela 
sua escuta e pelo seu serviço, acede à salvação (36,8-15). A revolta e a perversão do que é 
recto, «os juízos de malvado» e o desejo de recompensas apenas levam Job à destruição, 
afastando-o da certeza da bondade desmedida de Deus (36,11-15). Elihu sugere como 
caminho do sentido para o sofrimento de Job, não a acusação contra Deus (Job) nem a 
acusação contra Job (amigos), mas a contemplação da soberania (35,5-7) e do agir criador 
de Deus (36,22-25).  

 
A centralidade que este agir criador apresenta no conjunto da sequência A2, permite 

entrever a contemplação do agir soberano de Deus em duas direcções complementares: 
como a certeza de uma justiça para com o malvado e o aflito, que prevê um sentido para a 
aflição do justo (36,5-21 A2 a); e como a certeza de, que apesar da insondabilidade e a 
impossibilidade de dominar Deus pelo conhecimento, é possível reverenciar-temer (36,26–
37,24 A2 a’). O agir justo de Deus é tão difícil de entender como o seu poder sobre os 
fenómenos da tempestade. No entanto, o seu desígnio de salvação persiste para além da 

 
4 Note-se a ênfase extraordinária na repetição do verbo ’mr («dizer») e dbr («falar») e nos 

substantivos millîn («palavras») e dābār («discursos»), colocados, por vezes, em pontos estratégicos do 
debate (32,7.10.13.16.20; 33,2.8.13..27.31.32; 34,5.9.18.31.33-35.37; 35,2-4.10.14.16; 36,2.4; 37,6). 
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dificuldade; ele é maravilha perfeita de conhecimento, que só os sábios de coração sabem 
reconhecer e temer. A contemplação de um Deus soberano, impossível de atingir com um 
comportamento humano ou com hipocrisia (35,4-12), assume contornos notáveis numa 
integração do agir justo de Deus, numa criação e numa existência histórica que antecede e 
transcende as vicissitudes do drama de Job.  

 
 

4. A INTRODUÇÃO E O CONJUNTO DO DISCURSO 
 
4.1 RELAÇÃO COM AS QUATRO SEQUÊNCIAS 
 

 A correspondência filológica e temática entre a introdução e as quatro sequências é 
consolidada fundamentalmente pela repetição filológica das raízes s�dq («ser justo»),‘nh 
(«responder») e rš‘ (condenar).  
 

Introdução (32,1-6a)  Sequência B1 a (34,2-9)  Sequência A1 b (33,1-11) 
 

1 Então, pararam aqueles três homens de 
 responder a Job, porque ele (se 
 considerava) justo aos seus olhos. 
2 Então irou-se Elihu filho de Barachel,  
de Buz, da família de Ram contra Job,  
 irou-se a sua face,  
 por afirmar a sua justiça e a sua vida 
 maior de Deus. 
3 Contra os três companheiros irou-se a sua 
 face, por não terem encontrado 
 resposta e terem condenado Deus… 
 

  

5 Porque disse Job:  
 “Eu sou justo,    
 mas Deus afasta o meu 
direito. 
6 Contra o meu direito passo-por-
 mentiroso; estou ferido com 
 flechas, sem transgressão.  
 

  

9 “Puro eu, sem transgressão,  
 limpo eu,  
 e não (há) perversão em 
mim 

10 E contudo ele procura pretextos 
contra mim,  
 considera-me como seu 
 inimigo. 
11 Coloca em cepos os meus pés  
 vigia todos os meus passos”. 
 

 
 O uso da raiz s�dq encontra uma correspondência (indirecta) na passagem central da 
sequência A1 (33,1-11) e (directa) na primeira passagem da sequência B1 a (34,2-15), onde 
Elihu formula uma espécie de declaração de justiça e rectidão defendida por Job.5 
Curiosamente, no contexto sapiencial, a expressão «justo aos seus (próprios) olhos» sugere 
não uma afirmação de justiça mas uma declaração de imprudência (Pr 12,15; 26,5,12,16; 
28,11; 30,12).6 O autor joga certamente com uma ironia, permitindo entrever que os amigos 
se calam não porque Job é um presunçoso ou porque vêem Job como ele se vê a si mesmo 
um justo, mas porque não existe mais nada a dizer a alguém que toma a atitude de um 
insensato. Esta referência possível à precipitação de Job encontra também um eco singular 
na sequência A1, onde Elihu opõe dois tipos de linguagem: a sua, que descreve numa 
identificação perfeita com a da sabedoria, e a de Job que, por oposição, identifica com a do 
insensato (33,2-11).  

 
5 Note-se que, ao nível filológico, só a sequência B1 retoma a raiz s�dq  
6 Cf. NEWSOM, 561. 
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Introdução (32,1-5)  Sequência B2 (35,2-16) 
 

2 Então irou-se a face de Elihu   
 filho de Barachel, de Buz, da família de Ram contra Job,  
 irou-se a sua face, por (defender) a sua justiça a sua 
 (própria) vida diante de Deus. 
 

  

2 Isto pensas ser o direito, dizer:  
«A minha justiça (coloco) diante de Deus»? 

 
A raiz s�dq reaparece na primeira justificação que o autor oferece para a ira de Elihu; 

uma justificação totalmente concentrada em Job, que defende a sua justiça e a sua vida 
como «diante de Deus». Esta justificação encontra uma forte correspondência na sequência 
B2, onde Elihu acusa Job directamente de afirmar a sua justiça como «diante de Deus» 
(35,2). Porém, enquanto na introdução esta afirmação serve para justificar apenas a ira de 
Elihu, na sequência B2 ela é o pretexto para colocar o absurdo da linguagem de Job, como 
uma linguagem incapaz de perceber a diferença de Deus e o egoísmo do grito de Job. A ira 
de Elihu surge como semelhante à de Moisés perante a falta de perseverança e fidelidade do 
povo para com Yhwh (Ex 32,19).7  
  

Introdução (32,1-6a)  Sequência B1 b (34,16-33)  Sequência A1 a (32,6b-22) 
 

3 Contra os três companheiros  
 irou-se a sua face,  
 por não terem encontrado 
 resposta e TEREM 
 CONDENADO DEUS. 
4 Elihu esperou com Job pelos 
 discursos, porque (eram) mais 
 velhos eles do que ele em dias. 
5 Viu Elihu que não havia resposta 
 da boca dos três homens, 
 então irou-se a sua face. 
 

  

17 Pode aquele que odeia o direito 
 governar e se é um justo  
 poderoso, tu o CONDENAS,  
18 dizendo a um rei: “Inútil e 
 “Malvado!” aos príncipes?  
19 (Ele) que não levanta a face para 
 os potentes? 
 e não distingue o rico do pobre… 
29 Mas se ele fica imóvel,  
 QUEM O CONDENARÁ?  
 e se esconde a sua face,  
 quem o verá? 
 

  

10 Por isso eu digo: “Escuta-me, 
expor o meu conhecimento também eu. 
11 Vede! Esperei pelos vossos discursos… 
12 Tentei compreender-vos,  
 e eis que não existe para Job um 
 censor, respondendo às suas 
 palavras nenhum de vós... 
17 Responderei, também eu a minha parte, 
 expor o meu conhecimento também 
eu,  
18 porque estou cheio de palavras;   
 PRESSIONA-ME O ESPÍRITO … 
 

 
Num segundo momento, a ira de Elihu é justificada pela incapacidade de resposta dos 

três homens, cujo silêncio diante das palavras de Job permite uma condenação absurda de 
Deus. Esta justificação reaparece na primeira passagem da sequência A1, no paralelismo 
que Elihu estabelece entre a incapacidade de resposta (‘nh) dos anciãos e a sua 
determinação de responder a Job (32,12bc), e na sequência B1, onde Elihu recupera a raiz 
rš‘ (condenar). A relação sugerida na introdução, entre a incapacidade de resposta dos 
amigos e a consequente condenação de Deus, permite estabelecer uma relação intrínseca 
entre a resposta de Elihu e a defesa do agir justo de Deus, como um agir impossível de 
condenar. Relida neste contexto, a ira de Elihu assume a forma explícita do ímpeto do 

 
7 No caso de Elihu é uma ira contra o absurdo das palavras de Job, na qual, curiosamente, Job acusa Deus 

de ter feito cair sobre ele a sua ira (Jb 14,13; 16,9; 19,11). 
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espírito. Elihu não é apenas o homem irado contra a falta de fidelidade de Job; ele é também 
o homem irado contra a incapacidade de resposta dos amigos, que permite dar todo o 
espaço à condenação de Deus. O autor joga com uma oposição de personagens, opondo os 
amigos, «três homens» absolutamente centrados na tradição e sem capacidade de resposta, a 
Elihu, um homem irado mas movido pelo ímpeto do espírito, que o impulsiona a responder 
a Job, i.e. a envolver-se numa defesa veemente de Deus.8 
 
 
4.2 INTERPRETAÇÃO 
 
 A relação entre a introdução e as quatro sequências que compõem o grande discurso de 
Elihu, surge absolutamente marcada pela incapacidade de resposta dos amigos de Job e pela 
arrogância das palavras de Job. Neste sentido, a consequente intervenção de Elihu parece 
profundamente orientada pelo desejo de responder às palavras de Job que silenciaram os 
amigos. Elihu fá-lo opondo a certeza do agir justo de Deus, que descreve também como 
sendo «palavras em favor de Deus» (36,2). 
 
 
Resposta contra o absurdo 

Segundo Elihu, as palavras de Job atingiram o nível do absurdo. Elihu tenta, por isso, de 
um modo implícito e explícito, sublinhar as palavras que assinalam este absurdo (34,5-9; 
35,3.14-15). Diz que Job se declara puro, sem transgressão nem perversão, acusando Deus 
de perseguição cruel e injusta (33,9-11). Elihu opõe-lhe o modo como se propõe responder 
a Job: com palavras de rectidão, com conhecimento nos lábios, prefigurando o modo de 
falar da própria sabedoria (33,2-3). Como se não bastasse, Elihu afirma, colocando na boca 
de Job a declaração – «Sou justo, mas Deus muda o meu direito» – comparando esta 
linguagem à de malvados e à de homens iníquos. Embora se trate de uma interpretação 
livre, Elihu faz-nos crer nestas declarações como autênticas palavras de Job. Na verdade, 
Job nunca se afirmou expressamente «um justo aos seus olhos». No entanto, Elihu 
reconhece estas declarações na violência das palavras com que Job responde aos amigos e 
interroga directamente Deus. Sugere que o seu discurso contra Deus pode muitas vezes 
residir apenas ao nível de uma linguagem implícita, tão nociva quanto a explícita. 9 
 
 

 
8 Surpreendentemente, a ira de Elihu contra os «três homens» encontra um curioso paralelo na ira de 

Yhwh, que associa à incapacidade de falar correctamente acerca de Deus (42,7), porém deixando sem 
explicação a ira de Elihu contra as palavras de Job, que Yhwh afirma terem sido correctas. 

9 Este aspecto é intensamente sugerido nos primeiros 9 caps. do livro dos Provérbios, na oposição 
estabelecida entre a linguagem da «mulher perversa» e a linguagem da sabedoria (5,1-23), entre o discurso da 
«senhora sabedoria» e o discurso da «senhora insensatez» (9,1-18). 
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Resposta a favor de Deus 
Na introdução, o autor deixa bem claro que Elihu percebeu que o cuidado fanático em 

defender a tradição deixou Job sem resposta e Deus sem defesa, revelando-se como incapaz 
de dialogar com a realidade nova que as circunstâncias da vida colocam a Job. Por isso, 
decide intervir afirmando a absoluta prioridade de Deus e da sua revelação (32,13.12-33). 
Fá-lo assegurando a certeza de um agir justo, impossível de condenar (34,10-33) e, 
sobretudo, a certeza de um Deus poderoso e forte de coração, que pune o malvado e dá o 
direito, exalta e salva o aflito ( A2 a 36,5-21). Declara Deus sublime e mestre supremo, a 
quem ninguém pode acusar de injustiça (36,22-25), bem como a verdade de um Deus 
grande e impossível de dominar pelo conhecimento, mas temido pelos que são sábios de 
coração (36,26–37,24). Na introdução à sequência A2 a, Elihu menciona explicitamente 
que tem ainda para «mostrar» «palavras em favor de Deus», caracterizando-as como 
palavras «sem mentira», de alguém que se pensa «perfeito no conhecimento». Esta 
declaração não só atribui um peso relevante ao que é dito na última sequência, como 
assume a concretização do desejo de Elihu «de mostrar o seu conhecimento» (A1 a). É 
nesta perspectiva que Elihu defende que Job não pode condenar Deus como injusto. A 
justiça de Deus ultrapassa a evidência das vicissitudes dramáticas da vida de Job, previstas 
no prólogo ao livro como uma prova à gratuidade da sua fé (1,9; 2,4-5). Job não pode 
condenar Deus só porque não se sente recompensado por todo o bem realizado, porque 
Deus não lhe responde, ou porque não lhe oferece a oportunidade de uma justiça segundo a 
qual ele possa aparecer como um vencedor. A justiça divina tem uma dimensão histórica 
reconhecida, recordada e contemplada (36,24-25) como magnífica e insondável (36,26–
37,24). 
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B. DINÂMICA TRANSVERSAL DE Jb 32-37 
 
 Na visão de conjunto, ocorre ainda mencionar alguns traços importantes que percorrem 
todo o discurso de Elihu, nomeadamente os imperativos «escutar» e «compreender» e a 
relação particular que Elihu estabelece com os campos semânticos mais relevantes da 
«sabedoria», «conhecimento» e «justiça».  
 
1. O BINÓMIO «ESCUTAR» «COMPREENDER» BOVATI P. 298 
 

Sequência A1 Sequência B1 Sequência B2 Sequência A2 
 
a - É o espírito-ela que faz 
compreender …nem os 
anciãos compreendem 
(32,8b.9)  
Escuta-me (32,10ª) 
………………………………. 
b - Escuta Job (32,1a)  
…tentei compreender 
(32,12a) 
………………………………. 
a’ - Escuta-me (33,31.33)  
 
 

 
a - Escutai… Escutai-me 
(34,2.10) 
 
 
 
….…………….................. 
b – Compreende e 
escuta (34,16a) 
 
…….………...................... 
a’ – o que me escuta 
(34,34b) 

 
a - o discurso vazio 
Deus não escuta 
(35,13a) 
 
 
………………............. 
 
 
 
………………............. 

 
a - Se o escutam… se não 
o escutam (36,11.12) 
 
 
 
…………………………….... 
 
 
 
……………………............... 
a’- Quem compreende 
(36,29a)  
Escutai, Escutai!...a sua 
voz (37,2a) 
Compreende as 
maravilhas de Deus. 
(37,14b) 
 

 
A sinopse sublinha não só a presença insistente de ambos os imperativos «escutar» e 

«compreender», mas o percurso que eles realizam no interior da argumentação de Elihu. Na 
sequência A1, a sua forma de mas. sing. não deixa dúvidas quanto ao apelo directo que 
Elihu dirige a Job. Num primeiro momento, Elihu declara que é o espírito no ser humano 
que faz compreender; por isso, a compreensão e o saber não são posse dos que têm muitos 
anos de vida, importância, ou saber (32,8-9). O fundamento do seu apelo a Job (32,10a) é só 
um: o espírito que o agita no seu interior (32,18). Num segundo momento, Elihu retoma o 
apelo a que Job escute as suas palavras, associando-as às palavras rectas, puras e de 
conhecimento da sabedoria (33,1-3), terminando mesmo por um duplo apelo à escuta e ao 
silêncio da sabedoria que ele lhe deseja ensinar (33,31-33).  

 
Na sequência B1, a forma inicial de mas. plur. sugere que Elihu alarga este seu apelo à 

escuta aos próprios sábios e homens de coração, nos quais inclui todos aqueles que 
procuram «o direito» e o «conhecimento do bem» (34,2-4). O objecto desta escuta já não 
são as palavras de Elihu mas as próprias palavras de Job, que incluem uma declaração de 
justiça e inocência e uma acusação de perversão do direito e do não proveito de uma relação 
ou favor de Deus (34,5-9). No final da sequência (B1), estes sábios e homens de coração, 
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descritos como aqueles que «escutam» Elihu, i.e. o espírito que dele emerge, pronunciam o 
seu veredicto, declarando as palavras de Job como palavras sem conhecimento e sem 
entendimento, palavras contra Deus, que acrescentam ao seu pecado a revolta (34,34-37). 
Curiosamente, Elihu situa no interior deste apelo uma identificação entre a linguagem de 
Job e a dos malvados, opondo-lhe a declaração irrefutável do agir justo de Deus (34,10-15). 
Junta, num mesmo apelo, os dois imperativos «escuta» e «compreende», fazendo regressar 
o discurso a Job. O objecto desta escuta e compreensão é sempre o agir justo de Deus para 
com todos (34,16-33). Esta associação única dos dois imperativos e a sua localização no 
interior do discurso sublinham a centralidade que Elihu lhe atribui no conjunto da sua 
argumentação. Job é chamado a escutar e a compreender qual é o grito que Deus escuta. 
Este grito que na sequência B2, Elihu associa a um discurso vazio, que Deus não escuta 
(35,12).  

 
Na sequência final (A2), Elihu retoma o verbo escutar numa associação com o verbo 

«servir», incorporando na escuta a dimensão de adesão aos desígnios de Deus, que 
caracteriza os que servem a Deus. Se Job se sente, de facto, um dos justos, deve então saber 
que o agir justo de Deus inclui a punição do malvado e a protecção do justo, o qual é 
chamado a manter-se fiel à escuta e ao serviço, mesmo nos tempos de provação e de 
adversidade (36,6-10). Caso contrário, os justos atravessarão a morte como os malvados e, 
como eles, expirarão sem o conhecer (36,11-12). Esta fidelidade é incompatível com os 
juízos de malvado que dominam Job (36,17-21). Elihu exorta os que escutam e servem a 
Deus  a escutar o poder da voz e da palavra que sai da boca de Deus (37,2), colocado entre 
a interrogação de quem pode compreender o poder grandioso e imperscrutável de Deus, 
manifesto na tempestade, e o apelo expresso a Job para que compreenda as maravilhas de 
Deus. Na verdade, quem pode compreender um tal poder e agir de Deus, «maravilhas 
perfeitas de conhecimento»? Aqueles que escutam a sua voz, que ele envia sobre a 
«vastidão dos céus» e sobre «os confins da terra» (37,3-4). Elihu não chama Job a uma 
compreensão passiva do agir insondável de Deus, mas a compreender pela escuta activa da 
sua voz. O apelo à escuta das palavras de Elihu como palavras que brotam do espírito-
sabedoria nele (A1 a), termina com um apelo directo à escuta da voz de Deus, como o único 
modo possível de compreender o imperscrutável e de temer-reverenciar o invisível, que 
plasma a gratuidade da fé, a ser vivida em todas as circunstâncias da vida (A2 a’).10 
 
 
2. CORRELAÇÃO ENTRE «SABEDORIA», «CONHECIMENTO» E «JUSTIÇA» 
 
 Os termos «sabedoria», «conhecimento» e «justiça» repetem-se também ao longo das 
quatro sequências, numa dinâmica muito significativa. Na sequência A1, a sabedoria surge 
identificada como a oportunidade que Elihu deu aos anciãos de falar (32,7) e a incapacidade 
de resposta dos anciãos a Job (32,13). Ainda que Elihu tenha dado a primazia à sabedoria 

 
10 Elihu parece anunciar o discursos de Yhwh. 
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dos anciãos, i.e. à tradição, a sua incapacidade de resposta permite-lhe afirmar que eles não 
encontraram a sabedoria. Neste primeiro momento, Elihu parece estabelecer um 
paralelismo entre a oportunidade concedida aos anciãos de dar a conhecer a sabedoria, e o 
seu desejo de mostrar o seu conhecimento. Ao afirmar que este conhecimento emana de um 
espírito no seu interior, Elihu coloca a sua intervenção não numa linha de oposição de 
sabedorias mas como um contributo de conhecimento sob a autoridade do espírito-ela 
(sabedoria). Este aspecto parece ser corroborado no final da sequência quando Elihu 
menciona de novo a sabedoria; agora, porém, como algo que ele julga possuir e poder 
ensinar (33,33). Esta última referência à sabedoria é precedida por duas alusões concretas à 
justiça: a de Deus, proclamada pelo ser humano provado e restaurado (33,26) e a de Job, 
que Elihu deseja ver purificada na sua linguagem (33,32). É precisamente o confronto entre 
estas duas justiças que Elihu privilegia no interior do discurso (B1 e B2). Um confronto 
situado no quadro de uma oposição entre o conhecimento dos que são sábios e o de Job. O 
primeiro, descrito como um discernimento do direito (34,2-4); o segundo, como palavras 
sem compreensão (34,35) e sem conhecimento (35,16).  
 

