
NT109 Guia de estudo | © 2017 Our Daily Bread Ministries. Todos os direitos reservados.  |  Lição 10  |  1

NT109 
Princípios básicos do Novo Testamento

Guia de estudo

LIÇÃO 10 de 10

I. 1 João
[1] Para quem foi escrita a carta?

[2] Quem escreveu a carta? Quando e a partir de onde?

 

[3] Como é que o autor e o destinatário(s) se conheciam? Quel era o seu relacionamento?

[4] Qual foi o propósito do autor ao escrever a carta?

[5] Qual é a ideia ou tema central da carta?

[6] Qual é a afirmação ou versículo chave da carta?

[7] Como a carta está organizada? (Usualmente dois ou três pontos):

[8] Como essa carta contribui para a mensagem do NT?

[9] Como a mensagem dessa carta pode ser aplicada à vida dos crentes no dias de hoje?

As Cartas Joaninas
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II. 2 João
[10] Para quem foi escrita a carta?

[11] Quem escreveu a carta? Quando e a partir de onde?

 

[12] Como é que o autor e o destinatário(s) se conheciam? Quel era o seu relacionamento?

[13] Qual foi o propósito do autor ao escrever a carta?

[14] Qual é a ideia ou tema central da carta?

[15] Qual é a afirmação ou versículo chave da carta?

[16] Como a carta está organizada? (Usualmente dois ou três pontos):

[17] Como essa carta contribui para a mensagem do NT?

[18] Como a mensagem dessa carta pode ser aplicada à vida dos crentes nos dias de hoje?

III. 3 João
[19] Para quem foi escrita a carta?



NT109 Guia de estudo do curso | © 2017 Our Daily Bread Ministries. Todos os direitos reservados.  |  Lição 10  |  3

www.christianuniversity.org

[20] Quem escreveu a carta? Quando e a partir de onde?

 

[21] Como é que o autor e o destinatário(s) se conheciam? Quel era o seu relacionamento?

[22] Qual foi o propósito do autor ao escrever a carta?

[23] Qual é a ideia ou tema central da carta?

[24] Qual é a afirmação ou versículo chave da carta?

[25] Como a carta está organizada? (Usualmente dois ou três pontos):

[26] Como essa carta contribui para a mensagem do NT?

[27] Como a mensagem dessa carta pode ser aplicada à vida dos crentes nos dias de hoje?

IV. Apocalipse
[28] Para quem foi escrita a carta?

[29] Quem escreveu a carta? Quando e a partir de onde?

 

[30] Como é que o autor e o destinatário(s) se conheciam? Quel era o seu relacionamento?
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[31] Qual foi o propósito do autor ao escrever a carta?

[32] Como a carta está organizada? (Usualmente dois ou três pontos):

[33] Como essa carta contribui para a mensagem do NT?

[34] Como a mensagem dessa carta pode ser aplicada à vida dos crentes nos dias de hoje?

Reflexão

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

Aplicação

Você conhece algum crente ou grupo de crentes que poderia estar precisando ouvir a mensagem 
de uma dessas epístolas? Escreva-lhes uma carta em suas próprias palavras que expresse o que o 
autor da epístola quis comunicar.
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