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 AULA – 4 – Livros Poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cantares. 

Hoje na nossa aula EPK falaremos sobre os livros poéticos. Eles são chamados assim pois são livros que 

falam sobre sentimentos e tem um estilo de escrita que se assemelha a poesia. 

Nessa aula falaremos sobre os livros poéticos: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

V A formatura da EBK pode acontecer no próprio kids ou em um momento específico do culto. Combine com 

antecedência com o seu bispo/pastor e veja a dinâmica que ele julgar mais adequado. 

Como falamos, esse dia deve ser especial no kids, então: 

1. Prepare convites para a formatura EBK e envie pelas crianças pelo menos 1 semana antes 
2. Decore seu kids com balões, nomes/fotos dos formandos 
3. Prepare o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO EBK MÓDULO 3  
4. Convide um pastor (ou o líder do kids) para ungir, orar e abençoar a cada criança. Caso seja possível, 
a recomendação é para que a entrega do certificado e oração pelos formandos seja feito em um momento 
no culto 
5. Prepare um lanche especial para esse dia 
6. Prepare com muito capricho a lembrancinha para a formatura  
  

OCÊ PROFESSOR (A): 

LEIA E MEDITE: 

Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares 

OBJETIVOS: 

Que as crianças conheçam os livros da bíblia e aprenda a se relacionar com Deus.  
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 Crianças que vivem rodeadas de tantas informações que circulam na sociedade atual, que acabam 

confundindo sua mente, precisam ter conhecimento bíblico para fazer suas escolhas.  

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Utilize os modelos de livros da aula anterior e customize o conteúdo com as figuras mencionada s a seguir: 

Jó 

 Figura 1:  Jó 

 Figura 2: mulher de Jó e amigos de Jó 

 Figura 3: restauração de Jó 
 

Salmos 

 Figura 1:  Muitos escritores 

 Figura 2: Davi 

 Figura 3: Louvor 

Provérbios  

 Figura 1:  Salomão 

 Figura 2: livro (representando ensinamento) 

 Figura 3: família, amigos, lazer, trabalho  

 Eclesiastes 

 Figura 1: figura pessoas jovens 

 Figura 2: pessoa orando 

 Figura 3: Bíblia 
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 Cantares 

 Figura 1: Jesus e a igreja 

 Figura 2: casal  
 

MINISTRANDO: 

O primeiro livro que falaremos é sobre Jó (figura 1). Não se sabe ao certo quem escreveu esse livro, mas 

ele é considerado o livro mais antigo da bíblia. Os estudos consideram que foi escrito na época de Abraão 

(isso é, uns 2.000 anos antes de Cristo nascer). 

Este livro conta a história de Jó. Ele era um homem rico, justo, servo de Deus. Este livro conta que o diabo 

disse que Jó somente era integro porque tinha tudo. Será que isso foi verdade? 

Pois bem, a Bíblia conta que Jó perdeu tudo, todo o seu dinheiro, os seus filhos, a sua saúde. A mulher de 

Jó disse que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer logo (figura 2). Os seus amigos foram embora e diziam 

que ele deveria estar pagando por algum pecado... 

O livro conta que Jó sofreu muito. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Em momento algum ele culpou a Deus 

por estar passando pela dificuldade, e nunca deixou de servir a Deus. 

Então, Deus restituiu a sorte de Jó (figura 3), isso é, restaurou por completo a vida dele. E tudo o que ele 

perdeu, Deus deu de volta muitas vezes mais. E sabe quando Deus fez isso? Quando Jó orava pelos seus 

amigos. Isso mesmo, no dia difícil ele continuava orando e abençoando aqueles que o abandonaram.  

E Jó teve sua família restaurada, recebeu uma prosperidade incrível, foi curado de todas as doenças, e foi 

muito feliz, pois ele se manteve fiel ao Senhor. 

 

O outro livro poético que falaremos hoje é o livro de Salmos. 

Esse livro teve muitos escritores (figura 1), mas quem mais escreveu Salmos foi Davi (figura 2). Os Salmos 

foram escritos durante um período bem longo (cerca de 1.000 anos). E o significado da palavra Salmos é: 

“canções para serem cantadas”. Então podemos considerar que cada salmo representa um louvor (figura 

3), seja uma adoração, agradecimento ou expressão de um sentimento para Deus. 

