Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 17 - O Livro de Provérbios

Introdução
Como estamos vendo em nossas aulas passadas, a prosperidade do Reino de Salomão
alterou a cultura em Israel. O lado negativo é que o povo perdeu a sua simplicidade, e as
diferenças sociais se agravaram muito nesse período provocando uma revolta popular após a
morte de Salomão.
No entanto, um período de paz, o contato com outras culturas, e a valorização da sabedoria
teve seus lucros para a produção de textos.
Embora muitos textos foram escolhidos com a intenção de legitimar o governo de Salomão e
o domínio de Israel sobre outros povos, muitos outros textos foram também produzidos sem
essa intenção.
Uma coleção de textos de cultura popular começou a surgir.
O Livro de Provérbios, na forma como o conhecemos hoje, levou 600 anos para ser escrito,
é uma coleção de textos de diversas épocas, é um resumo da sabedoria de Israel

1. O Livro de Provérbios
A. Coleções de Provérbios
a. Provérbios 1-9
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel
b. Provérbios 10:1 - 22:16
Outra coletânea de Provérbios de Salomão
c. Provérbios 22:17 - 24:22
Palavras dos Sábios. O interessante aqui, é que estes são provérbios egípcios!
d. Provérbios 24:23-34
Outra coletânea, provavelmente de provérbios de diversos sábios.
e. Provérbios 25-29
Esta é uma coletânea de Provérbios de Salomão compilada anos mais tarde, na
época do rei Ezequias.
f.

Provérbios 30:1-14
Ditados de Agur, filho de Jaque, de Massá
1. Massá - Gênesis 25:13,14 Uma tribo Ismaelita (Árabe)
2. A sabedoria dos sábios do Oriente era reconhecida em várias partes do mundo
(Jó 2:11)

g. Provérbios 30:15-33
Provérbios Numéricos
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h. Provérbios 31:1-9
Ditados do rei Lemuel; uma exortação que sua mãe lhe fez
i.

Provérbios 31:10-31
Elogio à mulher ideal

j.

Formado de coleções colocadas por escrito em épocas diferentes,
o livro é um resumo da sabedoria em Israel.

2. A Sabedoria
A. Estratégia do Rei Ezequias

a. Anos mais tarde (ainda vamos estudar sobre isso), um Rei em Judá chamado
Ezequias queria fazer uma reforma em toda a nação. O Reino do Norte havia sido
devastado pela Assíria, e Ezequias, tenta reunir novamente as duas nações e, para
administrá-las, percebe que era melhor investir em EDUCAÇÃO.
b. É claro que o conceito sobre educação naquele tempo é bem diferente de hoje.
Não tínhamos escolas e nem um currículo escolar.
c. No entanto, havia a sabedoria popular, e é isso que Ezequias faz: reúne uma
coleção de provérbios, e ensina ao povo, acreditando que o povo poderia resolver
boa parte de seus problemas pela sabedoria, sem assim, pesar sobre a
administração do governo.

B. A Sabedoria não deve ser confundida com o conhecimento ou erudição.

a. Proverbios 14:8
b. Alguém sábio, é aquele que encontra soluções para os problemas da vida, da sua
própria vida!
c. A nossa oração deveria ser: “Senhor, me ajude a esquadrinhar a minha vida!”
d. Precisamos de Sabedoria!

3. Deus dá Sabedoria a quem lhe pede e a quem se relaciona com
Ele.
A. Deus só dá sabedoria a gente humilde

a. A sabedoria humana é naturalmente limitada. O tempo e o espaço nos limitam. Por
mais que vivamos, é pouco em termo de história humana.
b. Só Deus tem condições para se ter toda sabedoria necessária. Por isso, cabe ao
homem pedi-la para Deus.
c. Tiago 1:5

B. A chave para a Sabedoria é o Temor do Senhor

a. Temor de Deus não é ter medo de Deus.
Mas é o reconhecimento, de que Deus é Deus e o homem não é Deus.
b. Proverbios 9:10
c. Temer ao Senhor significa amá-lo tanto, ao ponto de não vai permitir que nada
estrague esta comunhão. Então, o que entristece a Deus? Do que Ele NÃO gosta?
d. Provérbios 6:16-19
e. Algo em comum em todos estes ditos: Um humano ferindo outro humano.
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3. Busque a Sabedoria escondida nas Escrituras.
A. Deus dá a Sabedoria para que lhe pede.