Na sequência final (A2), Elihu associa o desejo de mostrar o seu conhecimento a um 
fazer justiça ao criador (36,3). Ele não está preocupado apenas em manifestar sabedoria mas 
sobretudo em fazer justiça àquele em quem sente a origem e de quem sente depender: o 
criador. Este criador é aos seus olhos um Deus poderoso e justo (36,5-21), um mestre 
supremo, impossível de acusar de injustiça (36,22-25), que ele recorda e contempla como 
impossível de conhecer mas não de compreender (36,26–37,24). Curiosamente, Elihu 
termina o seu discurso com a declaração – «a Shadday não o encontramos, grande na sua 
força, com juízo e muita justiça» (37,23) – colocada entre duas referências explícitas ao 
temor de Deus (37,22.24), sugerindo uma submissão da procura humana de justiça ao 
temor-reverência dos que são sábios de coração. É talvez este o modo excelente que Elihu 
encontra para «fazer justiça» ao seu criador e responder a Job, o conhecimento e a sabedoria 
que lhe deseja ensinar: temer a Deus na sua majestade ainda que sem o ver, nos seus 
desígnios imperscrutáveis de salvação.  
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C. UM DESAFIO E CONTRIBUTO IMPORTANTE 
 
 Inesperadamente, a leitura do conjunto do discurso de Elihu permite-nos sugerir ao nível 
filológico e temático, a unidade extraordinária do discurso, que vemos sublinhada pela 
energia de uma linguagem e de uma temática sapiencial.11  
 
 
1. UNIDADE DO «DISCURSO DE ELIHU» 
 
 A análise retórica bíblica dos caps. 32-37 permitiu sublinhar a relevância de uma 
dinâmica peculiar, que percorre toda a intervenção de Elihu. Esta dinâmica é caracterizada, 
ao nível temático, por uma composição concêntrica (A1 B1 B2 A2), onde é evidente a 
primazia do desejo que Elihu tem de manifestar o seu conhecimento, que concretiza na sua 
determinação em responder a Job (A1) e em fazer justiça ao seu criador (A2). É no interior 
deste desejo que Elihu coloca as coordenadas fundamentais do debate suscitadas pelas 
palavras de desespero de Job e pelas palavras dos seus amigos: uma linguagem errada sobre 
a justiça de Deus e, consequentemente, sobre o seu agir na vida humana, expressando, em 
união com os sábios e homens de coração, o seu veredicto: palavras sem conhecimento 
(B1) e discurso vazio (B2).  
 

A unidade que fundamenta esta composição é sublinhada por uma série de repetições 
que estabelecem, a nível filológico e temático, algumas inclusões significativas. Entre elas, 
recordamos a repetição da raiz yr’ («temer»), que delimita e emoldura a intervenção de 
Elihu como uma admirável reflexão, a ser entendida entre o temor diante dos anciãos-
tradição e o temor de Deus, apanágio dos que são sábios de coração. Por isso, se o debate 
entre dois tipos de justiça – a de Deus e a de Job – se situa no interior do desejo expresso 
por Elihu de mostrar o seu conhecimento e «fazer justiça» ao seu criador, este último tem de 
ser visto no âmbito de um debate mais vasto: o debate entre a sabedoria da tradição e a 
sabedoria de Deus; a primeira, cristalizada numa linguagem de certezas, incapaz de dialogar 
e responder; a segunda, uma sabedoria que procura dialogar e responder a todas as 
vicissitudes da existência humana. Elihu fá-lo recuperando o que há de mais genuíno na 
sabedoria de Israel: o temor de Deus. É no interior desta inclusão que Elihu situa uma outra 
inclusão entre a compreensão dada pelo espírito (A1) e o seu apelo directo a Job para que 
compreenda as maravilhas de Deus (A2).  

 

 
11 Cf. R.N. WHYBRAY, The Intellectual Tradition in the Old Testament, 15-54, muito oportuno pela 

sua avaliação dos critérios que detectam uma “wisdom influence”e pela sua defesa da sabedoria como um 
“intellectual movement... a style of intelectual and spiritual quest”; e J.L. MCKENZIE, “Reflections on 
Wisdom”, 2: “Wisdom is much more than a literary form, much more than a way of life… It was a way of 
thought and a way of speech, which was by no means limited to the schools and the writings of the 
sages”. 
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O temor de Deus não é alienação, mas algo que brota de uma compreensão de Deus e 
das suas maravilhas, dada pelo espírito-sabedoria. Talvez por isso, enquanto as certezas e o 
fanatismo da tradição levaram os amigos de Job a um silêncio estéril (2,13; 3–31), a 
compreensão de Elihu leva-o a irromper no debate e a mostrar que a incapacidade 
momentânea da tradição nunca deve ser a medida do valor da genuinidade da fé (caps. 32-
37). Isto não significa, portanto, que Elihu negue a tradição. Pelo contrário, ele chama-a a 
retomar uma procura e um discurso genuinamente sapiencial, aquele em que o horizonte de 
uma fé em Deus, experimentada na história concreta de um povo, assume a compreensão de 
toda a existência; o horizonte em que nasceu a formulação magnífica: «O temor do Senhor 
é o princípio do conhecimento» (Pr 1,7a).12 
 

Esta unidade filológica e temática leva-nos a sugerir uma compreensão dos «discursos 
de Elihu» como um único discurso, entendendo as frases introdutórias (32,6ª; 34,1; 35,1; 
36,1) como uma chamada de atenção para os vários momentos que compõem este discurso. 
Independentemente do valor dos estudos sobre a história da redacção e composição dos 
caps. 32-37, é evidente, ao nível filológico e temático, que o autor deu ao grande discurso 
de Elihu uma forma unitária, na qual depositou o seu enorme contributo para o grande 
debate proposto pelo conjunto do livro de Job e certamente para a reflexão por ele 
assinalada. Esta unidade e contributo são consolidados na repetição da raiz yr’ que abre e 
fecha o discurso, traçando um percurso entre o temor da tradição e o temor de Deus, entre 
um fundamentalismo indiferente e a genuinidade de uma fé que ousa crer em Deus até ao 
fim, mesmo sem o ver. Por isso, se no seu estádio inicial, no prólogo, Satan coloca o drama 
em termos de desafio e prova à gratuidade da fé comparável à de Abraão, com Elihu o 
drama é visto sob a forma de uma escolha que Elihu, como outrora Moisés ao povo de 
Israel, coloca a Job e, na sua pessoa, a todo o movimento sapiencial. Esta escolha privilegia 
apenas um caminho, o do temor de Deus, como o único que pode sustentar a gratuidade da 
fé de Job e do ser humano provado, de todos os tempos. As palavras de Job nos discursos 
de Yhwh demonstram que Job escolheu o temor de Deus. As suas palavras não são mais as 
do desespero e as de acusação, mas antes de reverência pela soberania e pelos desígnios 
imperscrutáveis de Deus (42,2-6). 

 
 

2. A ENERGIA DE UMA LINGUAGEM “SAPIENCIAL” 
 
 O estudo realizado evidencia com clareza que o grande discurso de Elihu é todo ele 
repassado de uma linguagem que aparece estrategicamente colocada em momentos 
importantes do discurso, acompanhando e orientando a dinâmica do debate. Esta linguagem 
traduz um modo de pensamento e de discurso, visível em alguns termos e imagens, comuns 

 
12 Cf. P. BEAUCHAMP, L’un et l’autre Testament. Essai de lecture, 272. É certamente nesta linha que 

este autor afirma: « La certitude tremblante de l’amour, cela exactement que la Bible appelle “crainte de 
Dieu” ». 
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a toda a parte poética do livro de Job e a outros livros sapienciais, nomeadamente o livro 
dos Provérbios e de Qohelet.13 
 
 
2.1 TEMOR E CONHECIMENTO 
 A análise retórica bíblica dos caps. 32-37 e a visão de conjunto permitem evidenciar o 
papel importante que os termos «temor» (yr’) e «conhecimento» (yd‘) desenvolvem no 
conjunto da argumentação de Elihu. Curiosamente, no livro de Job, a raiz yr’ aparece logo 
no prólogo, na caracterização de Job como um wîrē’ ’ĕlōhîm («temente de Deus» 1,1), 
constituindo um dos elementos fundamentais da disputa entre Deus e Satan: «Disse o 
Senhor a Satan: ‘Reparaste no meu servo Job? Porque não há ninguém como ele na terra, 
(é) um homem íntegro e recto, que teme a Deus (yerē’) e se afasta do mal.’ Satan respondeu: 
‘É por nada que teme (yārē’) Job a Deus? ’ (1,8-9; 2,3)». Dado que Elihu é o último a 
mencionar esta raiz (37,24), numa alusão explícita ao temor de Deus, reconhecemos neste 
uso específico da raiz yr’ uma tentativa de autor do discurso estabelecer uma grande 
inclusão com a parte inicial do livro, remetendo os seus argumentos a um apelo à fé genuína 
de Job, em Deus, e a vencer a prova a que fora inconscientemente submetido.14  
 

Fá-lo, remetendo-se igualmente ao princípio básico de toda a tradição sapiencial («O 
temor (yir’at) do Senhor é o princípio do conhecimento», Pr 1,7) e ao conjunto do debate a 
ele inerente, do qual citamos, a título de exemplo, as palavras de acusação que a sabedoria 
dirige aos insensatos («Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de 
Yhwh» 1,29); e o seu apelo a viver com sabedoria («… então entenderás o temor de Yhwh 
e encontrarás o conhecimento de Deus», 2,5; 3,7). Surpreendentemente, o livro dos 
Provérbios termina, também ele, com a referência ao temor de Deus como o elogio máximo 
que pode ser atribuído à mulher forte («Enganosa é a graça, fugaz a formosura! A mulher 
que teme a Yhwh merece o louvor» 31,31).15 O livro de Qohelet manifesta um uso mais 
discreto. O autor, preocupado com a vulnerabilidade e futilidade (hbl) de todas as coisas, 
fala de yr’ pela primeira vez só no cap.3, relacionando o temor com um propósito eterno de 
Deus, impossível de modificar («A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. 
Deus faz assim para que o temam» 3,14). No entanto, apesar de um certo ‘determinismo’ 
que atravessa as suas palavras, Qohelet faz questão, também ele, de terminar o seu livro 
com uma referência explícita e positiva ao temor de Deus («Fim do discurso. Tudo foi 
ouvido. Teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque aí está o homem todo. Sim, 
Deus fará toda a obra vir a julgamento, tudo o que ela contém de bom ou mau» 12,13-14). 
Nisto manifesta claramente que os seus olhos e a sua fé olham mais longe. 
 

 
13 Concentramo-nos nos três livros Job, Provérbios e Qohelet, não obstante termos consciência de uma 

alusão, explícita e implícita, ao temor de Deus em outros textos do AT. 
14 Para outros exemplos cf. Jb 4,6; 5,21-22; 6,14.21; 9,35; 11,15; 15,4; 22,4. 
15 Para outros exemplos no livro dos Provérbios cf. 8,13; 9,10; 10,27; 14,2.16.26.27; 15,16.33; 16,6; 

19,23; 22,4; 23,17; 24,21; 31,21. 
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Os diferentes sentidos abrangidos por yr’ incluem o sentido de medo ou de terror (Gn 
19,30; Ex 2,14), vivido de um modo particular nas situações de guerra (Ex 14,10; Dt 2,4; 
7,19; 1Sm 7,7) ou diante da presença de Deus (Gn 3,10; Ex 3,6; 34,30). Na grande maioria 
dos casos, yr’ indica o temor como um acto de reverência a Yhwh (Dt 10,12-13), associado 
a uma resposta ao agir salvífico de Yhwh em favor de Israel (Ex 14,31; Js 4,24; 1Sm 
12,18.24), como algo que se aprende (Dt 4,10; 17,19; 2Rs 17,24-41) e se celebra no culto 
(Sl 15,4; 25,12.14; 103,11.13; 118,4).16 Na reflexão sapiencial, yr’ surge como um tema 
central, que emoldura o livro dos Provérbios (1,7 e 31,30), numa interdependência absoluta 
com a sabedoria e o conhecimento (1,7.29; 2,5; 9,10). Constitui a base fundamental de 
Qohelet para afirmar a absoluta soberania de Deus (Qo 3,14), a sabedoria (5,7; 7,18), a vida 
longa (8,12-13), aparecendo como grande conclusão de toda a sua observação (12,13). No 
livro de Job, yr’ aparece pelo menos dezassete vezes. Marca o início do livro, definindo a 
personalidade de Job como um hā’îš ... wîrē’ ’ĕlōhîm (1,1.8; 2,3) e firma a grande questão 
que preside a todo o drama de Job hah��innām yārē’ ’iyyôb ’ĕlōhîm (1,9). Reaparece no 
interior do livro, no diálogo entre Job e os amigos. Elifaz e Sofar mencionam yr’ num 
contexto linguístico de medo, do qual só pode prevalecer a absoluta confiança em Yhwh 
(5,21.22; 11,15). Job responde-lhes, comparando-os a traidores estéreis que, ao verem o seu 
medo, se fecham nas suas convicções estáticas e numa acusação imperturbável (6,21) e 
defende o seu medo como um terror de Deus e da sua distância (9,35). Elihu é o último a 
usar a raiz yr’. Fá-lo três vezes, uma no início (36,2) e duas no final do seu grande discurso 
(37,22.24), enquadrando a sua argumentação entre o temor dos que são mais velhos em dias 
e o temor de Deus que faz viver.17 
 
2.2 ESCUTAR E COMPREENDER 
 A análise retórica bíblica permitiu sublinhar o lugar determinante que Elihu atribuíu ao 
seu apelo à «escuta» e à «compreensão». Curiosamente, no livro de Job, ambas as raízes 
šm‘ e byn realizam um percurso importante. A raiz šm‘ integra o grande lamento de Job que 
abre a parte poética do livro («com eles descansam os prisioneiros, sem escutar a voz do 
capataz» 3,18); reaparece em continuação nas palavras de Job (13,1.6.17; 16,2; 20,3; 21,2; 

 
16 Para outros aspectos sobre a amplitude filológica da raiz yr’ cf. THAT [1: 765-778]; TWAT [3: 869-

893]; J. BECKER, Gottesfurcht im Alten Testament, 38-39.75-84; L. DEROUSSEAUX, La crainte de Dieu 
dans l'Ancien Testament, 68-72.100-104; H. BLOCHER, “The Fear of the Lord as the ‘Principle’ of 
Wisdom”, 3-28; M.L. BARRÉ, “’Fear of God’ and the World View of Wisdom, 41-43; J. MARBÖCK, “Im 
Horizont der Gottesfurcht: Stellungnahme zu Welt und Leben in der altestamentlichen Weisheit”, 47-70; 
B. COSTACURTA, La vita minacciata, 31-38.144.258-259. 

17 Note-se, no entanto, que a diferença estabelecida entre medo e temor não é sempre clara. 
Concordamos com B. COSTACURTA, La vita minacciata, 144, quando diz: «La trascendenza si rivela 
dunque in una intenzionalità benefica e non più spaventosa, ma tuttavia permane in essa una componente 
di temibilità. La paura è vinta, ma il timore vi si riferisce e la ingloba, pur se trasfigurata, per esprimere 
un atteggiamento riverente che continua ad evidenziare la superiorità e la diversità di Colui a cui si 
riferisce. Significativo a questo proposito è il fatto che lo stesso termine ebraico yr’ venga usato per 
esprimere sia la paura che il timore. Questo vuol dire che, pur avendo sensi diversi, qualcosa dell’uno 
permane sempre anche nell’altro e viceversa. Il timore riverenziale è un sentimento complesso in cui di 
volta in volta la situazione in cui si presenta determina una sottolineatura di alcune componenti rispetto ad 
altre, ma senza mai eliminare completamente la varietà». 
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31,35) e nos apelos dos amigos (5,27; 15,17); aparece na visão de Elifaz («um silêncio… 
depois escutei (šm‘) uma voz» 4,16; 15,17) e reaparece no encontro entre Job e Yhwh, 
fechando surpreendentemente a parte poética do livro (42,4). Neste encontro fala-se da 
escuta, ecoando um apelo semelhante ao de Elihu em 33,31 e ao que abre os discursos de 
Yhwh (38,3). Esta escuta integra a declaração de Job, em que ele expressa a sua percepção 
nova da realidade de Deus. O Job que possuía apenas uma ideia de Deus transmitida pela 
tradição, experimentou e compreendeu o mistério que envolve o agir e o poder de Deus 
(«Pela escuta do ouvido eu te escutei, mas agora os meus olhos viram-te» 42,5), adquirindo 
uma sabedoria que não tinha até então. Também neste aspecto o autor do discurso de Elihu 
constitui um eco admirável de uma tradição sapiencial que considera a escuta – dar ouvidos 
– a atitude fundamental para adquirir a sabedoria e a compreensão. São testemunho disso 
algumas expressões do livro dos Provérbios: «Que o sábio escute e aumente a sua 
compreensão…» (1,6); «Escuta meu filho a disciplina do teu pai…então compreenderás a 
justiça e o direito, a rectidão e todos os caminhos da felicidade» (1,8.2,9 cf. 4,1.10; 5,7; 
7,24); «Quem me (Sabedoria) escuta permanece em segurança…» (1,33; 8,6.32.34); «O 
caminho do insensato é recto aos seus próprios olhos, mas o sábio escuta o conselho» 
(12,15). E do livro de Qohelet: «Vale mais escutar a repreensão do sábio que o canto dos 
insensatos» (7,5); «Palavras calmas de sábios são mais escutadas que gritos» (9,17).  
 
 
2.3 INSTRUÇÃO E PROVA 
 Elihu menciona, em dois momentos importantes, o tema da instrução (mûsār) e da prova 
(ykh��), relacionando-os com a possibilidade de uma intervenção salvífica de Deus 
(33,16b-20; 36,8-10). Estes temas aparecem debatidos apenas na parte poética do livro, 
nomeadamente nos argumentos de Job e dos amigos, privilegiando o sentido da instrução 
através do sofrimento individual («Ditoso o homem a quem Deus prova, não desprezes a 
instrução de Shadday» 5,17; cf. 22,4),18 e nas palavras de Yhwh a Job, no sentido de uma 
instrução através de uma reprovação («Aquele que disputa com Shadday cederá? O censor 
de Yhwh responderá?» 40,2; cf. 20,3). A importância que o debate interno entre Job e os 
amigos atribui a esta temática, e a curiosa centralidade que Elihu lhe concede (B1 e B2), 
encontra um forte paralelismo no livro dos Provérbios. Cite-se a título de exemplo a 
menção à instrução que encabeça a primeira finalidade do livro, «… para conhecer a 
sabedoria e a instrução» (1,2), repetindo-se mais três vezes, nos seis segmentos seguintes 
(1,3.7.8), tornando-se, juntamente com a prova, o próprio fundamento da sabedoria («Meu 
filho não desprezes a instrução de Yhwh… porque ele prova os que ama, como um pai ao 
filho que preza» 3,11-12). Apesar de o livro dos Provérbios privilegiar a instrução no 
sentido geral (4,13; 5,12.23; 6,23; 7,22; 8,10.33; 9,7.8; 10,17; 12,1; 13,1...), admite-se 
também uma instrução através do sofrimento (15,10).19  

 
18 Para outros exemplos cf. Jb 6,25.26; 9,33; 12,18; 13,3.10.15;; 19,5; 20,3; 22,4; 23,7; 40,2. 
19 Para outros exemplos cf. Pr 15,5.1012.32.33; 16,22; 19,18.20.25; 24,25; 25,12; 28,12; 30,6; 31,1. 

