PROGRAMA DO CURSO

OT128: Princípios básicos do
Antigo Testamentos
Preletor do curso: Sid Buzzell, Ph.D.
Descrição do Curso
Noé, Abraão, Moisés, Jonas, Sansão e Davi. Já ouviu falar desse povo? Suas histórias fazem parte
do AT e são importantes até hoje. Esse estudo do AT irá ajudá-lo a compreender como todas essas
histórias, que se encontram no AT, se encaixam e que lições podem ser aplicadas à nossa vida de
hoje. Você sairá do curso com uma melhor ideia de como Deus alcança a você, que é Seu filho, por
Sua graça, e o chama para Si, como fez com Seu povo no AT.

Objetivos do curso

															

Uma vez completado o curso, você estará em condições de:
1. Descrever o que o AT nos ensina sobre o caráter de Deus.
2. Compreender, por que os livros estão dispostos na ordem em que estão arranjados e
identificar as categorias dos livros contidos no AT.
3. Explicar as características de cada uma das categorias de livros do AT.
4. Identificar as quatro eras (ou períodos) nas quais os livros estão divididos.
5. Entender o fluxo geral da narrativa e os principais eventos na história do AT.
6. Descrever os personagens mais importantes do AT e sua contribuição para a história do
AT.
7. Adquirir uma compreensão mais profunda dos autores dos livros do AT, seu propósito e
o contexto no qual eles escreveram.
8. Conhecer as características da poesia hebraica e obter uma compreensão mais profunda
da literatura sapiencial.
9. Entender melhor o contexto dos profetas e resumir a sua mensagem coletiva perene.

Preletor do curso
Dr. Sid Buzzell é reitor da Christian University GlobalNet e ex-reitor da School of
Theology at Colorado Christian University de Lakewood, Colorado, onde dá aulas em
cursos de Bíblia, liderança e homilética. Ele tem seu bacharelado pela Philadelphia
College of Bible, um mestrado em teologia da Dallas Theological Seminary, e um
Ph.D. da Michigan State University.
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