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Perguntas Gerais da Bíblia
1 .) Em que dia Deus criou a terra?
R: Primeiro (Gênesis 1:1)
2 .) Em que dia Deus criou os animais domésticos?
R: Sexto (Gênesis 1:1)
3 .) O que Deus criou no princípio?
R: Céus e Terra (Gênesis 1:1)
4 .) O que Deus fez no primeiro dia ?
R: Fez divisão entre a luz e as trevas. (Gênesis 1:01-05)
5 .) Onde havia trevas quando a terra foi criada por Deus?
R: Sobre a face do abismo (Gênesis 1:2)
6 .) O que havia sobre a face do abismo quando a terra foi criada por Deus?
R: Trevas (Gênesis 1:2)
7 .) Em que dia Deus criou a luz?
R: Primeiro (Gênesis 1:3)
8 .) Em que dia Deus separou a luz das trevas?
R: Primeiro (Gênesis 1:4)
9 .) Em que dia Deus chamou à luz dia e às trevas noite?
R: Primeiro (Gênesis 1:5)
10 .) O que Deus fez no segundo dia?
R: Separou as águas (Gênesis 1:6)
11 .) Em que dia Deus separou as águas da terra seca?
R: Terceiro (Gênesis 1:09-10)
12 .) O que foi criado no terceiro dia?
R: As primeiras eras e árvores frutíferas (Gênesis 1:12)
13 .) Em que dia Deus criou as primeiras árvores frutíferas?
R: Terceiro (Gênesis 1:12)
14 .) Em que dia Deus criou as primeiras ervas?
R: Terceiro (Gênesis 1:12)
15 .) Em que dia Deus criou as estrelas?
R: Quarto (Gênesis 1:14-18)
16 .) Em que dia Deus criou o sol?
R: Quarto (Gênesis 1:14-18)
17 .) O que foi criado no quarto dia?
R: O sol, a lua e as estrelas (Gênesis 1:14-18)
18 .) Em que dia Deus criou os répteis?
R: Quinto (Gênesis 1:20-22)
19 .) Em que dia Deus criou as aves?
R: Quinto (Gênesis 1:20-22)
20 .) Em que dia Deus criou os peixes?
R: Quinto (Gênesis 1:20-22)
21 .) O que foi criado no quinto dia?
R: Os peixes, as aves e os répteis (Gênesis 1:20-22)
22 .) Em que dia da criação Deus criou o homem ?
R: Sexto dia (Gênesis 1:24-31)
23 .) O que foi criado no sexto dia?
R: O Homem (Gênesis 1:26)
24 .) Em que dia Deus criou o homem?
R: Sexto (Gênesis 1:26)
25 .) Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus?
R: O Homem (Gênesis 1:26)
26 .) A imagem e semelhança de quem o homem foi criado?
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R: Deus (Gênesis 1:26)
27 .) Em que dia Deus deu ao homem o domínio sobre todas as coisas?
R: Sexto (Gênesis 1:26-28)
28 .) Qual é a primeira cor mencionada na Bíblia ?
R: Verde (Gênesis 1:30)
29 .) O que foi criado no sétimo dia?
R: Nada (Gênesis 2:2)
30 .) Em que dia Deus descansou?
R: Sétimo (Gênesis 2:3)
31 .) Do que Deus formou o homem ?
R: Do pó da Terra (Gênesis 2:7)
32 .) Em que região do Éden Deus plantou um Jardim ?
R: Oriente (Gênesis 2:8)
33 .) O que havia no centro do Jardim do Éden?
R: A árvore do conhecimento do bem e do mal (Gênesis 2:9)
34 .) De qual árvore o homem não deveria comer do fruto?
R: Árvore do conhecimento do bem e do mal (Gênesis 2:16-17)
35 .) Qual foi a matéria-prima usada por Deus para criar a mulher?
R: Uma costela de Adão (Gênesis 2:21)
36 .) Em que dia Deus criou a lua?
R: Segundo (Gênesis 3:1)
37 .) O que aconteceu quando Adão e Eva comeram o fruto proibido?
R: Seus olhos se abriram para o bem e o mal (Gênesis 3:7)
38 .) Depois de haver pecado, o que o homem fez ao ouvir a voz de Deus?
R: Se escondeu (Gênesis 3:8)
39 .) Qual foi a primeira pergunta que Deus fez a Adão quando o encontrou depois de ter se escondido por que
pecara?
R: Onde estás? (Gênesis 3:09-10)
40 .) Qual sentimento o homem teve quando ouviu a voz de Deus passeando pelo Jardim que fez com que ele se
escondesse?
R: Medo (Gênesis 3:10)
41 .) Como castigo de Deus à serpente, como ela deveria andar?
R: Rastejando (Gênesis 3:14)
42 .) Como castigo de Deus a serpente, o que ela deveria comer?
R: Pó (Gênesis 3:14)
43 .) Após o pecado, o que Deus aumentou para a mulher?
R: A dor de parto (Gênesis 3:16)
44 .) Qual foi o castigo de Adão por causa do pecado?
R: Do suor do teu rosto comerás o teu pão. (Gênesis 3:17-19)
45 .) O que Adão e Eva passaram a usar depois que comeram do fruto proibido?
R: Roupas (Gênesis 3:21)
46 .) Qual foi a primeira menção de vestes?
R: Roupas que Deus fez para Adão e Eva (Gênesis 3:21)
47 .) O que Eva disse quando Caim nasceu?
R: Alcancei do Senhor um varão. (Gênesis 4:1)
48 .) Qual foi o castigo de Caim pelo seu pecado?
R: Fugitivo e vagabundo serás na terra. (Gênesis 4:09-12)
49 .) Qual foi a primeira cidade mencionada na Bíblia?
R: Enoque (Gênesis 4:20)
50 .) Quantos filhos teve Adão ?
R: Muitos (Gênesis 5:4)
51 .) Quantos filhos teve Noé ?
R: Três (Gênesis 6:10)
52 .) Qual foi a ordem do Senhor Deus para Noé?