Este tema da prova reaparece no livro de Ben Sirá: «Filho, se te aproximas a servir o Senhor, prepara o 
teu ânimo para a prova» (2,1) [cf. J.A. SANDERS, Suffering as a Divine Discipline in the Old Testament 
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2.4 PROVEITO E RECOMPENSA 
 Elihu coloca igualmente a questão do proveito (skn) e da recompensa (šlm) nas duas 
sequências centrais do seu discurso (B1 e B2), i.e. no interior da sua argumentação, onde 
opõe a justiça de Deus à de Job (34,9.11.33; 35,3). Elihu recupera, nesta centralidade, a 
disputa que deu verdadeiramente origem ao drama do livro de Job: a gratuidade da fé, 
colocada por Satan à prova («É por nada que Job teme a Deus?» 1,9). Como Elihu, também 
os amigos (Elifaz) procuram debater esta questão, questionando-se sobre o proveito de 
argumentar com palavras inúteis (15,3), ou mesmo sobre o proveito que Deus pode tirar do 
agir humano (22,2). Como tivemos ocasião de mencionar, a raiz skn apresenta um uso 
muito restrito ao livro de Job, e aparece apenas mais dois casos em Nm 22,30 e um no Sl 
139,3. No entanto, é conhecida a questão do proveito no livro de Qohelet, expressa com o 
termo yitrôn (1,3; 2,11; 2,13; 3,9; 5,15; 10,11). Esta proximidade temática não dilui as 
diferenças, fortemente assinaladas pela insistência que o autor do livro de Job, 
nomeadamente o autor do discurso de Elihu, coloca numa relação entre proveito e Deus, e a 
insistência do autor do livro de Qohelet na analogia entre o ser humano e o proveito do seu 
agir. Em relação ao tema da recompensa, tal como é proposto pela raiz šlm, a situação varia 
um pouco. Esta raiz aparece não só com grande insistência no livro de Job (5,23; 8,6; 9,4; 
21,19.31; 22,21.27; 23,14; 41,11), mas também no livro dos Provérbios (6,31; 7,14; 11,31; 
13,13.2116,7; 19,17; 20,22; 22,27; 25,22) e de Qohelet (5,4.5), embora de um modo muito 
discreto neste último. No entanto, vemos repetir-se a mesma orientação. Enquanto no livro 
de Job a questão da recompensa é sempre considerada numa relação directa com Deus, nos 
outros livros ela aparece aplicada a diversos âmbitos da vida do ser humano.20  
 
3. A COMPLEMENTARIDADE DE OUTRAS  LINGUAGENS 
 
3.1 A LINGUAGEM POÉTICA 
 
 Esta contextualização permite, pela sua extensão e importância, sublinhar a tonalidade 
profundamente sapiencial do discurso de Elihu e do conjunto do livro de Job. Todavia, a 
prevalência desta linguagem, bem defendida pelas grandes inclusões estabelecidas pelas 
raízes yr’ e byn e por toda a dinâmica estabelecida com a referência à «escuta» e ao 
«conhecimento», não anula outras linguagens. Entre elas uma linguagem poética, sugerida 
nas imagens: «é provado com a dor no seu leito e com a disputa os seus ossos 
incessantemente» 33,19; «…apertados com cordas de aflição» (36,8b); «…o gado pressente 

 
and Post-Biblical Judaism, 7-44; N. CALDUCH-BENAGES, El crisol de la prueba: Estudio exegético de Sir 
2,1-18]. 

20 Entrevemos, no uso específico desta linguagem, uma das questões fundamentais a todo o debate 
sobre o agir justo de Deus: a questão da retribuição divina, uma questão que avaliaremos com mais 
clareza no capítulo VI. 
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a ira da tempestade» (36,33b); «Entra a fera na sua toca e no seu recanto se aninha» (36,8); 
«Se com o bastão, se com a sua terra, se com misericórdia o encontrar» (37,13).  
 
3.2 A LINGUAGEM JUDICIAL 
 

A argumentação d eElihu mistura frequentemente um vocabulário que tem o seu lugar 
de expressão natural nos processos de controvérsias judiciais. 

A situação repete-se numa linguagem forense, estrategicamente implícita no uso da raiz 
‘nh («responder» (a natureza dialéctica do debate) 32,12c.15.16b.20; 34,36b; 35,12; 
37,23c); šwb («retornar» 32,14c; 33,5.25.26.30; 33,32; 35,4; 36,10); ‘rk («preparar-se» 
33,5b; 36,19; 37,19); ys�b («colocar-se de pé» 33,5); ryb («disputa» 33,13.19); s�dq («ser 
justo» 32,12; 33,32; 34,5.17; 35,2.7 36,3.7); ykh� («provar» ); rs‘ («condenar» 34,18.26; 
36,6.17); dyn («julgar» 36,31) mišpāt� («direito» 32,9; 34,4.5.6. 12.17.23; 35,2; 36,6.17; 
37,23). Estende-se aos sintagmas s�dq min (para indicar a própria inocência 32,2; 35,2), 
dîn ûmišpāt� (a acção processual 36,17), nś’ pānîm (a imparcialidade no juízo 32,21; cf. 
34,19), ’mr s�ādaqtî… we’ēl hēsîr mišpāt�î (34,5), ’mr s�idqî mē’ēl (35,2) e ’mr zak ’ănî 
belî pāša‘ (33,9) quando o acusado se declara inocente; ao próprio apelo à escuta (33,1.31-
33; 34,2-4.10); às expressões genéricas para indicar a injustiça no tribunal (‘wt [Pi.] 
mišpāt� 34,12, swr [Hif.] mišpāt� 34,5), ao sentido de punição como retribuição (šlm [Pi.] 
33,11); de inspecção inquisitória (34,21), de direito subjectivo (32,9), de movimento em 
direcção ao tribunal (34,23) ou de declaração de sentença (Jb 36,6); e por fim ao valor de 
kōper como a compensação pecuniária que se oferece no caso de ofensa (ntn+kōper 33,24; 
36,18).  
 

A confluência de linguagens permite entrever a capacidade que a reflexão sapiencial teve 
de integrar, num tempo de profundo questionamento, a multiplicidade de linguagens 
disponíveis, sem destruir a sua densidade e acuidade. Nesta capacidade, esconde-se uma 
linguagem capaz de oferecer a resposta que para defender Deus não precisasse de negar a 
realidade concreta da existência humana. O grande discurso de Elihu representa, 
certamente, um momento importante nesta procura, facto que lhe garante um lugar 
necessário na coerência do livro de Job.  



 
 
 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 
 

TRAÇOS SIGNIFICATIVOS  
 
 
 O estudo realizado permitiu-nos a compreensão do livro de Job como um debate onde as 
questões humanas de Job desaguam na grande questão da presença e do agir de Deus. O 
discurso de Elihu surge, neste debate, como um momento importante, onde a linguagem 
usada para defender ou questionar os princípios consolidados na tradição é ponderada e 
reconduzida a uma expressão nova, que respeite a fé original. Elihu defende esta reflexão e 
reorientação como o único modo de responder a Job e fazer justiça a Deus como Criador. É 
na sua linguagem e no percurso estabelecido pela sua argumentação que entrevemos alguns 
traços significativos definidores do seu autor e da sua mensagem, e consequentemente as 
suas implicações hermenêuticas para a exegese moderna e para todo o crente 
contemporâneo.  
 
 
A. A FIGURA DO AUTOR 
 

A afirmação de R. Gordis “it is no wonder then, that each reader creates a Job in his own 
image” integra, certamente, a grande variedade de opiniões sobre a pessoa e o texto do 
grande discurso de Elihu.1 Esta diversidade estende-se ao próprio nome Elihu (’ĕlîhû’), que 
dificilmente escapa aos laços de uma certa ambiguidade ao nível filológico e etimológico, 
exigindo atenção e perspicácia em relação à pessoa e à mensagem de Elihu.2 Propomos, por 
isso, num primeiro momento, delinear os traços fundamentais da pessoa de Elihu sugeridos 
pelo estudo que realizámos.  
 
 
1. NO CONJUNTO DO DISCURSO  
 

A morfologia e a composição do discurso permite evidenciar alguns traços da 
personalidade de Elihu, que surpreendentemente tomam uma configuração diversa em cada 
uma das sequências.  
 

 
1 Cf. R. GORDIS, The Book of God and Man: A Study of Job, V. 
2 Cf. Cap. I, 47 n4. 
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1.1 INSPIRADO E INTERCESSOR  
 

Sequência A1 a’ (33,12-33)  Sequência A1 a’ (33,12-33 ) 
6b«Jovem eu em dias e vós idosos, 
  por isso hesitei e temi, 
expor-vos o meu conhecimento .  
7 Eu dizia: “Os dias que falem,  
 os muitos anos dêem a conhecer a sabedoria”. 
8 Porém, (é) um espírito, ela no ser humano, 
 o sopro de Shadday, que faz compreender. 
9 Não os muito são sábios      
 nem os anciãos compreendem o julgamento” 
... 
17 Responderei, também eu a minha parte, 
 expor o meu conhecimento também eu,  
18 porque estou cheio de palavras;  
 pressiona-me um espírito no meu interior. 
19 Vê! O meu interior é como vinho por abrir,  
 como odres novos prestes a rebentar. 
20 Falarei e que exista um espaço para mim,  
 abrirei os meus lábios e responderei. 
21 Não darei prefrência a um homem,  
 e a um ser humano não darei um título, 
22 porque não sei dar títulos, 
 de imediato me eliminaria o meu Criador.  
 

 12 Vê isto! Não és justo, eu te respondo  
 porque Deus é grande diante do ser humano. 
13 Por que motivo disputas contra ele,     
 porque a todas as tuas palavras ele não responde? 
14 Porque uma vez fala Deus,     
 duas vezes e ele não lhe presta atenção. 
16 então ele abre os ouvidos dos homens   
 e com instrução ele (os) sela 
... 
23 A não ser que exista para ele um anjo,  
 um intercessor entre mil,  
 que dê a conhecer ao ser humano a sua rectidão;  
24 e tendo misericórdia dele,  
 então diga: «Preserva-o de descer à cova,  
 eu encontrei para ele um perdão». 
... 
31 Presta atenção Job, escuta-me,     
 faz silêncio enquanto eu falo. 
32 Se tens palavras, responde-me,  
 fala porque eu desejo a tua justiça. 
33 Mas se não tens, tu escuta-me  
 faz silêncio, deixa que eu te ensine a sabedoria. 
 

 
Num primeiro momento (A1 a), Elihu apresenta-se como um jovem que se distingue dos 

anciãos pelo menor número dos seus dias (32,6b), mas também por «estar cheio de 
palavras» (32,18). Os anciãos são mais em dias, porém estão em silêncio («foram 
removidas deles as palavras»), perderam toda a capacidade de falar e responder a Job 
(32,15). Mais ainda, enquanto os anciãos não compreendem o julgamento (32,9), Elihu é 
pressionado por um espírito-ela (sabedoria) no seu interior, que descreve como uma 
possibilidade de existência dada a todo o ser humano na criação (32,18). Elihu apresenta-se, 
portanto, como um ser humano inspirado, não porque tenha recebido uma inspiração 
particular mas porque, na sua qualidade de ser humano, recebeu como todos os outros um 
espírito, uma sabedoria inerente ao dom da sua existência. Esta auto-apresentação directa de 
Elihu assume, num segundo momento (A1 a’), um carácter surpreendente. Os contornos 
explícitos de um Elihu inspirado devem agora vislumbrar-se num Elihu que, movido pela 
determinação de responder a Job, fala de uma revelação onde o ser humano, provado até 
aos limites da destruição total, experimenta a intervenção de um anjo intercessor, cuja 
missão é «dar a conhecer» ao ser humano a sua rectidão e apresentar um perdão capaz de 
preservar da destruição (33,23-24). Na verdade, Elihu não diz claramente ser esse 
intercessor. Porém, a dinâmica que alcança toda a sua argumentação, nomeadamente a 
repetição do verbo yd‘ («dar a conhecer»), permite entrever nele o desejo de assumir este 
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papel de intercessor.3 Não certamente como Job desejara sob a forma de um advogado entre 
ele e Deus (9,33), de uma testemunha (16,19-21) ou de um redentor (19,25), mas como 
aquele que ele pensa que Job necessita: alguém que lhe possa «dar a conhecer» os 
contornos insondáveis da justiça divina e restabelecer a relação entre Job e Deus, destruída 
pelo orgulho humano e pelo sofrimento devastador que lhe é consequente.4  
 
 
1.2 HOMEM SÁBIO  

O homem movido pelo espírito-Sabedoria, capaz de realizar uma mediação pelo 
conhecimento e intercessão, assume no interior do discurso (B1 e B2) a figura do «sábio 
forte» e «homem de coração». Elihu não é só aquele que chama os sábios conhecedores e 
os homens de coração à escuta (34,2.4); estes são aqueles que o escutam e declaram as 
palavras de Job como palavras sem conhecimento (34,34), declaração que, num segundo 
momento, Elihu assume como inteiramente sua (35,16). Uma primeira justificação para esta 
mudança na caracterização de Elihu é certamente a forte incidência que as suas palavras 
colocam na oposição entre a justiça de Deus e a de Job.  Os argumentos de Job subentendem 
um questionamento profundo do agir justo de Deus. Aos olhos de Elihu Job deve ser 
escutado e avaliado pelos sábios, considerados homens dotados de grande força e poder.5 
Elihu descreve-os como aqueles que «escolhem o direito» e procuram «conhecer o que é o 
bem» (34,4), motivo pelo qual lhes cabe serem os primeiros a denunciar a afronta dos 
argumentos de Job e a sua necessidade urgente de um exame cuidado (34,35-37). Num 
segundo momento, Elihu associa-se a eles acrescentando ao seu veredicto a certeza de que 
Deus não escuta o «discurso vazio» de Job (35,13.16). A consonância entre o veredicto dos 
sábios e o de Elihu permite situá-lo, também, como um sábio forte, com o dever e 
autoridade para falar. Por outro lado, demonstra a visão positiva que Elihu tinha da reflexão 
dos sábios: convida-os a entrar no seu debate com Job, confia-lhes a escuta das suas 
palavras e aceita inteiramente o seu veredicto, confirmando a sua convicção de que as 
palavras de Job constituem acima de tudo um desafio à reflexão sapiencial. A possibilidade 
de estabelecer um paralelismo de oposição entre estes sábios (B1 e B2) e os anciãos (A1 a) 
permite situar no interior do debate que atravessa o discurso, os contornos de uma crítica 
cerrada à reflexão sapiencial que se tornara incapaz de responder, exortando-a a retomar as 
coordenadas de uma reflexão clarividente e coerente com a fé original em Deus.6 

 
3 Cf. a este propósito o estudo de D. WOLFERS, Deep Things out of Darkness. The Book of Job. Essays 

and a New English Translation, 295-299 que, depois de uma análise filológica literária cuidada, conclui: 
“I conclude therefore that #ylm $alm is Elihu himself in the role of the interpreter of God’s dream-
messages to Job.”  

4 Sobre as três formas de intercessão sugeridas em 9,33; 16,19-21 e 19,25 cf. entre outros J. LÉVÊQUE, 
Job et son Dieu, 352-61.460-64.468-488; HABEL, 178-200.262-270.289-308; H.-M. WAHL, Der Gerechte 
Schöpfer, 50.66.159], muito oportunos pelo estudo e considerações que oferecem. 

5 Cf. TDOT [2: 377-382]; NIDOTTE [1: # 1505: 816-17]; H. KOSMALA, “The Term rb,g, in the Old 
Testament and in the Scrolls”, 159-169. 

6 Ocorre a este propósito mencionar algumas afirmações que acentuam esta dimensão sapiencial da 
personalidade de Elihu. Cf. A. WEISER, Das Buch Hiob: “Ihren Verfasser wird man in den Streifen der 
jüdischen Weisheits-Lehre zu suchen haben”; C. WESTERMANN, Der Aufbau des Buches Hiob: “Elihu 
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Sequência B1 (34,2-37)  Sequência B2 (35,2-16 ) 
2 «Escutai, sábios, as minhas palavras,  
 e vós conhecedores, dai-me ouvidos! 
3 Porque o ouvido, as palavras examina,  
 como a boca saboreia o alimento. 
4 O direito examinemos entre nós,  
 conheçamos entre nós o que é bem… 
10 Por isso, homens de coração, escutai-me!  
 Longe de Deus a maldade e de Shadday a injustiça.  
11 Pois, a obra do ser humano ele retribui,  
 e o comportamento do homem ele o salda… 

34 Os homens de coração dir-me-ão  
 e o sábio forte QUE ME ESCUTA: 
35 “Job sem conhecimento fala…  
 

 ... 
13 Na verdade, Deus não escuta o discurso vazio 
  e Shadday não presta atenção, 
14 muito menos quando dizes que o não presta atenção,   
 que um julgamento está diante dele e tu esperas, 
15 que a sua ira não pune     
 nem conhece o excesso da loucura. 
16 Sim, Job para o vazio abre a sua boca,  
 sem conhecimento palavras multiplica. 
 
 

 
1.3 POETA  
 Na última sequência, Elihu coloca num paralelismo surpreendente a sua convicção de 
um Deus justo (36,5-21: A2a) e a sua experiência de um Deus poderoso mas insondável 
(36,26–37,24: A2a’), sugerindo que as suas certezas acerca de Deus só se podem provar 
num conhecimento que não se domina e na contemplação de um agir que assegura 
soberanamente o outro lado do visível. Elihu pressente que o debate, prefigurado nas 
palavras de Job e dos amigos se transformou numa disputa de verdades e axiomas, impostos 
por uma ordem (o bem necessariamente produz bem, o mal imperiosamente o mal), que 
afirmam ser programática de todo o agir de Deus. Por isso, forçando Deus às suas certezas, 
os amigos não vêem outra alternativa senão condenar Job. Job não cede a um tal 
fundamentalismo, que questiona, desejando um encontro directo com Deus, cujo silêncio e 
ininteligibilidade o fazem estremecer. O debate atinge uma intensidade altíssima. A defesa 
fanática de Deus levara à condenação do homem que, sentindo-se condenado injustamente, 
não vê outra alternativa senão negar toda a justiça, inclusive a de Deus.  
 

 
kann Hiob gar nicht verstehen. Der Ort, an dem Elihu redet, wird in Kap. 34 deutlich : er redet vor dem 
Forum der Weisheit”; G. FOHRER, Das Buch Hiob: “Die Redeform entspräche dem Vortrag eines 
Weisheitslehrers”; H. BEEBY, “Elihu-Job’s Mediator”: “a convenant-mediator in wisdom dress”; M.E. 
TATE, “The Speeches of Elihu”: “A young man, without the age and experience of the others, he appeals 
to a charismatic basis for his wisdom”; TH. MENDE, Durch Leiden Zur Vollendung. Die Elihureden Im 
Buch Ijob: “Der Dichter verstehe sich selbst als ein vom Geist Gottes inspirierter Weiser, der nicht an die 
Erfahrungsweisheit gebunden sei, sondern aus göttlicher Vollmacht rede”; J. RADERMAKERS, Dieu, Job et 
la Sagesse: «…ne l’intéresse que comme thème de réflexion théologique et de discussion sapientielle». 
Sobre o relevo dado à figura de Elihu como um sábio cf. C.A. NEWSOM, , “Elihu’s Sapiential Hymn (Job 
36.24-37.13)”, 211. A sua avaliação sobre a apropriação da metáfora forense de Job, concluindo que Elihu 
é em primeiro lugar um sábio e não um mediador legal: “Elihu’s primary self-representation is as a sage, 
not as a legal mediator”. A este propósito ocorre citar K. DELL, The Book of Job as Sceptical Literature, 
66-107. Esta autora dedicou uma grande atenção à dimensão sapiencial do livro de Job (elementos 
formais, conteúdo geral e contexto), sustentando que o livro de Job só pode ser considerado um livro 
sapiencial num sentido muito geral.  
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 Elihu percebe as dimensões da desorientação de Job e dos amigos, sobrepondo-lhe a 
urgência de defender uma justiça e a bondade salvadora de Deus, que não precisa 
necessáriamente de condenar o ser humano. A linguagem usada até então perdeu toda a 
capacidade de o fazer. É necessário um inspirado e um intercessor (A1) que possa 
responder com palavras de sabedoria (B1 e B2), mas sobretudo um poeta que saiba adequar 
a linguagem das certezas (A2a) a uma linguagem que sugira e venere o mistério (A2a’).7 
Talvez por isso, Elihu termina com a grande descrição da tempestade, assinalando na 
visibilidade dos seus fenómenos externos (36,27-33) a sua capacidade de fertilidade mas 
também de destruição (36,31), o fragor do seu poder, mas também o seu ensejo de fazer 
tremer (37,1), sugerindo neles o poder magnífico de Deus, que não podemos conhecer, mas 
no temor podemos compreender (37,14). Neste último momento, sem se afastar dos seus 
traços de inspirado e intercessor, sábio e homem de coração, Elihu assume o lugar do poeta 
e tenta, num apelo à contemplação, defender e dizer o agir e o ser justo mas também 
indizível e insondável de Deus.  
 

