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NT109 
Princípios básicos do Novo Testamento

Guia de estudo

LIÇÃO 05 de 10

Introdução
[1] Qual é a relação entre o evangelho de Lucas e seu livro de Atos?

I. A mensagem de Lucas em Atos
[2] Quais são as duas evidências que Lucas apresenta para mostrar que o que estava acontecendo 
na igreja primitiva era obra de Jesus?

[3] Quais são os três pontos do esboço de Atos?

II. A estratégia de Jesus para transformar o mundo
[4] Quantos capítulos Lucas usa para descrever a primeira parte em seu esboço?

[5] Quantos anos, aproximadamente, são abrangidos nesses capítulos?

[6] Por que foi que os apóstolos acrescentaram sete novos líderes à igreja?

[7] Quantos capítulos Lucas usou para descrever a segunda parte de seu esboço? 

A história de Atos
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[8] Quantos anos, aproximadamente, são abrangidos nesses capítulos?

[9] Além da expansão geográfica da igreja, o que os capítulos 8–12 nos dizem sobre a igreja?

 

[10] Quantos capítulos Lucas usa para descrever a terceira parte de seu esboço?

[11] Quantos anos, aproximadamente, são abrangidos nesses capítulos?

[12] Em que capítulo é registrada a conversão de Paulo?

[13] Quantos anos, aproximadamente são registrados no livro de Atos?

III. Sete passagens-chave
[14] O que é significativo sobre Atos 1:8?

[15] Qual é a ideia central de Atos?

 

[16] O que aconteceu em Atos 2, no Dia do Pentecoste?

[17] Por que aqueles eventos são significativos?

[18] Que mensagem importante Lucas nos comunica em Atos 6–8?
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[19] Qual é o fato sobre Estêvão e Filipe que é importante de se notar?

[20] Por que esse fato é significativo?

[21] Qual foi a diferença crítica entre “Saulo” e “Paulo”?

[22] Por que o evento de Atos 10–11 é tão significativo?

[23] O que o milagre detalhado de Pedro nos ensina?

 

[24] O que precipitou o Concílio de Jerusalém?

[25] Qual é a verdade essencial que o concílio estabelece?

[26] Qual é a melhor forma de usar Atos 13–28 na nossa leitura bíblica?

IV. Dois tipos de passagens
[27] O que as passagens de “crescimento” nos contam?

[28] Por que é que as passagens de crescimento são tão importantes?

[29] O que é uma passagem de “foto instantânea”?
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[30] O que as passagens de “foto instantânea” das “boas novas” nos contam?

[31] Quais são as duas coisas que as “notícias factuais” nos ensinam?

[32] O que tornava o cristianismo tão poderoso?

 

Conclusão
[33] Resuma as suas respostas às questões na conclusão em um ou dois parágrafos.

[34] Cite duas ou três coisas que poderíamos fazer hoje para tornar o cristianismo mais atraente.

Reflexão

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

Aplicação

Ao refletir sobre esse lição, imagine-se como um cristão individual, que tivesse vivido naquela 
época incrível. Como você pensa que reagiria? Que tipo de medo você teria? O que o teria fascina-
do mais? Como você teria contribuído para os eventos?
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