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PROGRAMA DO CURSO

NT109: Princípios básicos do Novo 
Testamento
Preletor do curso: Sid Buzzell, Ph.D.
Descrição do Curso
                                                                                                                                                

“Como sair vivo do mundo” poderia ser um bom título para o NT. O tema central do NT é que 
Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e para dar-lhe uma qualidade de vida que 
seria absolutamente impossível se Ele não tivesse vindo. Como essas boas novas o afetam? O que 
você fará com esse presente incrível que Deus oferece a você através de Jesus Cristo? O curso de 
Princípios Básicos do NT vai lhe mostrar a importância da vida, morte e ressurreição de Jesus e 
como sair vivo desse mundo.

Objetivos do curso                 
 

Uma vez completado o curso, você estará em condições de:
1. Nomear as diferentes categorias dos livros do NT 
2. Resumir a história de amor divino da NT e explicar o papel do Cristo nessa parte da Bíblia.
3. Identificar a unicidade de cada evangelho e seus escritores e mostrar como o testemunho 

corporativo de todos os quatro fornece uma imagem em profundidade da pessoa e obra de 
Cristo.

4. Responder à questão: “Quem é Jesus Cristo?”
5. Fornecer as características dos milagres e parábolas e aplicar princípios para a interpretação 

correta de uma parábola.
6. Explicar os temas principais do livro de Atos.
7. Fornecer um breve esboço biográfico do apóstolo Paulo, incluindo as suas viagens 

missionárias e compreender a sua paixão espiritual convincente.
8. Entender temas-chave e aplicar verdades espirituais importantes de cada uma das epístolas.
9. Fornecer uma visão geral do livro do Apocalipse e aplicar verdades espirituais provenientes 

dele.

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.


