Livro de Exercícios – Livros Poéticos - Jó – Cântico dos Cânticos
Guia do Professor com respostas

Caro Professor de Estudo da Bíblia,
Obrigado por participar conosco do estudo dos cinco Livros Poéticos da Bíblia. Deus se
preocupa com o coração do Seu povo e sabe que a poesia fala aos nossos corações.
Esses livros são a Palavra de Deus ao coração do Seu povo. Quando passa pelos momentos de
sofrimentos, Livro de Jó; adoração, Livro de Salmos; necessidade de sabedoria para tomar
decisões difíceis no dia-a-dia, Livro de Provérbios; questionamentos, Livro de Eclesiastes; e
intimidade no casamento, Cântico dos Cânticos de Salomão.
Se este for o primeiro estudo bíblico que você dirige, seja bem-vindo. Receba essas palavras de
encorajamento do apóstolo Paulo a Timóteo, o seu filho na fé: “Portanto, você, meu filho,
fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de
muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros.
Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus.” (2 Timóteo 2:1-3).
Estas são as minhas palavras de encorajamento para você. Agradeço a Deus por contar com a sua
parceria nessa obra de fortalecimento e crescimento da igreja. Durante a ministração deste curso,
gostaria que você fizesse a você mesmo e ao grupo as seguintes perguntas:




O que a Palavra de Deus diz?
O que esta passagem significa?
O que ela significa para mim? Como posso aplicar na minha vida hoje, os
princípios eternos de Deus?

Ore a Deus e peça que Ele fale ao seu coração. Se você tiver estas três perguntas em mente e
buscar suas respostas, então esse curso será verdadeiramente frutífero na sua vida e na vida
daqueles para quem você ministrará este estudo. Minha oração e confiança é que durante o
estudo desses livros poéticos e de sabedoria de Deus, você cresça no conhecimento de Deus e no
seu relacionamento com o Seu Filho, Cristo Jesus.
Os pensamentos e idéias apresentados nesta introdução são para ajudá-lo a tirar o máximo desse
estudo sob a sua liderança. Minha oração é que a experiência com ele seja um estímulo e ajuda
para sua caminhada e crescimento na fé, à medida que você cresce espiritualmente e lidera outras
pessoas na sua jornada espiritual.
Que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre você e seu ministério,

Dick Woodward
Pastor e autor do Curso Bíblico Internacional
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Como Liderar o Grupo de Estudo Bíblico
O Curso Bíblico Internacional preparou estudo dos livros básicos da Bíblia. O seu papel como
professor é guiar seu grupo nos estudos e exercícios, ajudando-o a compreender os conceitos,
descobrir os princípios eternos e, o mais importante, aplicar esses princípios em suas vidas. Este
estudo pode durar até quatro meses e foi feito para ser mais do que apenas um curso. Ele é parte
de um plano estratégico que lhe fornece ferramentas para seu crescimento pessoal e para ajudar
sua igreja a crescer espiritualmente e também em número.
Estas são as ferramentas que nós preparamos para você:
Guia do Professor
Formulários para Relatórios
Material de Áudio de Jó a Cântico do Cânticos
Apostila de estudos de Jó a Cântico dos Cânticos
Uma série de 10 apostilas de estudo do aluno
PREPARAÇÃO
Antes da Aula
• Comece a convidar pessoas para esse banquete espiritual. “Vão às esquinas e convidem para o
banquete todos os que vocês encontrarem’. Então os servos saíram para as ruas e reuniram
todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de
casamento ficou cheia de convidados” (Mateus 22:9-10).
• Prepare-se orando por aqueles que participarão do estudo. Se possível, ore por cada um
individualmente, citando os nomes. Só Deus pode transformar o coração, e a oração é a
ferramenta mais poderosa que temos. “Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola,
para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar” (Lucas 18:1).
• Busque ajuda. Não tente fazer tudo sozinho. Convide uma ou duas pessoas para ajudá-lo com
a parte musical, recepção dos alunos e relatório das aulas.
• Reveja as lições a fim de compreender o objetivo de cada uma delas.
• Familiarize-se com o material, leia e estude cada lição e memorize o versículo bíblico com
antecedência..
• Assegure-se de que todo o material para cada aula esteja preparado.
• Certifique-se de que o local de reunião esteja adequado e confortável para a aula.
Aula (Tente não exceder o tempo de uma hora e meia para cada aula)
• Cumprimente cada um que chegar.Lembre–se de como é bom ser bem recebido! Dê as boasvindas a todos. Seria bom contar com uma pessoa para recepcionar cada um que chegar.
• Inicie com um tempo de louvor e oração, pedindo a Deus que ajude você e a cada um a aplicar
em suas vidas o que aprenderão.
• Gaste um tempo com a classe decorando o versículo bíblico chave.
• Ouça o áudio da lição.
• Faça os exercícios, abra espaço para discussão enfocando a aplicação. Esperamos que as
perguntas levem a discussões proveitosas e à compreensão que resulte em aplicação da lição. Se
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o grupo for muito grande (mais de 10), considere a possibilidade de dividi-lo em grupos de três a
cinco pessoas para estimular a discussão. Controle o tempo e assegure-se, para que a discussão
permaneça dentro do assunto enfocado na lição e no estudo da Palavra de Deus.
• Agradeça a presença de cada um e convide para o próximo estudo.
• Desafie os alunos a convidarem outras pessoas para o estudo bíblico.
• Estimule os alunos a memorizarem o versículo bíblico da lição da semana.
Depois da Aula


