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Tem sido uma imensa alegria explorar as Cartas do Novo Testamento com você.
Nós, os professores do SENIB, cremos que o conhecimento bíblico levará você a
se apaixonar cada vez mais pelo Autor da Bíblia. Que Deus abençoe seus
estudos! FIRMES NA PALAVRA E NO AMOR!

SEGUNDA-FEIRA
Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre
vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse
acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos
sofrimentos de Cristo, para que também,
quando a sua glória for revelada,
vocês exultem com grande alegria. (1 Pe 4.12-13)

1 Pedro
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

Escreva, com suas palavras, quais foram os principais
motivos que levaram a sociedade romana a odiar os cristãos:
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
Nesse contexto, Pedro dedica boa parte dos primeiros dois
capítulos de sua carta para desenvolver nos cristãos perseguidos
um comportamento exemplar. Assim, o testemunho deles
silenciaria os seus acusadores.
Pedro usa algumas ilustrações interessantes para deixar claro as
suas orientações. Leia 1 Pe 1.14-25 e 1 Pe 2.1-11 e faça a
relação entre as metáforas e os ensinamentos:
( 1 ) Filhos obedientes
( 2 ) Semente eterna
( 3 ) Recém-nascido
( 4 ) Pedra viva
( 5 ) Estrangeiro

Pedro escreve sua primeira carta para alertar os cristãos do norte
da Ásia Menor que vivam de modo irrepreensível e digno do
evangelho, mesmo em meio as acusações, sofrimentos e
perseguições.
Observando o mapa a seguir, execute as instruções:
1 – Sublinhe a cidade onde Pedro exerceu seu ministério logo
após a ressurreição de Jesus.
2 – Faça um “X” na cidade onde Pedro testemunhou o sofrimento
dos cristãos perseguidos por Nero.
3 – Marque com um círculo a região que concentra as igrejas com
as quais Pedro se preocupa e para onde escreve sua primeira
carta.

( ) Vocês foram regenerados pela
Palavra de Deus, viva e permanente.
( ) Busquem o crescimento no
Senhor, para que vocês cresçam
para a Salvação.
( ) Rejeitem os desejos carnais que
estão em guerra contra a alma.
( ) Ofereçam sacrifícios espirituais
aceitáveis a Deus, por meio de Jesus
Cristo.
( ) Não se conformem com a
maldade de antigamente e sigam o
exemplo daquele a quem vocês
chamam de Pai.

Veja agora outros conselhos que Pedro faz ao povo cristão de
forma que eles suportem os sofrimentos pela causa de Cristo.
Leia as recomendações do apóstolo para você. Aproveite
para tirar lições e fazer uma decisão:
1 Pe
2.15
3.17-18
5.7
DECISÃO:
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LIÇÃO

TERÇA-FEIRA
Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas,
empenhem-se para serem encontrados por ele em paz,
imaculados e inculpáveis. (2 Pe 3.14)

2 Pedro
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

Em 2 Pe 1.8 diz que estas qualidades nos impedirão de sermos
________________________ e ________________________.
Pedro afirma que os últimos dias serão marcados por dois tipos
de pessoas. De acordo com a característica apresentada,
escreva no quadro o tipo de pessoa de quem Pedro fala:
2 Pe 2.1 – Introduzirão secretamente
heresias destruidoras no meio da igreja.
2 Pe 3.3-4 – Zombarão: “O que houve
com a promessa da vinda de Cristo?”

