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Os Caminhos
e as Palavras

de

Deus

O Antigo Testamento foi a primeira parte da Bíblia a ser escrita. Nas suas páginas, encontramos a história de muitos povos que
viveram há mais de dois mil anos. Com frequência, eles tiveram de
enfrentar os mesmos problemas como nós temos de enfrentar hoje.
E por muitas vezes reagiram da mesma maneira como nós! Ora confiavam em Deus, ora duvidavam d’Ele. Viram os Seus poderosos milagres, mas precisavam da segurança da Sua presença. Eram o Seu
povo escolhido, mas com frequência tiveram de enfrentar testes e
dificuldades.
O Antigo Testamento, porém, é mais do que isso. Foi escrito não
somente para nos contar a história desses homens e mulheres, mas
também para nos ajudar a compreender a natureza do próprio Deus.
Enquanto o estudarmos, descobriremos como Deus se revelou a nós
de duas maneiras básicas: (1) através das Suas obras poderosas, e (2)
através das Suas mensagens proféticas.
O Antigo Testamento contém vários tipos de literatura. Alguns
dos seus livros relatam a história da nação de Israel; outros são colectâneas de afirmações de sabedoria; outros são belos cânticos de devoção e louvor; e outros são mensagens proféticas de grande poder.
Contudo, em todos esses livros Deus fala connosco hoje. Ao estudar
esta lição, aprenderá muitos factos sobre o Antigo Testamento. Descobrirá que ele tem uma mensagem pessoal para si.

Esboço
Deus Deu-nos a Bíblia
A Bíblia é a Mensagem de Deus para Nós
A Bíblia Foi Inspirada por Deus
A Bíblia Tem Grande Valor e Utilidade
Deus Fala Connosco por Meio do Antigo Testamento
O Antigo Testamento é a Palavra de Deus
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Podemos Depender do Antigo Testamento
O Antigo Testamento é Uma Mensagem Pessoal para Nós
A Nossa Abordagem ao Estudo do Antigo Testamento
Tipos de Escritos do Antigo Testamento
Estudo Cronológico do Antigo Testamento

Objetivos
Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de:
1. Aceitar, valorizar e estimar no coração o Antigo Testamento
como a Palavra de Deus.
2. Expor vários factos sobre o conteúdo e o valor do Antigo
Testamento.
3. Fazer uma lista das maneiras em que a mensagem do Antigo
Testamento se aplica aos crentes de hoje.

Atividades de Aprendizagem
1. Leia as páginas da introdução deste livro com todo o cuidado.
Atente especialmente na secção
“Como Responder às Perguntas”.
2. Leia esta secção de abertura, incluindo a página de
introdução, o sumário, os objectivos da lição e as actividades
de aprendizagem. No glossário que há no fim deste volume,
procure a definição de qualquer palavra-chave que desconheça.
As palavras são instrumentos úteis e valiosos. Elas ajudamnos a exprimir as nossas ideias e a compreender ideias de
outras pessoas.
3. Leia cuidadosamente o desenvolvimento da lição, dando
resposta a cada pergunta de estudo, que encontrar.
Imediatamente depois de ter respondido a uma pergunta,
compare a sua resposta com aquela que foi dada, no fim
da lição. Então corrija a sua própria resposta, se isso for
necessário.
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4. Encontre e leia cada texto bíblico citado no desenvolvimento
da lição.
5. Terminada a lição, faça a revisão da mesma. Então responda
às perguntas no auto-teste. Verifique cuidadosamente as
suas respostas. Passe em revista qualquer questão que tenha
respondido de forma incorrecta, e aprenda a resposta certa.

