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ECLESIÁSTICO 

1 - CONTEXTO HISTÓRICO 

Eclesiástico recebeu este nome por causa do largo uso que a igreja fazia 

desse livro, principalmente nos primeiros séculos. Não foi aceito pelo judaísmo como 

livro inspirado. Porém, os Cristãos o acolheram e o oficializaram confirmando-o no 

sínodo de Hipona (393) e canonizando-o no concilio de Trento (1546). 

É o único livro do Antigo testamento, do qual temos certeza de quem foi o 

autor: em 50, 27 ele se identifica como “Jesus, filho de Sirac, Filho de Eleazar, de 

Jerusalém”. Jesus Filho de Sirac certamente era cidadão influente em Jerusalém, 

conhecia o hebraico, o aramaico e o grego. Desde jovem dedicou-se à sabedoria, 

submetendo-se à formação escribal e estudando livros sagrados.  

No ano de 333 a. C. o rei macedônio Alexandre Magno venceu os persas e 

consolidou o império grego (333-63 a. C.). Alexandre nunca se incomodou com a 

Palestina e morreu logo em (323 a. C.). Seu império foi dividido entre seus generais: 

Os Ptolomeus Lágidas ficaram com Egito e a Palestina, e os Selêucidas, com a Síria 

– os dois continuaram uma intensa guerra pela hegemonia.  

O general Ptolomeu conseguiu garantir o seu domínio sobre o Egito e a 

Palestina, desde 321 até 199 a. C. quando o rei Selêucida Antíoco III, vitorioso na 

batalha de Panion, arrebatou a Palestina. 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.  

A Judéia, liderada pelo sumo sacerdote Simão II, procurou garantir seus 

poucos privilégios, colocando-se ao lado dos Selêucidas. Em 199 a C. a Palestina e 

a Judeia passa dos Lágidas para os Selêucidas e isto ameaça a vida dos Judeus. 

O sistema grego tinha como centro as cidades. O sistema impunha pesada 

política agrícola. Isto comprometeu os camponeses e as aldeias. Eles deviam 

primeiro sustentar as cidades, através das taxas e impostos, e prover da rede 

comercial. Só depois pensar na sua sobrevivência. Desta forma, a cidade grega 

engolia a autonomia das aldeias, que passaram a ser explorados em suas próprias 

terras, em troca de baixos salários.  

Os Ptolomeus Lágidas permitiam que o sistema de aldeias tivesse relativa 

autonomia. Os judeus constituíam uma unidade étnico-política governada pelo sumo 

sacerdote. Com a passagem dos Ptolomeus Lágidas para os Selêucidas, a situação 

mudou. Antíoco III incrementou a helenização da Palestina. Antioco IV acabou com 
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a regalia política e impôs o sistema grego. O povo judeu perdeu sua pouca 

autonomia político-econômica, sua cultura e religião. As ideias, religião e costumes 

helenistas ameaçavam a identidade israelita-judaica. Dai nasceu a revolta dos 

Macabeus (167-164 a. C). 

Jesus Filho de Sirac pretendia assegurar a identidade Judaica. Desde o 

exilio da Babilônia, a identidade israelita se tornara uma questão importantíssima. O 

povo foi organizado em torno de uma identidade religiosa (fundada no livro religioso: 

pentateuco), no templo e na chefia politica, ligada ao sacerdócio.  

Com a colonização grega, essa identidade nacional fica comprometida. A 

cultura grega penetrava a palestina e deixava muitos judeus fascinados com as 

novidades – comerciais, militares, filosóficas, esportivas, etc. O estopim foi quando 

Jasão, irmão do sumo sacerdote Onias III, comprou o cargo de sumo sacerdote e 

adotou a religião no Templo de Jerusalém. (1Mc 1, 1-15) 

A cultura grega era vista como o nova e definitiva, produzia fascínio diante 

de tudo e o resto perdia valor e sentido. Os judeus começaram a se sentir inferiores 

e a se envergonhar de sua própria cultura, história, religião, valores. Jesus Sirac 

procura reerguer o orgulho do povo judeu, mostrando a riqueza de sua identidade, 

espelhada na tradição, na história e na religião.  