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R: Construir uma arca de madeira de gôfer (Gênesis 6:14)
53 .) Quantos dias se passaram para o Senhor enviar o dilúvio depois de Noé ter entrado na arca?
R: Sete (Gênesis 7:4)
54 .) Quantos anos tinha Noé quando o diluvio veio sobre a terra ?
R: Seiscentos (Gênesis 7:6)
55 .) Quantas pessoas entraram na arca de Noé?
R: Oito (Gênesis 7:7)
56 .) O que fez o Senhor quando viu a Torre de Babel?
R: Confundiu a língua dos homens (Gênesis 7:9)
57 .) Quantas pessoas da família de Noé foram salvas na Arca ?
R: Oito (Gênesis 7:13)
58 .) Quantos dias durou o dilúvio na terra?
R: Quarenta (Gênesis 7:17)
59 .) A arca se elevou na água por cima da terra em quantos côvados?
R: Vinte (Gênesis 7:20)
60 .) Quantos dias prevaleceram as águas do dilúvio sobre a terra?
R: Cento e cinqüenta (Gênesis 7:24)
61 .) Quantos animais entraram por vez na arca de Noé?
R: Dois a dois (Gênesis 7:8-9)
62 .) O que Deus enviou para que as águas começassem a diminuir?
R: Vento (Gênesis 8:1)
63 .) A partir de que dia começou a diminuir a água do dilúvio?
R: No fim de cento e cinqüenta dias (Gênesis 8:3)
64 .) Em que dia do sétimo mês repousou a arca no monte?
R: Dezessete (Gênesis 8:4)
65 .) Após os quarenta dias de dilúvio, o que fez Noé?
R: Abriu a janela que havia feito na arca (Gênesis 8:6)
66 .) Qual foi o primeiro pássaro que Noé soltou?
R: Corvo (Gênesis 8:06-7)
67 .) Qual pássaro foi segundo pássaro que Noé soltou?
R: Pomba (Gênesis 8:06-8)
68 .) Quantas vezes Noé soltou o segundo pássaro?
R: Três (Gênesis 8:08-12)
69 .) Quando a pomba voltou para a Arca de Noé, o que ela trazia em seu bico?
R: Uma folha de verde de oliveira (Gênesis 8:11)
70 .) Em que ano, mês e dia, secaram -se as águas de sobre a terra?
R: No ano seiscentos e um, no mês primeiro, no primeiro dia do mês (Gênesis 8:13)
71 .) Qual foi o pacto que o Senhor fez após o dilúvio?
R: Que nunca mais mandaria outro dilúvio (Gênesis 9:11)
72 .) Qual é o sinal do pacto que Deus fez com Noé após o dilúvio?
R: O Arco-Íris (Gênesis 9:13-14)
73 .) Qual planta Noé cultivou logo após saírem da arca?
R: Uvas (Gênesis 9:20)
74 .) Quantos anos Noé viveu após o dilúvio?
R: Trezentos e cinqüenta (Gênesis 9:28)
75 .) Noé morreu com quantos anos?
R: Novecentos e trinta (Gênesis 9:29)
76 .) Quando tijolos e betume foram citados pela primeira vez?
R: Construção da Torre de Babel (Gênesis 11:3)
77 .) Até onde pretendia chegar a Torre de Babel?
R: Céu (Gênesis 11:4)
78 .) Qual foi a primeira torre mencionada ?
R: Babel (Gênesis 11:4)
79 .) Qual foi a primeira guerra mencionada?
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R: A guerra de cinco reis contra quatro (Gênesis 14:01-2)
80 .) Quantos anos tinha Abrão quando Deus mudou seu nome para Abraão?
R: Noventa e Nove (Gênesis 17:01-5)
81 .) Abraão ficou viúvo e casou-se novamente. Quantos filhos teve com sua nova esposa?
R: Seis (Gênesis 25:1)
82 .) Qual foi a primeira praga sobre o Egito?
R: As águas tornaram-se em sangue (Êxodo 7:19-25)
83 .) Qual foi o último grande obstáculo enfrentado pelo povo de Deus ao sair do Egito?
R: Mar Vermelho (Êxodo 14:15-31)
84 .) Qual foi o grande pecado cometido pelo povo no deserto, que aborreceu tremendamente o coração de Deus?
R: A construção de um bezerro de ouro para ser o seu Deus (Êxodo 32:1)
85 .) Em qual livro está narrada a história de Débora?
R: Juizes (Juizes 5:1)
86 .) Em qual livro está narrada a história de Gideão?
R: Juizes (Juizes 6:11)
87 .) Quantos filhos gerou Gideão?
R: Setenta (Juizes 8:30)
88 .) Com qual instrumento Davi matou Golias ?
R: Espada (I Samuel 17:51)
89 .) Qual é o versículo mais longo da Bíblia?
R: Ester 8:9 (Ester 8:9)
90 .) Qual é o maior capítulo de um livro da Bíblia?
R: Salmo 119 (Salmos 119:1)
91 .) Qual o nome que seria dado a Jesus, segundo profecia do profeta Isaías?
R: Emanuel (Isaías 7:14)
92 .) Qual foi a proposta de Daniel para o despenseiro?
R: Ele e seus amigos seriam alimentados por dez dias somente com legumes e água (Daniel 1:1)
93 .) O que foi que o Senhor Deus entregou nas mãos do rei Nabucodonosor?
R: O rei de Judá, Jeoaquim, e uma parte dos vasos da casa de Deus (Daniel 1:3)
94 .) Qual foi o propósito de Daniel?
R: Não se contaminar com as iguarias do rei (Daniel 1:8)
95 .) O que Deus deu, igualmente, aos quatro jovens de Israel, escravos de Nabucodonosor?
R: O conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria (Daniel 1:17)
96 .) O que Deus deu a Daniel mas não deu à seus amigos?
R: Entendimento em todas as visões e em todos os sonhos (Daniel 1:17)
97 .) Qual foi a avaliação feita pelo rei Nabucodonosor aos quatro jovens de Judá?