Palavras-Chave
Compreender o significado das palavras-chaves listadas no início
de cada lição será de grande ajuda para o seu estudo. Elas estão
definidas no glossário, em ordem alfabética, no final deste livro. Se
tiver dúvidas em relação ao significado de qualquer palavra desta lista,
poderá verificar o seu significado agora, ou quando estiver a fazer a
leitura. Por favor, use o tempo necessário para procurar o significado
de alguma palavra nova, uma vez que é de grande importância para
uma completa compreensão deste curso.

aramaico
cronológico
d.C.
final
grego

hebraico
massoretas
história
pergaminho
inspiração
poesia
literatura
profecia
manuscrito 		

Deus Deu-nos

a

Septuaginta
tema
tradução
verbal
revelação

Bíblia

Há muitas coisas importantes sobre nós mesmos que outras pessoas terão de dizer-nos. Não podemos simplesmente imaginar as respostas para perguntas como: “Quem sou eu?”, “Quem são os meus
pais?” e “Onde nasci?” De igual modo, a Bíblia, a mensagem de Deus
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para nós, trata das perguntas importantes e finais sobre Deus: “Como
é Deus? O que é que Deus fez no passado, e por quê? E, acima de
tudo, a Bíblia trata da seguinte questão: Que relação há entre Deus e
o homem?”
A Bíblia responde a essas perguntas, por ser ela a própria revelação e as palavras de Deus, nosso Criador e Redentor.

A Bíblia

é a

Mensagem

de

Deus

para

Nós

Objetivo 1 Enumere as três maneiras de como Deus fala ao homem.
Deus criou o homem para que tivesse comunhão com Ele. O Senhor fala ao homem de maneiras distintas, por meio da voz da criação ou natureza. De acordo com o Salmo 19, essa voz é claramente
ouvida dia após dia “Em toda a extensão da terra, e as suas palavras
até ao fim do mundo...” (Salmos 19:4). De acordo com Romanos
1:20, o eterno poder e a divindade de Deus são claramente visíveis
na criação.
A segunda maneira através da qual Deus fala ao homem é através
da Bíblia, a Sua palavra escrita. Neste curso estudaremos dessa maneira. A Palavra escrita tem apenas um assunto central: a história do
plano de Deus que visa a redenção do homem, prisioneiro do pecado,
por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo.
Na Bíblia, Jesus Cristo, por muitas vezes, é referido como “a palavra viva de Deus”. Portanto, Jesus é a terceira maneira distinta pela
qual Deus tem falado connosco (Hebreus 1:2).
Exercícios
1. Leia João 1:1-2, 14 e Apocalipse 19:13. Por meio de qual nome
Jesus Cristo é revelado e identificado nesses versículos?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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2 Enumere as três diferentes maneiras através das quais Deus fala
connosco.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

A Bíblia Foi Inspirada por Deus
Objetivo 2 Reconheça as afirmações que se harmonizam com o
facto de que a Bíblia foi verbalmente inspirada por
Deus.
O nome Bíblia vem do termo grego Bíblia, que significa “colecção de livros”. A Bíblia foi escrita por mais de quarenta escritores,
em diferentes lugares, durante um período entre 1400 e 1600 anos.
Os sessenta e seis livros da Bíblia foram escritos em diversos idiomas, e sob circunstâncias mais diversas. No entanto, formam um
único grande livro, com um único grandioso tema. O facto de todos
esses diferentes escritos terem apenas uma mensagem principal serve
de prova de que a Bíblia se originou em Deus, e não entre os homens.
A sua própria existência testifica esse facto. A Bíblia é um livro diferente de todos os outros.
De acordo com 2 Timóteo 3:16-17, a Bíblia foi inspirada por
Deus. Na língua em que essa afirmação foi originalmente escrita, as
palavras inspirada por Deus significam “sopradas por Deus” – a Sua
própria vida. Quando os crentes falam acerca da inspiração verbal da
Bíblia, querem dizer que cada palavra da Bíblia foi soprada por Deus,
não se tratando de mero esforço humano para exprimir verdades importantes.
É evidente que Deus permitiu miraculosamente que a natureza e a
personalidade de cada escritor transparecesse através daqueles escritos. Moisés, Isaías e Samuel, que escreveram vários livros do Antigo
Testamento, não foram meros secretários aos quais Deus ditou a Sua
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mensagem. As suas próprias personalidades são reveladas nos seus
escritos.
Acima de tudo, porém, sobressai o facto de que o Deus soberano
inspirou cada palavra das Escrituras. Assim, a Bíblia oferece-nos a
própria mensagem inspirada por Deus. A Bíblia não somente contém a palavra de Deus; mas também é a Palavra de Deus. No Antigo
Testamento, repetem-se por mais de duas mil vezes as palavras diz
o Senhor, ou expressão semelhante (ver, por exemplo, Êxodo 10:3;
11:4; Josué 24:2 e 2 Samuel 24:12). Nenhum outro livro faz tais reivindicações.
Exercícios
3 Faça um círculo em torno da letra antes de cada afirmação em
harmonia com o facto da inspiração verbal da Bíblia.
a)		Embora todas as palavras da Bíblia sejam inspiradas por Deus,
Ele permitiu que os escritores tivessem o seu próprio estilo.
b) 		Algumas partes da Bíblia são mais inspiradas do que outras.
c) 		Deus inspirou os pensamentos que os escritores da Bíblia
deveriam expressar, mas não inspirou as próprias palavras que
eles usaram.
d) 		A Bíblia contém os mais excelentes pensamentos humanos
em forma bela e inspiradora.

