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OT128 
Princípios Básicos do Antigo Testamento 

Guia de audição

LIÇÃO 01 de 10

Esse guia de audição 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 e assiste às lições. Ou então, você poderá preencher os 
campos nessa versão digital e salvar no seu computador depois de ter terminado.

Introdução
[1] O que as duas passagens bíblicas alistadas nesse parágrafo alegam sobre o AT?

[2] De que maneira essa afirmação influencia nossa leitura do AT?

O AT é uma história sobre Deus
[3] Do que trata a narrativa do AT?

[4] De que duas formas estamos usando a palavra livro nesse curso?

[5] Qual era a diferença principal entre Israel e seus vizinhos?

[6] O que é significativo em relação à quarta palavra na Bíblia?

Introdução do AT
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[7] O que os escritores do AT enfatizam sobre Deus?

A maior parte das pessoas sabe algo sobre o AT
[8] Você tem algum personagem ou acontecimento favorito no AT? Em caso afirmativo, quem ou o 
quê? Por que é o seu favorito?

[9] Qual a sua experiência com o AT? Nunca o leu, é leitor ocasional, já fez cursos? Outro?

[10] Como você resumiria o tema recorrente no AT?

[11] Qual é o personagem supremo do AT?

[12] De que forma é ele caracterizado?

[13] Você tem uma imagem favorita de Jesus? Em caso afirmativo, qual é?

Por que o AT é um livro nãulido
[14] Por que o AT não está sendo lido por muitas pessoas?

[15] Qual é a sua impressão do AT?

[16] O quanto ele é aberto ou fechado para você?
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Uma parcela menor de pessoas conhece o AT
[17] Quantos livros se encontram no AT?

[18] Quantos são livros narrativos?

[19] Onde os livros narrativos começam e terminam?

[20] De que forma o AT não está disposto?

[21] Como os livros do AT estão dispostos?

[22] Quantos livros sapienciais e poéticos existem?

[23] Quantos profetas literários Israel teve?

[24] Qual é o objetivo das dez lições desse curso?

Por que o AT é tão importante
[25] Quem é o autor da Bíblia?

[26] De que quatro formas o AT é “útil”?
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[27] Além de corrigir comportamentos negativos, que outro papel importante o AT assume na 
nossa vida?

[28] O que uma pessoa tem que fazer para se beneficiar do ensinamento do Antigo Testamento 

[29] Cite as três categorias de livros encontrados no AT.

[30] Como você descreveria o caráter de Deus a partir da sua compreensão do AT?

Reflexão

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

Aplicação

Na medida em que você for progredindo nesse curso sobre o AT, você aprenderá vários fatos sobre 
ele. Mas seria uma vergonha pôr a perder o propósito do AT. Reveja a última parte da lição, “Por 
que o AT é Importante” e reflita um pouco sobre a sua própria atitude em relação a isso. Você o vê 
como um livro importante? Justifique a sua resposta.
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