R: Os achou dez vezes mais doutos do que os magos e encantadores do seu reino (Daniel 1:20)
98 .) Qual foi a atitude do rei Nabucodonosor para com os seus magos e encantadores, que não souberam decifrar o
seus sonho?
R: Mandou mata-los (Daniel 2:1)
99 .) Na interpretação do sonho de rei Nabucodonosor, por Daniel, quantos reinos viriam depois dele?
R: Quatro (Daniel 2:36-40)
100.) Como se chamava o campo onde Nabucodonosor levantou a estátua de ouro?
R: Campo de Dura (Daniel 3:1)
101.) O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abedenego por terem desobedecNabucodonosor?
R: Foram jogados na fornalha ardente (Daniel 3:21)
102.) O que aconteceu com os homens que jogaram Hananias, Misael e Azarias, na fornalha ardente?
R: Foram mortos pelo calor do fogo (Daniel 3:22)
103.) No seu sonho e nas suas visões, qual foi o animal que Daniel teve desejo de conhecer mais a seu respeito?
R: O Quarto (Daniel 7:19)
104.) Qual livro do Antigo Testamento tem um só capitulo?
R: Obadias (Obadias 1:1)
105.) Cerca de quantos habitantes havia na cidade de Nínive?
R: Cento e vinte mil (Jonas 4:11)
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106.) Qual é o último livro do Antigo Testamento?
R: Gênesis (Malaquias 4:6)
107.) Qual é o primeiro livro do Novo testamento?
R: Mateus (Mateus 1:1)
108.) Quais livros narram a genealogia de Jesus Cristo?
R: Mateus e Lucas (Mateus 1:01-25)
109.) Quantas gerações existiram desde Davi até a deportação para a Babilônia?
R: Quatorze (Mateus 1:17)
110.) Quantas gerações existiram desde a deportação para a Babilônia até Cristo?
R: Quatorze (Mateus 1:17)
111.) Quantas gerações existiram desde Abraão até Davi?
R: Quatorze (Mateus 1:17)
112.) Qual foi a atitude de José ao saber que a sua esposa estava grávida?
R: Intentou deixá-la secretamente (Mateus 1:19)
113.) Qual foi a razão que levou Deus a ordenar que José e Maria fugissem com o menino Jesus para o Egito?
R: Porque o rei Herodes ia procurá-lo para matar-lhe (Mateus 2:13)
114.) Quem levou a ordem de Deus para que José e Maria fugissem com o menino Jesus para o Egito?
R: Um anjo (Mateus 2:13)
115.) Quem ordenou que José e Maria fugissem com o menino Jesus para o Egito?
R: Deus (Mateus 2:13)
116.) Qual foi o tempo determinado por Deus para que José e Maria permanecessem no Egito com o menino Jesus?
R: Até que Ele lhes falasse (Mateus 2:13)
117.) O que aconteceu de terrível em Belém e arredores após a fuga de José, Maria e o menino Jesus para o Egito?
R: Matança de todos os meninos de até dois anos de idade (Mateus 2:16)
118.) Quem reinava na Judéia quando José e Maria voltaram do Egito com o menino Jesus?
R: Arquelau, filho de Herodes (Mateus 2:22)
119.) O que João, o Batista, anunciava que havia chegado?
R: O Reino dos Céus (Mateus 3:2)
120.) De quê se alimentava João, o Batista?
R: Gafanhoto e mel silvestre (Mateus 3:4)
121.) Como eram as vestes de João, o Batista?
R: Pêlos de camelos e cinto de couro (Mateus 3:4)
122.) Quem foi o precursor de Jesus Cristo?
R: João, o Batista (Mateus 3:1-12)
123.) Após o batismo de Jesus aconteceu um fenômeno no céu. O que desceu como uma pomba sobre Ele?
R: O Espírito Santo de Deus (Mateus 3:16)
124.) O que Deus disse sobre Jesus após seu batismo?
R: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. (Mateus 3:17)
125.) Quantos dias e quantas noites Jesus jejuou no deserto?
R: Quarenta (Mateus 4:2)
126.) O quê aconteceu com Jesus após jejuar 40 dias e 40 noites?
R: Teve fome, foi tentado no deserto. (Mateus 4:2)
127.) Quais foram os dois primeiros homens chamados para serem discípulos de Jesus?
R: Simão (Pedro) e André (Mateus 4:18-19)
128.) Para Jesus, os discípulos eram o quê da terra?
R: Sal (Mateus 5:13)
129.) O quê Jesus disse que os seus discípulos eram do mundo?
R: Luz (Mateus 5:14)
130.) Qual dos discípulos de Jesus era um publicano?
R: Mateus (Mateus 9:9)
131.) Como foi a morte de João, o Batista?
R: Degolado a mando do rei Herodes (Mateus 14:10)
132.) Quantas vezes Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes?
R: Duas (Mateus 14:13 até 15:39)
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133.) Quantos pães e quantos peixes haviam na primeira multiplicação dos pães e peixe?
R: Cinco pães e dois peixes (Mateus 14:17)
134.) Quantos cestos foram cheios de sobra de pão, na 1a multiplicação de pães e peixes?
R: 12 cestos (Mateus 14:20)
135.) Quantos homens foram alimentados na 1a multiplicação de pães e peixes?
R: Cerca de cinco mil homens (Mateus 14:21)
136.) Qual foi o discípulo que caminhou em direção a Jesus, andando sobre as águas do mar?
R: Pedro (Mateus 14:29)
137.) Quantos peixes e quantos pães haviam na 2a multiplicação dos pães e peixes?
R: Sete pães e alguns peixinhos (Mateus 15:34)
138.) Quantas alcofas foram cheias de sobra de pão, na 2a multiplicação de pães e peixes?
R: Sete (Mateus 15:37)
139.) Quantos homens foram alimentados por Jesus na 2a multiplicação de pães e peixes?
R: Quatro mil homens (Mateus 15:38)
140.) Quais discípulos estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração?
