
LIÇÃO 01    CONHECENDO OS LIVROS POÉTICOS 

Os Livros Poéticos são fontes inesgotáveis de sabedoria para o cristão, onde podemos aprender muito mais sobre o o nosso 

Senhor, por isso é tão importante mergulhar na busca pelo conhecimento.

Vejamos um quadro geral sobre os cinco livros poéticos:

É muito importante entender que todos os livros da Bíblia apontam para Cristo, inclusive os Livros Poéticos. Em Jó, Ele é o Re-

dentor; nos Salmos o Messias; em Provérbios o Justo; em Eclesiastes, Ele é o dono da Sabedoria e em Cantares, Ele é o Noivo que 

buscará a sua noiva.

Informações sobre os Livros Poéticos

Livro Autor Data provável Assunto Principal

Jó Desconhecido Devido o desconhecimento 

de quem escreveu o livro, a 

data provável fica entre 1440 

A.C e 950 A.C.

As aflições de Jó, o trabalhar 

do inimigo em sua vida, o des-

prezo dos amigos, sua fidelida-

de a Deus e a fé no seu Salvador.

Salmos Davi, Asafe, Os filhos de 

Core, Salomão, Hemã, Etã, Moi-

sés e Anônimos. 

Foram escritos num perío-

do aproximado de 1000 anos, 

mas foram compilados  entre 

586 A.C. e 538 A.C. 

Salmos messiânicos, Salmos 

proféticos, penitenciais ou con-

fessionais e de exaltação a Deus. 

Provérbios Salomão, Lemuel e Agur Por volta de 900 A.C. Trata da Sabedoria de Deus 

e do contexto geral sobre o 

justo e o ímpio.

Eclesiastes Desconhecido, porém uma  

corrente teológica trata como 

Salomão o autor do livro.

Por volta de  935 A.C. Trata sobre a vaidade, sobre 

o tempo para todas as coisas e 

também com a preocupação em 

se fazer o que é certo durante a 

juventude.

Cantares Salomão Por volta de 935 A.C Trata do relacionamento de 

Salomão com a Sulamita, os 

cuidados com a esposa e o 

amor sincero entre eles.
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