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NT109 
Princípios básicos do Novo Testamento

Guia de estudo

LIÇÃO 06 de 10

Introdução
[1] Qual é o foco da lição 6?

[2] Qual é o personagem-chave no terceiro movimento de Atos?

I. A pessoa de Paulo
[3] Cite as quatro passagens, às quais nos referimos como passagens -“chave” sobre Paulo.

[4] O que quer dizer helenístico?

[5] Onde foi que Paulo nasceu?

[6] O que aconteceu com Paulo aos doze anos de idade?

[7] Com quem foi que Paulo estudou as Escrituras hebraicas?

[8] Cite pelo menos três coisas que Paulo disse sobre as suas raízes judaicas. 

 

A vida e ministério de Paulo
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[9] Como a cidadania romana de Paulo contribuiu para o seu ministério em Filipos?

[10] Em que lugar de Atos é registrada essa explicação?

[11] Em que lugar de Atos é registrado o incidente em Jerusalém?

[12] Como o apelo de Paulo ao César contribuiu para o seu ministério?

[13] O que aconteceu quando Paulo partiu para Roma?

[14] Revisão e resumo: Expresse em algumas sentenças para cada coisa, como a herança judaica de 
Paulo e sua cidadania romana contribuíram para a sua efetividade como apóstolo para os gentios.

 

[15] Quais foram os dois critérios para ser um apóstolo que Paulo reivindicou?

[16] Em qual passagem ele explica essa importante reivindicação para o apostolado?

[17] Onde se diz que foi o Espírito Santo que nomeou Paulo?

[18] Cite as quatro coisas que confirmam o ministério de Paulo.

II. O ministério de Paulo
[19] Quais foram as igrejas que Paulo e Barnabé plantaram em sua primeira viagem? 
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[20] Em que lugar de Atos é registrada essa viagem?

 

[21] Em que lugar de Atos é registrado o Concílio de Jerusalém?

[22] O que é importante notar quanto ao Concílio de Jerusalém?

[23] Quais são as igrejas que Paulo plantou em sua segunda viagem?

[24] Para quais ele escreveu cartas?

[25] Quais são os capítulos de Atos que registram a segunda viagem de Paulo?

[26] Onde foi que Paulo viveu ao longo de sua terceira viagem?

[27] O que ele estava fazendo lá?

[28] Quais são os capítulos de Atos que são incluídos na descrição da terceira viagem?

 

[29] O que aconteceu ao final de sua terceira viagem?

III. O encarceramento de Paulo
[30] Por quanto tempo Paulo ficou encarcerado em Cesareia?
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[31] Por quanto tempo ele ficou encarcerado em Roma?

[32] Quais foram as condições da “prisão” de Paulo em Roma?

[33] O que ele estava fazendo?

IV. A quarta viagem missionária de Paulo
[34] Onde Paulo estava ao final de Atos?

[35] O que aconteceu com Paulo de acordo com o registro de Atos?

Conclusão
[36] Que lições podemos extrair da vida de Paulo?

Reflexão

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

Aplicação

Se fosse para você extrair um fato ou princípio da vida de Paulo para preparar uma devocional para 
um grupo de jovens cristãos, qual você selecionaria? O que você diria sobre ele?
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