Pedro continua em Roma e escreve outra carta para os mesmos
irmãos. Ele sabe que vive os momentos finais de sua jornada e
isso o motiva a enviar esta carta. Exercite sua memória e
escreva os propósitos gerais de todas as cartas do NT.
Depois, de acordo com 2 Pe 1.12-15, circule o propósito ao
qual a segunda carta de Pedro está relacionada:

Complete após memorizar o versículo de hoje: Pedro nos
lembra, ainda, que enquanto esperamos novos céus e nova terra,
devemos nos empenhar em sermos encontrados em __________,
_______________________ e ________________________.
Será que você tem lembrado de tudo que o Senhor tem te
ensinado esses dias?
QUARTA-FEIRA
Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu
e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o
aprendeu. (2 Tm 3.14)

2 Timóteo
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.
Entre as coisas que Pedro se esforça para que possamos sempre
lembrar, está um conjunto de qualidades que devemos fazer
crescer a cada dia em nossas vidas.
Escreva a lista de qualidades presentes em 2 Pe 1.5-8 e se
avalie com uma nota de 0 a 10 no quanto cada uma delas
cresceu em sua vida este ano. Escolha uma dessas
qualidades e faça uma decisão:
QUALIDADE
Fé

DECISÃO:

NOTA

QUALIDADE
Perseverança

NOTA

A última carta escrita pelo apóstolo Paulo é uma despedida
emocionante de quem tinha plena convicção daquilo que fez e por
quem fez, independente das dores, açoites, prisões e injúrias.
Leia 2 Tm 1.12 e responda com suas palavras: qual era a
certeza que motivava Paulo a continuar o seu ministério?
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
É essa carta que Paulo usa para fortificar Timóteo – e todos os
seguidores de Jesus – a permanecer firme mesmo diante das
adversidades e nunca se envergonhar de dar testemunho do
evangelho. Em 2 Tm 1.7, Paulo diz que não há espaço para
covardia no coração daqueles que têm o Espírito de Deus.
Quais são as características do Espírito citadas por ele?
1) ____________
2) ____________
3) ____________.
Leia 2 Tm 2 e, em seguida, elimine as afirmações que NÃO
condizem com os conselhos dados por Paulo a Timóteo:
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 Fortifique-se em Jesus.
 Ouça a voz do seu coração.
 Ensine a palavra de Deus

a outras pessoas que possam
ensiná-la também.
 Supere as diversidades como um bom soldado de Cristo.
 Seja um vencedor, mesmo que tenha que burlar regras.
 Seja disciplinado como um atleta campeão.
 Evite polêmicas tolas e inúteis.
 Imite pessoas como Himeneu e Fileto.
 Defenda a causa de Cristo, nem que para isso tenha que sair
no tapa com quem lhe provocar.
Em 2 Tm 2.22, Paulo incentiva seu filho na fé a preservar um
coração puro e a fugir dos desejos malignos. Em seguida, pede
para que Timóteo substitua esses maus desejos por quatro
características. Escreva quais são elas:
________________

________________

________________

________________

Em 2 Tm 4.7, Paulo conjuga na primeira pessoa três verbos:
“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”.
Pesquise no dicionário qual o significado desses verbos:
Combater:___________________________________________.
Terminar: ___________________________________________.
Guardar: ____________________________________________.
QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?
QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?

QUINTA-FEIRA
Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os
seus próprios desejos ímpios. (Jd 1.18b-19)

Judas
CARTA: ____________________________.
AUTOR: ____________________________.
LOCAL: ____________________________.
DESTINATÁRIO: _____________________.
PERÍODO: __________________________.
TEMA: _____________________________.

Leia as referências abaixo e suas anotações e complete:
Algum tempo depois da morte de Pedro e de Paulo, Judas,
________ de Jesus e de Tiago, escreve a carta de ____________.
Esta carta é uma advertência contra os ____________________,
provavelmente os gnósticos.
Os gnósticos se opuseram ao ensino do evangelho:
1 – Enganando com _______________________ aparentemente
___________________________ (Cl 2.4)
2 – Enganando com _____________________________. (Ef 5.6)
3 – Escravizando com ________________ vãs e enganosas, que
se fundamentam nas ______________ humanas e nos princípios
elementares deste mundo, e não em _____________ (Cl 2.8)
Eles contestavam duas das verdades fundamentais do
cristianismo: a encarnação de Cristo e o chamado à ética cristã. A
maneira gnóstica de encarar o corpo físico resultou em duas
formas distintas de gnosticismo: asceticismo e libertinagem.
Asceticismo = ___________________________ completa do
corpo físico, mortificação extrema do corpo.

