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OT128 
Princípios Básicos do Antigo Testamento 

Guia de audição

LIÇÃO 02 de 10

Por que o AT deixa certas pessoas confusas
[1] Por que certas pessoas acham o AT confuso?

[2] De que forma devemos ler o AT?

[3] Há duas categorias de livros narrativos no AT. Quais são elas?

[4] Qual a diferença entre as duas categorias?

[5] Como vamos chamar os dois tipos de livros narrativos nessa lição (e curso)?

[6] Por que temos os dois tipos de livros narrativos no AT?

 

As quatro eras do AT
[7] Quais são as quatro eras do AT?

[8] Qual a diferença entre como encaramos o AT nessa lição e como vamos olhar para ele em lições 
futuras?

História do AT
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[9] O que significa o Gênesis?

[10] Quais são os dois “inícios” principais descritos no Gênesis?

[11] Que mobilizações principais do AT estão registrados em Êxodo?

[12] Onde começa e onde termina o livro de Números?

[13] Que eventos principais são registrados em Josué?

 

[14] Qual é a “história” principal que é recorrente por todo o livro de Juízes?

 

[15] Quem são os quatro personagens principais da era do Reinado que são introduzidos nessa 
parte?

[16] Quais são os dois livros do AT que contam a história da reconstrução de Israel?

Conclusão
[17] Qual é a melhor parte da história do AT?

[18] Como os livros “em cores” se distinguem dos livros “do tempo”?

[19] Quais sãos as quatro eras da história do AT?
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Reflexão

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

Aplicação

Ponha no papel duas ou três “lições de vida” que você pode inferir a partir da reflexão sobre a 
história do AT.
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