O percurso singular destas imagens coloca no centro a figura do sábio como 
dinamizadora de todas as outras; todavia, um sábio desenhado na introdução como um 
homem irado (32,1-6a). Esta referência à ira foi a base de muitas interpretações negativas; 
mas todas elas distantes do dinamismo veterotestamentário que coloca a injustiça como 
uma falta de perseverança e infidelidade a Yhwh (Ex 32,19-24) e a percepção desta 
injustiça como uma das suas maiores motivações (Gn 27,44.45; Nm 24,10; Pr 17,25). No 
caso de Elihu, esta percepção de injustiça incide fundamentalmente no absurdo das palavras 
de Job que, curiosamente, acusa Deus de ter feito cair sobre ele a sua ira (Jb 14,13; 16,9; 
19,11). Neste sentido, as figurações de «inspirado e intercessor», «sábio» e «poeta», 
assumem uma densidade própria: a de designar alguém que é sábio e que, de diversos 
modos, reage contra a linguagem de um debate que considera injusta porque não responde a 
Job e permite uma ideia errada da justiça de Deus (32,3).  
 
 
2. NO RESTO DO LIVRO 
 
 Elihu apresenta-se como uma figura única no conjunto do livro de Job. Não existe uma 
outra personagem com um rosto inconformado e agitado, onde predominem os traços de 
inspirado e intercessor, sábio e poeta, tal como aquele que brota das próprias palavras de 
Elihu. Esta singularidade fundamenta-se, certamente, na função que Elihu é chamado a 
desempenhar. Contudo ela integra o conjunto de um dinamismo que envolve também a 
singularidade de cada uma das outras personagens: Satan, a mulher de Job, os três amigos, 
Job e até mesmo o próprio Yhwh.  
 
 

 
7 Sobre esta dimensão poética do discurso de Elihu a nível formal e temático cf. H.-M. WAHL, Der 

Gerechte Schöpfer, 149-154; C.A. NEWSOM, “Elihu’s Sapiential Hymn (Job 36.24-37.13)”, 228-233. 
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Prólogo   Discurso de Elihu 
 

1,6 Um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se a 
Yhwh, entre eles veio também Satan… 
8 Yhwh disse, então, a Satan: ‘Reparaste no meu servo Job? 
Na terra não há outro igual: é um homem íntegro e recto, 
que teme a Deus e se afasta do mal’.  
9 Satan respondeu a Yhwh: ‘É por nada que Job teme a 
Deus?’ 
10 Porventura não levantaste um muro de protecção ao redor 
dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a 
obra das suas mãos e seus rebanhos cobrem toda a região. 
11 Mas estende a tua mão e toca nos seus bens; eu te 
garanto que te lançará maldições no rosto’. 
12 Então, Yhwh disse a Satan: ‘Pois bem, tudo o que ele 
possui está em teu poder, mas não estendas a mão contra 
ele.’ Satan saiu da presença de Yhwh.… 
2,3 Yhwh disse a Satan: ‘Reparaste no meu servo Job… 
Ele persevera na sua integridade e foi por nada que me 
incitaste (watesît����ēnî) contra ele para aniquilá-lo. 
4 Satan respondeu a Yhwh e disse: ‘pele após pele! Para 
salvar a vida, o homem dá tudo o que possui. 
5 Mas estende a mão e fere-o nos seus ossos (‘as�mô) 
e na sua carne (beśārô); eu te garanto que te lançará 
maldições no rosto. 
6 ‘Seja!’ disse Yhwh a Satan, ‘ele está em teu poder, mas 
poupa-lhe a vida.’ E Satan saiu da presença de Yhwh. 
 

  

32, 14 Porque uma vez fala DEUS,     
duas vezes e ele não lhe presta atenção. 
15 No sonho, numa visão nocturna, quando cai um sono 
profundo sobre os homens, em sonos sobre o leito… 
19 …então é provado com a dor no seu leito   
e com a disputa os seus ossos incessantemente, 
20 até estar cheia a sua vida de pão    
e a sua alma de desejar alimento. 
21 Consome-se a sua carne (beśārô), na aparência 
e aparecem nus os seus ossos (‘as�môtâw) que não 
se viam… 

36,16.Também a ti ele incita (hăsîtkā) da boca da 
adversidade;  
a um amplo e não estreito no seu interior,   
e na calma a tua mesa encher de gordura. 
17 Mas de um juízo de malvado estás cheio,   
juízo e direito esperam. 
18 Atento! Que não te incite (yesîtkā) com a abundância 
e uma grande recompensa não te perverta. 
19 Pode colocar-te o teu choro sem adversidade,   
e todas as tuas posses com força? 
20 Não suspires pela noite,       
quando os povos sobem do seu lugar! 
21 Atento! Não te voltes para a iniquidade,    
porque por isto escolheste a aflição. 
 

 
Note-se, por exemplo, o caso de Satan, cujo nome hebraico significa «adversário», 

aludindo ao desafio concreto que ele coloca a Deus de não poder ter a certeza da gratuidade 
da fé das suas criaturas (1,9; 2,4).8 Ao contrário de Elihu, Satan não é apresentado como um 
defensor de Deus mas antes como aquele que questiona o poder e a liberdade soberana de 
Deus como algo que possa ser incondicionalmente reconhecido pelo ser humano, inclusive 
por aquele que Deus considera como único na «integridade», «rectidão» e «temor» (1,8; 
2,3). Satan é aquele que mostra uma animosidade inexplicável contra o ser humano, 
servindo-se dele como uma provocação contra o próprio Deus (2,3). Satan deseja humilhar 
Deus nas suas criaturas; e Deus, numa espécie de calma, para nós insustentável, aceita ser 
colocado em questão.9 Job ignora o desafio lançado do céu, ele vê apenas a sua projecção 

 
8 Cf. Nm 22,22; 1Sm 29,4; 1Rs 5,4; Sl 109,6; Zc 3,1 onde o termo Satan aparece para descrever os 

seres humanos ou celestes que agem como adversários ou acusadores. Muito interessantes a este 
propósito as notas filológicas e teológicas referidas pelos estudos de J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu,, 118-
190; HABEL, 80-98; D. WOLFERS, Deep Things out of Darkness, 201-208; NEWSOM, 347-348. 

9 Esta leitura segue uma orientação diversa de outras que, numa interpretação alargada da figura de 
Satan, defendem tratar-se de uma figura que aparece no pós-exílio, como um membro da corte divina cuja 
função era a de procurar e acusar os seres humanos infiéis a Deus (Zc 3,1), assumindo mesmo o papel de 
agente provocador [cf. N.H. TUR-SINAI, The Book of Job, 41; M.H. POPE, Job, 9-11; NEWSOM, 348]. 
Surpreendentemente, admite-se no desenvolvimento desta figura uma simbiose entre a figura de Satan e a 
de Yhwh, considerando que em Jb 1–2 «the accuser is the externalizing of divine doubt about the human 
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terrestre. O desafio que Satan coloca ao reconhecimento da absoluta soberania e liberdade 
de Deus estende-se a um desafio que ambos, Deus e Satan, aceitam colocar à absoluta 
gratuidade e fidelidade de Job (1,12b; 2,5b).10   

 
Este papel único que Satan assume como adversário, simultaneamente de Deus e do ser 

humano, aparece curiosamente expresso no uso da raiz swt� («incitar»), colocado na boca 
de Yhwh como uma acusação contra Satan: «aquele que incita (watesît��ēn) Deus contra 
o ser humano» (2,3).11 Curiosamente, Elihu usa este mesmo verbo swt�, colocando Deus 
como o sujeito, i.e. aquele que, ao contrário de Satan, procura incitar Job a afastar-se da 
boca do adversário (36,16), colocado num segundo momento como aquele contra quem Job 
deve estar atento e não permitir que o incite com a «sedução das recompensas» (36,18). 
Esta menção à raiz swt� exemplifica um aspecto da relação excelente entre o prólogo e o 
grande discurso de Elihu, sublinhando simultaneamente a oposição extraordinária em que 
Elihu se situa em relação a Satan e a notável relação com Yhwh. Elihu não é um adversário, 
é um defensor do agir justo de Deus, que assegura nunca abandonar o ser humano na prova 
(32,14-22; 36,16), e um defensor do ser humano na prova, Job, a quem adverte do perigo de 
uma relação com Deus construída à medida das recompensas (36,18).  

 
A figura e o papel singular de Satan prolongam-se nas palavras da mulher de Job que, ao 

aconselhar Job a abandonar a sua integridade, a «amaldiçoar a Deus e morrer» (2,9), parece 
confrontar a última tentativa de Satan de conseguir que Job, depois dos dois momentos de 
prova falhados (1,13-22; 2,7-8), pronuncie finalmente «maldições no rosto» de Yhwh.12 O 
texto assegura-nos que Job escutou as suas palavras mas rejeitou-as, caracterizando a sua 
mulher como «mulher de insensatez» (nĕbālōt 2,10).13 A importância da breve intervenção 
da mulher de Job está contida nas suas palavras, em que é sugerido o conflito entre 
integridade entendida como honestidade sem culpa e a integridade conforme as normas 

 
heart, which allows God to voice confident approval of Job’s character» [cf. P.L. DAY, An Adversary in 
Heaven: Satan in the Hebrew Bible, 141-142].  

10 É certamente neste sentido que C. NEWSOM afirma: “The satan’s challenge makes Job’s speech 
about God the decisive factor in the drama” [CF. NEWSOM, 349]. 

11 Cf. o uso do verbo swt� , em Hif. «ser um outro, modificar, seduzir» as disposições de alguém 
contra um outro. Em alguns contextos, este verbo chega mesmo a assumir o sentido de «incitar 
secretamente» (Dt 12,7); «empenhar» (2Cr 18,2), ou «mover, estimular» (Js 15,18; Jz 1,14; Jr 43,3), 
subornar (2Rs 18,32).  

12 Concordamos, no entanto, que, ao reduzir a mulher de Job a uma simples ajuda a Satan, a tradição 
antiga reflectida no pensamento de S.Agostinho, S.Crisóstomo, Calvino e tantos outros, subestima a 
complexidade do seu papel no conjunto do drama [cf. NEWSOM, 355]. 

13 Sobre as conotações morais e sociais deste termo cf. Van der TOORN, Sin and Sanction in Israel and 
Mesopotamia, 107. Para um estudo mais alargado cf. TDOT [9: 157-171]; NIDOTTE [3: #5571,11-12]; 
THAT [2:26-31]; TWAT [5:171-88]; TWOT [2:547-48]; T. DONALD, “The Semantic Field of ‘Folly’ in 
Proverbs, Job, Psalms, and Ecclesiastes”, 285-92; G. GERLEMAN, “Der Nicht-Mensch. Erwägungen zur 
hebräischen Wurzel NBL”, 147-48]; A PHILLIPS, “NEBALAH – A Term for Serious Disorderly and Unruly 
Conduct”, 237-42]. Cf. ainda a interpretação que a LXX oferece do carácter da mulher de Job, colocando 
na sua boca um longo discurso, onde lhe permite falar dos sofrimentos de Job e dela mesma; e ainda o 
Testamento de Job, onde a mulher de Job é valorizada no modo como suportou os sofrimentos de Job, 
sem no entanto subestimar o carácter superior de Job, que corrige a sua compreensão dos acontecimentos. 
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religiosas do seu tempo; um conflito a que Job dará voz no cap. 3 quando retoma os traços 
fundamentais das palavras da sua esposa. Ali Job amaldiçoa o dia do seu nascimento, deseja 
a morte e permite que a afirmação da sua integridade seja o nervo fundamental das suas 
palavras de revolta.14 Neste sentido, a mulher de Job adquire um carácter fundamental, 
aquele que oferece na terra uma expressão oral ao desafio lancinante colocado por Satan a 
Yhwh nos céus. 

 
A afirmação de que bekol-zō’t lō’-h�āt�ā ’iyyôb biśepātāyw («em todas estas coisas Job 

não pecou com os seus lábios») parece intervir a favor da apreciação que Yhwh faz de Job, 
«um homem íntegro e recto, que teme a Deus e se afasta do mal» (1,8; 2,3) e que falou 
«correctamente de mim» (42,7.8), criando um contraste com a personalidade de Job que 
abre o cap. 3 e fecha o cap. 42,2-6: um Job que amaldiçoa o dia do nascimento, que 
questiona Deus e os amigos, e reconhece ter denegrido os desígnios de Deus com palavras 
sem sentido (42,3). Este desenvolvimento concêntrico atribuído à personalidade de Job (A- 
Job integro e recto; B- Job que debate/reconhece; A’- Job que falou correctamente), sugere 
a abertura de um pensamento sapiencial à possibilidade de debate honesto e real no interior 
de um ser humano íntegro, que teme a Deus.  

 
É na interioridade deste debate que aparecem os amigos de Job cujos nomes, mais do 

que sugerir uma função, remetem para os diferentes aspectos de uma sabedoria tradicional 
que pretende confortar Job. A sua caracterização como rē‘ê ’iyyôb («amigos de Job») 
realiza-se, num primeiro momento, numa expressão tradicional de solidariedade: 
«consolar» (nwd) e «confortar» (nh�m). A visão de Job suscita o seu «pranto», «rasgar das 
vestes» e «espalhar pó sobre a cabeça» (2,11-12).15 O número de três e os sete dias e sete 
noites em que estes amigos estão em silêncio evocam símbolos de plenitude e perfeição, 
criando um contraste com a mulher de Job, que procurava apenas colocar um termo à 
agonia de Job (cf. Gn 50,10; 1Sm, 31,13; Ez 3,15). Surpreendentemente, é durante este 
tempo que se gera a transformação de Job, provocadora também ela da mudança de atitude 
dos amigos. O silêncio de Job havia gerado um silêncio de empatia da parte dos amigos; 
agora, as suas palavras de questionamento dão lugar a palavras desenfreadas de defesa 
obstinada de Deus e de acusação de Job (caps. 4-27). Opõem, ao mal de Job e às suas 
feridas, considerações sobre a justiça de Deus. Pretendem o bem e as suas palavras 
reflectem uma fé incontestável; os seus argumentos são a tradição teológica de Israel e a sua 
lógica irrepreensível. No entanto, eles favorecem, sem saber, os caminhos de Satan; mais 
ainda, insistirão sobre Job numa tentativa de o levar a renegar a sua justiça, fazendo-o entrar 
na tentação de maldizer a Deus.16  

Integrado neste conjunto diversificado de personagens e de figurações, a caracterização 
de Elihu como um inconformado inspirado e intercessor, sábio e poeta, atribui-lhe um papel 
determinante no drama. Elihu não é nem prolonga a figura de Satan ou da mulher de Job, no 

 
14 Cf. NEWSOM, 356.  
15 Sobre a simbologia evocada por estes gestos cf. HABEL, 97-98; NEWSOM, 133-34. 
16 Cf. J. LÉVÊQUE, Job et son Dieu, 190. 
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interior do livro. Pelo contrário, ele é aquele que, pela sua inspiração e intercessão, 
sabedoria e poesia, é capaz de perceber o drama do homem íntegro e recto e de criar um 
movimento de oposição ao conjunto de figurações que o antecedem, onde o desafio ou a 
defesa de Deus não é motivo de tentação, mas apelo à fé gratuita e genuína. Neste sentido, 
atrevemo-nos a colocar a nossa compreensão de Elihu como um «sábio», assumido na sua 
função de «inspirado-intercessor» e «poeta», cuja presença se torna vital na compreensão 
do complexo dinamismo sapiencial que envolve o conjunto do livro de Job, nomeadamente 
no debate sobre o conhecimento de Deus. É certamente, também aqui, que a expressão «um 
entre mil» (’eh�ād ninnî-’ālep 33,23) encontra uma justificação. Elihu não é um entre os 
outros personagens do livro, é uma figura única, tal como a sua mensagem no conjunto do 
debate.17  

 
 

B. A SUA MENSAGEM 
 
1. A CERTEZA DA JUSTIÇA DIVINA 
 
 A centralidade que o discurso de Elihu atribuiu à justiça de Deus (B1 e B2) espelha o 
valor que o autor atribuía a esta questão, situando, no desenvolvimento que lhe ofereceu, os 
traços fundamentais do seu contributo e da sua mensagem. A análise retórica bíblica 
permitiu individuar, na base destes traços, a certeza da justiça divina, que Job questiona e 
Elihu reorienta para a gratuidade da fé. 
 
 
1.1 JUSTIÇA DE DEUS E RETRIBUIÇÃO  

Na perspectiva de Elihu, Deus é justo, porque não cede à iniquidade e à injustiça, retribui 
a obra de cada ser humano e garante um favor correspondente ao seu comportamento (B1 
a). Isoladas do seu contexto literário imediato, estas afirmações parecem não acrescentar 
nada ao que já fora dito pelos amigos, confirmando a teoria tradicional da retribuição (4,7; 
8,20; 20,4). No entanto, quando consideradas no contexto da composição literária do texto, 
percebemos que Elihu coloca estas afirmações em paralelismo com a declaração da 
absoluta liberdade de Deus, que ele percebe como absolutamente comprometida com a 
existência do ser humano (34,13-15). Esta defesa de um agir justo e livre de Deus aparece 
depois de Elihu ter estabelecido uma oposição entre o propósito dos sábios e as palavras de 
Job, que reduzem a apreciação da justiça de Deus à questão de um proveito da relação com 
ele. É no âmbito desta composição que entrevemos a novidade das palavras de Elihu. Ele 
não repete simplesmente a teoria tradicional da retribuição. É verdade que ele não nega a 
eventualidade de uma retribuição de Deus, porém sempre como sinal da liberdade absoluta 

 
17 Muito oportuno a este respeito, o estudo de D. WOLFERS, Deep Things out of Darkness, 295-299: 

“The expression one in a thousand fits very well with this assumption, suggesting that only the 
exceptional human being can perform such an office… emphasises the rare qualities required for this 
role.” 
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de um Deus que acredita presente na vida humana (34,21-29).18 Neste sentido, Elihu 
aparece como aquele que soube colocar, no conjunto do debate, os perigos do desafio 
colocado por Satan (1,9; 2,3): o de ceder à tentação de tomar como medida, para a fé em 
Deus, as suas recompensas, e consequentemente, o proveito da relação com ele.19 
 

Job situa-se no âmbito de uma justiça divina retributiva e automática. Num primeiro 
momento, a sua reacção é uma resposta directa à intervenção dos amigos, que procuram 
interpretar a situação de Job a partir dos limites estreitos de uma moral rígida e 
tradicional, onde a justiça e o direito são realidades intrínsecas e inquestionáveis do ser 
de Deus. Esta moral não prevê um lugar para o inocente nem para a injustiça e, por isso, 
não vê alternativa para a culpa de Job, é uma moral incapaz de compreender o mundo e 
Deus para além de regras preestabelecidas e de dialogar com as diferentes vicissitudes 
da existência humana. Segundo Job, uma tal compreensão de Deus é questionável, ainda 
que a sua única autoridade seja a sua vida. A sua procura leva-o até às fronteiras de uma 
retribuição divina que ele desejaria automática. Ele não realizou qualquer transgressão; 
por isso, merece uma vida abençoada por uma relação pacífica com Deus e com todos 
os outros seres humanos, e não os tormentos de um extremo sofrimento exterior e 
interior. Existe uma razão em Job à qual tradição é incapaz de responder. Elihu parece 
reconhecê-la, impelindo Job a mover-se na direcção de uma retribuição que vai mais 
além de um automatismo bem-bem – mal-mal. Sugere-lhe a retribuição que se 
perspectiva no âmbito de uma intervenção salvífica de Deus na história humana. Na 
verdade, Deus retribui o ser humano, mas segundo um desígnio que este não domina 
(34,11.13). Job clama por uma justiça de Deus, que se ajuste ao seu comportamento de 
homem justo. Elihu propõe a Job que seja ele a ajustar-se à justiça de Deus, antecipando 
a reacção de Yhwh, onde Job será acusado de querer frustrar a justiça e o desígnio de 
Deus (38,2; 42,3). Não obstante a oportunidade das palavras de Elihu, convém notar que 
o debate instalado é muito amplo e complexo. O próprio Job aparece dividido entre uma 
acusação de injustiça (27,2) e uma aceitação da justiça de Deus (13,15-22; 23,3-7).20 O 
facto de Deus ser incontestavelmente justo é uma realidade dolorosa para Job. A justiça 
de Deus faz-lhe problema, porque a sua relação com a vida humana não é dominável. 

