A Bíblia Inteira num Ano
Lição 17 – Os Livros de Provérbios, Eclesiastes, e Cantares de Salomão
1. Provérbios
Em contraste com as leituras devocionais dos Salmos são as leituras práticas de Provérbios. Este livro é
sabedoria divina aplicada a condições terrestres. Um “provérbio” é um ditado “breve, curto, ou conciso” em vez
de muitas palavras. São afirmações breves de experiências longas. Um Provérbio não discute mas assume.
2. O Autor
Salomão é o autor dos próximos tres livros: Provérbios, Eclesiastes, e Cantares de Salomão. Salomão se calhar
acumulou ditados sabios juntando-os aos seus, mas ele é geralmente aceite como o autor porque ele escreveu
3,000 provérbios. 1 Reis 4:32. Neste livro temos só 917 provérbios.
3. A Mensagem Central
A mensagem central é “A Sabedoria de Deus.” Cristo é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1:30.
4. A Estrutura do Livro
(1) SABEDORIA E TOLICE – capítulos 1 a 9
(2) PROVÉRBIOS DE SALOMÃO – escritos e compilados por ele – capítulos 10 a 24
(3) PROVÉRBIOS DE SALOMÃO – compilados pelos homens de Ezequias – capítulos 25 a 29
(4) PALAVRAS DE AGUR – capítulo 30
(5) PALAVRAS DE UMA MÃE – capítulo 31
5. A Forma de Provérbios
O livro de Provérbios faz afirmações na forma de paralelismo. Existem tres tipos de paralelismo no livro de
Provérbios:
(1) PARALELISMO SINÔNIMO. A segunda frase reafirma o que foi dito na primeira frase. Exemplo: 19:29.
(2) PARALELISMO CONTRASTE. A verdade afirmada na primeira frase é fortalecida pela segunda frase que faz
contraste com a verdade oposta. Exemplo: 13:9.
(3) PARALELISMO SINTÉTICO (ou completivo). A segunda frase desenvolve a afirmação da primeira frase.
Exemplo: 20:2.
6. O Valor Expiritual
Provérbios foi inspirado e colocado nas Escrituras pelo Espírito Santo. O valor espiritual vem da leitura e do
estudo destes provérbios em vez das filosofias e opiniões do homem. Nota as 7 coisas que Deus odeia 6:16-19:
(1) ____________________
(2) ____________________
(3) ____________________
(4) ____________________
(5) ____________________
(6) ____________________
(7) ____________________
Nota também o Eterno Filho de Deus em Provérbios 8:22-26.
7. Eclesiastes
O Livro de Eclesiastes é o recorde de Deus das experiências, reflexões e os argumentos de um homem que vive a
sua vida à parte de Deus. Eclesiastes vem da forma Latina da palavra Grega que significa pregador.
8. O Autor
O autor de Eclesiastes foi Salomão. Ele refere-se a si mesmo como o pregador mas a sua descrição é dada em
1:1, 1:12, 1:16, 2:9, e 12:9.
9. A Mensagem Central
Acima de tudo, este livro ensina que tudo é “vazio” sem Deus. A palavra chave é “vaidade” que é usada 37 vezes
e esta palavra quer dizer “sem sentido”, “sem significado”, ou “vazio”. O livro diz-nos a mesma coisa que 1 João
2:15-16: “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não é do Pai, mas do mundo.” Também nos ensina Mateus 6:19-21, “Não ajunteis tesouros na terra, onde a
traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam; mas ajuntai tesouros no céu, onde nem
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a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque, onde estiver o vosso
tesouro, aí estará também o vosso coração.”
A Estrutura do Livro
(1) O Tema – “é tudo vaidade” (vazio) – 1:1-3
(2) Procurando Satisfação na Vida – 1:4 a 12:12
- através da natureza e ciência – 1:4-11
- através de sabedoria e filosofia – 1:12-18
- através de prazeres – 2:1-11
- através de materialismo – 2:12-26
- através de fatalismo e egocentrismo – 3:1 a 4:16
- através da religião – 5:1-8
- através das riquezas – 4:9 a 6:12
- através da moralidade – 7:1 a 12:12
(3) Uma Admoestação Espiritual – 12:13-14
As Dez Vaidades de Eclesiastes
(1) Capítulo 2:15-16 – Vaidade da sabedoria humana – sabios e tolos morrem iguais.