 

Hoje falaremos sobre os outros 3 livros poéticos: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 

Vocês devem se lembrar que houve um rei que Deus desejou dar algo muito especial para ele, e 

perguntou o que ele gostaria de receber para governar o povo. Esse rei pediu sabedoria! Quem 

lembra o nome desse rei? Isso mesmo, foi o rei Salomão (figura 1) 

A sabedoria que Salomão era algo muito impressionante, um dom divino. Era tão especial que 

nunca existiu ninguém tão sábio quanto ele. Essa sabedoria fez de Salomão um rei muito rico e 

poderoso. Mas a sabedoria que ele recebeu não foi apenas para que o reino fosse bem-sucedido. 

Ele tinha uma missão especial de orientar o povo. 

E Salomão escreveu muitos ensinamentos (figura 2), que chamamos de Provérbios. Ele escreveu 

mais de 3.000 provérbios, e uma parte deles ficou registrado no livro de Provérbios. 

Mas sobre o que falam esses provérbios? Alguém tem alguma ideia? 

O livro de provérbios contém ensinamentos muito valiosos sobre a nossa vida pratica: família, 

amigos, lazer. (Figura 3)  Nos ensina também sobre como devemos nos comportar e ter uma vida 

plena e justa. 

Os provérbios são bem curtinhos e fáceis de memorizar, mas que tem uma importância muito 

grande para as nossas vidas. 
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O livro de Eclesiastes também foi escrito por Salomão, porém quando ele já estava na velhice. 

Esse livro ensina as pessoas 3 importantes conselhos: 

1. Aproveitar a juventude (figura 1) 

2. Dedicar mais tempo a Deus (figura 2) 

3. Guardar a palavra de Deus, seguindo os Seus ensinamentos (figura 3) 

Salomão foi um rei muito rico e poderoso, e, no final da sua vida, chegou à conclusão que o mais 

importante é servir a Deus, e que muitas vezes perdemos nosso tempo com coisas passageiras. 

 

O último livro poético também foi escrito por Salomão, mas quando ainda era jovem. 

Esse livro fala sobre o amor. É um livro muito romântico. 

Podemos entender o amor descrito no livro de cantares de 2 maneiras: 

1. O amor de Cristo para com a igreja (figura 1) 

2. O amor do homem com a mulher. (Figura 2) 
 
 

ORAÇÃO: 

Senhor Jesus quero te louvar e te agradecer pelo seu infinito amos e como Salomão eu te peco dá-me 
sabedoria para aprender mais sobre teu amor  
 

VERSÍCULO: 

“E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o SENHOR o tornou novamente próspero e lhe concedeu 

em dobro tudo o que possuía antes. ” Jó 42:10 

“Louvai ao SENHOR. Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento do seu poder.” Salmo 150:1 

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria". Provérbios 1:7 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

Qual a principal característica de Jó? 

Quem mais escreveu Salmos na Bíblia? 

O que significa Salmos? 

Quem escreveu os livros de Provérbios, Cantares e Eclesiastes? 

Sobre o que fala o livro de Provérbios? 

Quais são os 3 conselhos do livro de Eclesiastes? 

Qual é o amor descrito em Cantares? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Salomão recebeu de Deus sabedoria honra e muitas riquezas, ele foi muito próspero sabe por que 
é que Salomão se preocupava com as coisas de Deus, ele construiu um templo para o Senhor, 
hoje eu te convido a trazer uma oferta para a casa do Senhor. Amém! 
 

ATIVIDADE: 

Professor, em cada aula desse módulo, as crianças deverão escrever ou desenhar em uma folha sobre o 

que fala cada livro da Bíblia. 

Utilize 1 folha por livro. 

Monte uma pasta por aluno, vá acumulando esse material e no final da campanha, entregue a pasta para 

as crianças. 
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 ATIVIDADE PARA CASA: 

Memorizar Salmo 23 
 

LEMBRANCINHA 

Lembrancinha confeccionada em EVA. 
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