 Ele denuncia o erro fundamental do sistema grego. Tal sistema se baseia 

no lucro e gera desigualdade. Os judeus não precisam se envergonhar diante dos 

gregos. Eles tem seus heróis, seus mitos. Para os judeus, o herói é aquele que 

guarda a identidade e preserva a fé. Em relação à Filosofia, a identidade filosófica 

dos judeus está ligada aos antepassados e a fé em Javé. O Deus vivo que 

acompanha o povo, dando discernimento e sabedoria.  

Jesus Sirac ganhou simpatia do povo.  Ele conhecia bem as outras culturas 

e que não era fechado aos valores das outras culturas ou contra eles (34,11). Seu 

livro testemunha muitos valores estrangeiros – tudo isto era motivo para o povo 

confiar no valor que ele descobre na historia, na cultura e na fé judaica, 

cuidadosamente organizada em seu livro.  

Jesus Sirac poderia ser um conservador. Ele era um intelectual, que amava 

seu povo. Ele é um intelectual orgânico. Em primeiro lugar, na obra de Bem Sira não 

se encontra nenhuma alusão à crise provocada pela helenização de Antíoco IV, em 

167 a.C. Seu período foi o anterior, em que a Palestina passava do controle dos 

Lágidas para os Ptolomeus. 
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2. QUEM ESCREVEU O LIVRO DO ECLESIÁSTICO?  

Segundo a nova Bíblia Pastoral, 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. (Cfr. Prólogo)  É também conhecido como 

“Sirácida” que vem da assinatura em 51, 30. O termo eclesiástico vem do seu uso 

oficial na “eclesia”.  

Acredita-se que o sábio provenha do circulo de sábios e escribas, situando o 

autor nos inícios do século II, quando começa a transição de poder dos Ptolomeus 

do Egito para os Selêucidas da Síria. No contexto da tradução, o sacerdócio já não é 

transmitido por hereditariedade, e sim adquirido numa espécie de leilão (Cfr. 2 Mc 4)  

Antioco Epífanes (175-163 a.C.) tentava impor à força os costumes gregos. 

Projeto já bem adiantado, através da profanação do templo. (Cf. 2 Mc. 5-6). 

Portanto, não é difícil de pressupor   Jesus Bem Sirac no círculo de sábios javistas 

que não se opunham abertamente às correntes helenistas.   

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.  

Por sua parte o comentário ao Eclesiastico de Víctor Morla Asensio diz que 

talvez o Eclesiástico tenha sido o primeiro livro deutenocanônico escrito. Entre 1986 

e 1900 foram descobertas quase duas terças partes do texto hebraico em uma 

“gueniza” (deposito de manuscritos imprestáveis) da sinagoga da antiga Cairo.1  

 

3. MENSAGEM TEOLÓGICA 

Entre o começo do século II a.C. e alguns anos antes da revolta dos 

Macabeus(167), Jesus, filho de Sirac, queria codificar e transmitir toda a sua 

herança sapiencial. Naquela época, a sociedade judaica era confrontada com o 

progresso do helenismo, e, por isso, ele tinha o objetivo de reafirmar a força e o 

interesse do patrimônio espiritual e religioso de Israel. No meio deste confronto 

helênico-judaico, o livro do Eclesiástico assimila o que considera bom e compatível 

                                                           
1 Cfr. MORLA, Víctor Asensio, Livros Sapienciais e outros escritos, Ed. Ave Maria, São Paulo, Brasil, 1997. P. 189  
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com a sua fé; mas rejeita o que se opõe à essência da fé judaica e alerta para os 

perigos da cultura dominante de helenismo.  

