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Este curso irá ajudá-lo ...
• entender a mensagem do Antigo 
 Testamento.
•  aprender sobre as experiências e   
 história do povo de Deus.
•  adquirir conhecimento sobre 
 a terra em que o povo
 de Deus viveu.
•  descobrir verdades do Antigo
 Testamento que irão enriquecer 
 sua caminhada com Deus.
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Unidade 1
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Os Dons Espirituais
Resolvendo os Grande Problemas da Vida

Unidade 2
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Tendas, Templos e Palácios
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a série serviço crisTão

Este Livro de Estudo Autodidático representa uma das 18 
disciplinas (assuntos) que fazem parte do Curso Serviço 
Cristão. O símbolo à esquerda é um guia para a sequência 
de estudo. O Curso Serviço Cristão está dividido em 3 

unidades sendo estas compostas por 6 disciplinas cada. Tendas, Tem-
plos e Palácios é a Disciplina 2 da Unidade II.

Esta disciplina pode ser estudada individualmente ou como parte in-
tegrante do curso total.
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Introdução ao Curso

Os disciplinas do Curso Serviço Cristão estão estruturadas para o 
estudo autodidático dos cooperadores das igrejas locais. Este curso 
fornecerá ao estudante o conhecimento Bíblico e a componente práti-
ca necessários para o desempenho da função do cooperador.

A composição deste curso teve como objetivo facultar preparação 
adquada para todos os cooperadores de igrejas locais em qualquer 
parte do mundo.

aTenção

Leia, por favor, as intruções introdutórias deste curso com muita 
atenção ao segui-las terá todas as condições para atingir todos os 
objetivos propostos pela disciplina e não encontrará dificuldades na 
preparação e realização dos exames de unidade  

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3

Vida 
Espiritual

Maturidade
Cristã

Oração 
e Adoração

O Crente 
Responsável

A Bíblia
O Reino, 

o Poder e a 
Glória

Tendas, Templos 
e Palácios

Compreenden-
do a Bíblia

Teologia
Fundamentos
da Verdade

Vivo em Cristo
Conselheiro

Mestre e Guia

A Igreja
A igreja 
em Ação

Plantação 
de Igrejas

Edificando 
a Igreja

Serviço
Os Dons 
Espirituais

A Pregação 
e o Ensino

O Evangelismo

Ética Cristã
Resolvendo os 

Grandes Proble-
mas da Vida

Pessoas, 
Tarefas e Alvos

Vida Abundante
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inTrodUção ao cUrso

AprendA AcercA do povo de deus

Neste curso estudará o Antigo Testamento, a primeira parte do 
livro mais importante do mundo – a Bíblia Sagrada. O Antigo Testa-
mento fala sobre o Criador dos céus e da terra, apresentando o relato 
de Seu relacionamento com o povo que Ele escolheu para usar como 
instrumento por meio do qual abençoaria o mundo: o povo de Deus.

A primeira unidade contém uma lição de introdução, que o aju-
dará a descobrir porque é que o Antigo Testamento é uma mensagem 
pessoal para a sua vida. Descobrirá alguns factos interessantes sobre 
como ele tem sido preservado e transmitido para nós. Nas outras li-
ções dessa unidade, aprenderá sobre como Deus criou a humanidade 
e começou a fazer-se conhecido dos homens. Verá como Ele chamou 
para Si mesmo um povo especial, livrando-o da servidão por meio de 
grandes milagres e como Ele o ensinou a adorá-Lo.

Na segunda unidade familiarizar-se-á com a Palestina, a terra que 
Deus prometeu ao Seu povo. Com o auxílio de mapas e gráficos, 
compreenderá as suas principais características. Pois estará a acom-
panhar o povo de Deus, desde a sua entrada nesta terra, a sua posse, 
até, finalmente, tomar lugar entre as nações do mundo. Será informa-
do sobre a magnificência e o resplendor de que usufruíram, enquanto 
viveram na obediência a Deus.

Na terceira unidade, verá como o povo de Deus foi exilado da sua 
terra, devido a sua desobediência a Deus. Foi um período de lamen-
táveis fracassos. Mas, também descobrirá como Deus continuou a 
falar com eles. E como Deus os trouxe de volta à sua terra, inspirando
-os a restaurarem e reedificarem aquilo que tinha sido destruído. Ao 
considerar essa fase particular da história de Israel, aprenderá lições 
valiosas sobre a importância da obediência e sobre a possibilidade da 
restauração.

