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A turma deverá ser dividida em 5 grupos e 5 trabalhos diferentes devem ser enviados para meu email com os nomes dos participantes de cada grupo na primeira página do trabalho;
A parte do trabalho em língua portuguesa deverá ser feita em fonte colibri 14, texto justificado,
com todos os nomes dos participantes na capa.
A parte do trabalho escrita em grego deverá ser escrita a mão.
Fazer o que se pede com o texto abaixo. O texto abaixo já foi visto na 4ª semana de junho, semana
passada, por isso já é conhecido de todos.
O trabalho deve ser fotografado e enviado para o professor exclusivamente por e-mail.

ENVIAR PARA E-MAIL: verasfrancisco@bol.com.br
ENVIAR TRABALHO IMPRETERIVELMENTE ATÉ 07/07/2020 (qualquer trabalho enviado depois de 07 de
julho não será aceito)
ALUNOS: DIVIDIDOS EM 5 GRUPOS

O texto abaixo é o original de Atos 3. 22-25, e para fazer o trabalho pode ser copiado e colado do site
www.bibliacatolica.com.br

Mωϊσῆς μὲν εἶπεν ὅτι προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ θεὸς
ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα
ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 23ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ
τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. 24Kαὶ πάντες
δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι
ἐλάλησαν
καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 25ὑμεῖς ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν
προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας
ὑμῶν, λέγων πρὸς Aβραάμ, καὶ ἐν τῶ σπέρματί σου
[ἐν]ευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.
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1) Faça a tradução ultraliteral do texto (a tradução comunicacional não será aceita).
2) Quantas vezes a palavra προφήτης aparace no texto? Quais são os casos em que ela aparece? Traduzaa de acordo com os casos que ela aparece no texto.
3) Faça uma cópia do texto grego respeitando letras maiúsculas e minúsculas.
4) Translitere integralmente o texto. Lembre-se que há uma convenção ao transliterar o texto grego.

TRABALHO PARA NOTA DE NEF










Se o aluno não entregou o trabalho de 1º NPC dentro do prazo e consequentemente ficou com nota
zero (0,0) no boletim, terá de fazer o NEF.
O aluno que fez e entregou o trabalho de 1º NPC dentro do prazo e conseguintemente obteve nota,
precisa esperar a nota do 2º NPC (que será lançada no sistema até 16/07/2020) para saber se
precisará fazer o NEF.
Para saber se precisará fazer o NEF o aluno deverá considerar a seguinte equação: nota do 1º NPC
+ nota do 2º NPC = X, onde X será dividido por 2 e o resultado Y subtraído de 12. O resultado da
subtração será a nota que precisará obter no NEF.
Assim,
1º NPC + 2º NPC = X
X÷2=Y
12 –Y = nota que precisa no NEF
O NEF consistirá de trabalho individual conforme orientações abaixo.
A parte do trabalho em língua portuguesa deverá ser feita em fonte colibri 14, texto justificado,
com o nome do aluno na capa.
A parte do trabalho escrita em grego deverá ser escrita a mão.
O trabalho deverá ser fotografado e enviado para o professor exclusivamente por e-mail.

ENVIAR TRABALHO DE NEF PARA E-MAIL: verasfrancisco@bol.com.br
ENVIAR TRABALHO DE NEF IMPRETERIVELMENTE ATÉ 22/07/2020 (qualquer trabalho enviado depois de
22 de julho não será aceito)
TRABALHO INDIVIDUAL

O texto abaixo é o original do Evangelho de Lucas 17. 24-31, e para fazer o trabalho pode ser
copiado e colado do site www.bibliacatolica.com.br

ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν
ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [ἐν τῇ ἡμέρᾳ
αὐτοῦ]. 25πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 26καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Nῶε,
οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 27ἤσθιον,
ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Nῶε εἰς τὴν
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κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 28ὁμοίως
καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον,
ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· 29 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ
Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας.
30κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.
τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ
31ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ
ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῶ ὁμοίως
μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.
1) Faça a tradução ultraliteral do texto (a tradução comunicacional não será aceita).
2) No texto a palavra ἡμέρα aparece oito vezes, em alguns casos. Identifique a palavra declinada na ordem
em que ela aparece e coloque sua tradução ao lado.
3) Faça uma cópia do texto grego respeitando letras maiúsculas e minúsculas.

