Prof. Pr. Leandro Caiado e Equipe
Nome:…………………………………………………………….…………….

MÓDULO 5 – ECLESIASTES


O LIVRO MAIS …………………….. DA BÍBLIA?
Contém conceitos “……………………..” com o restante da bíblia? (ECL. 1:15; 2:24; 8:15)



Livro ……………………..



Os bastidores de eclesiastes



…………………….. escrito por salomão
 1:1, 12, 16 x 1reis 4:29-30
 Salomão o escreveu no final da vida
 1 reis 11:4-6 (antes ou depois?)
 Afastado de Deus? Desapontado com a vida?



Palavras-chave: ……………………..; ……………………..

Eclesiastes: procurando o …………………….. da vida





Tentativa I  1:4-11 - ……………………..
Secular x sagrado
Ec 1:13-14
Uma vida sem Deus não faz sentido

 Tentativa II  1:12-18 - …………………….. e ……………………..
 Conhecimento e sabedoria sem Deus é vaidade, não tem significado
 Inteligentemente crente
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 Tentativa III  2:1-11 - …………………….. e ……………………..
 Sociedade hedonista
 Alegrias e prazeres sem Deus é vaidade, não tem consistência (lc 8.14)

“Não importa a tentativa, sem Deus, debaixo do sol tudo é passageiro”
 Capítulo 3: ……………………..de Deus!
 Há tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Então viva com propósito!


Capítulos 4-12: como viver com ……………………..
 Cap 4- aprender a viver com os males e injustiças
 Cap 5.1-7- temor de Deus
 Cap 5.8-20- viver com riquezas
 Cap 6- a efemeridade da vida
 Cap 7- a verdadeira sabedoria
 Cap 8 a 11 - a sabedoria na prática
 Cap 12- conclusão

“O significado e a satisfação da vida só podem ser encontrados olhando-se para o que é
eterno”

FAÇA SUA VIDA VALER A PENA
E A VIDA SÓ VALE A PENA SE
VIVIDA COM DEUS!
SABER VIVER É VIVER
ABUNDANTEMENTE EM
COMUNHÃO COM DEUS

JOÃO 10:10 - O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu
vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.
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MÓDULO 6 – CANTARES
RESUMO DO LIVRO DE CANTARES
AUTOR
TEMA
VERSÍCULO-CHAVE
PERSONAGENS
CARACTERÍSTICAS

……………………..
……………………..
……………………..
SALOMÃO…………………….., IRMÃOS
DA SULAMITA E FILHAS DE JERUSALÉM
METÁFORAS e ……………………..

 Enredo
 História de amor entre salomão e uma moça de uma aldeia ao norte de ……………………..
 Após …………………….. o amor da moça, volta a jerusalém e depois retorna para trazê-la ao palácio
 Casam-se e celebram o ……………………..
•







Assuntos tratados
Romantismo (…………………….……………………...)
Sexualidade (……………………..……………………..)
Atração, desejo, companhia
Prazer, união, intimidade
Fidelidade
Beleza, satisfação

• Outros aspectos
 Este livro combate dois extremos: o ascetismo (……………………..……………………..) e hedonismo (busca
do prazer somente). O casamento exemplificado em cantares de salomão é um modelo de
atenção, empenho e prazer.
 Alguns intérpretes da bíblia veem em cantares de salomão uma exata representação
……………………..……………………. de cristo e sua igreja. Cristo é visto como o rei, enquanto que a igreja
é representada pela sulamita.
•

A mensagem do livro de cantares também trata dos seguintes temas:
 A perfeição do homem e da mulher criados à imagem de Deus
 A sexualidade humana dentro dos limites estabelecidos por Deus
 A integridade do amor humano
 A nobreza de manter-se puro antes do casamento e da fidelidade após o casamento
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