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NT109 
Princípios básicos do Novo Testamento

Guia de estudo

LIÇÃO 02 de 10

I. Mateus e João: Escrevemos sobre o que experimentamos
[1] O que significa a palavra evangelho?

[2] O que João e Mateus têm em comum que os equipou para escrever os seus evangelhos?

II. Marcos e Lucas: Escrevemos sobre o que descobrimos
[3] Qual era a fonte da informação de Marcos?

[4] Onde Lucas adquiriu o material para o seu evangelho?

III. Os Evangelhos Sinóticos
[5] O que significa a palavra sinótico?

[6] Quais são os evangelhos que estão inclusos nos Sinóticos?

[7] Por que deveríamos ler todos os três Evangelhos Sinóticos

Os evangelhos
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IV. O evangelho de João
[8] Qual é a diferença essencial entre o evangelho de João e os Evangelhos Sinóticos?

[9] Em torno do que João estrutura o seu evangelho?

V. Por que os evangelhos são distintos?
[10] Cite uma diferença que vemos nos registros dos evangelhos.

[11] Explique como o fato de termos quatro autores diferentes dá conta das diferenças entre os 
evangelhos.

[12] Por que o fato de termos diferentes públicos-alvo explica as diferenças nos evangelhos?

[13] Em que medida o fato de termos diferentes propósitos explica as diferenças nos evangelhos?

 

VI. Os autores dos evangelhos
[14] Descreva Mateus em suas próprias palavras.

 

[15] Descreva Marcos em suas próprias palavras.

[16] Descreva Lucas em suas próprias palavras.

[17] Descreva João em suas próprias palavras.
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[18] Descreva como você vê Jesus em um parágrafo ou dois.

VII. O público-alvo dos autores dos evangelhos
[19] Quem Mateus tinha em mente ao escrever?

[20] Cite uma ou duas razões, por que acreditamos que Mateus tenha escrito para essas pessoas.

[21] Em quem Marcos foca o seu evangelho?

[22] Por que é que cremos que Marcos escreveu para eles?

[23] A quem Lucas destinou o seu evangelho?

[24] Será que ele era o único leitor que Lucas tinha em mente?

[25] Como o público-alvo de Lucas influenciou o seu evangelho?

[26] Em que sentido o público-alvo de João era diferente daqueles dos outros três evangelhos?

VIII. Os propósitos dos autores dos evangelhos
[27] Qual era o foco de Mateus em Jesus?
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28] Cite uma ou duas formas pelas quais ele apresentou a sua causa.

[29] Com é que Marcos apresenta Jesus?

[30] O que indica que Marcos apresentou Jesus dessa forma?

[31] Em que aspecto da missão de Jesus Lucas foca?

[32] Que evidências nós temos para fundamentar essa ideia?

[33] João declara como é que ele deseja que o seu leitor entenda Jesus. O que ele diz?

[34] Onde é que João declara o seu propósito?

[35] O que foi que João usou para fundamentar a sua tese?

Conclusão
[36] Mesmo com quarto evangelhos, será que acreditamos que temos um quadro exaustivo da vida 
de Jesus? Por que não?

[37] O que é que João escreve que nos dá resposta a essa questão?
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Reflexão

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

Aplicação

Evangelho significa “boas novas”! Você já experimentou as boas novas da salvação de Deus 
pessoalmente? Será que são mesmo boas novas para você? Você já contou essas boas novas a 
outra pessoa? Em Atos 1:8, Jesus deu a sua comissão final aos Seus seguidores: “e sereis minhas 
testemunhas.” Será que você poderia se comprometer a orar por uma pessoa, nominalmente, e 
pedir a Deus para ajudá-lo a compartilhar essas boas novas com essa pessoa?
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