O livro de Sirácida é caracterizado pela tradição sapiencial bíblica 

(Provérbios, Jó, Sabedoria, Coélet e pela cultura helenista). Esta obra é parecida 

com o livro da Sabedoria e de Provérbios. Ao contrário de Jó e Eclesiastes, o 

Sirácida não trata de um tema único ou uma mensagem única. Muitos temas do livro 

correspondem ao que encontramos em Jó e Eclesiastes, como a morte e a teologia 

da retribuição (Ecl 7,17; Jó 25,6; Eclo 17,23; Eclo, 40,3-4). Tudo indica que autor do 

Eclesiástico apresenta uma releitura de coleções conhecidas.  

O próprio Bem Sirac não resumiu seus ensinamentos. E quando analisamos 

seus ensinamentos, percebemos que ele defendia a fé tradicional do seu povo e por 

isso no seu livro aparecem vários temas ligados à fé tradicional do judaísmo. Por 

exemplo; 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), mas também de cada indivíduo (23,1). Esta concepção constitui 

um progresso considerável na teologia do judaísmo. 

Nós podemos dividir os ensinamentos de Sirácida em três dimensões 

teológicas: a sabedoria, o temor de Deus e o papel criador de Deus. 

O Tema da Sabedoria: (1,1-20; 51,13-30; e também nos textos 4,11-19; 

6,18-37; 14,20-15,10; 44,1-15). Junto com o tema da sabedoria também aparecem 

outros temas: alegria, oposição à duplicidade, instrução e criação. Segundo o 

pensamento teológico do autor, a melhor expressão da Sabedoria em seu 

ensinamento é a Lei dada por Moisés.  A Sabedoria é de Deus. A raiz e o início da 

Sabedoria, sua plenitude e coroa, são o medo de Deus (1, 14.16.18.21). A 

Sabedoria é identificada com o medo do Senhor e a observância da Lei (19, 20), de 

modo que somente o obediente e o piedoso o possuem (1, 10,26). Para ele, é 

grande sabedoria cumprir a Lei de Moisés.  

O livro fala muito da lei de Moisés e também há questões sobre os 

sacerdotes e doutrinas tradicionais, como a teologia da retribuição e, por isso, a 

teologia do Eclesiástico pode ter servido como material de apoio na interpretação da 

Lei na época dos Macabeus.  
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O Tema do Temor: O tema do temor está em algumas passagens: 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.  Este tema mostra que naquela 

época muitos estavam procurando a Sabedoria alhures e também queriam se unir à 

religião judaica.      

O Papel Criador de Deus: O Sirácida revela o tema sobre o papel criador e 

acompanhador de Deus. Nós notamos que algumas passagens são inteiramente 

consagradas aos assuntos como à criação e ao Deus criador (7,15; 15,14; 16,17; 

33,7-15; 36,20; 38,14; 39,12-35).   A 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.    

Para ele, Deus é tudo, o único Deus, o todo poderoso Criador que trouxe 

ordem a todos os aspectos da vida, tanto naturais como morais. Deus, a fonte do 

bem, age com justiça, mas também perdoa os pecados. Deus está ativo na história e 

ligado por aliança a um relacionamento especial com Israel.  

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. Muitas delas são regras de cortesia e cortesia é um número ainda maior 

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. Esta, na visão do autor, 

constitui a Sabedoria de Israel. Com efeito, a narração toda do Pentateuco mostra a 

experiência básica de todo homem e de qualquer povo: a sabedoria que nasce da 

experiência concreta e conduz à vida.  

A série de personagens da História de Israel, cujo relato se apresenta na 

parte final do livro (44,1-50,21), tem o objetivo pedagógico de despertar o orgulho 

em pertencer a um povo de grandes homens. Porque eles seguiram a palavra de 

Deus com toda a fé e coragem e foram bem sucedidos, que é uma lição para o povo 

e serão sempre lembrados na posteridade. 

 