A Bíblia Tem Grande Valor

e

Utilidade

Objetivo 3 Enumere alguns factos, mostrando o valor, a utilidade
e a influência da Bíblia.
A primeira parte da Bíblia foi escrita há três mil anos, e a segunda
parte, há quase dois mil anos. Embora não tivesse sido o primeiro livro
a ser escrito, foi o primeiro a ser impresso, e isto foi em 1450, assim
que foi inventada a imprensa. Actualmente, mais de 30.000.000 de
cópias da Bíblia são impressas em cada ano. Certas partes da Bíblia
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já foram traduzidas para 1.090 línguas diferentes, e a Bíblia inteira já
foi traduzida para 191 línguas.
A Bíblia tem influenciado escritores, artistas e músicos pelo
mundo inteiro. Eles têm pintado quadros sobre eventos ali descritos.
Têm composto poemas e hinos baseados nos seus temas. Têm criado
leis e mudado a sociedade para se moldar aos ideais apresentados. O
presidente de uma grande universidade afirmou: “Estou convencido
do valor de uma educação universitária para homens e mulheres. Mas
creio que o conhecimento da Bíblia sem um curso superior é mais
valioso do que um curso superior sem a Bíblia”.
Guilherme Tyndale deu a sua vida a fim de que o povo do seu país,
a Inglaterra, pudesse ler a Bíblia na sua própria língua. Ele começou
a traduzir a Bíblia para o Inglês em 1525. Em 1526, terminada a sua
tarefa, ele foi condenado à morte por ter sido o tradutor da Bíblia.
Quando estava a ser queimado nas chamas, disse em voz alta esta
oração: “Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra”. Que preço
Tyndale teve de pagar para dar a Bíblia ao povo.
Exercícios
4 Enumere três factos que mostram o valor, a utilidade e a influência
da Bíblia.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Deus Fala