 
18 Cf P. ZERAFA, “Retribution in the Old Testament”, 485, onde o autor defende, num pequeno estudo 

sobre a retribuição no AT, que negar a retribuição equivale a negar a interferência de Deus na vida 
humana. A ideia comum, de que a posição dos amigos e a de Elihu corresponderiam a dois momentos 
distintos da reflexão sapiencial, aparece amplamente contestada por A. BONORA, «Retribuzione», 1331: 
«… È all’interno dell’intero movimento sapienziale che si dibatte il problema della armonizzazione logica 
e coerente dei seguenti dati di ‘esperienza’: esistenza di un ordine cosmico – nesso virtù/felicità, 
peccato/sciagura – libertà dell’intervento divino – sofferenza dell’innocente. A seconda dei momenti 
storici contingenti e delle particolari situazioni si imponevano... inteligenza critica... La reuninione nel 
canone dei diferenti tentativi di risposta... fornice un principio di sistematizzazione: le differenti tesi sono 
coordinabile tra loro». 

19 Cf. P. ZERAFA, “Retribution in the Old Testament”, 494, segundo o qual: “Yahweh, as a supreme 
lord of mankind and of all creation, always acts with sovereign freedom. Reward is, therefore, a gracious 
divine gift rather than a strict human right, and punishment is similar to the expression of God’s offended 
majesty rather than an automatic return of the evil on the evil-doer.” 

20 A este propósito cf. NEWSOM, 335; A. LO, Job 28 as Rhetoric, 68-69.  
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Para Job, dizer que Deus é justo só porque se relaciona com o ser humano de um modo 
justo, redimensionando a sua justiça a um projecto de salvação, não explica a sua 
realidade.21 Será necessário esperar pela resposta de Deus em 40,8 onde se recusa que 
para justificar o ser humano seja necessário acusar Deus, ou o contrário. Deus é justo 
porque salva o ser humano. A justiça humana não é uma auto-salvação independente de 
Deus e Job parece compreendê-lo quando é confrontado com o mistério insondável da 
justiça divina (42,6). 

 
Neste contexto, as palavras de Job dirigem-se à longa tradição de Israel que, à 

semelhança de todo o movimento sapiencial antigo, surgira fortemente enraizada na 
correlação entre um agir justo e uma recompensa terrena,22 recuperando a voz de uma 
outra compreensão da justiça de Deus, que atravessou algumas narrativas históricas 
mas acabou por perder a sua força no testemunho profético e no culto.23 Citamos, a 
título de exemplo, a situação da intercessão de Abraão pelas cidades de Sodoma e 
Gomorra (Gn 18,17-33), onde a justiça de Deus aparece mais preocupada com a morte 
de alguns inocentes do que com a culpa de uma multidão. Esta afirmação de justiça 
enfraquece significativamente no grito pungente de Jeremias que, embora se inicie com 
uma confissão convencional da justiça de Deus (12,1), termina com a acusação de que 
Yhwh não só faz prosperar o malvado como abandona o povo da aliança (12,2-13); na 
declaração de Habacuc que se limita a defender a justiça divina na promessa de uma 
acção futura (3,17-19); e no grito agonizante do salmista, incapaz de encontrar uma 
solução racional para disparidade entre a promessa de Deus e a realidade presente (Sl 
87). Neste contexto, as palavras de Job são algo mais que um simples eco a alguns 
textos sapienciais do Antigo Médio Oriente, onde o ser humano aparece como 
originariamente mau e os deuses como injustos.24 Job dá voz a uma reflexão que, no 
âmbito do AT, tomou várias configurações e exige uma formulação nova.  
 

As palavras de Elihu desenham esta formulação sob a forma de uma sobreposição da 
justiça humana à justiça de Deus (35,2), que ele começa por confrontar com o absurdo 
da acusação humana de uma indiferença de Deus (35,3) é como se perguntasse a Job se 
as suas deduções cépticas sobre o agir de Deus são suficientes para o tornar mais justo 
que o próprio agir insondável de Deus. Elihu parece estar convencido de que Deus não é 
menos justo só porque não responde às exigências de Job e, por isso, sugere-lhe um 
movimento inverso: em vez de ser Deus a voltar-se para Job, propõe que seja Job a 
voltar-se para Deus. A sua proposta aparece sob a forma de um apelo a contemplar, a 

 
21 Sobre a noção de justiça de Deus como um projecto de salvação cf. A. BONORA, «Giustizia», 713-

722.  
22 Para uma perspectiva mais vasta desta questão no Antigo Médio Oriente cf. H.H. SCHMID, 

Gerechtigkeit als Weltordnung, 15-77. 
23 Reflexão proposta por J.L. CRENSHAW, “Popular Questioning of the Justice of God in Ancient 

Israel”, 385-386. 
24 Cf. ANET [1955: 434-44]; W. G. LAMBERT, Babylonian Wisdom Literature, 21-91.139-149; S.N. 

KRAMER, “Man and his God: A Sumerian Variation of the ‘Job’ Motif”, 170-182. 
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ver e observar os céus (35,5). Elihu convida Job a aprender a discernir Deus nos sinais 
da criação do mundo, onde é bem patente a diferença de Deus e, consequentemente, a 
impossibilidade de manipulá-lo e dominá-lo. O ser de Deus está muito distante do 
mundo e, portanto, liberto da intrusão de influências terrenas. Porém, enquanto Elihu 
retoma as exortações da pedagogia tradicional, que convidavam o estudante da 
sabedoria a discernir o agir de Deus através da observação da natureza (Pr 3,19-20; 
8,22-31; 30,4),25 Job usa esta diferença para afirmar a impossibilidade de o agir humano 
atingir Deus, e consequentemente de Deus ser injusto ao puni-lo (7,1-21).  

 
Job parece ter-se deixado enredar na declaração de culpa que lhe foi imposta pelos 

amigos (4,7; 11,6; 15,5). Porém, aos olhos de Elihu, Job não tem consciência de que um 
carácter justo não chega para colocar Deus sob obrigação. O agir humano é importante 
mas não para persuadir Deus (35,6-7.9-12); é relevante apenas para os outros seres 
humanos (35,8) e é falso dizer que Deus não ouve, quando a verdade é que Deus não 
pode ser pressionado por interesses humanos. As palavras de Elihu parecem integrar 
uma visão particular da sabedoria, segundo a qual a justiça de Deus deve ser discernida 
através da vida e da natureza e não num confronto directo com Yhwh. Alguns acusam-
no de ser a voz de uma tradição cristalizada no tempo, que os discursos de Yhwh (Jb 
38-42) rompem energicamente, recuperando o diálogo directo entre Deus e o ser 
humano, sem mediações, tal como ficou espelhado nas narrativas das origens da 
humanidade e de Israel.26 Não existe nada de explícito nas palavras de Elihu que 
suponha a impossibilidade de uma resposta directa de Yhwh a Job. Ao remeter Job para 
os céus e para a sublimidade de uma justiça divina, incapaz de ser influenciada ou 
pervertida pelo agir humano (35,45-12), Elihu procura, antes de mais, subtrair Job às 
certezas dos amigos e ao seu próprio desespero. Entre a afirmação de um sentido 
absoluto (amigos) e de um não sentido angustiante (Job), Elihu tenta uma via 
intermédia, assegurando a certeza da justiça divina pela afirmação da diferença de Deus, 
bem sublinhada pelas palavras directas de Yhwh a Job (Jb 38-42).  

 
A declaração que Elihu faz de que Job «abre a boca para o que é efémero», e 

multiplica «palavras sem conhecimento» (35,16), remete os argumentos de Job para um 
vazio que Deus não escuta nem considera, onde se recupera a imagem do grito 
interesseiro (35,9-12). A questão de Elihu não é a longa tradição da «escuta» de Deus 
que salva e constitui um povo (Ex 3), ou até mesmo de um falar directo com Deus (Ex 
33,11) mas antes a da linguagem humana sobre Deus e com Deus, de um modo 
particular no tempo do desespero. Elihu não parece ser tão crítico quanto os amigos 
(22,5-9), não compõe a lista dos pecados, procura mostrar apenas que as declarações de 
inocência de Job e o seu pedido de um julgamento são loucura arrogante e palavras sem 
consistência. Aos seus olhos a linguagem de Job sai fora dos esquemas da tradição, não 
é um simples lamento ou súplica, mas um grito que pede um processo jurídico, onde 

 
25 Pedagogia usada também por Deus, no seu diálogo directo com Job (38,1 – 42,6). 
26 Cf. HABEL, 488-490; NEWSOM, 580-83.  
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Deus seja igualmente imputado. Por isso, tenta ajudar Job a reflectir na natureza rebelde 
dos seus argumentos (35,6-7) e os limites dos que o tentam submeter, através de 
declaração hermética de que Deus só escuta a linguagem piedosa da tradição (35,9-12). 
A sua reflexão encontra um desfecho surpreendente na afirmação de que as palavras de 
Job apenas atingem os outros seres humanos, em nada atingem a Deus; a sua 
compreensão nunca modificará o agir de Deus nem o que Deus é na sua revelação 
(35,8).  

 
 
1.2 A JUSTIÇA DE DEUS E GRATUIDADE DA FÉ 

Um outro aspecto importante evidenciado pela análise retórica do discurso, e que 
sublinha a singularidade do contributo de Elihu, é o relevo que ele põe no absurdo de 
comparar a justiça humana com a de Deus (B2). A visão de Job acerca da justiça de Deus 
não é muito diferente da dos amigos. Todos entendem a justiça de Deus como um agir que 
sabe recompensar o bem e punir o mal. Enquanto os amigos aceitam pacificamente esta 
justiça, Job reage violentamente, porque ela não se adequa à sua existência concreta. Job 
considerava-se um justo porque ajudava os pobres, as viúvas, os órfãos e defendia a causa 
dos mais fracos (29,11-17). Um justo como ele não merece um tal sofrimento. Algo está 
errado e este erro deve estar na justiça de Deus. Curiosamente quando Deus intervém 
pergunta a Job: «desejas apagar o meu direito para condenar-me e apareceres tu como 
justo?» (40,8). Elihu antecipa estas palavras de Yhwh ao declarar que seja o bem seja o mal, 
a justiça humana de Job é para um como ele (35,8). A justiça de Deus não é uma justiça que 
o ser humano possa influenciar (35,6-7) ou subverter com lamentos hipócritas (35,9-10). 
(aspeto de se afirmar justo-subentender a injustiça de Deus….) 
 

A argumentação de Elihu atinge um momento culminante nas duas sequências extremas, 
nomeadamente no terceiro passo da primeira sequência (A1 a’) e no primeiro da última 
sequência (A2 a). Aqui, Elihu afirma claramente que a justiça de Deus tem as dimensões de 
um agir salvífico, que pode admitir a prova (A1 a’ 33,12-33), porém sempre numa atenção 
ao justo e numa procura de salvação do aflito (A2 a 36,5-21). Na perspectiva de Elihu, Deus 
é justo porque salva; memso na prova, tem sempre como objectivo a salvação.27 Mas a 
novidade das palavras de Elihu, sublinhada pela análise retórica bíblica do discurso, vai 
ainda mais longe, ao opor à certeza do agir justo de Deus (36,5-10) a perversão das 
recompensas, que enche Job de um dizer (34–35) e de juízos de malvado (36,16-21). Nesta 
oposição, Elihu deixa bem claro que a verdadeira questão não é o sofrimento de Job nem a 
retribuição divina, mas antes a gratuidade da fé, sempre, em todas as vicissitudes da vida 
humana. Por isso, o seu papel não é condenar Job mas antes chamá-lo a uma fé adulta, a 
única que pode introduzir a um encontro com Deus (38-42,6). Segundo Elihu, a fé adulta de 

 
27 Cf. Is 45,19-21. Elihu tem o mérito de recuperar uma visão profética da justiça divina que, num 

determinado momento, aparece intensamente orientada para a certeza de uma intervenção salvífica. Esta 
visão profética da justiça divina aparece em muitos salmos como sinónimo de fidelidade, salvação e 
misericórdia (Sl 9,9; 40,10-11; 96,3; 98,9). 
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Job deve poder compreender que Deus é justo, não porque se revela justo na sua vida, 
recompensando o bem que Job faz, mas porque intervém na história com um desígnio 
absoluto de salvação. E a expressão máxima de gratuidade da sua fé deve assumir a forma 
de um temor, de quem aprendeu a crer nesta salvação, mesmo nos tempos em que deve crer 
sem ver (37,24).28 

 
 

2. UM DEBATE SOBRE O CONHECIMENTO DE DEUS 
 

Se o centro do discurso surge intensamente imerso num debate sobre a justiça divina, as 
partes extremas distinguem-se por um forte acento naquilo a que podemos chamar um 
debate sobre o conhecimento de Deus. Ao nível da composição retórica do texto, este 
debate aparece dividido em dois grandes momentos: um primeiro, onde se evidencia a 
fragilidade das certezas do conhecimento humano (A1 a) e um segundo, onde se afirma a 
possibilidade extraordinária de um conhecimento de Deus que nos vem através da 
contemplação (A2 a’). 
 
 
2.1 A FRAGILIDADE DAS CERTEZAS   

o declarar que os anciãos (amigos de Job) não responderam a Job e estão em silêncio 
(32,10-16), Elihu sugere que as certezas do conhecimento, defendidas pelos amigos, se 
revelaram incapazes de dialogar com a existência de Job e, consequentemente, com o 
desafio colocado por Satan. A principal dificuldade de Job e dos amigos foi como conciliar 
o sofrimento inocente com a bondade e justiça de Deus. Na sua convicção de que Deus 
julga sempre o justo e o malvado com justiça, não existe espaço para o justo que sofre. A 
absoluta necessidade de defender a justiça de Deus levou os amigos a acusar friamente Job 
de ser um pecador (22,6-9), desenvolvendo aquilo a que podemos chamar teodiceias, i.e. 
uma série de interpretações, onde procuraram conciliar a justiça e a omnipotência de Deus 
com a existência de mal no mundo.29 Falam de um nexo absoluto entre pecado e 
sofrimento. Elifaz diz que não existe inocente que alguma vez tenha sofrido (4,7-8). Bildad 
defende que Deus não perverte a justiça; se Job é inocente, Deus há-de libertá-lo (8,6-7), 
enchendo a sua boca com risos e os seus lábios com gritos de júbilo (8,21-22). Sofar declara 
que Deus pune Job muito menos do que aquilo que ele mereceria (11,6); ele, cuja sabedoria 

 
28 Neste sentido, Elihu representa uma novidade, mesmo no interior do ambiente sapiencial. Este 

aspecto é evidente, por exemplo, no confronto com a resposta de Qohelet à questão da justiça-retribuição. 
Enquanto Elihu remete Job para uma fé gratuita na salvação, que identifica como um temer sem ver, 
Qohelet sugere o «temor» de Deus (7,18) sem a tentação de procurar uma felicidade mecanicamente 
ligada à justiça ou a um sentido no mundo, partindo do pressuposto de que existe uma justiça que escapa 
à compreensão humana, que só Deus conhece. Ao ser humano deve bastar confiar em Deus e receber dele 
aquilo que ele lhe dá no momento presente [cf. A. BONORA, «Giustizia», 721].  

29 Cf. J.L. CRENSHAW, “Introduction: The Shift from Theodicy to Anthropodicy”, 1, que define a 
teodiceia “as the attempt to pronounce a verdict of ‘Not Guilty’ over God for whatever seems to destroy 
the order of society and the universe.”; E.W. NICHOLSON, “The Limits of Theodicy as a Theme of the 
Book of Job”, 71-82; A. LO, Job 28 as Rhetoric. An Analysis of Job 28 in the Context of Job 22-31, 62-69.  
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está para além da compreensão humana (11,7-9). A prova desta teodiceia é a punição do 
ímpio (15,17-35; 18,1-4; 20,5-11), motivo que os leva a considerar Job como alguém que 
terá cometido uma grande iniquidade, tão grande quanto o seu mal (22,5-30).30 Dizem que 
nenhum ser humano é justo aos olhos de Deus (4,17; 15,14-16; 25,4-6), chegando mesmo a 
descrever o ser humano como uma larva e um verme (25,6), detestável, corrupto e com uma 
tendência inata para o mal (15,16). Declaram a inocência de Job absurda. E, por fim, falam 
do sofrimento como uma disciplina que Deus usa para instruir (5,17-21).31 Os amigos 
referem com muita clareza que um dos fundamentos principais do seu conhecimento de 
Deus é a tradição, enchendo os seus discursos com uma linguagem religiosa tradicional 
composta de ditos, instruções didácticas e doxologias (8,8-10; 15,17-19), elogiando a sua 
sabedoria e compreensão da verdade (15,8-10; 20,3). As suas certezas levam-nos a uma 
aplicação cega da teologia e a comportar-se como pequenos deuses, cujo conhecimento 
autorizado lhes permite condenar Job.32 

 
Segundo Elihu, estas teodiceias e as certezas deste conhecimento não responderam a Job 

e estão em silêncio (32,11-16). Job acusa os amigos de mentira (13,4ª.7) e de falsidade 
(16,2-3; 19,2-3; 27,5). Porém, tal como eles, não sabe como conciliar o seu sofrimento com 
a sua imagem de um Deus justo. Questiona a sua natureza e o seu governo do mundo, traça-
o como alguém que age com uma curiosidade maliciosa (7,17-20) e com uma raiva sádica 
(16,9-14); um violador da justiça (27,2), que usa a sua sabedoria e poder para criar o caos, 
mais do que a ordem (12,13-25). No entanto, Job não desiste da ideia de um Deus justo 
(13,15-22; 23,3-7), terminando mesmo com um voto de inocência em nome do Deus a 
quem acusa de lhe ter negado o direito e saturado a alma de amargor (27,2-6). A atitude de 
Job demonstra um conflito entre dois conceitos de Deus. Talvez porque, tal como os 
amigos, também ele parte do pressuposto teológico de que só os culpados sofrem. Os 
amigos, para defender as suas imagens de Deus, condenam Job; Job condena Deus.33  

 
Elihu reconhece que estes dois extremos não responderam a Job e à situação por ele 

colocada: os amigos não responderam a Job (32,11-16), i.e. foram incapazes de falar 
correctamente acerca de Deus (42,7); Job assume um falar semelhante ao dos malvados, i.e. 
ao daqueles que se subtraem a uma relação com Deus (cap. 33,9-11; 34,5-9.34.33). Por isso, 
Elihu «ira-se» e deseja mostrar outro conhecimento, o seu (32,2-22). Ele partilha, com Job e 

 
30 Cf. D.J.A. CLINES, “The Arguments of Job’s Three friends”, 206-210. 
31 Alguns autores localizam alguns ecos desta teodiceia no discurso de Elihu (33,13-30; 34,31-33; 

36,7-12.15-16), de certo modo impossível de contestar. Porém, como teremos ocasião de referir, com uma 
tonalidade muito diferente da dos amigos. 

