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OT128 
Princípios Básicos do Antigo Testamento 

Guia de audição

LIÇÃO 09 de 10

Introdução
[1] Onde a sabedoria se encontra de fato na Bíblia?

[2] O que faz com que os livros de sabedoria se destaquem do resto da Bíblia?

 

[3] Quais são os livros que são conhecidos como livros sapienciais?

A ideia hebraica de sabedoria
[4] O que a palavra hebraica que traduzimos por sabedoria significa em hebraico?

[5] Quais foram algumas formas pelas quais a palavra foi usada?

[6] Quando os provérbios se referem a uma pessoa como sendo sábia, o que eles estão dizendo 
sobre essa pessoa?

[7] O que o AT diz que seja a base para a vida sábia?

[8] Que afirmação faz essa reivindicação e onde ela pode ser encontrada?

Literatura de sabedoria
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Provérbios
[9] De onde provém essas afirmações proverbiais?

[10] O que é que lhes confere sabedoria suprema?

[11] O que é que Provérbios 1.1-7 introduzem?

 

[12] Quais são alguns dos propósitos dos provérbios alistados nessa passagem?

[13] Com que frequência você acha que as pessoas leem os provérbios com esses propósitos em 
mente?

[14] Cite duas razões por que os provérbios tenham sido reunidos em um livro?

[15] Que duas habilidades são necessárias para escrever um provérbio?

[16] Que habilidade um leitor precisa desenvolver para ler bem um provérbio?

[17] Qual a diferença entre um provérbio e uma promessa?

[18] Como você explicaria a uma criança o que seja um provérbio?

[19] Quais são as duas partes de Provérbios?
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[20] Qual é a diferença entre daquelas duas partes?

 

Eclesiastes
[21] Por que Eclesiastes é tão problemático para muitos leitores?

[22] Quais são as duas partes da estrutura de Eclesiastes?

[23] Essa estrutura concorda com o que você tem observado sobre a vida?

[24] Qual é o enigma que existe entre Provérbios e Eclesiastes?

[25] Como você explicaria a resposta ao enigma apresentado nesse parágrafo?

[26] Será que essa explicação faz sentido para você? Você a usaria para explicar as duas visões da 
vida apresentadas nesses dois livros? Em caso positivo, ponha no papel como você o explicaria 
para alguém. Caso contrário, escreva a sua explicação de como devemos integrar os dois livros.

Jó
[27] Qual é a questão com a qual o livro de Jó lida?

[28] Que tipo de homem foi Jó?
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[29] O que Jó e seus amigos estavam debatendo?

 

[30] O que nós sabemos, que Jó e seus amigos não sabiam?

[31] Como é que o livro de Jó termina?

[32] Que lições podemos extrair de Jó?

Conclusão
[33] Cite duas coisas que podemos fazer para desenvolver uma vida sábia?

[34] Explique a diferença entre provérbios e promessas.

[35] Em que sentido Provérbios e Eclesiastes representam duas extremidades de como encarar a 
vida?

[36] De que forma o livro de Jó lida com a questão clássica do porquê de pessoas boas sofrerem?
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Reflexão

Registre um fato ou descoberta nova que você tenha feito nessa lição.

Aplicação

Muitas vezes ouvimos as pessoas citarem: “O temor do SENHOR é o princípio do saber.” Isso 
significa que quando tememos a Deus, reconhecemos o quanto Ele é maior e mais sábio do que 
nós. Muitos dos nossos problemas são criados porque, na realidade, há horas em que acreditamos 
sermos maiores e mais sábios do que Ele e ignoramos os Seus ensinamentos. Dedique algum 
tempo para examinar sua própria atitude em relação a Deus e verifique com que frequência você 
segue os Seus ensinamentos e quantas vezes não o faz. Até que ponto você realmente teme a 
Deus?
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