




O Novo Testamento ou a Nova 

Aliança é a parte da Bíblia onde 

encontramos o anúncio da 

Pessoa de Jesus Cristo.



Deus veio ao mundo para fazer uma 
aliança definitiva entre Ele e todos as 
pessoas.
Sendo Deus e homem, o próprio 
Jesus é a expressão total dessa 
aliança. Ele veio mostrar:

Deus Pai



Por meio de sua palavra e ação, Jesus inaugurou a 
Nova Aliança, em outras palavras, o Reino de Deus.

Esse Reino ou Aliança, não é mais com um povo, mas 
é aberta a todas as pessoas, todos os povos de todos 

os tempos e lugares



Em Jesus, Deus quer unir 
toda a humanidade.

Ele quer uma família onde 
todos sejamos irmãos.



Essa grande 
reunião, onde tudo 
é partilha e 
fraternidade no 
amor, é o Reino de 
Deus, que 
semeado na 
história, vai 
crescendo até que 
se torne realidade 
para todos.



Jesus não deixou nada escrito. Ele pregou, ensinou e colocou 

em pratica a vontade de Deus. Isso fez com que entrasse em 

conflito com a estrutura da sociedade, que o perseguiu, 

prendeu e matou.



Mas Jesus 
RESSUSCITOU, 
enviou o ESPIRÍTO 
aos seus seguidores, 
chamados apóstolos 
e discípulos. Estes 
continuaram sua 
missão, pregando, 
ensinando e fazendo 
como Jesus fazia.



Foram eles que escreveram o que encontramos no Novo 
Testamento ou Segundo  Testamento. Não pretenderam fazer uma 
biografia de Jesus, nem uma história com começo, meio e fim.
Eles quiseram em primeiro lugar, anunciar Jesus para que as pessoas 
tivessem fé e se comprometessem com Jesus. 
Isso significava continuar a Sua  Palavra e Ação, construindo o Reino.



No Novo Testamento, além da vida de Jesus e sua pregação, vamos 
encontrar a vida dos primeiros cristãos e das comunidades que se 
formaram depois que Jesus subiu aos céus.
É mais fácil compreender  os Atos dos Apóstolos e as Cartas de 
Paulo e outros Apóstolos.

O mais difícil é o livro do 
Apocalipse que usa muitas 
figuras e símbolos. Isso 
porque os cristãos viviam 
uma época de 
perseguições por parte 
dos Imperadores Romanos 
e não era bom falar 
claramente, pois as 
comunidades cristãs 
viviam na clandestinidade. Catacumba



No nosso próximo 
encontro iniciaremos 

o estudo dos 
Evangelhos que vai 

trazer-nos  um 
conhecimento mais 

claro de Jesus Cristo, 
de sua vida, de sua 

proposta.



Conversando um pouco

1 – Qual foi o momento em que você 
conheceu o Evangelho. Você se lembra?

2 – O que ficou dentro de você depois que 
conheceu um pouco vida de Jesus?