R: Pedro, João e Tiago (Mateus 17:01-2)
141.) Quantos cegos Jesus curou na cidade de Jericó?
R: Dois (Mateus 20:29-34)
142.) Qual foi o veículo usado por Jesus para sua entrada triunfal em Jerusalém?
R: Um jumento (Mateus 21:01-11)
143.) Qual foi o preço pago a Judas para que traísse Jesus?
R: 30 moedas de prata (Mateus 26:14-16)
144.) Qual foi o discípulo que traiu Jesus?
R: Judas, o Iscariotes (Mateus 26:14-16)
145.) Qual foi o discípulo avisado que iria negar a Jesus?
R: Pedro (Mateus 26:31-35)
146.) Com qual sinal Judas traiu Jesus?
R: Com um beijo na face (Mateus 26:49)
147.) O que aconteceu com o servo do Sumo Sacerdote quando Jesus foi preso?
R: Teve uma de suas orelhas cortada (Mateus 26:51)
148.) Quantas vezes Pedro negou a Jesus?
R: Três (Mateus 26:69-75)
149.) Quantas vezes o galo cantou depois de Pedro ter negado a Jesus por três vezes?
R: Uma (Mateus 26:74)
150.) Quantas vezes o galo cantou antes de Pedro ter negado a Jesus por três vezes?
R: Nenhuma (Mateus 26:75)
151.) Qual foi o conselho dado a Pilotas, pela sua esposa, à respeito do julgamento de Jesus?
R: Que ele não se envolvesse na questão da crucificação de Jesus (Mateus 27:19)
152.) O que estava escrito na cruz onde Jesus foi crucificado?
R: Este é Jesus, o Rei dos Judeus (Mateus 27:37)
153.) Depois de quantos dias Jesus ressuscitou ?
R: Três (Mateus 27:63)
154.) "E toda a província da Judeia e os de Jerusalém" vieram ser batizados por João. Em qual rio ?
R: Jordão (Marcos 1:5)
155.) O que quer dizer Boanerges?
R: Filhos do Trovão (Marcos 3:17)
156.) Uma mulher foi curada por Jesus de um fluxo de sangue. Há quantos anos ele sofria da enfermidade?
R: Doze (Marcos 5:1)
157.) Qual foi o primeiro milagre de ressurreição realizado por Jesus?
R: A ressurreição da filha de Jairo (Marcos 5:35-43)
158.) Em que hora Jesus foi crucificado ?
R: Terceira (Marcos 15:25)
159.) Em que material Zacarias escreveu o nome do seu filho?
R: Numa tabuinha (Lucas 1:0)
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160.) Como se chamava o anjo que anunciou a Zacarias que Isabel ia dar a luz?
R: Gabriel (Lucas 1:19)
161.) Qual é o personagem central do Cântico de Maria?
R: Jesus Cristo (Lucas 1:46-56)
162.) Em qual livro da Bíblia está registrado o Cântico de Maria?
R: Lucas (Lucas 1:46-56)
163.) Em qual livro da Bíblia está registrado o Cântico de Zacarias?
R: Lucas (Lucas 1:67-80)
164.) Qual era a idade de Jesus quando foi circuncidado ?
R: Oito dias (Lucas 2:21)
165.) Quem ungiu os pés de Jesus com bálsamo?
R: Uma mulher pecadora (Lucas 7:36-50)
166.) Em qual livro da Bíblia consta que Jesus constitui uma comissão de setenta discípulos?
R: Lucas (Lucas 10:1)
167.) A Parábola do Bom Samaritano está narrada em qual livro da Bíblia?
R: Lucas (Lucas 10:25-37)
168.) Ao visitar duas irmãs, Jesus disse que uma delas havia escolhido a boa parte. Qual foi?
R: Maria (Lucas 10:42)
169.) A Parábola do Filho Pródigo está narrada em qual livro da Bíblia?
R: Lucas (Lucas 15:1-11)
170.) Em qual livro da Bíblia está relatada a Parábola do Rico e de Lázaro?
R: Lucas (Lucas 16:19-31)
171.) Certa vez Jesus curou dez leprosos de uma só vez. Quantos foram salvos?
R: Um (Lucas 17:01-11)
172.) Quantas pessoas estavam presentes na última ceia ?
R: Treze (Lucas 22:19-22)
173.) Quem era o Verbo de João 1:1 ?
R: Jesus (João 1:1)
174.) Com qual profeta confundiram João Batista ?
R: Elias (João 1:21)
175.) Em que forma o Espirito Santo se manifestou no batismo de Jesus ?
R: Pomba (João 1:32)
176.) Para João, qual era o sinal de quem seria o Filho de Deus ?
R: A descida do Espirito Santo sobre o Filho de Deus. (João 1:33)
177.) O que João afirmou sobre Jesus para que dois de seus discípulos o seguissem ?
R: Eis aqui o Cordeiro de Deus (João 1:36,37)
178.) A quem se refere o autor em João 1:8, quando diz : "Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da
luz" ?
R: João Batista (João 1:6,7)
179.) Qual foi o primeiro milagre, registrado na Bíblia, praticado por Jesus?
R: A transformação da água em vinho (João 2:01-12)
180.) Depois de Jesus ter expulsado os comerciantes do templo, os judeus pediram um sinal para ver com qual
autoridade Jesus fez aquilo. O que Jesus disse ?
R: Destrói este templo e em três dias eu o reconstruirei (João 2:19)
181.) Que templo os judeus pensavam que Jesus estava falando quando disse que reconstruiria em três dias ?
R: O local onde eles estavam (João 2:21)
182.) A que templo Jesus se referia quando disse aos judeus que se fosse destruído ele o reconstruiria em três dias ?
R: Seu próprio corpo (João 2:21)
183.) Quais palavras de Jesus foram lembradas quando Ele ressuscitou ?
R: Destrói este templo e em três dias eu o reconstruirei (João 2:22)
184.) Em quê livro da Bíblia está narrado o encontro de Jesus com Nicodemos ?