por

Meio

do

Antigo Testamento

O Antigo Testamento é a Palavra de Deus
Objetivo 4 Assinale as razões pelas quais devemos aceitar o
Antigo Testamento como a Palavra de Deus.
Talvez se pergunte: “Temos razões fortes para aceitar que o
Antigo Testamento é a Palavra de Deus?” Uma maneira simples de
responder a essa pergunta com um sim consiste em ressaltar que Jesus
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Cristo, o nosso Senhor, fez citações extraídas de vinte e dois livros do
Antigo Testamento. Além disso, o livro de Marcos tem 15 citações do
Antigo Testamento, Mateus tem 19, Lucas tem 25, Hebreus tem 85,
e o Apocalipse tem 245. Nos demais livros do Novo Testamento há
muitas outras citações.
Esses factos mostram que Jesus e os escritores do Novo
Testamento davam grande valor ao Antigo, e reconheciam a sua
autoridade. Na Bíblia, lemos que com frequência eles se referiam ao
Antigo Testamento como “as Escrituras”, e, algumas vezes, como “a
Lei” – dando a compreender os mandamentos dados por Deus ao Seu
povo. Quando encontramos essas expressões no Novo Testamento,
normalmente podemos compreender que elas se referem ao que
chamamos de Antigo Testamento. Actualmente, também, usamos o
termo “Escrituras”, embora geralmente empreguemos essa palavra
para indicar a Bíblia inteira, versículos específicos ou partes da
Bíblia. Devemos ter em conta esses diferentes usos quando estamos
a ler e a estudar a Bíblia.
Exercícios
5 Escreva uma breve descrição do que cada Escritura referida
em baixo nos diz sobre o Antigo Testamento e como o texto foi
usado.
a) Mateus 22:29, 43-45________________________________
___________________________________________________
b) Lucas 24:25-27____________________________________
___________________________________________________
c) João 10:34-35_____________________________________
___________________________________________________
d) João 10:34-35_____________________________________
___________________________________________________
e) João 10:34-35_____________________________________
___________________________________________________
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O Antigo Testamento relata muitos factos históricos sobre a
nação judaica. Mas ali não há apenas história. Temos ali uma história
sagrada, mediante a qual Deus se revela ao homem. O Antigo
Testamento mostra-nos como Deus agiu com a nação chamada Israel.
Contudo, Deus não é apenas o Deus de Israel, mas é igualmente o
governante supremo de todos os povos de todos os lugares. A verdade
a seguir destacada é muito importante.
O tema básico do Antigo Testamento é que Deus revelou
Sua natureza à humanidade mediante actos poderosos e palavras
proféticas.
O registo escrito do Antigo Testamento, conforme foi recebido
pelos judeus e pelos cristãos era considerado um produto divinohumano, isento de erro, contendo verdades destinadas a toda a raça
humana.
Exercícios
6 Leia 1 Tessalonicenses 2:13. Note que Paulo agradece pelos
irmãos de Tessalónica, por terem aceitado a mensagem como
mensagem de Deus, e não de homem. Isso sugere-nos qual a
atitude que devemos ter para com o Antigo Testamento?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7 Faça um círculo em torno da letra de cada afirmação que mostre
uma razão pela qual devemos aceitar o Antigo Testamento como
a mensagem de Deus. (Nota: Todas essas afirmações dizem a
verdade, mas nem todas nos dão as razões).
a)		Ele fornece-nos muitos factos históricos.
b)		Ele contém os escritos de muitos homens diferentes.
c)		Jesus disse que as palavras das Escrituras são verdadeiras para
sempre.
d) 		Nenhuma parte foi produzida simplesmente pela vontade
humana.
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Podemos Depender do Antigo Testamento
Objetivo 5

Escolha uma descrição sobre como o Antigo
Testamento nos foi transmitido.

