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NT109 
Princípios básicos do Novo Testamento

Guia de estudo

LIÇÃO 01 de 10

Esse Guia de estudo foi projetado para ajudá-lo a formular perguntas e tomar notas sobre o que 
está estudando. Esse processo tem dois objetivos: em primeiro lugar, ele irá ajudá-lo a processar a 
informação contida na lição, mantendo a sua mente concentrada no material. Em segundo lugar, 
ele lhe permitirá reunir as suas anotações em um só lugar para um resumo do conteúdo da lição. 
Se você quiser fazer um estudo adicional ou então, desejar ensinar o material para outras pessoas, 
terá um conjunto minucioso de notas para orientá-lo.

Você poderá imprimir essas páginas de orientações de audição separadamente e completar as 
informações na medida em que lê, ouve ou assiste às lições. Ou então, você poderá preencher os 
campos nessa versão digital e salvá-la no seu computador depois de ter terminado.

I. Introdução: O que é o NT?
[1] Explique, em poucas e nas suas próprias palavras, como o AT e o NT se articulam.

[2] Quais são as más notícias do AT?

[3] Quais são as boas notícias do NT?

II. Os livros do NT
[4] Como usamos o termo livros?

[5] Como você explicaria o que é o NT em suas próprias palavras?

Introdução ao NT
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[6] Quantos livros há no NT?

[7] Como dividimos os livros nessa lição?

III. Os evangelhos
[8] O que Jesus pretende que entendamos sobre Ele mesmo?

[9] Qual é a afirmação crucial que é feita em Hebreus 1:1?

[10] Por que foi importante fazer essa afirmação?

[11] Como foi que Deus falou da segunda vez?

[12] O que significa a palavra encarnação?

[13] O que Lucas deixa claro no livro de Atos?

IV. O livro de Atos: O propósito e mensagem de Lucas
[14] Qual era o propósito de Lucas?

[15] O que é tão maravilhoso em relação à mensagem de Lucas?
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V. As epístolas: seu propósito e por que elas são importantes
[16] O que acontece quando uma pessoa se torna cristã?

[17] Qual é o propósito das epístolas?

[18] Quantas epístolas existem?

[19] Qual é o papel das epístolas na vida de um cristão?

VI. O livro do Apocalipse: Sua mensagem crucial e repercussão
[20] Qual foi o propósito do Apocalipse?

[21] Qual é a mensagem proclamada pelo livro de Apocalipse?

[22] O que Filipenses 2:9-11 acrescentam à mensagem do Apocalipse?

VII. O foco do NT
[23] Qual é a mensagem central do NT?

[24] O que Jesus oferece além dos Céus?

[25] De que maneira podemos nos beneficiar da oferta de Jesus? 
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Reflexão

Registre um fato ou descoberta nova que você tenha feito nessa lição.

Aplicação

Descreva, em alguns parágrafos, como é seu relacionamento com Jesus Cristo. Você já aceitou o 
seu presente de vida eterna e abundante? Em caso positivo, como ser um cristão afeta a sua vida?8
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