R: João (João 3:1)
185.) Quando Nicodemos foi visitar Jesus ?
R: À noite (João 3:2)
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186.) O que Nicodemos pensava ser o novo nascimento ?
R: Um nascimento carnal (João 3:4)
187.) Quem Jesus disse que não pode entrar no reino dos céus quando conversava com Nicodemos ?
R: Os que não haviam nascido da água e do Espírito (João 3:5)
188.) Com o que são comparados os são nascidos do Espírito ?
R: O Vento (João 3:8)
189.) Quando os discípulos de João Batista souberam que Jesus estava batizando, foram falar com João, o que ele
disse sobre ele e Jesus ?
R: Que era necessário que Jesus crescesse e ele diminuísse (João 3:30)
190.) Quem confirma que Deus é verdadeiro ?
R: Os que aceitam o testemunho de Jesus (João 3:33)
191.) O que Deus entregou a Jesus ?
R: Todas as coisas (João 3:35)
192.) O que permanece sobre aqueles que não creem em Jesus ?
R: A ira de Deus (João 3:36)
193.) O encontro de Jesus com a mulher samaritana está registrado em qual livro da Bíblia?
R: João (João 4:1)
194.) O que os discípulos foram comprar quando deixaram Jesus sozinho com a mulher samaritana ?
R: Comida (João 4:8)
195.) Por que Jesus ficou sozinho com a mulher samaritana ?
R: Por que os discipulos foram fazer compras (João 4:8)
196.) Se a mulher samaritana soubesse quem Jesus era, o que ela lhe pediria ?
R: Água Viva (João 4:10)
197.) Quando Jesus falava com a mulher samaritana ela o comparou a um patriarca. Quem era esse patriarca ?
R: Jacó (João 4:18)
198.) Quantos maridos a mulher samaritana já houvera tido ?
R: Cinco (João 4:18)
199.) Quem a mulher samaritana pensava ser Jesus inicialmente ?
R: Um profeta (João 4:19)
200.) Segundo a conversa entre Jesus e a mulher samaritana, o que era importante na adoração a Deus ?
R: Adora-lo em espirito e em verdade (João 4:23)
201.) Quanto tempo os Discípulos pensavam faltar para a colheita ?
R: Quatro meses (João 4:35)
202.) Qual era o testemunho da mulher samaritana, que fez com que o povo da cidade cresse que Jesus era o
salvador?
R: Ela falou que Jesus tinha dito tudo quanto ela fizera (João 4:40-41)
203.) O que Jesus disse quando o oficial do Rei veio pedir que curasse seu filho?
R: Vai, o teu filho vive (João 4:50)
204.) Qual foi o segundo milagre realizado por Jesus na Galiléia?
R: A cura do filho de um oficial do Rei (João 4:54)
205.) Qual era o sustento de Jesus ?
R: Fazer a vontade de Deus (João 4:99)
206.) Que tipos de pessoas ficavam perto do tanque de Betesda ?
R: Doentes (João 5:3)
207.) Há quanto anos o homem que se achava próximo ao tanque de Betesda estava doente ?
R: Trinta e oito (João 5:5)
208.) Em que posição estava o homem doente que se achava próximo ao tanque de Betesda ?
R: Deitado (João 5:6)
209.) O que Jesus perguntou ao doente do tanque de Betesda ?
R: Queres ficar são? (João 5:6)
210.) Quanto tempo depois que Jesus falou ao homem doente do tanque de Betesda para que pegasse o seu leito e
fosse embora, o homem se levantou ?
R: Imediatamente (João 5:8)
211.) Em que dia da semana Jesus curou o homem doente do tanque de Betesda ?
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R: Sábado (João 5:9)
212.) O que disseram os judeus ao homem que fora curado por Jesus no tanque de Betesda ?
R: Hoje é sabado, e não te é licito carregar o leito (João 5:10)
213.) O que Jesus disse aos judeus que o perseguiam porque houvera curado um homem no Sábado ?
R: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também (João 5:17)
214.) Quem honra o Filho de Deus honra também o próprio Deus ?
R: Sim (João 5:23)
215.) O que acusa os homens diante de Deus ?
R: Lei de Moisés (João 5:45)
216.) Onde Jesus escrevia quando lhe trouxeram a mulher adúltera?
R: No chão (João 8:6)
217.) O quê disse Jesus aos escribas e fariseus que lhe trouxeram uma mulher adúltera?
R: Aquele dentre vós que está sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra (João 8:7)
218.) Qual foi a última expressão de Jesus dita a mulher adúltera?
R: Nem eu te condeno; vai-te e não peques mais (João 8:11)
219.) Por quê motivo um determinado homem nasceu cego?
R: Para que nele se manifestassem as obras de Deus (João 9:3)
220.) O que significa Siloé ?
R: O enviado (João 9:7)
221.) Em qual livro da Bíblia está registrada a ressurreição de Lázaro?
R: João (João 11:1)
222.) Quanto tempo Jesus ficou no lugar onde estava depois de receber a notícia que Lázaro estava morto?
R: Dois dias (João 11:6)
223.) Porque os discípulos não queriam voltar a Judéia para que Jesus fosse ver Lázaro ?
R: Porque os judeus queriam apedrejá-los. (João 11:8)
224.) Porque Jesus chorou ?
R: Lázaro morreu (João 11:1-20)
225.) Quais os nomes dos irmãos, de Betânia, os quais Jesus os amava muito?
R: Lázaro, Maria e Marta (João 11:1-5)
226.) Como Jesus entrou em Jerusalém?
R: Montado num jumentinho (João 11:14)
227.) Há quantos dias Lázaro estava morto na sepultura?
R: Quatro (João 11:17)
228.) Quando Jesus falou que Lázaro ressuscitaria, qual era o tipo de ressurreição que Marta imaginou?
R: Ressureicao do último dia (João 11:24)
229.) Quem Marta acreditava ser Jesus?
R: Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. (João 11:27)
230.) No episódio da morte e ressurreição de Lázaro, para onde Maria estava indo quando se levantou
apressadamente?
