

Princípios Básicos do Antigo Testamento

OT128
LIÇÃO 04 de 10

A era dos primórdios

Guia de audição
Introdução
[1] Como a Bíblia lida com o fato da criação de Deus?

[2] Que eventos começam e terminam a era dos “Primórdios?”

[3] Qual é uma forma útil para se pensar sobre as quatro eras do AT?

Gênesis
[4] Quais são os dois segmentos em que dividimos a história do Gênesis?

[5] Para quem Moisés escreveu o Gênesis?

[6] Quando?

[7] Por quê?

[8] Que “primórdio” importava mais para os leitores originais de Moisés?
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[9] O que Moisés teve que contar a Israel para que os seus próprios primórdios tivessem o maior
impacto sobre eles?

[10] Qual é o primeiro fato estabelecido em Gênesis 1–11?

[11] Qual é o segundo fato descrito em Gênesis 1–11?

[12] Qual é o fato registrado em Gênesis 3 que nos ajuda a entender o resto da história do AT?

[13] O que Gênesis 4–11 acrescenta ao fato apresentado em Gênesis 3?

[14] Qual foi o nível de rebelião da humanidade contra Deus nos dias de Noé?

[15] Como Deus decidiu responder a essa rebelião humana contra Ele?

[16] Qual foi o nível de sucesso das ações de Deus em relação à família de Noé?

[17] Como Deus respondeu à humanidade depois de sua rebelião na Babilônia?

[18] Em que lugar da Bíblia Abraão é apresentado?

[19] Qual o significado de Abraão para a história do AT?
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[20] Que papel Gênesis assumiu para os seus ouvintes/leitores originais?

[21] Por que Moisés enfatizou que o povo de Israel era descendente de Abraão, Isaque e Jacó?

[22] Em quais dois contextos devemos inserir a história de Abraão?

[23] Qual a diferença entre esses dois contextos?

Êxodo
[24] Qual era a condição de Israel no início do livro de Êxodo?

[25] Como Israel reagiu ao seu cativeiro?

[26] Relacione algumas formas pelas quais Deus convenceu Israel de que Ele estava em condições
de preencher as Suas promessas feitas para eles.

[27] O que aconteceu no Sinai realmente?

Números
[28] O que aconteceu em Cades-Barneia?

[29] Do que trata o livros de Números?
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[30] [30] Qual é a grande decisão que cada um de nós tem que tomar diversas vezes ao dia?

[31] Quais são os três primórdios descritos entre o Gênesis 1 e Gênesis 12?

[32] Relacione pelos menos três milagres que Deus realizou entre a época em que Moisés
apresentou a ideia de deixar o Egito e o final de Números.

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

Aplicação
O parágrafo final da lição 4 nos faz lembrar de que os israelitas não foram os últimos a
desobedecerem Deus e pagar pelas consequências das suas escolhas erradas. A falha de Israel em
confiar em Deus em Cades-Barneia acabou resultando em uma vida de peregrinação sem sentido
pelo deserto do Sinai. Todos nós somos suscetíveis a tomarmos decisões que ignoram a sabedoria
de Deus e seguirmos a nossa própria. Quais são algumas maneiras de você se fazer lembrar de
seguir os ensinamentos de Deus quando estiver passando pelos seus próprios momentos de CadesBarneia?
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