32 Cf. A. LO, Job 28 as Rhetoric, 67. 
33 Cf. A. LO, Job 28 as Rhetoric, 74-75: “Like the friends, Job has his misconception about the 

relationship between suffering and God’s nature. Such misunderstanding also originates from the bounds 
of his theological presupposition that retributive justice should be the central principle of reality, and that 
only the guilty suffer.” Também muito oportuno a este propósito o comentário de P. BOVATI, Ristabilire 
la giustizia, 100-101, onde o autor analisa um questionamento que não resvale na acusação de Deus como 
injusto: «Solo se la parola di inocenza non condanna, essa può autenticamente definirsi giusta nella storia 
dell’uomo...».  
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com os seus amigos, a fé num Deus único, criador e governador de todo o universo (32,22; 
36,3) e diz que a relação entre Deus e o ser humano é governada e regulada pela justiça 
(cap. 34-35). No entanto, afirma que a resposta à questão de Job exige uma sabedoria que 
os amigos não encontraram porque ela pertence unicamente a Deus (32,13). É uma 
sabedoria que só é possível ao ser humano pelo dom do espírito (32,8-9.17-19). A 
autoridade do seu conhecimento não lhe vem da tradição mas de uma força vivificante do 
de Deus nele, que o impele a falar e a declarar que a verdadeira questão é a de compreender 
a presença de Deus numa criação e história surpreendente de salvação. Esta compreensão 
nunca poderá surgir de certezas ou de construções humanas de Deus, na qual prevalecerá 
sempre o risco de, para defender Deus, ter de condenar injustamente o ser humano, mas sim 
através de uma contemplação do agir insondável e imperscrutável de Deus, onde a salvação 
do ser humano aparece como a própria realização de Deus.34  
 
 
A2.2 A VIA DA CONTEMPLAÇÃO 

Job pensa poder resolver o seu problema com um conhecimento de Deus e do seu agir 
que destrua as barreiras que existem entre ele e Deus (19,25-26).35 Elihu sugere-lhe um 
conhecimento de Deus que respeite a diferença e soberania de Deus, um conhecimento que 
vem da contemplação da sua diferença («Contempla os céus e vê…» 35,5) e da sua obra, 
i.e. a sua intervenção criadora e salvífica na história («Recorda-te de engrandecer a sua 
obra… todos os seres humanos a contemplam» 36,25). Numa tentativa extraordinária de 
reorientar Job e o debate, Elihu compõe um poema onde esta contemplação desagua no 
conhecimento de Deus enquanto surpreendente e insondável (36,26–37,24). Elihu usa a 
metáfora do fenómeno da tempestade, no que ela evoca de grandioso mas também de 
imperscrutável, estabelecendo um paralelo entre a impossibilidade de dominar Deus pelo 
conhecimento (36,26) e as coisas grandes que ele realiza como maravilhas do seu 
conhecimento (37,5). É por isso, também, uma contemplação que não visa uma apropriação 
do conhecimento de Deus mas uma abertura ao seu dom, revelado na história humana como 
dom de salvação; é uma escuta («Escutai! Escutai…porque faz ouvir a sua voz» 37,2.4) que 
provoca simultaneamente o estremecimento (37,1) e o temor (37,22.24). Ao contrário dos 
amigos e de Job, Elihu decide falar, não para acrescentar outra teodiceia mas sim para 
orientar Job para a contemplação da diferença e da presença transformadora de Deus na 
história (37,13), como a única capaz de mudar a sua lógica da recompensa numa lógica do 
dom («Na mão de todo o ser humano ele coloca um selo, para que conheçam todos os 
homens a sua obra» 37,7). O poder transformante desta contemplação é bem visível nas 
últimas palavras de Job, onde a interrogação é substituída pela exclamação e o debate cede 
o lugar a uma relação abraçada por um imenso mistério (42,2-6). O Deus que Elihu coloca 
diante de Job provado é um Deus que excede as medidas do seu sofrimento e assume as 
medidas da sua presença salvífica: um Deus poderoso na sua justiça (36,5), sublime na sua 

 
34 Esta é certamente a instrução de que Elihu fala.  
35 Cf. M.P. GALLAGHER, Dive Deeper. The human poetry of Faith, 49: “Job had fallen into their level 

of thinking by imagining God in a merely human way – as if God ‘should’ reward his goodness.” 
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força e revelação (36,22) e tão grande que é impossível dominar pelo conhecimento 
(36,26); um Deus cuja presença insondável pode ser perscrutada apenas pelo «temor» dos 
que aprenderam, sem o ver, a ser sábios de coração (37,23-24).36 
A singularidade e importância da presença de Elihu no conjunto do livro assume um 
momento importante nesta exortação final à contemplação. Nele, a figuração de Deus é 
remetida para uma intervenção salvífica, onde Job, os amigos e cada ser humano são 
chamados a entrar (36,11-12). Elihu não responde à questão do sofrimento do inocente, 
porque ele percebe que a verdadeira questão, que merece uma resposta, é a de como 
permanecer sempre «íntegro e recto no temor de Deus», mesmo no tempo mais escuro da 
adversidade (1,9; 2,4).  
 
 
C. O AUTOR E A MENSAGEM NO CONJUNTO DO LIVRO 
 
3.1 O CONTRIBUTO DE ELIHU  
 
 
3.2 AS TENSÕES INERENTES E INEVITÁVEIS 
 
 

Diante disto, quem ousará condenar ou desprezar as palavras de Elihu? Quem se atreverá 
a fechá-lo nos contornos da repetição ou de uma mera transição? A história da interpretação 
de Jb 32-37 e as suas consequentes oscilações demonstram bem o valor do percurso 
realizado pela análise retórica bíblica. Foi nele que percebemos o alcance das palavras de 
M.E. Tate: 

«Elihu respondeu bem a Job, que, na verdade, estava mais preocupado com Deus do que 
com o sofrimento… Elihu pode ser um intruso, mas alegra-nos a sua vinda.”37

 
36 Consideramos muito oportuno retomar, neste momento, o estudo de M. GILBERT, «La connaissance 

de Dieu selon le Livre de la Sagesse», 191-210, que citámos na Introdução Geral. No entanto, o acento 
singular de Elihu na contemplação do agir salvífico de Deus e das diferenças entre duas obras com dois 
projectos com finalidades diferentes, encontramos na análise deste autor alguns aspectos comuns aos 
encontrados nas palavras de Elihu. Nomeadamente a relação entre Espírito-Sabedoria, ilustrada na 
expressão singular de Elihu «O Espírito-Ela» (32,8a); a importância da revelação de Deus (32,12-33) e da 
visão do conhecimento de Deus como um dom do próprio Deus (37,7); o conhecimento de Deus como 
um fruto da fidelidade, reconhecimento e submissão, que Elihu expressa nos apelos à «escuta» (32,9; 
33,1.31.33; 34,16; 37,2) e na declaração do «temor de Deus» (37,22.24). Esta referência não pretende 
debater a questão interessante de datação mas, simplesmente, sugerir que o movimento sapiencial em 
Israel não é composto de momentos vedados e separados entre si; ele é composto de uma reflexão onde, 
por vezes, alguns elementos determinantes e serenamente assumidos em etapas posteriores aparecem já 
delineados em etapas anteriores.   

37 M.E. TATE, “The Speeches of Elihu”, 489: “He (Elihu) has responded well to Job, who is really 
more concerned with God than with suffering…Elihu may be an intruder (R. GORDIS), but we are glad 
that he came”.  
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CONCLUSÃO GERAL 
 

 
O absoluto está nas palavras da Escritura, 
porém na condição de que elas permaneçam 
verdadeiramente palavras, na condição de que 
se encontre o ponto onde elas possam entrar até 
ao âmago da nossa palavra…1 
 
 

 O estudo realizado apresenta-se, antes de mais, como uma tentativa de permitir à 
Palavra existir como palavra, nas suas tensões, metáforas e enigmas. Nesta tentativa, as 
palavras de P. Beauchamp assumiram um papel determinante. Contámos com o percurso 
singular de uma análise retórica bíblica, que aplicámos ao estudo da composição de Job 32–
37; um estudo que terminou por se revelar, também ele, determinante na escuta do autor e 
do diálogo que ele estabelece permanentemente com o conjunto do livro e com o debate 
inerente. Os resultados obtidos situam-se em dois níveis importantes: o de uma 
compreensão inédita do contributo de Elihu no livro de Job e no debate sapiencial por ele 
evocado, e o de uma apreensão do dinamismo de (pro)vocação que caracteriza a análise 
retórica bíblica. 
 

Desejamos poder oferecer um contributo válido à exegese moderna, que não se limite a 
ser um conjunto de hipóteses a acrescentar a tantas outras, mas algo que verdadeiramente 
ajude ao progresso do conhecimento dos caps. 32–37 e da sua função no conjunto do livro.  
 
 
O EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUTO DE ELIHU 

Os chamados «discursos de Elihu», que muitos definiram como um amontoado 
repetitivo de ideias desconexas, revelaram-se durante o estudo da sua composição e 
interpretação como um único discurso, dotado de coerência e de dinamismo. Elihu entra no 
debate, não como um desconhecido e intruso mas como alguém que escutou tudo o que foi 
dito e que, dotado de uma espantosa perspicácia, percebe a precipitação das perguntas e das 
respostas até então colocadas, incapazes de defender Deus ou o ser humano (32,1-6a).  
 

Foi no estudo da composição que pudemos entrever e sublinhar a singularidade do 
pensamento de Elihu. Um pensamento que ele decide oferecer a Job e aos amigos 

 
1 P. BEAUCHAMP, Parler d’Écritures Saintes, 22: «L’absolu est dans les paroles de l’Écriture, mais 

c’est à condition qu’elles restent vraiment des paroles, à condition qu’on trouve le point où elles puissent 
entrer junqu’au cœur de notre parole à nous…» 
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(sequências A1 e A2) e, de certo modo também, ao conjunto de toda a reflexão sapiencial, 
sugerida na menção expressa aos sábios e homens de coração e entre os quais ele se inclui 
(sequências B1 e B2). Num primeiro momento, Elihu dirige-se de modo particular a Job e 
aos amigos, e fala-lhes de um espírito no ser humano, como o único que faz compreender, e 
de uma sabedoria que, de modo algum, se pode identificar com respostas defensivas que 
ouvira e que haviam terminado num impotente silêncio (32,6b-22). Num segundo 
momento, Elihu chama a atenção de Job para dois modos de falar, um sábio e um insensato, 
que ele pretende discutir de igual para igual (33,1-11). É só num terceiro momento que 
Elihu coloca a sua certeza de que Job não é justo e de que Deus fala. Aos seus olhos, Job 
desconhece a grandeza de Deus em relação ao ser humano e, por isso, envolvera-se numa 
disputa que nunca poderá ter resposta (33,12-14). Deus tem um modo próprio de falar, de 
revelar-se ao ser humano e de selar a sua instrução. Elihu assegura que a sua finalidade é 
sempre demover o ser humano da sua acção iníqua, i.e. ser salvação (33,30). Elihu admite, 
neste processo, a possibilidade de mediação de alguém com uma relação particular com o 
divino e com uma rara capacidade de interceder (um entre mil), que expressa como dar a 
conhecer a rectidão de Deus, interceder pela salvação e apresentar a conversão do ser 
humano como o perdão excelente (33,23-24). Ele assume este percurso de revelação e esta 
possibilidade de mediação como uma sabedoria que ele pretende ensinar a Job (33,31-33).  

 
Os três momentos referidos, identificados pela análise como três passagens da sequência 

A1, encontram uma correspondência concêntrica na última parte do discurso, na sequência 
A2, também ela composta de três passagens bem delimitadas. Nesta última sequência, 
depois de um brevíssimo momento, Elihu confirma a certeza de uma intervenção salvadora 
de Deus (A1) na certeza do seu agir justo, que sublinha ter de novo a finalidade de «abrir os 
ouvidos» do ser humano à sua instrução e de «fazer sair» de uma vida de iniquidade (36,5-
21). A aplicação concreta destas palavras a Job leva-o a colocar no centro da passagem a 
primazia de uma escolha da escuta e do serviço de Deus, como escolha entre a vida e a 
morte (36,11-12). Elihu vê esta decisão como fundamental para Job que aparece aos seus 
olhos cheio de juízos minados por um esquema de recompensas e de afirmação (36,17-21). 
Tal como o fizera no centro da sequência A1, Elihu retoma na passagem central o tema do 
falar iníquo, mas para salientar a sublimidade de Deus e do seu agir, recordado, cantado, 
contemplado e admirado pelos homens de todos o tempos (36,22-25). Num fecho notável, 
Elihu insere, sem qualquer introdução, um magnífico poema onde exalta a grandiosidade e 
insondabilidade de Deus, retomando o tema da compreensão e da escuta (36,29; 37,14). No 
início, o conhecimento é declarado como um dom do espírito-ela (sabedoria). No fim, é 
retomado e orientado para um conhecimento de Deus, insondável mas possível pela 
contemplação e evidência do seu poder e agir, na natureza e na vida humana (36,31; 37,13).  

 
O diálogo com a reflexão sapiencial aparece surpreendentemente colocado no centro do 

discurso, em dois momentos bem definidos (sequências B1 e B2). Um primeiro, onde Elihu 
debate diante dos sábios e homens de coração as supostas declarações de Job (sequências 
B1); um segundo momento, onde a declaração de precipitação visa não apenas Job mas 
também os amigos (sequência B2). O paralelismo que Elihu estabelece entre o veredicto 
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dos sábios e homens de coração e o seu próprio, integra-o num movimento ou num grupo 
sapiencial que começa a adquirir a capacidade de distinguir a alienação de uma sabedoria 
fixa em axiomas e certezas desligadas da realidade (amigos) ou de uma sabedoria 
extremamente crítica (Job), que ameaçava fazer ruir até os princípios básicos da revelação 
divina e do agir justo de Deus, acreditado e experimentado, desde sempre, como agir de 
salvação.  

 
Foi certamente por isso que Elihu delimitou as suas palavras com a extraordinária e 

singular inclusão do temor da tradição e do temor de Deus (32,6b; 37,24). A importância 
das palavras que colocou no seu interior (caps. 32–37) é visível na diferença significativa 
das próprias palavras e da atitude de Job, descritas no fim do cap. 31 e nos caps. 38–42,6. A 
mudança é de tal modo extraordinária que torna impossível não reparar no momento 
intermédio (caps. 32–37), no modo como se sugere uma avaliação das linguagens usadas e 
da sua incapacidade de responder, e na sua reorientação do debate versus uma 
contemplação da grandeza imperscrutável de Deus, pressuposta na própria resposta de 
Yhwh a Job (caps. 38–42). Sem o discurso de Elihu, o Job dos caps. 38–42,6 apareceria 
como uma surpresa incompreensível, denunciando um Job que decide fugir do desespero ou 
um Deus que irremediavelmente se manifesta sob pressão humana. Considerada como um 
momento que sucede ao grande discurso de Elihu, a intervenção de Deus e a atitude 
consequente de Job surgem como uma perspectiva sapiencial de encerramento do grande 
debatedo livro, que é precedida por um momento insigne de reflexão, avaliação e 
preparação. E a única prova evidente de que Job escutou esta reflexão e avaliação são as 
suas últimas palavras: «…falei do que não entendia, de maravilhas que não conhecia… 
escutei-te com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos viram-te» (42,2-6). O grande 
debate entre tradição-realidade-conhecimento de Deus, que se iniciara com o lamento de 
Job no cap. 3, encerra com estas palavras de Job, deixando no seu interior a diversidade dos 
caminhos percorridos: o das certezas, muitas vezes cegas e culpabilizadoras (amigos); o do 
olhar crítico e um pouco egocêntrico (Job); e o da compreensão e conhecimento humilde de 
Deus (Elihu). 
 

O percurso, evidenciado pela composição, permite-nos situar as palavras de Elihu a Job, 
aos amigos e à própria reflexão sapiencial, como resposta determinante, num momento 
caracterizado por muitos como de crise. Um momento em que uma teologização da 
sabedoria, fortemente enraizada em certezas, é questionada por um modo novo de olhar a 
realidade. É um facto que este olhar novo provocou um questionamento profundo, 
suscitando por vezes um debate fortíssimo e espinhoso sobre Deus, bem testemunhado 
pelos livros de Job e Qohelet. Porém, o estudo da composição de Job 32–37 permitiu não só 
detectar os contornos deste debate como o horizonte excelente de saída que o autor previu 
para esta crise. Elihu é alguém que percebe, na situação de crise, as linguagens de defesa e 
de certeza e aponta como horizonte a única certeza de uma presença e de um agir justo de 
Deus, impossível de dominar-se por um outro conhecimento que não o da contemplação de 
uma criação e de uma história de salvação; contemplação que ele pensa levar Job a um 
confronto com o poder insondável de Deus, mas também com o seu veemente 
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envolvimento com aqueles que criou e que salva (Jb 36,22–37,24). As suas palavras deixam 
bem evidente que não bastava dizer que a sabedoria em Israel teve um percurso, assinalado 
com momentos de crise profunda. Era necessário que a Palavra deixasse assinaladas na 
sua palavra as perspectivas de um horizonte, previstas pela própria sabedoria, que apesar de 
tudo nunca se desviou do grande traço distintivo do temor de Deus. Neste sentido, Elihu 
aparece não só como contributo importante para a compreensão do livro de Job, mas 
também para o debate sapiencial que lhe é inerente. As suas palavras não são as de mais um 
sábio, mas uma intervenção tão singular quanto a do próprio livro de Job. 
 
 
A (PRO)VOCAÇÃO DE UMA ANÁLISE RETÓRICA 

Os caps. 32-37 integram o vasto conjunto poético do livro de Job, onde é evidente o 
carácter profundamente elíptico da poesia hebraica, o paralelismo, a inclusão e as estruturas 
concêntricas, que servem frequentemente como base estrutural para indicar as diferentes 
unidades literárias. Poder-se-á discutir sempre se o autor teve ou não, e em que medida, 
consciência das estruturas criadas. Todavia, elas são claras e bem construídas, 
demonstrando sempre objectivo preciso de evidenciar determinados temas ou colocar em 
debate certas ideias. Foi este dinamismo próprio da poesia hebraica, que a análise retórica 
nos estimulou a respeitar; um dinamismo repleto de desníveis, que teceram com frequência 
as nossas dificuldades e surpresas.  

 
Os argumentos de carácter linguístico usados, frequentemente, num estudo diacrónico, 

para defender a fragmentação do livro e a ulterioridade dos discursos de Elihu, foram, à luz 
de uma análise retórica, orientados versus novos horizontes de leitura e compreensão. Esta 
orientação suscitou um inevitável confronto com a fragilidade de algumas considerações da 
exegese moderna, nomeadamente no que respeita à personalidade de Elihu e à importância 
das suas palavras no conjunto do livro de Job. Este confronto permitiu entrever, numa 
compreensão melhor do texto, o valor dos resultados de uma análise retórica. Fruto de uma 
análise demorada sobre a composição, os paralelismos, simetrias, oposições e relações de 
identidade, a análise retórica revelou-se etapa indispensável da exegese moderna. No caso 
de Jb 32–37, ela demonstrou poder superar com naturalidade e convicção muitas das 
considerações redutoras que enclausuraram Elihu, durante muitos anos, nos traços de uma 
“…comic figure whom the author exposes and ridicules.” (W. Whedbee), “…a young brash 
bystander, probably one of several witnesses to the debate… a middle ground between Job 
and the friends.”( R. Gordis), “…es un espontáneo…Habla y habla, sin encajar en la 
representación y estropeando la obra: es un intruso. (L. Alonso Schökel), “A pompous, 
insensitive bore: an opaque thinker and an unattractively self-important character.” (E.M. 
Good), “He is a brash young fool who suffers from megalomania, an opportunist and a 
manipulator and also a fabricator of evidence.” (H. Viviers). 

 
Neste sentido atrevemo-nos a colocar o estudo proposto pela análise retórica bíblica 

como uma (pro)vocação, entendendo-a não como uma crítica aos limites de outras análises, 
mas antes como uma etapa necessária na compreensão de um texto. Uma etapa que não 
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dispensa outras etapas ou outros caminhos de leitura. No entanto, uma etapa que 
experimentámos como indispensável, pelo modo como (pro)voca a leitura cuidada da 
Palavra e cria uma dependência enriquecedora entre compreensão e escuta, que R. Meynet 
descreve de um modo singular: «les textes bibliques parlent entre eux, à voix basse la 
plupart du temps; il faut prêter l’oreille pour les entendre… C’est à la musique des mots, 
aux inflexions de la voix qu’il faut se rendre attentif, si l’on veut comprendre.»2 A 
compreensão é realizada pela letra da palavra mas também na procura de uma 
intertextualidade, evidente no estudo filológico de alguns termos determinantes, e na 
contextualização bíblica de algumas expressões dominantes, onde o estudo comparativo 
com outras línguas semitas e com outras ocorrências no texto bíblico permitiu entrever as 
diferenças e semelhanças de um pensamento que corria sob a pena do autor. O resultado 
obtido foi o reconhecimento de uma composição onde a palavra se tornou capaz de dialogar 
com o mundo extrabíblico, veterotestamentário e com o próprio livro de Job, também ele 
testemunho intenso de uma confluência de tradições. Foi deste modo que a análise retórica 
bíblica nos permitiu situar, no âmbito dos percursos realizados pela exegese moderna, uma 
leitura nova, onde é o texto, compreendido na sua composição e no dinamismo estabelecido 
pela sua filologia, quem nos tece os traços do seu autor e da sua mensagem.  

