




LEITURA BÍBLICA EM CLASSE

Deuteronômio 6.20-25; Salmos 119.105-108

20 - Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que 

significam os testemunhos, e estatutos e juízos que o 

Senhor nosso Deus vos ordenou?

21 - Então dirás a teu filho: Éramos servos de Faraó no 

Egito; porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito;

22 - E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, 

grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda sua 

casa;



23 - E dali nos tirou, para nos levar, e nos dar a terra que 

jurara a nossos pais.

24- E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos 

estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, 

para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, 

como no dia de hoje.

25 - E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de 

cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor 

nosso Deus, como nos tem ordenado



Salmos 119

105 - Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o 

meu caminho.

106- Jurei, e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos.

107 - Estou aflitíssimo; vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua 

palavra.

108 - Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha 

boca, ó Senhor; ensina-me os teus juízos.



Texto Aureo

•“Estou aflitíssimo; vivifica-me, 
ó Senhor, segundo a tua 
palavra.”

(Sl 119.107)



Verdade Prática

•Os livros históricos e 
poéticos mostram a 

soberania e a 
sabedoria divinas. O 

relato dessas 
verdades produz fé e 
esperança em nossos 

corações.



INTRODUÇÃO

•Enquanto os livros históricos da 
Bíblia expressam a revelação divina 
ao narrar a história de Israel, os 
livros poéticos e de sabedoria tem o 
propósito de despertar sentimentos



Tópico 1 – As histórias do Antigo Testamento

Item 1. Os livros históricos

OS LIVROS HISTORICOS NARRAM A 

HISTORIA DE ISRAEL DESDE A 

ENTRADA DO POVO EM CANAÃ ATÉ 

ESDRAS E NEEMIAS QUE VIVERAM 400 

ANOS ANTES DE CRISTO



Nesse tempo Deus o nosso Pai Celestial não deixou faltar 
o necessário para o seu povo; Desde o alimento, veste 

proteção até o julgamento divino. 

Podemos assim confiar que Ele esteve no controle, assim 
como está até nos dias atuais

Deus está no controle



Item 2.As histórias dos Juízes.

EM 400 ANOS DE HISTÓRIA DEUS LEVANTOU 

12 LIDERES PARA GOVERNAR ISRAEL, DE 

JOSUÉ ATÉ SAMUEL, POIS

A NAÇÃO COMEÇOU A FAZER O QUE 

QUERIAM, DESAGRADANDO AO SENHOR, E 

ASSIM CAIU EM DECLINIO ESPIRITUAL



Deus levantava as nações vizinhas para 
oprimir Israel, e só quando se 

arrependiam, levantava libertadores 
(Juízes) para salvar a nação da opressão.

HOJE O LIBERTADOR É CRISTO



Item 3. As histórias dos Reis.

No ministério de Samuel (1050 Ac), Deus levantou Saul, 

Davi e depois Salomão.

Salomão morreu e o Reino se dividiu (Judá e Israel), 

Ambos os Reinos se rebelaram contra Deus e sofreram o 

exílio pelos assírios e babilonicos

Em 722 a.C – Israel; e em 586 a.C – Judá. Deus porem 

cumpriu sua promessa e em 539 a.C restaurou o trono de 

Davi.



Essas narrativas mostram que os planos do 
Senhor não podem ser frustrados (Jó 42.2).

A esperança messianica se cumpriu
em Jesus Cristo. Lc.1:32,33



Tópico 2 - OS LIVROS POÉTICOS (E 

DE SABEDORIA) DO ANTIGO 

TESTAMENTO

1. Os livros sapienciais e poéticos.



Cinco livros do Antigo Testamento são chamados de 
“escritos sapienciais” e “poéticos” porque ensinam a 
sabedoria por meio da poesia ou da prosa, são eles: Jó, 
Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 

Vamos para uma breve introdução destes livros



O estudo bíblico do livro de Jó revela como Deus é soberano 

sobre todas as coisas e cumpre seus propósitos mesmo 

através do sofrimento.

O livro de Salmos é composto por um conjunto de cânticos e 

orações, que são frutos do relacionamento dos seus diversos 

escritores com Deus. Davi, Salomão e Moisés escreveram 

alguns do Salmos

À semelhança da poesia hebraica, os provérbios possuem um 

ritmo forte de ideias, porém, difere dos salmos, que na sua 

maioria são cânticos proféticos compostos para serem 

entoados com instrumentos musicais de corda



Eclesiastes é um dos livros de sabedoria da Bíblia, que 

explora o problema do sentido da vida. 

O autor analisa sua vida e o mundo à sua volta, 

mostrando a inutilidade de muitas das coisas em que as 

pessoas confiam.

Esse livro também é chamado de Cântico dos Cânticos de 

Salomão, é o seu título original registrado em sua primeira 

linha (Cantares 1:1). 

Esse título significa literalmente que aquele cântico é o 

mais excelente de todos os cânticos.



Itens 2 e 3 do Tópico 2



1. Em Eclesiastes o sentido da vida é temer a Deus e 

guardar seus mandamentos

2. Em Provérbios o temor a Deus é o princípio da 

sabedoria

3. O livro de Jó mostra que o sofrimento e a dor não é 

racional não e que é preciso sempre confiar no Senhor

4. O livro de Salmos sinaliza que sua mensagem 

principal é louvor, oração e adoração

5. Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor 

que deve existir no casamento



Tópico 3 - UMA MENSAGEM AO 
CORAÇÃO

Item 1 - Uma mensagem 

de soberania.



Deus, tanto faz por nós, como por intermedio de nós

Josué e a Terra prometida

Israel, os Juízes e as nações Inimigas de Israel

Os reis, a divisão dos reinos, e a conservação do reino de Judá

O exilio em babilônia e o remanescente de Judá

Deus conservou a nação de Judá e preparou o caminho 

para a vinda do Messias

A vontade de Deus se cumpre em nossa vida quando somos guiados por ele



Item 2- Uma mensagem de sabedoria.

O propósito da 

sabedoria é agradar a 

Deus, por isso a nossa 

vida de prática diária 

deve ser orientada por 

seus gloriosos 

conselhos

Devemos andar retamente (Prov.2:7)

Fugir da luxúria (Prov. 2:16)

Não ser preguiçoso (Prov.6:6)

Manter boa reputação (Prov.22:1)

Tomar cuidado no falar (Ec.5:2)

Não confiar no dinheiro (Ec.5:10)

Viver com alegria (Ec.9:7)

Remir o tempo (Ec.12:1)

Manter a integridade (Jó.1:22)

Aceitar a repreensão (Jó 5:17)

Confiar no Senhor (Jó.19:25)

Desfrutar do verdadeiro amor (Ct.8:7)



Item 3 – Uma Mensagem de Adoração

Os salmos

➢Expressa emoções do coração humano

➢Reflete adoração a Deus por meio do Espírito Santo

➢Destaca um coração;

➢Confiante

➢Contrito

➢Glorificador

➢Agradecido

➢Arrependido



Reflexões



O que Israel experimentou no período dos 

livros históricos?



Para onde as histórias desses livros 

apontam?



Cite os cincos livros que são classificados 

como livros sapienciais ou poéticos.



O que acontece quando observamos os 

princípios divinos?



Quem conservou a nação e preparou o 

caminho para a vinda do Messias?