Recolha todo o material.



Deixe a sala em ordem. Procure deixar tudo em melhor estado do que você encontrou.



Preencha e arquive o relatório da aula.



Se a reunião foi na casa de alguém, lembre-se de agradecer pela hospitalidade.

Instruções Especiais Referentes aos Alunos que Usam o Material de Áudio
É importante lembrar que aqueles que não sabem ler nem escrever, assimilam as
informações de maneira diferente daqueles que são alfabetizados. Os alunos do material de áudio
aprendem ouvindo e contando o que aprenderam. O analfabetismo não foi obstáculo nos dias de
Jesus. É bom ter em mente e lembrar todo o grupo, que a maioria dos discípulos e de todo o
povo que ouviu pela primeira vez e espalhou o Evangelho não era alfabetizada.
De certa forma, os alunos que aprendem apenas ouvindo têm uma maior capacidade de
reter o que aprenderam do que nós, que escrevemos para memorizar. Por isso, gaste tempo com
os alunos ouvindo as Escrituras e as lições, ouça o texto bíblico e repita-o se necessário para que
eles compreendam, e reserve tempo para que eles respondam às perguntas. Quando os alunos
ouvintes puderem “contar” com suas próprias palavras, o que ouviram, significará que eles
compreenderam o princípio da lição. Por isso, use o questionário como guia de estudo. Ele o
ajudará no processo de ensino. Faça as perguntas em voz alta e estimule todos a participarem.
Isso levará o grupo a um profundo entendimento da Palavra de Deus e a um relacionamento forte
com Seu Filho, Jesus Cristo.
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Capítulo 1: O Homem Exterior e o Homem Interior
Lição de Áudio do Velho Testamento no. 46

Objetivo: Entender o propósito dos cinco livros poéticos da Bíblia e como eles se
encaixam com o restante das Escrituras.
“Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a
ti, Senhor, minha Rocha e meu Resgatador”.
—Salmos 19:14
A Palavra de Deus possui cinco livros poéticos, conhecidos como “livros da sabedoria” ou “os
escritos” que são: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cânticos dos Cânticos. Nestes livros
Deus fala ao coração do Seu povo quando está em sofrimento (Jó), em adoração, tendo que
decidir em questões do dia-a-dia no casamento, na criação dos filhos, nas amizades, em questões
financeiras e de negócios (Provérbios), em dúvida (Eclesiastes) e expressando as intimidades do
casamento (Cântico dos Cânticos). Ao lermos estes cinco livros, sentimos o dedo de Deus
tocando em nosso coração. Ele deseja que sejamos transformados de dentro para fora e os livros
poéticos falam ao coração do homem, talvez, mais do que qualquer outra parte da Bíblia.