Desde os tempos mais antigos, Deus fez os homens guardarem
um registo escrito das Suas palavras e revelações. Os reis de Israel
deviam ter uma cópia da lei de Deus (Deuteronómio 17:1-19). A maior
parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, a língua falada
pelo povo de Israel até ao ano 500 a.C. A partir de então, o aramaico
tornou-se a língua falada na Palestina e regiões circunvizinhas. Uma
pequena parte do Antigo Testamento foi escrita em aramaico, textos
como: Esdras 4:8 – 6:18; 7:12-20; Jeremias 10:11 e Daniel 2:4 – 7:28.
O material sobre o qual foi escrito o Velho Testamento
denominou-se pergaminho. Peles de animais eram usadas para
preparar esse material. Um pedaço de pergaminho, onde eram
escritos textos bíblicos, normalmente media 25 cm de largura por
10 m de comprimento. Essas tiras eram enroladas, formando um
rolo. Quando um rolo ficava gasto pelo uso, um grupo particular de
estudiosos, chamados massoretas, copiava os textos em novos rolos,
com extremo cuidado. Normalmente, os rolos antigos eram destruídos
posteriormente. Encontramos manuscritos desse tipo desde o ano 900
d.C.
Entretanto, a descoberta de alguns manuscritos muito mais
antigos, de cerca do ano 70 d.C., foi feita em 1947, num lugar
chamado Qumran, perto do mar Morto. Ali foram descobertos os
chamados “manuscritos do mar Morto”. Eles mostram que o Antigo
Testamento que recebemos nos foi fielmente transmitido, e merece a
nossa confiança e aceitação de todo o coração!
Têm sido feitas muitas traduções do Antigo Testamento. Nos
últimos séculos antes de Cristo, eruditos judeus prepararam uma
tradução para o grego. A tradição diz que eles foram setenta e dois
tradutores, daí vem o título Septuaginta, palavra grega que significa
setenta, que foi dado a essa tradução. Isso permitiu que muita gente
lesse o Antigo Testamento. Juntamente com o Antigo Testamento em
hebraico, a Septuaginta era usada no tempo do ministério terreno de
Jesus.
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No final do Século IV d.C., foi feita uma tradução de toda a Bíblia
inteira para o latim, por um erudito de nome Jerónimo. E então,
nos séculos XIV e XV, apareceram diversas outras traduções em
alemão, francês, italiano e inglês. Após Guilherme Tyndale, apareceu
a famosa versão inglesa “autorizada”, do rei Tiago, em 1611. “A
primeira tradução do Novo Testamento em português saiu em 1681,
traduzida por João Ferreira de Almeida. A Bíblia na sua totalidade
foi impressa em 1753. Actualmente têm sido feitas muitas outras
traduções. Presentemente a Bíblia está disponível na língua falada
pelo povo de praticamente todas as regiões do mundo.
Exercícios
8 Qual frase descreve correctamente como o Antigo Testamento
nos foi transmitido?
a) 		A primeira tradução do Antigo Testamento para um idioma não
hebraico, foi feita no século IV d.C. As versões em português
são cópias dessa tradução.
b) 		O Antigo Testamento foi originalmente escrito em pergaminho,
nos dias do ministério de Jesus. As cópias que agora possuímos
são extraídas da Septuaginta, uma tradução para o grego.
c) 		Desde os dias mais remotos as palavras e revelações de Deus
foram registadas em forma escritas. Esses escritos foram
fielmente preservados, copiados e transmitidos a nós por
eruditos fiéis.

O Antigo Testamento
é Uma Mensagem Pessoal

para

Nós

Abraão foi o grande homem de fé, o pai da nação de Israel. Porém,
ele não foi apenas o pai dessa nação. De acordo com Romanos 4:11,
16, 24, os crentes de hoje são os seus descendentes espirituais. Esse
é o facto que reveste o Antigo Testamento de tão grande significado
para nós. Ali temos não só a revelação dos caminhos e das palavras de
Deus, mas também a história dos nossos antepassados e progenitores
25

Tendas, Templos e Palácios

espirituais. Embora sejam diferentes as nossas actuais circunstâncias,
em relação às deles, as lições espirituais que eles aprenderam aplicamse também a nós com igual propriedade.
O texto de Hebreus 4:12 diz que a Palavra de Deus é “... viva
e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e
penetra até à divisão da alma e do espírito... apta para discernir os
pensamentos e intenções do coração”. Por ser o Antigo Testamento
a Palavra de Deus, ele dá-nos discernimento não somente sobre a
natureza de Deus, mas também sobre a nossa. Ao estudarmos os
acontecimentos ali registados, podemos descobrir muitas coisas sobre
as nossas próprias vidas, pois muitas vezes achamo-nos em situações
semelhantes àquelas encontradas por aqueles homens e mulheres do
Antigo Testamento. Deus pode falar connosco, ao estudarmos as suas
vidas e as mensagens que Deus tinha para eles.
Exercícios
9 Descreva duas maneiras pelas quais o Antigo Testamento é uma
mensagem pessoal para nós.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

A Nossa Abordagem ao Estudo do Antigo Testamento
Tipos de Escritos do Antigo Testamento
Objetivo 6

Identifique as três principais divisões encontrados
no Antigo Testamento.