    Este curso ajudá-lo-á não só a compreender o Antigo Testamen-
to, mas até mesmo o Novo Testamento, pois o Novo é o cumprimento 
do Antigo. O estudo que fizer da história do povo de Deus fortalecerá 
o seu próprio conhecimento acerca dos caminhos e das palavras de 
Deus, bem como a sua conduta diante d’Ele.
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descrição do cUrso

Tendas. Templos e Palácios constituirá a primeira parte do seu 
estudo no Antigo Testamento. Enfatiza a história do povo de Deus, 
dando atenção especial aos poderosos actos de Deus e às palavras 
proféticas do Senhor acerca desses actos. Aborda a sequência e o sig-
nificado das experiências deste povo, examinando o relacionamento 
dele com Deus, bem como os seus sucessos e fracassos. O estudante 
descobrirá muitas verdades do Antigo Testamento que o ajudarão a 
compreender a Bíblia, como andar com Deus, e o serviço que Lhe 
deve prestar.

Objectivos do Curso
Quando terminar este curso, deverá ser capaz de:

1.  Explicar por que os crentes de hoje podem beneficiar ao estu-
dar o Antigo Testamento.

2.  Descrever a terra da Palestina e principais eventos da história 
do povo de Deus.

3.  Apreciar o valor dos diferentes tipos de literatura do Antigo 
Testamento.

4.  Aplicar à sua vida e ensinar a outros as verdades relativas a 
Deus que nos são reveladas no Antigo Testamento.

Livro-Texto
Ao longo do seu estudo, usará o livro-texto Tenda, Templos e 

Palácios, de Rick C. Howard, como um manual e guia para os seus 
estudos. A Bíblia é o único outro texto necessário. 

Tempo de Estudo
O tempo que realmente precisa para estudar cada lição dependerá 

em parte do seu conhecimento sobre o assunto e da sua capacidade de 
aprender, antes de iniciar o curso. E esse tempo também dependerá 
da medida em que seguir as orientações que damos e em que desen-
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volver as habilidades necessárias para fazer um estudo autodidáctico. 
Planeie um programa de estudos para que possa dedicar tempo su-
ficiente para atingir os objectivos anunciados pelo autor do curso e 
também os seus objectivos pessoais.

Organização das Lições e Padrão de Estudo
Cada lição inclui: (1) Título da Lição; (2) Introdução; (3) Sumá-

rio da Lição; (4) Objectivos da Lição; (5) Actividades de Aprendiza-
gem; (6) Palavras-chave; (7) Desenvolvimento da Lição, incluindo 
perguntas de estudo; (8) Auto-teste (no fim do desenvolvimento da 
lição) e (9) respostas às perguntas de estudo.

O estudo e os objectivos da lição dar-lhe-ão uma visão global do 
assunto, ajudando-o a concentrar a sua atenção nos pontos mais im-
portantes de cada lição e mostrando-lhe o que deverá aprender.

Quase todas as perguntas de estudo, existentes no desenvolvi-
mento de cada lição, podem ser respondidas aproveitando os espaços 
em branco existentes neste guia de estudos. As respostas mais longas, 
porém, deverão ser escritas numa folha à parte.     

Não veja com antecedência as respostas, enquanto não tiver dado 
as suas próprias respostas. Se fizer assim, lembrar-se-á muito melhor 
do que estudou. Depois de ter respondido às perguntas de estudo, 
compare as suas respostas com aquelas que aparecem no fim de cada 
lição. Então, corrija aquelas que não foram respondidas correctamen-
te. As respostas não aparecem na ordem numérica habitual, para que 
não veja acidentalmente qual é a resposta para a questão seguinte.

Estas perguntas de estudo são importantíssimas. Elas ajudá-lo-ão 
a relembrar as ideias principais apresentadas na lição, bem como a 
aplicar à sua vida os princípios que tiver aprendido.

como responder às pergUnTas

Neste guia de estudos há diferentes tipos de perguntas da lição e 
de perguntas do auto-teste. Em baixo damos exemplos de diversos 
tipos e como devem ser respondidas. Instruções específicas serão 
dadas quanto a outros tipos de perguntas que possam ocorrer.
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Uma pergunta de RESPOSTA BREVE pede que complete alguma 
afirmação, ou que escreva uma resposta breve. Geralmente há um 
espaço em branco, onde pode dar a sua resposta.

Exemplo:

1  Quem escreveu a epístola aos Gálatas?

 	 O	apóstolo	Paulo		 	 	 	 	
  

No guia de estudos, escreva a resposta no espaço em branco, 
conforme é exemplificado em cima.

Uma pergunta de ESCOLHA MÚLTIPLA solicita que escolha 
uma resposta dentre aquelas que são apresentadas.