1. Verdadeiro ou Falso? Os livros poéticos também são chamados de “Livros da Sabedoria”.
2. Verdadeiro ou Falso? Poesia é a linguagem do coração.
3. Verdadeiro ou Falso? A maioria das pessoas não gosta de ler os livros poéticos da Bíblia
porque eles não são muito interessantes.
4. Verdadeiro ou Falso? As pessoas que escreveram os livros poéticos nunca sofreram por causa
da dúvida.
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Assinale a resposta correta
5. As mensagens contidas nos livros poéticos são dirigidas às pessoas que
_____________________. (assinale as alternativas que se aplicarem):
a. Não têm problemas.
b. Têm todas as respostas que precisam.
c. Têm dúvidas.
d. Estão em sofrimento.
e. Querem conquistar reinos.
f. Estão em adoração.
g. Tem vivem intimidade conjugal.
6. Desde quando o povo de Deus passa por sofrimento?
a. Nunca passou.
b. Desde os tempos de Jesus
c. Eventualmente durante períodos de desobediência
d. Sempre passou
7. Das opções abaixo, quais são livros poéticos? (assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Salmos
b. Números
c. Jó
d. Josué
e. Ester
f. Cântico dos Cânticos
g. Eclesiastes
h. Ruth
i. Provérbios
8. Qual dos livros abaixo o povo de Israel usava como livro de músicas para adoração?
a. Cântico dos Cânticos
b. Levítico
c. Salmos
d. Esdras
9. Quem escreveu a maioria dos Provérbios?
a. Davi
b. Moisés
c. Saul
d. Salomão
10. Qual a melhor maneira de descrever o Livro de Eclesiastes?
a. Como uma advertência para nós, fruto da experiência do autor
b. Como uma coletânea de músicas
c. Como um guia de regras para os líderes
d. Como um livro da história dos reis
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11. O que quer dizer “a Bíblia falar ao nosso coração”?
a. Fala para o órgão que bombeia sangue
b. Fala para o órgão central do nosso ser
c. Fala para o nosso interior
d. Fala para nosso exterior, nosso físico
12. Que parte de nós é feita à imagem de Deus?
a. Nosso corpo
b. Nosso coração, em outras palavras, nosso espírito
c. Nossa face
d. Nenhuma
13. Qual é o papel do nosso homem exterior, nosso corpo?
a. Mostrar às pessoas com quem Deus Se parece
b. Nos ensinar através da dor que passamos
c. Controlar nosso espírito
d. Expressar nosso homem interior
14. Como nosso coração pode ser mudado?
a. Somente Deus pode mudar nosso coração.
b. Podemos mudar se tivermos força de vontade e nos esforçarmos.
c. Se desenvolvermos bons hábitos, nosso coração é transformado.
d. Isso não é importante porque não precisamos mudar.
15. Como Deus usa os livros poéticos para nos mudar?
a. Eles mostram passos práticos para mudarmos.
b. Se memorizarmos o conteúdo deles, nossas mentes serão mudadas.
c. A natureza deles é devocional e fala às necessidades do nosso coração.
d. Eles contêm todas as regras que precisamos saber.

Você já teve o seu coração transformado por Deus? De que maneira? Qual é a
necessidade do seu coração em que você quer que Deus o ajude? Que mudança você
quer que Deus faça no seu coração?

Agradeça a Deus por se importar não apenas com o que você faz, mas também com o
mais profundo do seu interior. Peça a Ele que fale ao seu coração durante o estudo dos
Livros Poéticos da Bíblia. Peça-lhe que mude o seu coração da maneira que Ele quiser.
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