R: Encontrar-se com Jesus (João 11:29)
231.) No episódio da morte e ressurreição de Lázaro, onde os judeus que estavam consolando Marta e Maria
pensavam que Maria estava indo quando se levantou apressadamente?
R: Ao sepulcro para chorar (João 11:31)
232.) O que aconteceu com Jesus quando viu Maria e os judeus que vinham com ela chorando por causa da Morte de
Lázaro ?
R: Ficou perturbado e chorou (João 11:33,35)
233.) O que os judeus disseram quando viram Jesus chorando por causa da morte de Lázaro?
R: Vede como o amava (João 11:36)
234.) O que acontece com aqueles que amam a sua vida neste mundo?
R: Perde-la-ão (João 12:25)
235.) Como estava a alma de Jesus depois de sua entrada triunfal em Jerusalém ?
R: Perturbada (João 12:27)
236.) Quem crê em Jesus, crê em quem?
R: Naquele que o enviou (João 12:44)
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237.) Quando serão julgadas as pessoas que não ouvem as palavras de Jesus?
R: No último dia (João 12:48)
238.) O que Pedro disse quando Jesus foi lavar os seus pés ?
R: Nunca me lavarás os pés (João 13:8)
239.) Por que Jesus disse que nem todos os discípulos estavam limpos ?
R: Pois sabia que Judas o estava traindo (João 13:11)
240.) O que aconteceu depois que Judas comeu o pedaço de pão molhado na última ceia ?
R: Satanás entrou nele (João 13:26)
241.) Qual era o sinal daquele discípulo que havia de trair Jesus ?
R: Jesus daria a ele um pedaco de pão molhado. (João 13:26)
242.) O que Jesus falou a Judas depois que Satanás entrou em Judas após ele ter comido o pedaço de pão molhado na
última ceia?
R: O que fazes, faze-o depressa. (João 13:27)
243.) Como conheceremos os verdadeiros discípulos de Cristo ?
R: Pois eles amarão uns aos outros (João 13:35)
244.) O que Pedro disse que faria por Jesus ?
R: Daria sua vida (João 13:36)
245.) O que Jesus disse a Pedro quando este falou que daria a sua vida por ele ?
R: Não cantará o galo até que me tenhas negado três vezes (João 13:38)
246.) O que aqueles que amam a Jesus fazem ?
R: Guardam os seus mandamentos (João 14:15)
247.) Quem é o Ajudador que Jesus promete pedir ao Pai ?
R: O Espirito Santo (João 14:17)
248.) Qual é a promessa de Jesus quando diz aos discípulos que não os deixará órfãos ?
R: Ele mandará o seu espirito (João 14:18)
249.) O que acontece com a vara que não dá fruto ?
R: Jesus a corta e lança fora (João 15:2)
250.) O que é necessário para a vara dar fruto ?
R: Permanecer na videira (João 15:4)
251.) Quem são as varas de que Jesus fala em João 15 ?
R: Seus seguidores (João 15:5)
252.) O que acontece com as varas que são lançadas fora ?
R: São recolhidas, lançadas no fogo e queimadas (João 15:6)
253.) No que permanecemos se obedecermos os mandamentos de Cristo ?
R: No seu amor (João 15:10)
254.) O que precisamos fazer para sermos amigos de Jesus ?
R: Obedecer os seus mandamentos. (João 15:14)
255.) O fato do mundo odiar a Cristo é o cumprimento de uma profecia. Qual é esta ?
R: Odiaram-me sem causa (João 15:25)
256.) Por que os Discípulos sabiam que Jesus vinha de Deus ?
R: Pois Jesus sabia todas as coisas (João 16:30)
257.) Em quê livro e capítulo da Bíblia está inserida a oração intercessória de Jesus, também chamada de oração
sacerdotal?
R: João 17 (João 17:1)
258.) Quando Jesus foi preso, um dos seus discípulos tentou defende-lo à espada e cortou a orelha do servo do sumo
sacerdote. Qual orelha foi cortada ?
R: Direita (João 18:10)
259.) Com quantos discípulos Jesus se encontrou no mar de Tiberíades?
R: Sete (João 21:2)
260.) Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro "Amas-me"?
R: Três (João 21:15-17)
261.) Tudo o que Jesus fez está registrado na Bíblia ?
R: Não (João 21:25)
262.) A quem foi destinado o livro de Atos ?
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R: Teófilo (Atos 1:1)
263.) A quem Lucas se referia no primeiro versículo do livro de Atos dos Apóstolos?
R: Teófilo (Atos 1:1)
264.) Por quantos dias Jesus foi visto pelos apóstolos após sua ressurreição?
R: Quarenta (Atos 1:3)
265.) A qual pergunta Jesus respondeu : "Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua
exclusiva autoridade." ?
R: Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? (Atos 1:6)
266.) Jesus disse que os apóstolos receberiam poder quando acontecesse o que ?
R: Quando o Espirito Santo descesse sobre eles (Atos 1:8)
267.) Em qual dos Testamentos iniciou o Ministério do Espírito Santo?
R: Novo Testamento (Atos 1:8)
268.) Qual livro conta a história da Igreja Cristã?
R: II Corintios (Atos 1:1-2)
269.) Quantos "varões vestidos de branco" se puseram ao lado de Jesus quando ele estava subindo para o céu ?
R: Dois (Atos 1:10)
270.) Dois anjos acompanharam Jesus quando ele subia ao céu, eles eram semelhantes ao que ?
R: Homens (Atos 1:10)
271.) A jornada de um sábado era de aproximadamente quantos passos ?
R: Dois mil ou 920 m. (Atos 1:12)
272.) Depois da ascensão de Cristo, para onde, em Jerusalém, os apóstolos foram ?
R: Cenáculo (Atos 1:12-13)
273.) No dia da escolha do substituto de Judas, aproximadamente quantas pessoas compunham a
assembléia ?
R: Cento e vinte pessoas (Atos 1:15)
274.) O que significa a palavra Aceldama ?