Dos 66 livros da Bíblia, 39 compõem o Antigo Testamento,
dividido em três grupos. Os primeiros dezassete livros, de Génesis a
Ester, narram o desenvolvimento histórico de Israel como nação, até
cerca de quinhentos anos antes de Cristo vir ao mundo. Esses são os
chamados Livros Históricos.
Os primeiros cinco Livros Históricos estão intimamente
associados à vida e ao ministério de Moisés, que guiou os israelitas
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para fora do Egipto. São eles: Génesis, Êxodo, Levítico, Números e
Deuteronómio. Esse grupo de livros é geralmente conhecido como o
Pentateuco, nome grego que significa “cinco vasos”.
Cinco livros – Job, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares
de Salomão – formam o segundo grupo chamado Livros Poéticos.
Expressam os sentimentos, os pensamentos e as emoções de vários
povos que viveram no tempo da história da nação de Israel. Porém,
não se ligam de perto a eventos particulares dessa nação.
Os demais dezassete livros são chamados Livros Proféticos. Deus
levantava profetas de vez em quando para declararem a Sua palavra.
Eles tinham uma mensagem para a sua própria geração. Todavia,
com frequência também falavam sobre eventos futuros. Os detalhes
constantes nos Livros Históricos são as chaves para compreendermos
devidamente a mensagem dos Profetas. Por outro lado, as palavras
dos Profetas ajudam o leitor a compreender as narrativas dos Livros
Históricos. O Quadro 1 dado a seguir, mostra o arranjo dos livros do
Antigo Testamento em cada uma dessas três divisões.
Exercícios
10 Relacione cada versículo (lado esquerdo) com a divisão do
Antigo Testamento cujo tipo de conteúdo melhor o representa
(lado direito)
____a) “Amo o Senhor, porque ele ouve a		
1. História
			 minha voz e as minhas súplicas”.		
2. Poesia
____b) “Derramarei o meu Espírito sobre toda		
3. Profecia
			 a carne; vossos filhos e vossas filhas
			 profetizarão”.
____c) “Também tirou Josias todos os santuários
			 dos altos, que havia em Samaria e Israel.”
____d) “Subiu, pois, do Jordão o povo no dia dez
			 do primeiro mês; e acamparam-se em
			 Gilgal, da banda oriental de Jericó”.
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Quadro 1: As Divisões do Antigo Testamento
História

Poesia

Profecia

Génesis

Jó

Isaías

Êxodo

Salmos

Jeremias

Levítico

Proverbios

Lamentações

Números

Eclesiastes

Ezequiel

Deuterenómio

Cantares de Salomão

Daniel

Josué

Óseias

Juizes

Joel

Rute

Amós

1 Samuel

Obadias

2 Samuel

Jonas

1 Reis

Miqueias

2 Reis

Naum

1 Crónicas

Habacuque

2 Crónicas

Sofonias

Esdras

Ageu

Neemias

Zacarias

Ester

Malaquias

Estudo Cronológico do Antigo Testamento
Objetivo 7 Reconheça as características de um estudo cronológico
do Antigo Testamento.
A fim de melhor pesquisarmos o Antigo Testamento, estudaremos
neste curso os Livros Históricos, Poéticos e Proféticos segundo a
chamada ordem cronológica. Por outras palavras, a ordem de estudo
acompanhará a época em que cada livro foi escrito. Começaremos
pelo livro que fala sobre os primeiros e mais antigos acontecimentos.
E terminaremos pelo livro que fala sobre os últimos e mais recentes
eventos.
Já vimos que o tema do Antigo Testamento é a revelação
que Deus nos faz da Sua natureza, por meio dos acontecimentos
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históricos. Mas esses eventos, embora dirigidos pelo próprio Deus,
não poderiam fornecer-nos uma revelação da Sua natureza por si
mesmos. Portanto, Deus levantou homens não somente para verem
esses acontecimentos, mas também para explicarem o que eles
revelam sobre Deus. Tais homens foram os profetas. Ver e explicar a
revelação de Deus era a tarefa dos profetas. Neste curso, estudaremos
os Profetas paralelamente aos eventos que viram e sobre os quais
falaram. Estudaremos os Livros Poéticos dentro do tempo em que
provavelmente foram escritos. A seguir encontrará o Quadro 2, que
mostra a ordem cronológica que seguiremos no nosso estudo do
Antigo Testamento.
Quadro 2: Ordem cronologica para o nosso estudo