 
Os resultados conseguidos na análise retórica bíblica de Jb 32–37 demarcam-se, por isso, 

de outros estudos, pela sua proposta de composição e interpretação. É dela que decorrem os 
traços vitais, capazes de contestar a ideia amplamente difundida de que o discurso de Elihu 
é repetitivo e não acrescenta nada ao que foi dito pelos amigos ou ao que será dito por 
Yhwh. Certamente a ideia mais importante a debater no momento actual da exegese. 
Simultaneamente, estes resultados permitiram a compreensão de um debate sapiencial sobre 
o conhecimento de Deus, com implicações hermenêuticas para o crente de todos os tempos. 
Elihu focaliza estas implicações nas nossas linguagens humanas sobre Deus, reduzidas 
frequentemente a debates e explicações minados por tendências defensivas, que limitam as 
dimensões sempre surpreendentes da revelação e nos tornam incapazes de viver, em todas 
as circunstâncias da vida, a certeza da presença de Deus, que deve coexistir com a 
insondabilidade do seu conhecimento. 
 

 
2 R. MEYNET, Lire la Bible, 11. 
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ANEXOS 
 
 
 
 

SEQUÊNCIA A1: «ESCUTA, JOB!» (Jb 32,6b-33,33) 
 
O CONJUNTO DA PRIMEIRA PASSAGEM (Jb 32,6b-22) 
  
 
s�ā‘îr ’ănî leyāmîm           we’attem yešîšîm 
‘al-kēn zāh�altî wā’îrā’          mēh�awwōt dē‘î ’etkem 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 +7 ’ āmartî yāmîm yedabbērû        werōb šānîm yōdî‘û h�okmāh 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 ’ākēn RÛAH�-HÎ’ be’ĕnôš          WENIŠMAT ŠADDAY tebînēm 
9 lō’-rabbîm yeh�kām          ûzeqēnîm yābînû mišpāt� 

 
10 lākēn ’āmartî šim‘āh-llî      ’ăh�awwè dē‘î ’ap-’ ānî 
11 hēn hôh�altî ledibrêkem       ’āzîn ‘ad-tebûnōtêkem 
              ‘ad-tah�qerûn MILLÎN 
12 we‘ādêkem ’etbônān       wehinnēh ’ên le’iyyôb môkîah� 
              ‘ôneh ’ămārāw mikkem 

------------------------------------------------------------------------------ 
13 pen-tō’merû mās�ā’nû h�okmāh   ’ĒL yiddepennû lō’-’îš 
------------------------------------------------------------------------------ 

14 welō’-‘ārak ’ēlay millîn      ûbe’imrêkem lō’ ’ăšîbennû 
15 h�attû lō’-‘ānû ‘ôd        he‘etîqû mêhem MILLÎM 
16 wehôh�altî kî-lō’ yedabbêrû      kî ‘omdû lō’-‘ânû ‘ôd 

 
17 ’a‘ăneh ’ap-’ănî  h�elqî          ’ăh�awweh dē‘î ’ap-‘ānî 
18 kî mālētî millîm           hĕs�îqatnî RÛAH� bit�nî 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 19 hinnēh-bit�nî keyayin lō’-yippātēah�     ke’ōbôt h�ădāšîm yibbāqēa‘ 
 20 ’ădabberāh weyirwah�-lî         ’eptah� śepātay we’e‘ĕneh 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
21 ’al-nā’ ’eśśā’ penê-’îš          we’ el-’ādām lō’’ăkanneh 
22 kî lō’ yāda‘tî ’ăkanneh         kim‘at� yiśśā’ēnî ‘ŌŚĒNÎ 
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O CONJUNTO DA SEGUNDA PASSAGEM (Jb 33,1-11) 
 

1 we’ûlām ŠEMA‘-NĀ’ ’iyyôb millāy /      wekol-debāray HA’ĂZÎNĀH // 
2 hinnēh-nā’ pātah�tî  pî /         dibberâ lešônî beh�ikkî // 
3 yōšer-libbî ’ămārây / weda‘at        śepātay BĀRÛR millēlû // 

 

4 rûah�-’ēl ‘āśātenî /         wenišmat šadday teh�ayyēnî // 
5 ’im-tûkal  hăšîbēnî /        ‘erkāh lepânay hityas�s�ābā // 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 hēn-’ănî kepîkā  lā’ēl /       mēh�ōmer qōras�tî gam-’ ānî // 
7 hinnēh ’ēmātî lō’ teba‘ătekkā /     we’akpî ‘ālèkā l’ō-yikbād // 

 
8 ’ak  ’āmartā BE’OZNĀY /        weqôl millîn ’EŠMĀ‘ // 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 ZAK ’ănî belî pāša‘ h�ap ’ānōkî /      welō’‘āwôn lî // 
10 hēn tenû’ôt ‘ālay ims�ā’ /        yah�šebēnî le’ôyēb lô // 
11 yās�ēm bassad raglāy /         yišmōr kol-’orh�ōtāy// 

 
 
A TERCEIRA PASSAGEM (Jb 33,12-33) 
 
CONJUNTO DA SEGUNDA PARTE (Jb 33,15-22) 
 
+ 15 bah�ălôm        h�ezyôn        laylāh / 
: binpōl          tardēmāh        ‘al-’ănāšîm / 
: bitnûmôt         ‘ălê         MIŠKĀB // 

− 16 ’āz yigleh        ’ōzen         ’ănāšîm / 
− ûbemōsārām        yah�tōm // 

:: 17 lehāsîr         ’ādām        ma‘ăśeh / 
:: wegēwâ         miggeber        yekasseh // 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   + 18 yah�śōk       NAPŠÔ        MINNÎ-ŠĀH�AT / 
   :: WEHAYYĀTÔ      mē‘ăbōr        BAŠŠĀLAH� // 

 

+ 19 wehûkah�        bemak’ôb       ’al-MIŠKĀBÔ / 
− werîb          ‘ăs�āmâw        ētān // 

− 20 wezihămattû       H�AYYĀTÔ       lāh�em / 
− WENAPŠÔ        ma’ăkal        ta’ăwāh // 

:: 21 yikel         beśārô         mērō’î / 
:: wešuppî         ‘as�môtâw       lō’ ru’û // 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   + 22 wattiqrab      LAŠŠAH�AT       NAPŠÔ / 
   :: WEH�AYYĀTÔ      LAMEMITÎM // 
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O CONJUNTO DA TERCEIRA PASSAGEM (Jb 33,12-33) 
 
 

12  hen-zō’t lō’- s�ādaqtā ’e‘ĕnekkā /      kî-yirbeh ’ĔLÔAH� mē’ĕnôš // 
13 maddûa‘ ’ēlâw rîbôtā /         kî kol-debārāw lō’-ya‘ăneh // 
14 Kî-be’ah�at yedabber-’ĒL /         ûbištayim lō’ yešûrennāh // 
 

15 bah�ălôm h�ezyôn laylāh /        binpōl tardēmāh ‘al-’ănāšîm / 
                bitnûmôt ‘ălê miškāb // 
16 ’āz yigleh ’ōzen ’ănāšîm /        ûbemōsārām yah�tōm // 
17 lehāsîr ’ādām ma‘ăśeh /         wegēwâ miggeber yekasseh // 
18 yah�śōk napšô minnî-šāh�at /      wehayyātô mē‘ăbōr BAŠŠĀLAH� // 
19 wehûkah� bemak’ôb ’al-miškābô /      werîb ‘ăs�āmâw ētān // 
20 wezihămattû h�ayyātô lāh�em /      wenapšô ma’ăkal ta’ăwāh // 
21 yikel beśārô mērō’î /          wešuppî ‘as�môtâw lō’ ru’û // 
22 wattiqrab laššah�at napšô /       weh�ayyātô LAMEMITÎM // 

 
23 ’im-yēš ‘ālâw mal’āk /       mēlîs� ’eh�ād minnî-’ālep / 
              lehaggîd lE’ĀDĀM yošrô // 
24 wayeh�unnennû wayyō’mer /     pedā‘ēhû mēredet šāh�at / 
              mās�ā’tî kōper // 

 
25 rut�ăpaš beśārô minnō‘ar /        yāšûb lîmê ‘ălûmâw // 
26 ye‘tar ’EL-’ĔLÔAH� wayyirs�ēhû /     wayyare’ pānâw bitrû‘āh / 
                wayyāšeb le’ĕnôš s�idqātô // 
27 yāšōr ‘al-’ănāšîm wayyō’mer / 
h�āt�ā’tî weyāšār he‘ĕwêtî /         welō’ šāwāh lî // 
28 pādāh napšô mē‘ăbōr baššāh�at/    weh�ayyātô bā’ôr tir’eh // 
29 hen-kol-’ēlleh yip‘al ’ĒL /        pa‘ămayim šālôš ‘im-gāber // 
30 lehāšîb napšô minnî-šāh�at /      lē’ôr be’ôr hah�ayyîm// 

 
31 haqšēb ’iyyôb šema‘-lî /         hah�ărēš we’ānōkî ădabbēr // 
32 ’im-yēš millîn hăšîbēnî /         dabbēr kî-h�āpas�tî s�addeqekkā// 
33 ’im-’ayin ’attâ šema‘-lî /         hah�ărēš wa’ă’allepkā h�okmāh// 
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O CONJUNTO DA SEQUÊNCIA (Jb 32,6b–33,33) 
 

s�ā‘îr ’ănî leyāmîm              we’attem yešîšîm // 
‘al-kēn zāh�altî wā’îrā’ |            mēh�awwōt dē‘î ’etkem //  
7 ’ āmartî yāmîm yedabbērû /           werōb šānîm YŌDÎ‘Û H�OKMĀH // 
8 ’ākēn rûah�-hî’ be’ĕnôš /           wenišmat šadday tebînēm // 
9 lō’-rabbîm yeh�kāmû /            ûzeqēnîm yābînû mišpāt� // 

10 lākēn ’āmartî ŠIM‘ĀH-LLÎ /        ’ăh�awwè dē‘î ’ap-’ ānî // 
11 hēn hôh�altî ledibrêkem |’āzîn‘ad-tebûnōtêkem     ‘ad-tah�qerûn millîn // 
12 we‘ādêkem ’etbônān | wehinnēh ’ên le’iyyôb môkîah�   ‘ÔNEH ’ămārāw mikkem // 

   13 pen-tō’merû | mās�ā’nû H�OKMĀH /      ’ĒL yiddepennû lō’-’îš // 
14 welō’-‘ārak ’ēlay millîn /         ûbe’imrêkem lō’ ’ăšîbennû // 
15 h�attû LŌ’-‘ĀNÛ ‘ôd /          he‘etîqû mêhem millîm // 
16 wehôh�altî kî-lō’ yedabbêrû /         kî ‘omdû LŌ’-‘ÂNÛ ‘ôd // 

17 ’A‘ĂNEH ’ap-’ănî h�elqî /          ’ăh�awweh dē‘î ’ap-‘ānî // 
18 kî mālētî millîm /            hĕs�îqatnî rûah� bit�nî // 

19 hinnēh-bit�nî keyayin lō’-yippātēah� /       ke’ōbôt hădāšîm yibbāqēa‘ // 
20 ’ădabberāh weyirwah�-lî /         ’eptah� śepātay WE’E‘ĔNEH // 

21 ’al-nā’ ’eśśā’ penê-’îš /           we’el-’ādām lō’ ’ăkanneh // 
22 kî lō’ yāda‘tî ’ăkanneh /          kim‘at� yiśśā’ēnî ‘ōśēnî // 

 
1 WE’ÛLĀM ŠEMA‘-NĀ’ ’iyyôb millāy /     wekol-debāray ha’ăzînāh // 
2 hinnēh-nā’ pātah�tî pî /           dibberâ  lešônî beh�ikkî // 
3 yōšer-libbî ’ămārāy /           WEDA‘AT śepātay bārûr millēlû // 
  4 rûah�-’ēl ‘āśātenî /          wenišmat šadday teh�ayyēnî // 
  5 ’im-tûkal hăšîbēnî /          ‘erkāh lepânay hityas�s�ābā // 
  6 hēn-’ănî kepîkā lā’ĒL /         mēh�ōmer qōras�tî gam-’ ānî // 
  7 hinnēh ’ēmātî lō’ teba‘ătekkā /       we’akpî ‘ālèkā l’ō-yikbād // 
8 ’ak ’āmartā be’oznāy /          weqôl millîn ’ešmā‘ // 
9 zak ’ănî belî pāša‘ h�ap ’ānōkî /        welō’ ‘āwôn lî // 
10 hēn tenû’ôt ‘ālay yims�ā’ /         yah�šebēnî le’ôyēb lô // 
11 yās�ēm bassad raglāy /          yišmōr kol-’orh�ōtāy// 

 
12 hen-zō’t lō’- s�ādaqtā ’E‘ĔNEKKĀ /        kî-yirbeh ’ĔLÔAH� mē’ĕnôš // 
13 maddûa‘ ’ēlâw rîbôtā /           kî kol-debārāw lō’-ya‘ăneh // 
14 Kî-be’ah�at yedabber-’ĒL /           ûbištayim lō’ yešûrennāh // 
  15 bah�ălôm h�ezyôn laylāh  binpōl tardēmāh ‘al-’ănāšîm bitnûmôt ‘ălê miškāb // 
  16 ’āz yigleh ’ōzen ’ănāšîm /         ûbemōsārām yah�tōm // 
  17 lehāsîr ’ādām ma‘ăśeh /          wegēwâ miggeber yekasseh // 
  18 yah�śōk napšô minnî-šāh�at /         wehayyātô mē‘ăbōr baššālah� // 
  19 wehûkah� bemak’ôb ’al-miškābô /       werîb ‘ăs�āmâw ētān // 
  20 wezihămattû h�ayyātô lāh�em /        wenapšô ma’ăkal ta’ăwāh //  
  21 yikel beśārô mērō’î /           wešuppî ‘as�môtâw lō’ ru’û // 
  22 wattiqrab laššah�at napšô /         weh�ayyātô lamemitîm // 
   23 ’im-yēš ‘ālâw mal’āk mēlîs� ’eh�ād minnî-’ālep /  lehaggîd le’ādām yošrô // 
   24 wayeh�unnennû wayyō’mer pedā‘ēhû mēredet    šāh�at mās�ā’tî kōper // 
  25 rut�ăpaš beśārô minnō‘ar /         yāšûb lîmê ‘ălûmâw //  
  26 ye‘tar ’EL-’ĔLÔAH wayyirs�ēhû wayyare’ pānâw bitrû‘āh wayyāšeb le’ĕnôš s�idqātô //  
  27 yāšōr ‘al-’ănāšîm wayyō’mer h�āt�ā’tî weyāšār he‘ĕwêtî welō’-šāwāh lî // 
  28 pādāh napšô mē‘ăbōr baššāh�at /       weh�ayyātô bā’ôr tir’eh // 
  29 hen-Kol-’ēlleh yip‘al-’ĒL /         pa‘ămayim šālôš ‘im-gāber // 
  30 lehāšîb  napšô minnî-šāh�at /        lē’ôr be’ôr hah�ayyîm // 
31 haqšēb ’iyyôb ŠEMA‘-LÎ /          hah�ărēš we’ānōkî ’ădabbēr // 
32 ’im-yēš-millîn hăšîbēnî /          dabbēr kî-h�āpas�tî s�addeqekkā // 
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33 ’im-’ayin ’attâ ŠEMA‘-Î /           hah�ărēš WA’Ă’ALLEPKĀ H�OKMĀH  
SEQUÊNCIA B1: «PODE O QUE ODEIA O DIREITO GOVERNAR?» (Jb 34,2-37) 

 
O CONJUNTO DA PRIMEIRA PASSAGEM (Jb 34,2-15) 

 
2 ŠIM‘Û H��AKĀMÎM millāy          WEYŌD‘îm ha’ăzînû lî  
3 kî-’ōzen millîn tibh�ān           weh�ēk yit�‘am le’ĕkōl  
4 mišpāt� nibh�ărāh-llānû           nēd‘āh bênênû mah-t��ôb  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 kî-’āmar ’iyyôb s�ādaqtî          w e’ĒL hēsîr MIŠPĀT�Î 
6 ‘al-MIŠPĀT�Î ’ăkazzēb          ’ānûš h�is�î belî-pāša‘ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 mî-geber ke’iyyôb           yišteh-lla‘ag kammāyim  
8 we’ārah� leh�ebrāh ‘im-pō‘ălê ’āwen       welāleket ‘im-’ANŠÊ-REŠA‘  
9 kî-’āmar lō’ yiskon-gāber         birsōtô ‘im-’ĔLŌH�ÎM  

 
10 lākēn ’ANĂŠÊ LĒBĀB ŠIM‘Û LÎ | 
  h�ālilāh lā‘ĒL MĒREŠA‘ |         wešadday mē‘āwel  
11 kî pō‘al ’ādām yešallem-lô         ûke‘ōrah� ’îš yams�i’ennû  
12 ’ap-’omnām ’ĒL lō’-YARŠÎª‘         wešadday lō‘-ye‘awwēt MIŠPĀT� 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 mî-pāqad ‘ālāyw ’āres�āh          ûmî śām tēbēl kullāh  
14 ’im-yāśîm ’ēlāyw libbô          rûh�ô wenišmātô ’ēlāyw ye’ĕsōp  
15 yigwa‘ kol-bāśār yāh�ad          we’ādām ‘al-‘āpār yāšûb 
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O CONJUNTO DA SEGUNDA PASSAGEM (Jb 34,16-33) 

 
 
16 we’im-BÎNĀH ŠIM‘ĀH-zō’t        ha’ăzînāh leqôl millāy 
 
17 ha’ap śônē’ mišpāt� yah�ăbôš /       we’im- ADDÎQ�S kabbîr TARŠÎª‘ // 
18 ha’ămōr lemelek beliyyā‘al /        RĀŠĀ‘ ’el-nedîbîm // 
19 ’ăšer lō’-nās�ā’ penê śārîm |        welō’ nikkar-šôª‘ lipnê-dāl |  
                 kî-ma‘ăśēh yādâw kullām // 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20 rega‘ yāmutû wah�ăs�ôt lāylāh|       yegō‘ăšû ‘ām weya‘ăbōrû| 
                 weyāsîrû ’abbîr lō’ beyād // 
21 kî-‘ênâw ‘al-darkê-’îš /        wekol- �se‘ādâw yir’eh // 
22 ōšek w�’ên- healmāwet /�’ên s       LEHISSĀTER šām pō‘ălê ’āwen // 
 

23 kî lō’ ‘al-’îš yāśîm ‘ôd         lahălōk ’el-’ĒL bammišpāt� 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24 yārō‘ª kabbîrîm ēqer�lō’- h        wayya‘ămēd tām�ērîm tah�’ăh 
25 em�lākēn yakkîr ma‘bādêh        wehāpak laylā weyiddakkā’û 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
26 at-�tahREŠĀ‘ÎM sepāqām         bimqôm rō’îm 
27 ărâw�’ăšer ‘al-kēn sārû mē’ah       wekol-derākâw lō’ hiśkîlû 
28 lea‘ăqat-�hābî’ ‘ālâw sdāl         wea‘ăqat�s ‘ăniyyîm yišmā‘ 

 
29 we ûmî�hû’ yašqit YARŠÌª‘ |        WEYASTĒR pānîm ûmî yešûrennû | 
                 we‘al-gôy weal-’ādām yāh�ad // 
30 mimmelōk ’ādām h�ānēp mimmōqšê ‘ām  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 kî-’el-’ĒL h�e’āmar          nāśātî lō’ ’eh�bōl  
32 bil‘ădê ’eh�ĕzeh ’attāh h�ōrēnî /       ‘āwel pā‘altî lō’ ’ōsîp // 
 
