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OT128 
Princípios Básicos do Antigo Testamento 

Guia de audição

LIÇÃO 05 de 10

Introdução
[1] Onde estava Israel quando os Primórdios chegaram ao fim?

[2] Quais são os livros inclusos na era do Estabelecimento?

[3] Que eventos iniciam e finalizam a era do Estabelecimento?

[4] Quais são as três histórias principais que são contadas na era do Estabelecimento?

Josué
[5] Qual o propósito de Josué?

[6] Qual é a ideia central de Josué?

[7] Quais são os três atos de Josué?

[8] Descreva brevemente o homem Josué.

A era do Estabelecimento
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[9] Quais são os eventos principais registrados em Josué 1–12?

 

[10] Do que trata essa parte central do livro de Josué?

[11] Como termina o livro de Josué?

Juízes
[12] Como começa o livro de Juízes?

[13] Que grande mudança ocorre no primeiro capítulo?

[14] Qual é a ideia central de Juízes?

[15] Qual é o propósito de Juízes?

 

[16] Quantos juízes estão relacionados no livro?

[17] Quem são os juízes “principais?”

[18] Cite as três partes de Juízes.

[19] Qual é o ciclo de quatro passos que caracteriza a parte central de Juízes?
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[20] O que a parte final de Juízes nos conta sobre Israel?

[21] Quando o livro foi escrito?

[22] Qual é a frase que inicia e encerra a parte final de Juízes?

Deuteronômio
[23] Por que Deuteronômio é um dos documentos mais importantes do AT?

 

[24] Qual é a ideia central de Deuteronômio?

[25] Como os livros de Josué e Juízes se relacionam ao livro de Deuteronômio?

[26] Em torno do que o livro de Deuteronômio se organiza?

[27] Resuma brevemente cada um dos discursos de Moisés.

[28] Como o terceiro discurso de Moisés nos ajuda a entender o resto da história do AT?

[29] Que história nos é contada no final de Deuteronômio?

[30] Para quem Moisés deu os seus três discursos?
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[31] Qual era o propósito desses discursos?

[32] Do que tratava o grande “Shema” de Israel?

 

Rute
[33] Quando ocorreram os eventos registrados em Rute?

[34] Por que isso é importante?

[35] Quem são os personagens principais de Rute?

[36] Do que trata a parte central de Rute?

[37] Como termina o livro?

[38] Qual é o propósito de Rute?

 

[39] Resuma a verdade a respeito da era do Estabelecimento em suas próprias palavras.
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Reflexão

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

Aplicação

Se jamais houve algum período na história de Israel que nos tenha ensinado o valor da obediência 
e os perigos da desobediência às leis de Deus, trata-se da era do Estabelecimento. De tudo o que 
você processou dessa lição, o que você pode apreender para você?
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