GRÁFICO

JESUS
• Páscoa em Jerusalém quando Jesus tinha 12 anos
• Batismo e TentaçOes de Jesus
• Milagre em Caná
• Visita de NicOdemos
• Diálogo com a Mulher de Samaria
• Chamado dos Doze
• Serm30 da Montanha
Transliguraçao
Entrada Triunlal
Ú ltima Ceia
Sofrimento em Getsêmani
Pris30 e Julgamento
Crucilicaç30
Observe que muitas datas deste gráfico s30 aproximadas
Ressurreiçao

Mateus
Marcos
Lucas

João
Atos
Romanos

I e II Corintios
Gálatas
Elesios

Filipenses
Colossenses
I e II Tessalonicenses

I e II Timóteo
Tito
Filemom

Hebreus
Tiago
I e II Pedro

I, II e III João
Judas
Apocálipse

GUIA PARA CONHECIMENTO DE ESCRITURAS DO NOVO TESTAMENTO
Mateus 5:14-16
Mateus 6:24
Mateus 16:15-19
Mateus 25:40

Lucas 24:36-39

João 3:5

João 7:17

João 10:16

João 14:15

"Vós sois a luz do
mundo."
"Ninguém pode servir
a dois senhores."
"Tu és o Cristo.o Filho
de Deus vivo."
"Quando o fizestes a
um destes meus
pequeninos... a mim o
fizestes".
"Um espírito não tem
carne nem ossos.como
vedes que eu tenho."
"Aquele que não
nascer da água e do
espírito.não pode
entrar no reino de
Deus."
"Se alguém quiser
fazer a vontade dele,
pela mesma doutrina
conhecerá."
"Tenho outras ovelhas
que não são deste
aprisco."
"Se me amardes.
guardareis os meus
mandamentos."

João 17:3

Atos 7:55-56

Romanos 1:16
I Coríntios 10:13

I Coríntios 15:20-22

I Coríntios 15:29

I Coríntios 15:40-42

"E a vida eterna é esta:
que te conheçam...
Deus... e a Jesus
Cristo."
Estevão "estando cheio
do Espírito Santo..
viu... o Filho do homem.
que está em pé à mão
direita de Deus".
"Não me envergonho do
evangelho de Cristo."
"Deus... vos não deixará
tentar acima do que
podeis. "
"Assim como todos
morrem em Adão, assim
também todos serão
vivificados em Cristo."
"Se absolutamente os
mortos não ressuscitam?
Por que se batizam eles
então pelos mortos?"
"Uma é a glória do sol. e
outra a glória da lua. e
outra a glória das
estrelas."

Elésios 4:11-14

II Tessaloniceilses 2:1-3

' 'E ele mesmo deu ... apóstolos. ... profetas, ... evangelistas.... pastores e doutores. Querendo o aperfei.
çoamento dos santos. '
"Porque não será assim
(a segunda vinda de
Cristo) sem que antes
venha a apostasia. '
"Destes (os iníquos)
afasta-te."
"Toda a escritura
divinamente inspirada é
proveitosa."
"Ninguém toma para si esta honra" (o sacerdócio).
"Se algum de vós tem
falta de sabedoria.peça-a
a Deus."
"A fé, se não tiver as
obras.é morta."
"E vi outro anjo voar pelo
meio do céu, e tinha o
evangelho eterno."
"E os mortos foram
julgados pelas coisas que
estavam escritas nos
livros."
,

II Timóteo 3:1-5
II Timóteo 3:16-17

Hebreus 5:4
Tiago 1:5-6

Tiago 2:17-18
Apocalipse 14:6-7

Apocalipse 20:12-13

32330 059 Impresso no Brasil

