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INTRODUÇÃO AO CURSO 
 
Aprenda Sobre a Nova Aliança de Deus com o Homem 
 
     Neste curso estudaremos o Novo Testamento, a nova aliança que Deus estabeleceu com o homem 
por meio de Jesus Cristo. O Novo Testamento revela-nos como Deus nos salvou da perdição eterna. 
Diz-nos como podemos ser conduzidos ao Seu reino através de Cristo, experimentando o Seu poder 
na nossa vida diária. E também descreve o regresso glorioso do nosso Salvador e o maravilhoso 
destino que Ele tornou nosso. 
     A primeira unidade dá-nos uma visão panorâmica do Novo Testamento e da época em que este foi 
escrito. Depois, apresenta-nos os livros que falam sobre a vida e o ministério terreno de Jesus. 
Estudará cada uma das quatro narrativas dos Evangelhos sobre a Sua mensagem sem par e sobre os 
Seus poderosos milagres e, conhecerá também factos a respeito da terra onde vivia com os homens 
que escreveram sobre Ele. 
     A segunda unidade examina os livros que descrevem o começo da Igreja e a sua expansão através 
do império romano. Nessa unidade acompanhará os apóstolos e os demais crentes, enquanto 
proclamavam as boas novas de salvação a judeus e a gregos, a senhores e a escravos, a interessados 
honestos e a cépticos. Estudará as cartas que foram escritas para várias congregações que surgiram, e 
tomará conhecimento das suas alegrias e problemas. Também verá como a Igreja foi formada e 
sustentada pelo poder de Deus. 
     A terceira unidade apresenta os livros que foram escritos durante o tempo em que a Igreja 
continuou a expandir-se. Nessa unidade, aprenderá como ela enfrentou a perseguição da parte 
daqueles que a odiavam, bem como os falsos ensinamentos daqueles que negavam o Senhor. 
Considerará as directrizes que foram estabelecidas pelos líderes da Igreja. Estudará a gloriosa visão 
que a Igreja tem acerca do futuro. Nessa unidade, também descobrirá como o Novo Testamento foi 
transmitido até nós, e aprenderá sobre as razões pelas quais podemos confiar no Novo Testamento 
sem qualquer dúvida, enquanto procuramos conhecer Deus e servi-Lo nos nossos dias. 
     Ao estudar todos esses pormenores, consciencializar-se-á de que o Novo Testamento é a 
mensagem divina para si. Os factos que assim aprender ajudá-lo-ão a compreender as suas verdades, 
capacitando-o a ensiná-las a outras pessoas. Que Deus o abençoe enquanto estuda! 
 
