




A palestina ficava a Meio-caminho 

entre a Síria e o Egito, e por isso 

sofreu com as continuas guerras 

entre os Lágidas e os Selêucidas. 



Política ptolomaica

O período dos selêucidas



Jesus Ben Sirac



Segundo a nova Bíblia Pastoral diz que o Eclesiástico foi
escrito em Hebraico e transmitido pelas versões gregas,
latina e siríaca.

Jesus Bem Sirá mestre de sabedoria, (cfr. 50, 27 e 51, 30) 
reuniu seus ensinamentos neste livro que seu neto traduziu 
para o grego em 132, a.C.

Se diz que Jesus Bem Sirá pertencia ao círculo de sábios e 
escribas, situando ao autor nos inícios do século II. 

Mas a um círculo de sábios javistas que não estava  
abertamente em contra das correntes helenistas. 



Objetivo do Eclesiástico 

O interesse por questões sacerdotais e a 
defesa de doutrinas tradicionais, como a 
teologia da retribuição, se aproxima dos 

sacerdotes que ligados ao templo 
estabelecem espaços de educação sobre 

a Lei e as tradições. Tudo indica que o 
autor do Eclesiástico apresenta uma 

releitura de coleções conhecidas. 



ESTRUTURA DO LIVRO

Bloco I 1,1 – 23,27 (28)

Prologo da tradução Grega



1,1-10; Abertura programática: Origem e alvo do
caminho da sabedoria

1,11-2,18: benção do temor a Deus como caminho para
a sabedoria

Elementos estruturadores, perícopes sobre o esforço e
recompensa na busca de sabedoria:

4,11-19; 6,18-37; 14,20-15,10

Final:22,27-23,6: oração por disciplina do falar e dos
sentidos.

23,27: benção do temor a Deus



ESTRUTURA DO LIVRO

Bloco II: 24,1 – 42,14



24,1-22: Retomada: louvor da sabedoria (primeira 
pessoa do singular) sobre seu caminho (Deus, 
Criação, Israel)

24,23-29: sabedoria como Torá: sua benção 24,30-
34: nota autobiográfica.

Elementos estruturadores: busca de Deus – temor a 
Deus – Torá: 

34,14-33,18; 

33,16,18: nota autobiográfica

38,24 – 39,11: o escriba sábio

Final: 41,14- 42,8: vergonha falsa e genuína.



ESTRUTURA DO LIVRO

Bloco III 42,15-51,30



42,15-43,33: Louvor da glória de Deus na criação 
(42,15: convite primeira pessoa),

44,1-50,25: louvor (44,1: primeira pessoa do 
singular) da Glória de Deus na história de Israel.

5,27: primeira assinatura.

Elementos estruturadores: louvor e súplica:

45,25s

50,22-24

Final: 51

51,1-12: cântico de gratidão; 51,13-29: acróstico (pri-
meira pessoa do singular) sobre a busca da verdade.

51,3: segunda Assinatura



Mensagem Teológica

O confronto “helenismo-judaísmo”

 Jesus Bem Sirac queria codificar e
transmitir toda a sua herança sapiencial
 A essência da fé judaica
 Alerta para os perigos da cultura grega

Mensagem



=>O livro de Sirácida é caracterizado pela
tradição sapiencial bíblica

Temas: A morte e a teologia da
retribuição(Ecl 7,17; Jó 25,6; Eclo 17,23; Eclo,
40,3-4)

Aparecem vários temas ligados à fé
tradicional do judaísmo: Deus é eterno e único
(18,1; 36,4; 42,21), é autor de uma criação perfeita, apesar
dos seus mistérios e contradições aparentes (42,21.24), Deus
tudo conhece (42,15-25), "Ele é tudo" (43,27), governa o
universo com justiça e prudência (16,17-23) e retribui com
equidade (33,13), é misericordioso, capaz de perdoar e de
salvar no tempo da aflição (2,11), é Pai, não apenas de Israel,
de quem é o Deus único (17,17-18; 24,12)



Três Dimensões Teológica dos Ensinamentos de
Sirácida

O Tema da Sabedoria (1,1-20; 51,13-30; 4,11-19;
6,18-37; 14,20-15,10; 44,1-15)

A melhor expressão da Sabedoria e seu
ensinamento é a Lei dada por Moisés

A raiz e o início da Sabedoria, sua plenitude e
coroa, é o medo de Deus (1, 14.16.18.21)

O grande sabedoria é cumprir a Lei de Moisés.



O Tema do Temor: (1,11-20; 2,1-18; 10,9-
25; 19; 20-24; 19, 25, 7-11; 40,26-27)

Este tema une a sabedoria ao
comportamento religioso e ao amor de
Deus.

Não existe Sabedoria sem temor de Deus e
não há temor que não conduza à
Sabedoria.



O Papel Criador de Deus: (7,15; 15,14; 16,17; 33,7-
15; 36,20; 38,14; 39,12-35), (1,4. 9 ;24,3-9). 

Sabedoria estava lá antes de todas as coisas que 
foram criados por Deus (1,4. 9 ;24,3-9). 

Sirácida 16,26-18,14 testemunha a grandeza de 
Deus ao longo de sua obra criadora. 



Os ensinamentos são aplicáveis a todas as
condições de vida: aos pais e filhos, aos
maridos e esposas, aos jovens, aos mestres,
aos amigos, aos ricos e aos pobres.

Contém conselhos e instruções sobre os
deveres do homem em relação a ele e aos
outros, especialmente os pobres, bem
como para a sociedade e o estado, e,
sobretudo para Deus.



=> O centro do livro está no cap. 24, em que o autor

identifica a Sabedoria com a Lei de Moisés (24,23).
 Não se trata das leis (= legislação), e sim dos cinco

livros do Pentateuco que, em hebraico, se chamam
Torá = Lei.

 A sabedoria que nasce da experiência concreta e
conduz à vida.

 O objetivo pedagógico de despertar o orgulho
em pertencer a um povo de grandes homens.
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