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OT128 
Princípios Básicos do Antigo Testamento 

Guia de audição

LIÇÃO 03 de 10

Introdução
[1] Quais são os três tipos de livros do AT que são introduzidos nesse parágrafo?

Os livros “em cores” do AT
[2] Onde o livros de Jó se encaixa na cronologia do AT?

[3] Do que trata o conteúdo de Levítico?

[4] Onde o livro de Deuteronômio se encaixa na história do AT?

[5] Qual o conteúdo de Deuteronômio?

[6] Com que evento da história de Israel associamos o livro de Lamentações?

[7] Qual é a diferença entre a história contada em Esdras e aquela, contada em Ester?

[8] Como era a vida para o povo de Deus quando as Crônicas foram escritas?

Livros “em cores,” livros de sabedoria/poesia e livros proféticos
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[9] Qual era o propósito do autor das Crônicas ao escrever?

[10] De que fato ele fez Israel lembrar?

[11] Qual é o papel dos livros “em cores” do AT?

Livros de poesia e sapienciais
[12] Será que Davi escreveu todos os Salmos?

[13] Qual a extensão dos Salmos na história de Israel?

[14] Qual é o nosso propósito nessa lição?

Livros proféticos
[15] A que período de tempo pertencem os profetas literários de Israel?

[16] Havia outros profetas, além dos literários, na história de Israel?

[17] Ao longo de que três períodos ministraram os profetas literários?

[18] Qual foi o sucesso deles, de una maneira geral, no ministério voltado ao povo de Israel?
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Conclusão
[19] Qual é a diferença cronológica entre os livros “em cores,” os livros de poesia e sabedoria, e os 
livros proféticos?

[20] Qual é a lição principal que devemos aprender, na medida em que estudamos o AT?

Reflexão

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

Application

O AT é uma obra prima literária. É impressionante, como esses livros, escritos por muitos anos, ao 
longo de séculos, se encaixam para contar a história redentora de Deus. Você pretende lê-los todos 
uma vez na vida? Ao longo de um ano? Pense seriamente sobre o que uma pessoa que não lê o AT 
está perdendo e elabore um plano para lê-lo
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