(2) Capítulo 2:19-21 – Vaidade do trabalho humano – trabalhadores e sabios morrem iguais.
(3) Capítulo 2:26 – Vaidade do propósito humano – o homem planeia mas Deus dispõe.
(4) Capítulo 4:4 – Vaidade da inveja – sucesso traz inveja, não gozo.
(5) Capítulo 4:7 – Vaidade da ganância – Obtenha mais mas mantem-se vazio.
(6) Capítulo 4:6 – Vaidade da fama – um dia és popular, noutro dia és esquecido.
(7) Capítulo 5:10 – Vaidade da riqueza – dinheiro não satisfaz.
(8) Capítulo 6:9 – Vaidade da cobiça – O resultado de querer ou desejar é mais querer e mais desejar.
(9) Capítulo 7:6 – Vaidade de frivolidade – Tempo desperdiçado traz um fim triste.
(10)Capítulo 8:10 e 14 – Vaidade do reconhecimento - Os maus (ou injustos) muitas vezes são honrados pelo
homem.
Conclusão
A lição que devemos aprender deste livro é: uma vida vivida por si própria e por este mundo, sem Deus, é
vaidade, e sem significado. Nada “debaixo do sol” pode satisfazer o coração humano a não ser Jesus Cristo, o
Filho de Deus. Leia Salmo 90:12.
Cantares de Salomão
Este livro é um poema de amor. Os Judeus chamaram este livro “O Santo dos Santos” e não permitiam aos
homens jovens ler este livro até que tivessem 30 anos. Faz parte das escrituras inspiradas então tem uma lição
profunda para nós.
O Autor
Salomão escreveu este livro, como diz capítulo 1:1. Ele foi autor de 1,005 canticos (1 Reis 4:32) mas nós só
temos este.
A Mensagem Central
Capítulo 2:16 diz-nos a mensagem central – o melhor retrato da união entre Cristo e a igreja é o casamento.
A Estrutura do Livro
(1) Amor Inicial – 1:2 a 2:7
(2) Amor Vacilante – 2:8 a 3:5
(3) Amor Crescendo – 3:6 a 5:1
(4) Amor Transformando – 5:2 a 7:13
(5) Amor Maduro – 8:1-14
Ensinando as Escrituras com as Escrituras
A chave para Cantares de Salomão é encontrada no Salmo 45. O título dado é “cântico de amor” e é um hino de
casamento real. A referência primária é a Salomão mas a referência por fim refere-se a Jesus Cristo como é
ensinado em Hebreus 1:7-8. Versículos 2-9 falam ao noivo e versículos 10-17 falam à noiva.

18. O Que Ensina
Este livro, juntamente com o Salmo 45, ensina-nos o que Paulo ensina em 2 Coríntios 11:1-2: “...vos tenho
preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo” e em Efésios 5:25-27,
“Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como, também, Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela,
para a santificar, purificando-a com a lavagem de água, pela palavra. Para a apresentar a si mesmo, igreja
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.” Este livro é escrito em
forma de parábola (um dos métodos de ensinamento de Jesus) e retrata o relacionamento de Cristo e a igreja.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
O que é um Provérbio? ________________________________________________________
Salomão escreveu quantos Provérbios? _______________________
O que significa Eclesiastes? __________________________________________________________________
Quem escreveu os tres livros desta lição? ___________________________
Qual é a palavra chave no livro de Eclesiastes? ______________________
O que é que Cantares de Salomão ensina aos crentes hoje em dia? __________________________________
________________________________________________________________________________________
TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia o livro de Isaías (3 capítulos por dia) ou capítulos chaves: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 35, 38, 39, 40, 41, 44, 45,
53, 55, 59, 61, 63, 66.
2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana.
3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia.

