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Maanaim, 02 de julho de 2016 

ELEMENTOS BÁSICOS DO VELHO E DO NOVO TESTAMENTO 
Cite os textos bíblicos 

1. Quais são os elementos básicos da doutrina do Velho Testamento? 

a) Lei; 

b) Cordeiro, e 

c) Sangue 

2. Quais são os elementos básicos do culto do Velho Testamento? 
a) O cordeiro; 

b) O templo; 

c) Sumo Sacerdote, e 

d) Sábado 

3. Quais são os elementos básicos da doutrina de salvação no Novo 

Testamento? 
a) A graça, e 

b) A fé 

4. Quais são os elementos básicos do culto no Novo Testamento? 

a) A Palavra (Pai) !  A Palavra revelada 

b) O Cordeiro (Jesus) !  A salvação em Jesus 

c) O Sangue (Espírito Santo) !  A operação do Espírito Santo 

5. Qual foi a maior mensagem que deveria ter sido zelada e pregada 

pelos religiosos do Velho Testamento para os últimos tempos da Lei? 

A vinda do Messias, profetizada pelo profeta Isaías (Is 7:14 / Is 53:1-12 

/ Is 62:11), pelo profeta Miquéias (Mq 5:2), pelo profeta Zacarias 9:9) 

6. Qual é a maior mensagem que precisa ser pregada pela Igreja dos 

nossos dias ou dos últimos tempos da Igreja? 

O Senhor Jesus voltará! A sua segunda e gloriosa vinda. 

Alguns textos:   

Mateus 24:27: “Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se 

mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem.” 

Lucas 21:27: “E então verão vir o Filho do homem numa nuvem, com 

poder e grande glória.” 

Apocalipse 1:7: “Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os 

mesmos que o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre 

ele. Sim. Amém.” 

I Coríntios 15:52: “Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a 

última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão 

incorruptíveis, e nós seremos transformados.” 

 

 

 