Período Entre os Dois Testamentos 
 
     Talvez já tenha estudado o Antigo Testamento. Neste caso, deve estar lembrado que a sua narrativa 
histórica se encerra com a reconstrução do templo de Jerusalém pelos judeus. Porém, ao iniciar-se o 
relato do Novo Testamento, descobrimos que Jerusalém estava sob o domínio dos romanos. Que 
sucedera na terra da Palestina, durante o período entre o Antigo e o Novo Testamento? Esse é o 
chamado período intertestamental. 
     No ano de 586 a.C., foi levado pelos babilónicos para o cativeiro o último grupo de judeus de 
Jerusalém. Enquanto os judeus estavam no cativeiro, os persas conquistaram a Babilónia. Eles 
permitiram que os judeus voltassem a Jerusalém, e um pequeno número deles regressou. Isso pôs fim 
ao período de setenta anos de exílio dos judeus. Os judeus que voltaram a Jerusalém reconstruíram o 
templo e estabeleceram-se na sua terra. Entretanto, muitos judeus não regressaram à Palestina. Alguns 
permaneceram na Babilónia. Na história, esse acontecimento chama-se diáspora, um termo rela-
cionado com o vocábulo diáspora que significa “o acto de espalhar”. 
     Em seguida, os persas foram derrotados pelo jovem Alexandre o Grande, cujos exercícios 
conquistaram vastos territórios, incluindo a Síria, a Palestina e o Egipto. O império político de 
Alexandre não sobreviveu por muito tempo após a sua morte prematura, com a idade de trinta e três 
anos. Todavia, a cultura grega que ele introduziu exerceu uma influência duradoura na Palestina e em 
todo o mundo antigo. 
     Depois de Alexandre morrer, em 323 a.C., a Palestina passou a ser controlada por uma série de 
outros poderes estrangeiros. Antíoco IV (175-164 a.C.), governante do império selêucida, tentou 
forçar os judeus a aceitarem a cultura grega ou helénica. Proibiu sua adoração tradicional e profanou o 
templo de Jerusalém. Em 167 a.C., os judeus revoltaram-se contra os seus ímpios decretos. Poucos 
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anos depois, recuperaram o controle de Jerusalém e purificaram o templo. A guerra de independência 
dos judeus prosseguiu até 142 a.C. Esse período é chamada de tempo dos Macabeus, o qual derivou 
do nome de Judas Macabeu (o “martelador”), líder militar das forças judaicas, que assentaram duros 
golpes ao adversário. 
     O período da independência judaica perdurou de 142 a 63 a.C., quando depois Jerusalém foi 
conquistada pelo general romano, Pompeu. Durante esse tempo, os governantes judeus hasmoneanos 
continuaram a lutar contra o domínio estrangeiro. Mas também lutaram uns contra os outros. Os 
governantes hasmoneanos eram descendentes de Simão Macabeu, um dos irmãos de Judas Macabeu  
(o qual foi morto em 161 a.C.) Entretanto, o poder de Roma, que era uma das forças dominantes 
naquela região, a partir de cerca de 200 a.C. em diante, continuou a fortalecer-se cada vez mais. O 
último governante hasmoneano foi morto em 37 a.C., por Herodes o Grande, nomeado governador 
dos judeus pelos romanos. Herodes era o governante no tempo do nascimento de Jesus Cristo. 
Quando começar a estudar o Novo Testamento, será proveitoso conservar em mente esses factos sobre 
o período intertestamental. Os eventos que aconteceram durante esse período influenciaram a religião 
judaica e moldaram o mundo no qual o Senhor Jesus nasceu. 
 
Descrição do Curso 
 
     O Reino, o Poder e a Glória: Uma Introdução ao Novo Testamento é um curso de estudo que 
ajudará o obreiro cristão a obter um conhecimento geral do conteúdo do Novo Testamento. Este curso 
ressalta o pano-de-fundo histórico, as características e os ensinamentos dos livros do Novo 
Testamento. Ele ajudará o obreiro cristão a compreender o Novo Testamento, a obter confiança na sua 
fidedignidade e a ficar melhor preparado para compartilhar as suas verdades com outras pessoas. 
 
Objectivos do Curso – Quando terminar este curso, será capaz de: 
 
1. Descrever o pano-de-fundo histórico, o autor e a mensagem de cada livro do Novo Testamento. 
2. Identificar importantes lugares associados ao pano-de-fundo do Novo Testamento, à vida de Jesus e     
    à expansão da Igreja primitiva. 
3. Explicar por que podemos confiar no Novo Testamento como um registo exacto e fidedigno da  
    vida de Jesus e dos ensinamentos dos apóstolos. . 
4. Aceitar o Novo Testamento como a mensagem que Deus lhe dirige e compartilhar mais plenamente  
    das suas verdades com outras pessoas. 
 
Livro-Texto 
 
     Ao longo do seu estudo, usará o livro-texto O Reino, o Poder e a Glória, de Jean-Baptiste 
Sawadogo e Marcia A. Munger, como um manual e guia para os seus estudos. A Bíblia é o único 
outro texto necessário.  
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Unidade 1 
JESUS – A SUA VIDA E 
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