a. Mas, não dá “de mão beijada”. Ele manda você buscá-la nas Escrituras sagradas.
Ele a esconde, para que somente aqueles que de fato a desejam, escavem as
escrituras para encontrá-la.
b. Provérbios 2:4-5
c. É no seu tempo com as escrituras que você vai achar a sabedoria.
d. É preciso ler as escrituras devocionalmente, apaixonadamente, reverentemente,
como alguém que se assenta aos pés do Senhor para ouvir-lhe os ensinamentos.
e. 2 Timóteo 3:15

B. A importância de se ler as escrituras

a. Muitos líderes não estudam as escrituras!
b. Faça sua própria bíblia de anotação.
1. Separe alguns temas, e comece a colorir a sua bíblia com textos sobre aqueles
temas, com as mesmas cores. Assim, te ajudará a estudar esses textos mais
tarde.
2. Use Bíblias eletrônicas também!
c. Leia diariamente porções das escrituras.
1. Leia um capítulo de Provérbios do dia, e selecione o que Deus falou com você.
2. Dessa forma, você passará a guardar porções dos textos sagrados em seu
coração, o que o ajudará a entender os Caminhos do Senhor para sua vida em
tempos de necessidade ou provação.
d. Estude um Livro, um trecho ou uma história.
1. Essa fase não é para preguiçosos. Aqui se exige estudo e dedicação.
2. O que preciso saber?
• Cronologia
• A história do texto
• O contexto histórico
• Quem escreveu, quando escreveu e pra quem escreveu
e. Ferramentas para escavar o texto:
1. “Dicionário Bíblico de Strong’s” - Concordância Bíblica.
2. Dicionário da Língua Portuguesa
3. Série de livros: “Como ler o livro de… “ (Ed. Paulus)
4. Série de livros: “Uma introdução à Bíblia” - Ildo Bohn Gaas
5. Livro: “A História do povo de Deus” - Euclides Balancin
6. Livro: “Parabolas de Lucas - Jesus pela ótica do oriente médio” - Kenneth Bailey
7. Livro: “Vida diária nos tempos de Jesus” - Daniel-Rops
8. Livro: “A História de Israel a partir dos pobres” - Jorge Pixley (Ed Vozes)
9. Bíblia de estudos: A Bíblia de Jerusalém
f. A prática da meditação
1. A meditação também te ajudará a entender um pouco mais do que foi lido ou
lhe foi ensinado. Pensar profundamente sobre o texto ou o ensino te ajuda a
pegar mais detalhes do ensino.
g. Ouça bons mestres
1. Dê mais ouvidos aos homens e mulheres que Deus tem colocado em seu
caminho para lhe instruir. Deus colocou na Igreja Apóstolos, Profetas,
Evangelistas, Pastores e Mestres, para tornar você alguém maduro e para te levar
a se encaixar no que Deus planejou para você (Efésios 4:11,12).
Comunidade Carisma - Didaquê - pág. 3

3. Para se obter a Sabedoria, Deus requer o nosso esforço pessoal
A. O teu esforço pessoal em querer aprender será recompensado por Deus.

a. Por isso, é muito importante reouvir os ensinos que nos foram dados por nossos
pastores. É uma maneira de perseverarmos na doutrina que nos é ensinada.
b. Provérbios 10:4
c. Provérbios 4:7-10
Use tudo o que você possui!
1. Use seu tempo.
2. Use seu dinheiro
3. Use os recursos que você tem em mãos: a internet, por exemplo.
4. Use sua curiosidade - conheça mais sobre assuntos que você gosta.
d. Aperfeiçoe seu dom natural. Cresça na sua área.Você será honrado!
e. Vida longa (citada no texto), é qualidade de vida!
Quem tem conhecimento e sabedoria, sabe viver bem, e tem qualidade de vida.
f. Use a sabedoria para viver bem a vida que Deus te deu.
1. Família boa é construída com sabedoria.
2. Bons relacionamentos, são construídos com sabedoria.
3. Uma vida financeira bem organizada, é construída com Sabedoria.
4. O controle, auto-controle, seja dos seus impulsos ou de seu temperamento, são
feitos com sabedoria.

Que Deus nos dê da Sua Sabedoria!
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