Tanto os romanos quanto os judeus perseguiam os cristãos de
forma intensa. Tiago, o irmão de Jesus e que escreveu o livro de
Tiago, já havia falecido. Paulo estava preso e agora Pedro
também é preso. Ambos são condenados à morte. Cheque suas
anotações e ligue os quadros conforme a morte de cada um:

Libertinagem = já que a matéria é ___________, então posso
fazer o que bem entender com meu corpo.
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Na carta aos colossenses, Paulo combate a “versão” asceta
(asceticismo) do gnosticismo. Judas, por sua vez, alerta quanto à
versão libertina: “estão transformando a graça em libertinagem”,
“seguindo os próprios desejos”. Eles ensinavam que os cristãos
podiam fazer tudo o que quisessem sem temor ao castigo de
Deus. Judas menciona três exemplos de rebelião. Verifique as
referências e complete o quadro:
JUDAS

QUEM

AÇÃO

SENTENÇA
DE DEUS

Nero já estava enfraquecido como imperador.
Nero foi morto em uma conspiração dos judeus.
O general Vespasiano implorou pela vida de Nero.
O exército queria proclamar generais como imperadores.
Nero suicidou-se para não ser morto pelo próprio exército.
Nero morreu de remorso por ter matado Paulo.
Após a morte de Nero, Vespasiano assume o poder.
Consulte as suas anotações e complete utilizando o quadro:
Roma – Tito – traídas – judeus – morreram – Jerusalém
Vespasiano – escravizados – Éfeso – romanos
Templo – escaparam – César – expulsas

1.5

A história conta que o general ___________, filho de
_____________, sitiou a cidade de _______________, crucificou
500 __________ diariamente e destruiu o ____________, onde
estavam os últimos rebeldes. Cerca de 1 milhão de judeus
________________ e 100 mil foram ______________________.

1.6
1.7
No versículo de hoje temos um alerta importante. Nós também
vivemos nos últimos dias, muito mais perto do fim do que
estiveram os leitores originais desta carta. Judas achou
importante escrever para animar os irmãos a combater pela fé. De
que maneiras você também pode motivar seus amigos a
permanecerem firmes? ________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.

A última edificação destruída por Tito foi o Templo de Herodes, o
Grande, que levou 83 anos para ficar pronto e representava Israel
como nação de Deus. Hoje em suas ruínas está a mesquita
“Cúpula da Rocha”, motivo de conflito entre judeus e mulçumanos.
Usando as imagens abaixo como dicas e consultando as suas
anotações, escreva alguns dos fatos relacionados com a 1ª
Revolta Judaica e a destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C.:

QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?
QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?

SEXTA-FEIRA
Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês
saberão que sua devastação está próxima. (Lc 21.20)
Por volta do ano 66 d.C, a perseguição aos cristãos era forte, mas
se intensificou após as mortes de Pedro e Paulo. Mesmo com
perseguição, tribulação e até privação de direitos, muitos cristãos
verdadeiros têm permanecido firmes na fé e até morrido por causa
de Cristo, até os dias de hoje.
Leia Lc 21.16-19 e 2 Tm 3.12-17 e responda com suas
palavras: Por que devemos viver como Jesus quer, se isso
resulta em perseguição? ______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.

Com a destruição do templo, os cristãos da época concluíram que
a antiga aliança estava no fim. Eles já sabiam qual era o templo
que Deus habitava agora. Escreva o nome do verdadeiro
templo de Deus hoje: ________________________________.

O Imperador Nero, um dos maiores perseguidores dos cristãos,
morre em 68 d.C. Marque com X as afirmações que são mais
coerentes com as circunstâncias de sua morte:

QUE DECISÃO PRÁTICA VOU APLICAR NA MINHA VIDA?

QUE LIÇÃO EU APRENDI HOJE?
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