}

Unidade 1: Lições 2 - 4: História dos Começos
Génesis
Êxodo
Levítico
Números
Deuteronómio

(O Pentateuco)

Unidade 2: Lições 5 - 8: Vivendo na Terra
História

Poesia

Génesis
Êxodo
Levítico

Jó

Números
Deuteronómio
Reino Unido
1 Samuel

Salmos

1 e 2 Reis

Provérbios

1 e 2 Crónicas

Eclesiastes
Cantares de Salomão
Reino Dividido

História

Profecia

1 Reis 11-12

Jonas

Joel

2 Reis

Naum

Lamentações

2 Crónicas

Oséias

Isaías
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Sofonias

Habacuque

Amós

Miquéias

Jeremias

Obadias

Unidade 3: Lições 9- 10: Destruição e Reconstrução
Cativeiro
História

Profecia

2 Reis 17:4-18

Ezequiel

Salmos 137

Daniel

Ester
Restauração
Esdras

Ageu

Neemias

Zacarias
Malaquias

Exercícios
11 Faça um círculo em torno de cada afirmação VERDADEIRA
acerca do estudo cronológico do Antigo Testamento.
a) Todos os livros proféticos são estudados como um grupo,
antes de serem estudados os livros históricos.
b) Num estudo cronológico, o que importa é o período da história
abrangido em cada livro.
c) O livro de Amós é estudado antes do livro de Daniel.
As palavras de Miquéias 4:2 fornecem-nos um belo tema, ao
iniciarmos o nosso estudo do Antigo Testamento:
“... subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacob,
para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas
veredas...”.
Enquanto estuda o Antigo Testamento, espere que Deus fale
consigo por meio desses livros. Ali há uma mensagem pessoal para
a sua vida!
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Auto-Teste
Após a revisão desta lição, faça o auto-teste. Depois confira
as suas respostas com aquelas dadas no final deste livro. Reveja
qualquer questão que tiver respondido incorrectamente.
Escolha Múltipla. Circule cada resposta certa.
1. 		Um exemplo de Deus a falar connosco através da Palavra escrita é
a) o milagre de Jesus ao ressuscitar Lázaro.
b) a existência de muitas formas de vida, que demonstram o poder de
Deus.
c) o livro de Salmos na Bíblia.
2. Quando dizemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, entendemos
que isso significa que ela foi
a) soprada por Deus.
b) escrita por homens dinâmicos.
c) ditada palavra por palavra.
3. Visto que a Bíblia foi verbalmente inspirada por Deus
a) todos os escritores sacros têm o mesmo estilo.
b) nela não se percebe a personalidade dos escritores.
c) ela é digna de confiança e verdadeira do princípio ao fim.
4. Faça um círculo em torno de cada afirmação VERDADEIRA,
abaixo indicadas
a) Visto que o Antigo Testamento fala sobre a nação de Israel, ele tem
pouco interesse para com os crentes actuais.
b) Os homens que escreveram os Livros Históricos do Antigo
Testamento não foram tão plenamente impulsionados por Deus
quanto aqueles que escreveram os Livros Proféticos.
c) Jesus e os escritores do Novo Testamento aceitavam o Antigo
Testamento como a Palavra de Deus, e dele dependiam.
d) No Novo Testamento, a palavra “Escrituras” geralmente alude ao
Antigo Testamento.
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5. Os livros do Antigo Testamento chamados Poéticos têm como o seu
assunto principal
a) a narração da sequência de acontecimentos, na história do povo de
Deus.
b) a mensagem de Deus acerca de eventos presentes e futuros.
c) o registo das emoções e sentimentos do povo de Deus.
6. Suponha que há três livros chamados A, B e C. Leia as suas
descrições, dadas abaixo, e escolha aquele que deveria ser estudado
em primeiro lugar, num estudo cronológico
a) O livro A, foi escrito antes dos livros B e C.
b) O livro B, fala sobre eventos que sucederam antes dos eventos
descritos nos livros A e C.
c) O livro C, fala sobre eventos que sucederam após aqueles descritos
no livro B.
7. Faça um círculo em torno da letra antes de cada facto que mostra
que o Antigo Testamento nos foi fielmente transmitido
a) Os massoretas eram eruditos cuidadosos, que fizeram cópias
exactas das Escrituras.
b) A Septuaginta foi uma versão grega, usada nos dias de Jesus neste
mundo.
c) Os manuscritos do mar Morto, com data de 70 d.C., concordam
com os manuscritos do Antigo Testamento de 900 d.C.
d) O hebraico foi falado na Palestina até cerca de quinhentos anos
antes de Cristo.
8. Faça um círculo em torno da letra de cada afirmação que indica
que o Antigo Testamento é uma mensagem pessoal para nós
a) O Antigo Testamento foi escrito através de um período entre 1400
e 1600 anos.
b) O texto de Romanos 4.11, 16, 24 diz que somos descendentes
espirituais de Abraão.
c) O Antigo Testamento contém 37 livros, divididos em Livros
Históricos, Poéticos e Proféticos.
d) A Bíblia inteira, incluindo o Antigo Testamento, é a Palavra de
Deus.
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Confere as Tuas Respostas
1
7