Exemplo:

2  O Antigo Testamento tem um total de
 a) 66 livros  
 b) 39 livros 
 c) 27 livros
 A resposta correcta é b) 39 livros. No seu guia de estudos faça um 

círculo à volta da letra b). Em algumas perguntas de escolha múltipla, 
mais de uma resposta pode estar correcta. Nesse caso, deverá fazer 
um círculo à volta da letra que precede cada resposta certa.

     Uma pergunta ou questão VERDADEIRO-FALSO pede que 
escolha dentre várias afirmações aquelas que são VERDADEIRAS.

Exemplo:

3  Quais afirmações em baixo são VERDADEIRAS?
 a) A Bíblia tem um total de 120 livros.
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 b) A Bíblia tem uma mensagem para os crentes de hoje.
 c) Todos os autores da Bíblia escreveram em hebraico.
 d) O Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia.

     As afirmações b e d são verdadeiras. Deve fazer um círculo à 
volta dessas duas letras, como sendo as suas escolhas.

     Uma pergunta VERDADEIRO-FALSO pode também ser feita 
assim.

Exemplo:

VERDADEIRO-FALSO – Se a afirmação for VERDADEIRA, 
escreva V no espaço em branco. Se for FALSA, escreva F.

      F     1. David foi o primeiro rei do Israel.
      V     2. Lucas foi o autor do livro de Actos.

     Uma pergunta ou questão de COMBINAÇÃO pede que combine 
afirmações que estão ligadas umas às outras, como um nome com a 
sua descrição, ou um livro da Bíblia com o seu autor.

Exemplo:

4  Escreva o número referente ao líder antes de cada frase que 
descreve algo que ele fez.

  a) Recebeu a lei no monte Sinai.  1. Moisés
  b) Guiou Israel na travessia do Jordão. 2. Josué
  c) Marchou a volta de Jericó.
  d) Viveu na corte de Faraó.

     As frases a e d referem-se a Moisés; e as frases b e c referem-se 
a Josué. Deve escrever 1 ao lado de a e d, e escrever 2 ao lado de b e 
c, conforme pode ver em cima.

1
2
2
1
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Maneiras de Estudar Este Curso
Se estiver a fazer sozinho este curso do Instituto de 

Correspondência Internacional, o material que completar poderá 
ser enviado pelo correio. Contudo, este curso poderá também ser 
feito em grupo ou aulas. Sendo assim, o professor complementará 
com instruções adicionais, além das constantes neste livro, as quais 
deverão ser seguidas correctamente.
     Talvez esteja interessado em usar o curso num grupo de estudos 
bíblicos realizados em casa, numa aula na igreja ou numa escola 
bíblica. Verá que tanto o conteúdo deste livro, como os seus métodos 
de estudo são excelentes para esses propósitos.

Exames da Unidade
     Se preferir estudar sozinho este curso, receberá os seus exames 
da unidade. Esses exames devem ser preenchidos de acordo com as 
instruções incluídas no curso e nos exames da unidade. Depois de os 
preencher deverá enviá-los ao escritório do ICI para serem corrigidos 
e feitas sugestões acerca do seu trabalho.

Acerca do Autor

Rick C. Howard foi ordenado ministro do Evangelho em 1961. 
Actualmente, serve como pastor em Redwood City, Califórnia, além 
de ser professor no Colégio Bíblico Betânia, em Santa Cruz, Califór-
nia. Também trabalhou como representante da juventude na organi-
zação eclesiástica nacional. Fez parte do corpo docente da Universi-
dade Northeastern, em Boston, Massachusetts, e do Colégio Evangel, 
em Springfield, Missouri.

Neste curso, ele escreve com base na sua grande experiência 
como autor, editor e professor da Bíblia. Ele é autor de vários livros, 
que ainda não foram traduzidos para o português: The Servant and 
His Lord, The Koinonia Principle, The Christ Cell e Christian Cen-
ter Principles. Também é autor de nosso curso intitulado Maturidade 
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Cristã. Além disso, ele tem viajado muito por várias partes do mundo 
como mestre e professor.

Rick C. Howard licenciou-se no Colégio Grove City, na Pennsyl-
vania, recebendo grau de mestre em história na Universidade Esta-
dual em Memphis, Tennessee.

Escritório do ICI

O escritório do Instituto de Correspondência Internacional (ICI)
tem todo o prazer em ajudá-lo de todas as maneiras possíveis. Se ti-
ver dúvidas sobre o curso ou sobre os exames da unidade, sinta-se à 
vontade para fazer qualquer pergunta.

Que Deus o abençoe, enquanto estiver a estudar este livro, Tendas 
Templos e Palácios. Que este estudo possa enriquecer a sua vida e 
o seu serviço cristão, ajudando-o a cumprir com maior eficiência a 
parte que lhe cabe no Corpo de Cristo.




