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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