
 

 

PREGANDO A HISTÓRIA DO ANTIGO TESTAMENTO 
Instrutores: Dr. John Woodhouse, John McAlister 

 
DESCRIÇÃO 
Este curso traz um ensino prático e, quando possível, um espaço para treinamento a fim 
de fornecer aos alunos ferramentas, modelos e oportunidades para praticar o ensino da 
História do Antigo Testamento. O curso inclui assistir o conteúdo produzido pelo 
Charles Simeon Trust e participar de discussões sobre o material apresentado 
concernente às demandas exegéticas deste gênero literário, especificamente sobre como 
estudar a História do Antigo Testamento para pregar e ensinar. 
 
OBJETIVOS DO CURSO 
Ao final do curso: 

1. Os alunos terão uma melhor compreensão das principais características da 
História do Antigo Testamento e saberão identificar as oportunidades e 
demandas especiais do ensino deste gênero. 

2. Os alunos vão aprimorar a qualidade do seu próprio estudo e preparação para o 
ensino e pregação ao interagir com o material de instrução e colegas experientes 
sobre como melhor compreender a História do Antigo Testamento. 

3. Ao apresentar seu próprio material a colegas em pequenos grupos de discussão, 
os alunos serão capazes de melhor identificar e desenvolver suas próprias 
habilidades e estratégias para a exposição da História do Antigo Testamento. 

4. Os alunos vão poder experimentar o valor de oferecer e receber comentários e 
críticas construtivas. 

5. Alunos deixarão que a própria Palavra ensinada informe e instrua suas vidas de 
maneira consistente com as razões pelas quais o Espírito Santo as incluiu nas 
Escrituras. 

 
ESTRUTURA DO CURSO 
Este curso é dividido em três partes principais. 

1. A primeira parte é assistir os cinco vídeos e responder os guias de estudo. Os 
cinco vídeos incluem quatro aulas e uma exposição modelo. 

2. A segunda parte é as sessões em pequeno grupo nas quais o aluno vai discutir as 
questões designadas assim como preparar dois textos escolhidos da História do 
Antigo Testamento previamente e apresentá-los a fim de receber comentários dos 
colegas. 

3. A terceira parte e trabalho final é preparar e apresentar dois sermões a partir de 
textos designados da História do Antigo Testamento usando as ferramentas, 



 

 

capacidades e estratégias ensinadas no curso, assim como apresentar o material 
de apoio usado na preparação. 

 
REQUERIMENTOS DO CURSO 
Cada aluno deve: 

1. Assistir os cinco vídeos disponíveis e completar todos os guias de estudos. 
2. Preparar dois esboços a partir dos textos listados no programa de estudos e 

apresentar seu trabalho ao grupo. 
3. Preparar e apresentar dois sermões (um para cada texto) da História do Antigo 

Testamento, que deverão ser diferentes dos textos estudados para os esboços do 
item 2 (acima). 

a. Recomendamos que compartilhe com seu líder e grupo suas anotações 
(não importa como estiverem) assim como o esboço do sermão com certa 
antecedência à apresentação. 

b. Apresente também a versão final do esboço junto com uma gravação, caso 
seja necessário. 

 
TEXTOS PARA ESBOÇOS, ESTUDOS E SERMÕES 

 
Gênesis 22    Juízes 6    
Êxodo 14:1-31   1 Reis 20 
1 Samuel 4    2 Reis 5:1-27  
Deuteronômio 27:1-10  Levítico 16 

 
PROGRAMAÇÃO DO CURSO 
Lição 1   Assistir AULA #1 (John Woodhouse) 

 Discutir/Responder GUIA DE ESTUDOS da AULA #1 
     
Lição 2   Assistir AULA #2 (John Woodhouse) 

   Discutir/Responder GUIA DE ESTUDOS da AULA #2 
 
Lição 3   Assistir AULA #3 (John Woodhouse) 

  Discutir/Responder GUIA DE ESTUDOS da AULA #3 
 
Lição 4   Assistir AULA #4 (John Woodhouse) 

  Discutir/Responder GUIA DE ESTUDOS da AULA #4 
 
Lição 5   Assistir EXPOSITION #1 (John McAlister) 

  Discutir/Responder GUIA DE ESTUDOS da EXPOSIÇÃO #1 
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