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As Histórias e as Poesias Falam ao Coração

Não há nada mais poderoso para educar o imaginário do ser humano do que boas histórias.
Em qualquer processo de ensino-aprendizagem, contar uma boa história que abarque o
conteúdo que se quer transmitir é poderoso para sedimentar o conhecimento na mente da
pessoa, trazer sensação e emoção, logo, tocar o coração. A poesia também é uma expressão que
toca profundamente o coração. O estilo poético expressa o nobre sentimento que no discurso
lógico é impossível verter. Nesses sentido, histórias e poesias na Bíblia se entrelaçam em verso e
prosa para expressar o lugar mais fundo do coração do homem em sua relação com Deus .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

AS HISTÓRIAS DO ANTIGO TESTAMENTO

A segunda divisão conhecida na porção bíblica do Antigo Testamento são os livros históricos.
Sua composição visa relatar o período histórico vivido por Israel desde a assunção ao cargo de
guia de Israel, como substituto de Moises, por parte de Josué (Js 1), até ao retorno do exílio
babilônico com a reconstrução dos muros e do Templo. O período compreendido do
cativeiro propriamente dito não é abordado com tanta riqueza de detalhes pelos livros
chamados históricos, tendo como material principal dessa parte histórica os livros de alguns
profetas. Pouca coisa do cativeiro é relatado nos livros históricos, mais precisamente apenas a
entrada no cativeiro, a história de Ester que acontece durante o período do cativeiro medo-
persa e o �nal e saída do cativeiro.

O período compreendido da liderança dos juízes foi um episódio controverso no meio do
povo de Israel. Sem um rei humano, e desprezando o reinado divino, o povo se via em
constantes apertos das nações inimigas por desejarem caminhar segundo seus próprios desejos.
Todo erro gerava uma consequência, mas Deus, com Sua in�nita misericórdia, sempre
providenciou escape ao Seu povo.
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Passado o período dos juízes, ocorreu a transição para a monarquia. A história da era dos reis é
narrada nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Os livros de Samuel, dentre
outros relatos, mostram a ascensão de Saul e de Davi ao trono de Israel. Os livros de Reis
registram o reinado de Salomão, e os reis que se sucederam tanto no Reino do Norte como no
Reino do Sul. Os livros das Crônicas, escritos após o retorno de Judá ao exílio babilônico,
retratam especialmente os sucessivos reis de Judá, mencionando os reis de Israel
esporadicamente. Essas narrativas enfatizam que apenas os reis obedientes a Deus eram por Ele
abençoados .2

Destaque

Os livros históricos do Antigo Testamento abarcam a história da monarquia de Israel. Nesses
livros estão presentes características humanas que são as mesmas da atualidade. Ali está a
pessoa que trai e é traída, que tem fé e é incrédula, que vence e perde, que chora e ri, que é leal
e trama por detrás, en�m, ali está o ser humano patente diante de Deus e dos homens. Esses
livros realçam as falhas humanas, mas dão testemunhos da misericórdia e �delidade de Deus .1

Na estrutura e classi�cação literária da Bíblia Sagrada, os registros da experiência dessas pessoas
com Deus, e da posse da Terra Prometida, são chamados de “livros históricos”. Refere-se à
segunda seção do Antigo Testamento, imediatamente após o encerramento do Pentateuco.
São um total de 12 volumes, que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã (cerca
de 1400 a.C.) até o tempo de Esdras e Neemias (cerca de 400 a.C.) .2

OS LIVROS POÉTICOS (E DE SABEDORIA) DO ANTIGO TESTAMENTO

Os livros sapienciais são conhecidos como “livros de sabedoria”. Os livros poéticos são
conhecidos como “livros de poesia”. Trata-se de estilo literário empregado na redação do
terceiro grupo dos livros do Antigo Testamento. Nesse aspecto, convém esclarecer que essa
composição literária não desquali�ca a inspiração divina, nem a autoridade ou canonicidade
desses escritos bíblicos. A mensagem poética traz sabedoria para o relacionamento com Deus e
o viver diário em qualquer época .2
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Cada um dos cinco livros dessa porção possui sua característica particular de transmissão de
ensino da parte de Deus para nós. Jó, como o primeiro livro dessa divisão temática conhecida
como poéticos e sapienciais, transmite a lição de que não podemos achar que Deus está
distante de nós a ponto de não estar nem aí pelos nossos sofrimentos, bem como apresenta a
verdade de que nem sempre a prova é sinônimo de pecado e que Deus virá com justiça no
tempo certo.