R: Campo de sangue (Atos 1:19)
275.) Qual milagre aconteceu imediatamente após a descida do Espirito Santo no dia de Pentecostes ?
R: Os discípulos falaram em outras línguas (Atos 2:4)
276.) Por que no dia de Pentecostes a multidão que estava do lado de fora da casa em que estavam os
discípulos ficou perplexa ?
R: Por que cada um ouvia falar na sua própria língua (Atos 2:6)
277.) No dia de Pentecostes alguns zombaram dos crentes que estavam falando em línguas estrangeiras. O que os
zombadores diziam ?
R: Estão embriagados (Atos 2:13)
278.) Em qual livro da Bíblia está relatado o acontecimento conhecido como Dia de Pentecostes?
R: Atos dos Apóstolos (Atos 2:14-36)
279.) No dia de Pentecostes, o que fizeram os quase 3.000 homens após receberem a Palavra de Deus?
R: Se arrependeram e foram batizados. (Atos 2:37-41)
280.) Quantas almas se agregaram a igreja de Cristo no Dia de Pentecostes?
R: Quase três mil almas (Atos 2:41)
281.) Quem foi curado por Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa?
R: Um homem coxo (Atos 3:01-10)
282.) Qual foi o milagre ocorrido na porta do templo, chamada Formosa?
R: Pedro e João curaram um homem coxo (Atos 3:01-10)
283.) Como se chamava a porta do templo, onde Pedro e João curaram um homem que era coxo?
R: Formosa (Atos 3:2)
284.) Quantas pessoas foram batizadas após a pregação de Pedro no Dia de Pentecostes ?
R: Quase três mil pessoas (Atos 3:41)
285.) Quanto tempo depois de Ananias morrer, Safira foi falar com Pedro ?
R: Aproximadamente tres horas (Atos 5:05-7)
286.) Nos dias em que estava se multiplicando o número de discípulos, por que houve uma grande
murmuração dos gregos contra os hebreus ?
R: Porque as viúvas gregas estavam sendo esquecidas (Atos 6:1,2)
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287.) Quantos homens foram escodos para cuúvas, dem os apóstovres para o
ministério da palavra e da oração?
R: Sete (Atos 6:3-4)
288.) Quais foram as duas orações de Estêvão , antes de morrer?
R: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. (Atos 7:59-60)
289.) Qual livro o eunuco etíope estava lendo ?
R: Isaías (Atos 8:08-27-28)
290.) O que Filipe perguntou ao eunuco etíope quando este lia o livro do profeta Isaías ?
R: Entendes tu o que lês ? (Atos 8:30)
291.) Em qual livro da Bíblia está registrada a conversão de Saulo?
R: Atos (Atos 9:01-09)
292.) O que a voz que Saulo ouviu no caminho de Damasco dizia ?
R: Saulo ! Saulo ! Por que me persegues? (Atos 9:03-04)
293.) O que Saulo perguntou a Jesus, quando este o perguntou: "Saulo, Saulo, por quê me persegues".?
R: Quem és tu, Senhor? (Atos 9:5)
294.) Por quanto tempo Saulo ficou cego após ter encontrado com Jesus ?
R: Três dias (Atos 9:08-09)
295.) Por ter se convertido a Cristo, Saulo passou de perseguidor dos cristãos para perseguido por ser cristão. Como
foi a sua primeira fuga, para escapar da morte?
R: À noite, os discípulos desceram-no através do muro, dentro de um cesto (Atos 9:25)
296.) Depois de matar Tiago, irmão de João, Herodes mandou prender Pedro. Quem libertou Pedro da prisão?
R: Um anjo do Senhor (Atos 12:01-11)
297.) Ao ser libertado da prisão por um anjo do Senhor, para onde Pedro se dirigiu?
R: Para a casa de Maria, mãe de João Marcos (Atos 12:12)
298.) Como foi a morte de Herodes?
R: Comido de vermes (Atos 12:23)
299.) Qual era o produto comercializado por Lídia?
R: Púrpura (Atos 16:14)
300.) Quem ocupava todo o tempo em nada mais além de contar, ou ouvir alguma novidade?
R: Os atenienses (Atos 17:21)
301.) A que horas terminou o sermão de Paulo em Trôade onde um jovem caiu do terceiro andar de um prédio?
R: Ao romper do dia (Atos 20:11)
302.) Quem foi que avisou a Paulo, na fortaleza, que havia uma cilada para matá-lo?
R: O filho da sua irmã (Atos 23:01-12)
303.) Quem foi que disse: "Tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa
que o dês também em Roma"?
R: Deus (Atos 23:11)
304.) Que disse o rei Agripa para Paulo em Cesaréia, despedindo-se, quando Paulo defendia-se
testemunhando como cristão?
R: Por pouco me persuades a fazer-me cristão (Atos 26:28)
305.) Que animal feriu Paulo na ilha de Malta?
R: Víbora (Atos 28:3)
306.) Quantos meses Paulo ficou na ilha de Malta, após o naufrágio, quando ia para Roma preso?
R: Três (Atos 28:11)
307.) Em que livro encontramos o versículo que diz: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus"?
R: Romanos (Romanos 3:23)
308.) Em que livro se encontra escrito o versículo que diz: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor"?
R: Romanos (Romanos 6:23)
309.) Em que livro está escrito: "Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? "?
R: Romanos (Romanos 8:31)
310.) Em que livro está escrito: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vossos corpos
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional"?
R: Romanos (Romanos 12:1)
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311.) Em que livro está escrito: "Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si
mesmo mais alto conceito do que convém; mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus
repartiu a cada um"?
R: Romanos (Romanos 12:3)
312.) Quem informou a Paulo que havia contenda na igreja de Corinto?
R: A família de Cloé (I Coríntios 1:11)
313.) A quem Paulo se dirigiu, falando assim: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a
carnais, como a criancinhas em Cristo"?
R: Aos crentes de Corinto (I Coríntios 3:1)
314.) Segundo Paulo aos coríntios, o Reino de Deus não consiste em palavras, mas em que?
