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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 04 – LIVROS POÉTICOS
II - PROVÉRBIOS
Produzido por Rebeca Paula Neto

AUTORIA DO LIVRO
Livro Poético: O Livro tem como propósito ensinar a alcançar sabedoria, a disciplina e uma vida prudente e a fazer o que é correto,
justo e digno. Em suma, ensina a aplicar e fornecer instrução moral.
Autor: Salomão, ele foi o homem mais sábio, Deus deu a ele uma sabedoria fora do comum. Escreveu 3.000 provérbios e compôs
mais de mil canções (I Reis 4:29-34). Agur e Lemuel contribuíram nas últimas seções.
Característica do Livro na Enciclopédia: O livro de Provérbios também é considerado um livro poético, assim como, filosófico,
que juntamente com o livro de Jó e Eclesiastes formam os três livros filosoficos da Bíblia. "Todo homem prudente age com base no
conhecimento" (Pv. 13.16). O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta sua força…" (Pv. 24.5, Biblia Nova
Versão Internacioal). Outra peculiaridade é o fato do seu conteúdo ser prático, baseado em conceitos da vida cotidiana. Salomão era
muito observador, e transformou suas experiências pessoais em conceitos simples para ajudar as gerações futuras mas mais diversas
situações da vida cotidiana. Não é atoa quem quando lhe fora dado o direito de pedir qualquer coisa, por Deus, pediu sabedoria…
(1Rs 3.1-15)
Período em que foi escrito: 950-700 a.C.
A SABEDORIA
O ALICERCE DA SABEDORIA-> Pr. 1:7: O temor do Senhor! A base da sabedoria e para quem deseja alcançar é temer a Deus
acima de tudo, mas quem despreza a sabedoria é considerado como “louco”. A bíblia não se refere como “louco” àqueles com
problemas mentais e sim àqueles que são arrogantes e auto-suficientes, pessoas que ordenam suas vidas sem que Deus existisse. Pr.
14.2
O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é prudência. (Provérbios 9.10)

O temor o Senhor é: aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Pr. 8.13
Ref. Sobre o Temor do Senhor: 8.13, 9.10, 10.27,:7; 3:7; 10:27; 14:26-27; 15:16; 33; 16:6; 19:23; 23:17; 24:21
* Ouvir o ensinamento do pai e as instruções da mãe. Pr. 1:8, 10.1 (o rebelde é tristeza para os pais) Pr.13.1
* Afastar-se dos pecadores e não concordar com as coisas que eles praticam. Pr. 1:10.

AS RECOMPENSAS DA SABEDORIA
Viver muitos anos de vida e paz: Ouvir e guardar os mandamentos do Senhor. 3.1-2, 4.10
Ter graça diante de Deus e os homens: benignidade e fidelidade. 3.3-4
Saúde para o corpo e refrigério para os ossos: temer ao Senhor e apartar do mal 3.7-8, 4.20-22
Prosperidade: honrar ao Senhor com os teus bens e as primícias de toda a sua renda 3.9-10
Felicidade: procurar encontrar sabedoria e entendimento. 3.13-18, 8.32-35

OS TEMAS TRATADOS NOS PROVÉRBIOS
Uma palavra bondosa: 12.25
A Oração: 15.29
A benção: 10.22, 12.2
A humildade: 11.2, 29.23
A Generosidade: 3:9-10; 11:24-26; 14:21; 19:17; 22:9
A mulher graciosa: 11.16, 12.4, 14.1, 5:18-19; 31:10-31
O Orgulho: 6:17; 11:2; 13:10; 15:25; 16:18-19; 18:12;21:4,24; 29:23; 30:13.
A Fofoca: 16.28, 4.24, 11.13
A língua: 4:24; 10:11-32; 12:6,18,22; 13:3; 14:3;15:1-7,23; 16:13,23,27; 17:4; 18:2,21; 19:1; 20:19; 21:23; 26:28; 30:32.
A Contenda: 3:30; 10:12; 15:18; 16:28; 17:1,14,19;18:6,19; 20:3; 22:10; 25:8; 30:33
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A Correção: 12.1, 3.11, 9.7-9 (quem é sábio, aceita a correção e não se aborrece, mas atende à disciplina. O estúpido não aceita ser
corrigido). 13:24; 19:18;22:6; 15; 23:13-14
A Raiva e Ira: 29.11, 14:17, 29; 15:18; 16:32; 19:11
O Adultério: 6.32
A Preguiça: 6.6-8, 12.27, 13.4
O pouco Falar: 11.12, 10.19, 13.3
O Ouvir os pais: 1.8, 4.1
O fazer o bem: 3.27-28
A Inveja: 3.31
O Andar: 4.26-27
O Ódio: 10.12, 10.18
A mentira: 12.22
A amizade: 13.20, 17:17; 18:24; 19:4; 27:10; 17
A Prudência: 12:23; 13:16; 14:8,15,18; 15:5; 16;21;18:6,19; 20:3; 22:10; 25:8; 30:33
Insensatos, caluniadores, 10:18; de vida curta, 10:21; desordeiros, 10:23; fariseus, 12:15; irritáveis, 12:16; zombadores do pecado, 14:9;
faladores de estultícia, 15:2; insensíveis, 17:10; perigosos, 17:12; ilusórios, 17:24; intrometidos, 20:3; desprezadores da sabedoria, 23:9;
estúpidos, 27:22; auto-confiantes, 14:16; 28:26; incautos, 29;11
Seis não, sete coisas: “Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que
derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere
mentiras e o que semeia contendas entre irmãos” (Provérbios 6.16-19)

O QUE SE DEVE GUARDAR
Benignidade e fidelidade 3.3
Instrução 4.13
O coração 4.23
Mandamento 7.1-2

O mandamento é _______ e a instrução _______, e as repreensões da disciplina são o __________________________. Pr 6.23

CONCLUSÃO
Com o livro de Provérbios aprendemos que confiar em Deus depende de conhecê-lo. Quanto mais conheces a Deus, mais confias
nEle. Viver corretamente diante de Deus depende de saber o que agrada a Ele. Quanto mais sabes o que agrada a Deus, mais
corretamente podes viver. Os sábios ouvem as ordens de Deus e obedecem. Os insensatos ignoram a vontade de Deus. Sabedoria,
portanto, é saber e prática o que é certo.
Aquele que alcança sabedoria e entendimento: Pr. 4.4-5 e 13.13
Verso chave do livro: “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência.” Pr. 9:10
Para memorizar: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida” Pr. 4:23

DEVOCIONAL DA SEMANA
Ler o Livro de Eclesiastes, começando de segunda-feira à sábado, leia-se . (5 pontos)
Atividade:
1º) Memorizar um versículo. (1 ponto)
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