Os livros de Provérbios e Eclesiastes transmitem as palavras sábias e o desabafo de um
controverso rei. Salomão experimentou a sabedoria, contudo, entendeu que muitas de suas
ações foram movidas pela vaidade. Salomão, no livro de Eclesiastes, destaca que a futilidade da
vida consiste em considerar bens materiais e conquistas pessoais como os verdadeiros valores,
por isso convoca os jovens a lembrar do Seu Criador. Em Provérbios ele busca escrever para
dar sabedoria para uma vida sábia, justa e sóbria em todo tempo.

Por �m, o compêndio de louvores ao Senhor conhecido como livro dos Salmos ensina-nos o
teor da verdadeira adoração. Seu conteúdo demonstra a preocupação dos salmistas em louvar
a Deus e apontar sempre para Ele o destino �nal de seus cânticos. Em Cantares, contudo,
Salomão apresenta um belíssimo diálogo que destaca o teor do verdadeiro relacionamento
quanto a sua �nalidade: a cumplicidade entre o marido e a mulher.

Destaque

Livros dito poéticos, e de sabedoria, tocam o coração do leitor e o forma, instruindo-o de
modo que ele possa viver de maneira sábia. A verdade de Deus está nesses livros de maneira
bela, singela e prática. É a oração de Davi que transmite essa beleza em poesia (Sl 51.1-5), são
os conselhos sábios de Salomão que instrui (Pv 1.1-7), são as palavras de amor entre o amado e
sua amada que aquece a alma (Ct 1.1-11). A Palavra de Deus instrui a mente e aquece o
coração. Ela é poderosa para tocar a nossa alma em toda a sua dimensão .1
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Em suma, esses escritos ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. Eclesiastes foi
escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de
poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos. E a poesia
expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções.
Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana,
refere-se à sabedoria prática mais do que teórica (Jó 28.28; Sl 19.7; Pv 23.12; Ec 7.12; Ct
8.7) .2

UMA MENSAGEM AO CORAÇÃO

A soberania indica o domínio absoluto de Deus sobre todas as obras criadas: a terra, os céus, a
vastidão do universo, os seres espirituais, os animais, os homens, e sobre todo o curso da
história: “Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam” (Sl
24.1); “o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens” (Dn 4.25). A soberania é
demonstrada, dentre outros atributos, pela sua Onipotência que executa o plano eterno e
opera no controle de tudo e de todos (Rm 9.15-19) .2

Os livros históricos apresentam a Soberania divina em todos os seus aspectos. Neles
entendemos que Deus sempre esteve no controle de tudo, mesmo quando o homem decide
seguir por seus próprios passos. Cada livro transmite um aspecto real da Soberania divina em
ação, seja derrotando um exército com apenas 300 homens ou derrubando muralhas com
apenas voltas e gritos, Deus é o Soberano em todas as coisas.

Nos sapienciais recebemos a sabedoria para enfrentar o nosso cotidiano. Neles Deus ensina-
nos a vencer e a sermos sábios e prudentes em nossa maneira de viver. Seu conteúdo transmite
correção, exortação e direção para todos, apontando para uma vida sem consequências
devastadoras e com um futuro pleno.
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Por �m, encontramos nos Salmos a maior expressão de gratidão e de adoração a Deus, com
palavras que nos direcionam também. Neles aprendemos a ser bem aventurados (Sl 1), a amar
a Palavra de Deus (Sl 119) e a expressar louvores a Deus (Sl 150); e tantas outras coisas que esse
subsídio não seria su�ciente para comportar a escrita. Os salmos nos convidam a sermos
verdadeiros adoradores.

Destaque

As histórias, as poesias e os livros de sabedoria da Bíblia tocam e falam ao coração, o lugar mais
profundo do ser humano que se expressa pelo pensamento, desejo e ação. Por isso, a Palavra
de Deus traz o que devemos pensar, desejar e fazer. Ela nos torna pessoas sábias e amáveis .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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