33 hamē‘immekā yešalmennāh         kî-mā’astā      
kî-’attāh tibh�ar welō’-’ānî          ûma-YĀDA‘TĀ DABBĒR 
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O CONJUNTO DA SEQUÊNCIA (Jb 34,2-37) 
 
 

2 ŠIM‘Û H��AKĀMÎM millāy          weyōd‘îm ha’ăzînû lî  
3 kî-’ōzen millîn tibh�ān           weh�ēk yit�‘am le’ĕkōl  
4 mišpāt� nibh�ărāh-llānû           nēd‘āh bênênû mah-t��ôb  
5 kî-’āmar ’iyyôb s�ādaqtî          we’ĒL hēsîr MIŠPĀT�Î 
6 ‘al-mišpāt�î ’ăkazzēb           ’ānûš h�is�î belî-pāša‘ 

7 mî-geber ke’iyyôb           yišteh-lla‘ag kammāyim  
8 we’ārah� leh�ebrāh ‘im-pō‘ălê ’āwen       welāleket ‘im-’anšê-reša‘  
9 kî-’āmar lō’ yiskon-gāber         birsōtô ‘im-’ĔLŌH�ÎM  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 lākēn ’ANĂŠÊ LĒBĀB ŠIM‘Û LÎ | 
  h�ālilāh lā‘ĒL mēreša‘ |         wešadday mē‘āwel  
11 kî pō‘al ’ādām yešallem-lô         ûke‘ōrah� ’îš yams�i’ennû  
12 ’ap-’omnām ’ĒL lō’-yaršîª‘         wešadday lō‘-ye‘awwēt mišpāt� 
13 mî-pāqad ‘ālāyw ’āres�āh          ûmî śām tēbēl kullāh  
14 ’im-yāśîm ’ēlāyw libbô          rûh�ô wenišmātô ’ēlāyw ye’ĕsōp  
15 yigwa‘ kol-bāśār yāh�ad          we’ādām ‘al-‘āpār yāšûb 

 
16 we’im-bînāh ŠIM‘ĀH-zō’t /        ha’ăzînāh leqôl millāy // 
17 ha’ap śônē’ mišpāt� yah�ăbôš /       we’im- s�addîq kabbîr taršîª‘ // 
18 ha’ămōr lemelek beliyyā‘al /       rāšā‘ ’el-nedîbîm // 
19 ’ăšer lō’-nās�ā’ penê śārîm |        welō’ nikkar-šôª‘ lipnê-dāl |  
                 kî-ma‘ăśēh yādâw kullām // 
20 rega‘ yāmutû wah�ăs�ôt lāylāh |      yegō‘ăšû ‘ām weya‘ăbōrû| 
                 weyāsîrû ’abbîr lō’ beyād // 
21 kî-‘ênâw ‘al-darkê-’îš /         wekol- s�e‘ādâw yir’eh // 
22 ’ên- h�ōšek we’ên s�almāwet /       lehissāter šām pō‘ălê ’āwen // 
23 kî lō’ ‘al-’îš yāśîm ‘ôd /         lahălōk ’el-’ĒL bammišpāt� // 
24 yārōª` kabbîrîm lō’- h�ēqer /        wayya‘ămēd ’ăh�ērîm tah�tām // 
25 lākēn yakkîr ma‘bādêh�em /        wehāpak laylā weyiddakkā’û // 
26 tah�at-rešā‘îm sepāqām /         bimqôm rō’îm // 
27 ’ăšer ‘al-kēn sārû mē’ah�ărâw /       wekol-derākâw lō’hiśkîlû // 
28 lehābî’ ‘ālâw s�a‘ăqat-dāl /        wes�a‘ăqat ‘ăniyyîm YIŠMĀ‘ // 
29 wehû’ yašqit� ûmî yaršìª‘ |        weyastēr pānîm ûmî yešûrennû | 
                 we‘al-gôy weal-’ādām yāh�ad // 
30 mimmelōk ’ādām h�ānēp mimmōqšê ‘ām  
31 kî-’el-’ĒL h�e’āmar          nāśātî lō’ ’eh�bōl  
32 bil‘ădê ’eh�ĕzeh ’attāh h�ōrēnî /       ‘āwel pā‘altî lō’ ’ōsîp // 
33 hamē‘immekā yešalmennāh kî-mā’astā |    kî-’attāh tibh�ar welō’-’ānî | 
                 ûma-yāda‘tā dabbēr // 

 
34 ’ANŠÊ LĒBĀB yō’merû lî /         wegeber h�ākām ŠŌMĒª‘ LÎ // 
35 ’iyyôb lō’-beda‘at yedabbēr /         ûdebārâw lō’ behaśkêl // 
36 ’ābî yibbāh�ēn ’iyyôb ‘ad-nes�ah� /       ‘al-tešūbōt be’anšê-’āwen // 
37 kî yōsîp ‘al-h�at�t�ā’tô peša‘|         bênênû yispôq | 
                  weyereb ’ămārâw lā’ĒL // 
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SEQUÊNCIA B2: «PENSAS SER ISTO O DIREITO?» (Jb 35,2-16) 

 
O CONJUNTO DA PASSAGEM (Jb 35,2-16) 
 

 

2 hăzō’t h�āšabtā lemišpāt� /          ’āmartā s�idqî mē’ĒL // 
3 kî-tō’mar mah-yyiskon-lāk /         māh-’ō‘îl mēh�at�t�ā’tî // 

 
4 ’ănî ’ăšîbkā millîn /          weet-rē‘èkā ‘immāk // 
5 habbēt� šāmayim ûre’ēh /        WEŠÛR šeh�āqîm gābh�û mimmekkā 
// 
6 ’im-h�āt�ā’tā mah-tip‘ol-bô /       werabbû pešā‘èkā mah-TA‘ĂŚEH-llô // 
7 ’im- s�ādaqtā mah-titten-lô /       ’ô mah-miyyādkā yiqqāh� // 

  8 le’îš-kāmôkā riš‘ekā /        ûleben-’ādām s�idqātekā // 
9 mērōb ‘ăšûqîm yaz‘îqû /        yešawwe‘û mizzerôª‘ rabbîm // 
10 welō’-’āmar ’ayyēh ’ĕlôªh ‘ŌŚĀY /     nōtēn zemirôt ballāylā // 
11 mallepēnû mibbahămôt ’āres� /      ûmē‘ôp haššāmayim yeh�akkemēnû // 
12 šām yis�‘ăqû welō’ ya‘ăneh /       mippenê ge’ôn rā‘îm // 

 
13 ’ak-šāwe‘ lō’-yišma‘ ’ĒL /         wešadday lō’ YEŠÛRENNÂ // 
14 ’ap kî-tō’mar lō’ TEŠÛRENNÛ /        dîn lepānâw ûteh�ôlēl lô // 
15 we‘attah kî-’ayin pāqad ’appô /       welō’-yāda‘ bappaš me’ōd // 
16 we’iyyôb hebel yips�eh-pîh�û /        biblî-da‘at millîn yakbir // 
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SEQUÊNCIA A2: «ESPERA UM POUCO» (Jb 36,2–37,24) 
 
O CONJUNTO DA PRIMEIRA PASSAGEM (Jb 36,5-21) 
 
5 hen-’ēl kabbîr welō’ yim’ās /        kabbîr KŌªH� LĒB // 
6 lō’-yeh�ayyeh RĀŠĀ‘ /         ûmišpat� ‘ĂNIYYÎM yittēn // 
7 lō’-yigra‘ mis�s�addîq ‘ênāyw /        weet-melākîm lakkissē’ / 
                 wayyōšîbēm lānes�ah� wayyigbāhû // 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 we’im-’ăsûrîm bazziqqîm /        yillākdûn beh�ablê-‘ŌNÎ // 
9 wayyaggēd lāhem po‘ólām /        ûpiš‘êhem kî yitgabbārû // 
10 wayyigel ’oznām lammûsār /       wayyō’mer kî-yešubûn MĒ’ĀWEN // 
 

11 ’im-yišme‘û weya‘ăbōdû /       yekallû yemêhem bat�t�ôb / 
               ûšenêhem banne‘îmîm // 
12 we’im-lō’ yišme‘          û bešelah� ya‘ăbōrû /       
                weyigwe‘û kiblî-dā‘at // 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 WEH�ANPÊ-LĒB yāśîmû ’āp /      lō’ yešawwe‘û kî ’ăsārām // 
14 tāmōt bannō‘ar napšām /       weh�ayyātām baqqedēšîm // 
15 yeh�allēs� ‘ānî BE‘ONYÔ /        weyigel ballah�as� ’oznām // 

 

16 we’ap hăsîtkā mippî-s�ār /        ra �ab lō’-mûs�āq tah�têhā / 
                wenah�at šulh�ānkā mālē’ dāšen // 
17 wedîn-RĀŠĀ‘ mālē’tā /         dîn ûmišpāt� yitmōkû // 
18 kî-h�ēmâ pen-yesîtkā besāpeq /       werab-kōper ’al-yat�t�ekkā // 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19 hăya‘ărōk šû‘ăkā lō’ bes�ār /        wekōl ma’ămas�s�ê-kōªh� // 
20 ’al-tiš’ap hallāylāh /          la‘ălôt ‘ammîm tah�tām //  
21 hiššāmer ’al-tēpen ’el-’ĀWEN /      kî-‘al-zeh bāh�artā MĒ‘ŌNÎ// 
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O CONJUNTO DA TERCEIRA PASSAGEM (Jb 36,26–37,24) 
 
 

26 hen-’ĒL śaggî’ | WELŌ’ NĒDĀ‘ /       mispar šānāyw welō’- h�ēqer // 
27 kî yegāra‘ nit�pê-māyim /         yāzōqqû māt�ār le’ēdô //  
28 ’ăšer-yizzelû šeh�āqîm /          yir‘ăpû ‘ălê ’ādām rāb // 
29 ’ap ’im-YĀBÎN mipreśê-‘āb /        tešu’ôt sukkātô // 
30 hēn-pāraś ‘ālāyw ’ôrô /          wešoršê hayyām kissāh // 
31 kî-bām yādîn ‘ammîm /          yitten-‘ōkel lemakbîr // 
32 ‘al-kappayim kissāh-’ôr /         wayes�aw ‘ālêhā bemapgîª’ // 
33 yaggîd ‘ālāyw rē‘ô /           miqneh ’ap ‘al-‘ôleh // 
37,1’ap-lezō’t yeh�ĕrad libbî /         weyittar mimmeqômô // 
2 šim‘û šāmôª’ berōgez qōlô /         wehegeh mippîw yēs�ē’ // 
3 Tah�at-kol-haššāmayim yišrēhû /       we’ôrô ‘al-kanpôt hā’āres� // 
4 ’ah�ărāyw yiš’ag-qôl / yar‘ēm beqôl ge’ônô /    welō’ ye‘aqqebēm / kî-yiššāma‘ qôlô // 
 

5 yar‘ēm ’ĒL beqôlô niplā’ôt /       ‘ōśeh gedōlôt WELŌ’ NĒDĀ‘ // 
6 kî laššelag yō’mar hĕwē’ ’āres� /     wegešem māt�ār wegešem mit�rôt ‘uzzô 
// 
7 beyad-kol-’ādām yah�tôm /       ĀDA‘AT kol-’anšê ma‘ăs�ēhû // 
8 wattābō’ h�ayyâ bemô-’āreb /       ûbim‘ônōtêhā tiškōn // 
9 min-hah�eder tābô’ sûpâ /        ûmimmezārîm qārâ // 
10 minnišmat-’ĒL yitten-qārah� /      werōh�ab mayim bemûs�āq // 
11 ’ap-beerî yat�rîªh� ‘āb /         yāpîs� ‘ănan ’ôrô // 
12 wehû’ mesibbôt /          mithappēk betah�bûlātô lepo‘ŏlām/  
 kōl ’ăšeryes�awwēm          ‘al-peenê tēbēl ’ārs�â// 
13 ’im-lešēbet � ’im-le’ars�ô /       ’im-leh�esed yams�i’ēhû // 

 

14 ha’ăzînâ zō’t ’iyyôb /          ‘ămōd WEHITBÔNĒN niple’ôt ’ĒL // 
15 HĂTĒDA‘ beśûm-’ĔLÔªH ‘ălêhem /     wehôpîª‘ ’ôr ‘ănānô // 
16 HĂTĒDA‘ ‘al-mipleśê-‘āb /        miple’ôt temîm DĒ‘ÎM // 
17 ’ăšer-begādêkā h�ammîm /         behašqit � ’eres� middārôm // 
18 tarqîª‘ ’immô lišh�āqîm /         h�ăzāqîm kir’î mûs�āq // 
19 hôdî‘ēnû ma-nō’mar lô /         lō’-na‘ărōk mippenê- h�ōšek // 
20 hayesuppar-lô kî ’ădabbēr /         ’im-’āmar ’îš kî yebullā‘ // 
21 we‘attâ lō’ rā’û ’ôr /           bāhîr hû’ baššeh�āqîm / 
                  werûªh� ‘ābrâ wattet�ahărēm // 
22 mis�s�āpôn zāhāb ye’ĕteh /         ‘al-’ĔLÔªH nôrā’ hôd // 
23 šadday lō’-mes�ā’nuhû śaggî’-kōªh� /      ûmišpāt� werōb-s�edāqâ lō’ ye‘anneh 
// 
24 lākēn yerē’ûhû ’ănāšîm /         lō’-yir’eh kol-h�akmê-lēb // 
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O CONJUNTO DA SEQUÊNCIA (Jb 36,2–37,24) 
 

2 kattar-lî ze‘êr wa’ăh�awwekkā /          kî ‘ôd le’ĔLÔªH millîm // 
3 ’eśśā’ dē‘î lemērāh�ôq /             ûlepō‘ălî ’ettēn-S�EDEQ // 
4 kî-’omnām lō’-šeqer millāy /           temîm dē‘ôt ‘immāk // 
5 HEN-’ĒL kabbîr welō’ yim’ās /          kabbîr kōªh� LĒB // 
6 lō’-yeh�ayyeh rāšā‘ /             ûmišpat� ‘ăniyyîm yittēn // 
7 lō’-yigra‘ mis�s�addîq ‘ênāyw / weet-melākîm lakkissē’ /    wayyōšîbēm lānes�ah� wayyigbāhû // 
8 we’im-’ăsûrîm bazziqqîm /           yillākdûn beh�ablê-‘ōnî // 
9 wayyaggēd lāhem po‘ólām /           ûpiš‘êhem kî yitgabbārû // 
10 wayyigel ’oznām lammûsār /           wayyō’mer kî-yešubûn mē’āwen // 
11 ’im-yišme‘û weya‘ăbōdû / yekallû yemêhem bat�t�ôb /     ûšenêhem banne‘îmîm // 
12 we’im-lō’ yišme‘û bešelah� ya‘ăbōrû /         weyigwe‘û kiblî-dā‘at // 
13 weh�anpê-lēb yāśîmû ’āp /           lō’ yešawwe‘û kî ’ăsārām // 
14 tāmōt bannō‘ar napšām /            weh�ayyātām baqqedēšîm // 
15 yeh�allēs� ‘ānî be‘onyô /            weyigel ballah�as� ’oznām //  
16 we’ap hăsîtkā mippî-s�ār / ra �ab lō’-mûs�āq tah�têhā /     wenah�at šulh�ānkā mālē’ dāšen // 
17 wedîn-rāšā‘ mālē’tā /             dîn ûmišpāt� yitmōkû // 

18 kî-h�ēmâ pen-yesîtkā besāpeq /          werab-kōper ’al-yat�t�ekkā // 
19 hăya‘ărōk šû‘ăkā lō’ bes�ār /           wekōl ma’ămas�s�ê-kōªh� // 
20 ’al-tiš’ap hallāylāh /             la‘ălôt ‘ammîm tah�tām //  
21 hiššāmer ’al-tēpen ’el-’āwen /          kî-‘al-zeh bāh�artā mē‘ōnî // 
 

22 HEN-’ĒL yaśgîb bekōh�ô /          mî kāmōhû môreh // 
23 mî-pāqad ‘ālāyw darkô /           ûmî-’āmar pā‘altā ‘AWLĀH // 
24 zekōr kî-taśgî’ po‘ólô /           ’ăšer šōrerû ’ănāšîm // 
25 kol-’ādām h�āzû-bô /           ’ĕnôš yabbît � mērāh�ôq // 

 
26 HEN-’ĒL śaggî’ welō’ nēdā‘ /           mispar šānāyw welō’- h�ēqer // 
27 kî yegāra‘ nit�pê-māyim /            yāzōqqû māt�ār le’ēdô //  
28 ’ăšer-yizzelû šeh�āqîm /            yir‘ăpû ‘ălê ’ādām rāb // 
29 ’ap ’im-yābîn mipreśê-‘āb /           tešu’ôt sukkātô // 
30 hēn-pāraś ‘ālāyw ’ôrô /            wešoršê hayyām kissāh // 
31 kî-bām yādîn ‘ammîm /            yitten-‘ōkel lemakbîr // 

32 ‘al-kappayim kissāh-’ôr /            wayes�aw ‘ālêhā bemapgîª’ // 
33 yaggîd ‘ālāyw rē‘ô /             miqneh ’ap ‘al-‘ôleh // 
37,1’ap-lezō’t yeh�ĕrad libbî /            weyittar mimmeqômô // 
2 šim‘û šāmôª’ berōgez qōlô /           wehegeh mippîw yēs�ē’ // 
3 Tah�at-kol-haššāmayim yišrēhû /          we’ôrô ‘al-kanpôt hā’āres� // 
4 ’ah�ărāyw yiš’ag-qôl / yar‘ēm beqôl ge’ônô /       welō’ ye‘aqqebēm / kî-yiššāma‘ qôlô // 
5 yar‘ēm ’ĒL beqôlô niplā’ôt /           ‘ōśeh gedōlôt welō’ nēdā‘ // 
6 kî laššelag yō’mar hĕwē’ ’āres� /          wegešem māt�ār wegešem mit�rôt ‘uzzô // 
7 beyad-kol-’ādām yah�tôm /            āda‘at kol-’anšê ma‘ăs�ēhû // 
8 wattābō’ h�ayyâ bemô-’āreb /           ûbim‘ônōtêhā tiškōn // 
9 min-hah�eder tābô’ sûpâ /            ûmimmezārîm qārâ // 
10 minnišmat-’ĒL yitten-qārah� /          werōh�ab mayim bemûs�āq // 
11 ’ap-beerî yat�rîªh� ‘āb /             yāpîs� ‘ănan ’ôrô // 
12 wehû’ mesibbôt /  mithappēk betah�bûlātô lepo‘ŏlām /     kōl ’ăšeryes�awwēm ‘al-peenê tēbēl 
’ārs�â// 
13 ’im-lešēbet � ’im-le’ars�ô /            ’im-leh�esed yams�i’ēhû // 
14 ha’ăzînâ zō’t ’iyyôb /            ‘ămōd wehitbônēn niple’ôt ’ĒL // 
15 hătēda‘ beśûm-’ĔLÔªH ‘ălêhem /         wehôpîª‘ ’ôr ‘ănānô // 
16 hătēda‘ ‘al-mipleśê-‘āb /            miple’ôt temîm dē‘îm // 
17 ’ăšer-begādêkā h�ammîm /           behašqit � ’eres� middārôm // 
18 tarqîª‘ ’immô lišh�āqîm /            h�ăzāqîm kir’î mûs�āq // 
19 hôdî‘ēnû ma-nō’mar lô /            lō’-na‘ărōk mippenê- h�ōšek // 
20 hayesuppar-lô kî ’ădabbēr /           ’im-’āmar ’îš kî yebullā‘ // 
21 we‘attâ lō’ rā’û ’ôr / bāhîr hû’ baššeh�āqîm /       werûªh� ‘ābrâ wattet�ahărēm // 
22 mis�s�āpôn zāhāb ye’ĕteh /            ‘al-’ĔLÔªH nôrā’ hôd // 
23 šadday lō’-mes�ā’nuhû śaggî’-kōªh� /         ûmišpāt� werōb-S�EDĀQÂ lō’ 
ye‘anneh // 
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24 lākēn yerē’ûhû ’ănāšîm /            lō’-yir’eh kol-h�akmê-LĒB // 
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