Ele chamado de Verbo e de a Palavra de Deus.
c) Jesus disse que as Suas palavras são verdadeiras para sempre.
d) Nenhuma parte da mesma foi simplesmente produzida pela vontade
humana.
2 Deus fala connosco através de
a) a natureza ou criação.
b) a Sua Palavra escrita, a Bíblia.
c) Jesus Cristo (em qualquer ordem).
8 c) Desde os dias mais remotos as palavras e revelações de Deus foram
registadas em forma escritas. Esses escritos foram fielmente preservados,
copiados e transmitidos a nós por eruditos fiéis.
3 a) Embora todas as palavras da Bíblia sejam inspiradas por Deus, Ele permitiu
que os escritores tivessem o seu próprio estilo.
9 O Antigo Testamento é uma mensagem pessoal para nós, por causa destas
razões:
a) É o registo dos nossos antepassados espirituais, visto que somos descendentes
espirituais de Abraão.
b) É a Palavra de Deus, e como tal confere discernimento aos nossos corações.
(As suas respostas devem ser semelhantes.)
4 A sua resposta pode enumerar quaisquer dos factos dados nessa secção, como:
foi o primeiro livro a ser impresso, partes da Bíblia têm sido traduzidas para
1090 idiomas, e ela tem exercido grande influência sobre as vidas dos homens,
e assim por diante.
10 a) 2. Poesia (Salmos 116:1)
b) 3. Profecia (Joel 2:28)
c) 1. História (2 Reis 23:19)
d) 1. História (Josué 4:19)
5 a) Jesus disse que os saduceus estavam em erro por não conhecerem as
Escrituras. Jesus usou as Escrituras a fim de falar com os fariseus.
b) As Escrituras falam sobre Cristo, pois Ele explicou o que elas dizem a
respeito d’Ele.
c) O que as Escrituras dizem é verdadeiro para sempre.
d) Toda a Escritura é inspirada por Deus.
e) As Escrituras não vieram através da vontade humana, mas vieram da parte
do Espírito Santo de Deus.
(As suas respostas devem ser semelhantes.)
11 b) Verdadeira; c) Verdadeira
6 Devemos tratá-lo com respeito, como a mensagem de Deus e não como
mensagem humana.
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