R: Poder (I Coríntios 4:20)
315.) Em que Livro Paulo escreve sobre o "atleta cristão"?
R: I Coríntios (I Coríntios 9:15-27)
316.) A quem Paulo escreveu dizendo: "Sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo"?
R: Aos crentes de Corinto (I Coríntios 11:1)
317.) Em que livro está escrito: "Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor; estes três; mas o maior destes
é o amor"?
R: I Coríntios (I Coríntios 13:13)
318.) Quantas vezes Paulo recebeu quarenta acoites menos um dos judeus ?
R: Cinco (II Coríntios 11:24)
319.) Quantas vezes Paulo sofreu naufrágio ?
R: Três (II Coríntios 11:25)
320.) Em qual livro da Bíblia está escrito: "Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em
mim"?
R: Gálatas (Gálatas 2:10)
321.) Em qual das suas cartas Paulo fala de Sara e Agar?
R: Gálatas (Gálatas 4:21-31)
322.) Em qual das suas catas Paulo afirma que a salvação é pela graça?
R: Efésios (Efésios 2:01-10)
323.) Onde está escrito o versículo: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de
Deus; não vem das obras, para que ninguém se glorie"?
R: Efésios 2.8-9 (Efésios 2:8-9)
324.) Onde se encontra, na Bíblia, o versículo que diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece"?
R: Filipenses 4:13 (Filipenses 4:13)
325.) Paulo escrevendo para uma igreja disse: "Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra". De
qual cidade era essa igreja?
R: Colosso (Colossenses 1:1 e 3:2)
326.) Em qual livro da Bíblia consta o versículo que diz: "Orai sem cessar"?
R: I Tessalonicenses (I Tessalonicenses 5:17)
327.) Em qual das suas cartas Paulo fala do seu verdadeiro filho na fé?
R: I Timóteo (I Timóteo 1:2)
328.) Qual livro fala de um escravo foragido?
R: Filemon (Filemon 1:08-18)
329.) Que epístola contém o maior número de referências à Natureza?
R: Tiago (Tiago 1:1)
330.) Em qual livro da Bíblia fala que a fé sem obras para nada aproveita?
R: Tiago (Tiago 2:14-26)
331.) Em qual das suas carta Pedro escreve sobre a vinda do Senhor?
R: Segunda (II Pedro 3:1)
332.) Em qual das suas cartas João escreveu: "Se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda a injustiça"?
R: Primeira (I João 1:9)
333.) Em qual das suas cartas João fala do Anti-Cristo?
R: Segunda (II João 1:7)
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334.) Quem escreveu o Apocalipse e aonde?
R: João em Patmos (Apocalipse 1:9)
335.) Como se chamavam as igreja da Ásia que recebem as sete cartas descritas no livro de Apocalipse?
R: Éfeso, Smirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodicéia (Apocalipse 1:11)
336.) No livro de Apocalipse João escreveu sete cartas. Para qual igreja foi escrita a primeira carta?
R: Éfeso (Apocalipse 2:1)
337.) Qual é o último livro do Novo Testamento?
R: Apocalipse (Apocalipse 22:21)
338.) Em qual dos Testamentos Deus falou ao povo através dos apóstolos?
R: Novo Testamento
339.) Em qual dos Testamentos Deus falava ao povo através dos profetas?
R: Antigo Testamento
340.) Em qual dos Testamentos conta-se a história de uma Arca que se parecia com um navio?
R: Novo Testamento
341.) Em qual dos Testamentos conta-se a história da Arca das Tábuas da Lei?
R: Antigo Testamento
342.) Em qual dos testamentos conta-se a história da saída do povo de Deus no Egito?
R: Antigo Testamento
343.) Em qual dos Testamentos conta-se a história do Dilúvio?
R: Antigo Testamento
344.) De quantos livros é composta a divisão Evangelhos?
R: Quatro livros
345.) Em qual dos Testamentos conta-se a história dos discípulos?
R: Novo Testamento
346.) Em qual dos testamentos conta-se a história dos Reis de Israel?
R: Antigo Testamento
347.) Em qual dos Testamentos conta-se a história da Torre de Babel?
R: Antigo Testamento
348.) Quantos livros constam da divisão Profético?
R: Um livro
349.) Quantos livros compõe a divisão Histórico do Novo Testamento?
R: Um livro
350.) Quantos livros fazem parte da divisão Profetas Maiores?
R: Cinco
351.) Em qual dos Testamentos conta-se a história do Apóstolo Paulo?
R: Novo Testamento
352.) Quantos livros fazem parte da divisão Cartas Gerais?
R: Oito livros
353.) Quantos livros tem a divisão Cartas Paulinas?
R: Treze livros
354.) Em qual dos Testamentos conta-se a História da criação do mundo?
R: Antigo Testamento
355.) Quantos livros há na divisão Poéticos?
R: Cinco livros
356.) Quantos livros constam na divisão Profetas Menores?
R: Doze livros
357.) Em qual dos Testamentos Deus falou ao povo através dos discípulos?
R: Novo Testamento
358.) Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos?
R: Lucas
359.) Em qual dos Testamentos Deus falou ao povo através do Seu Filho?
R: Novo Testamento
360.) Paulo escreveu duas cartas a uma mesma igreja a qual, não procedia corretamente de acordo com o evangelho.
De qual cidade era essa Igreja?
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R: Corinto
361.) Qual é o maior livro da Bíblia?
R: Salmos
362.) Em qual dos testamentos conta-se a história do povo de Deus no Egito?
R: Antigo Testamento
363.) Em qual dos testamentos conta-se a história de Jesus?
R: Livros Apócrifos
364.) Em qual dos testamentos conta-se a história do povo de Deus no deserto?
R: Antigo Testamento
365.) Quantos livros compõe a divisão Históricos do Antigo Testamento?
R: Doze
366.) Em qual dos Testamentos conta-se a história dos Profetas?
R: Novo Testamento
367.) De quantos livros é composta a divisão Pentatêuco?
R: Cinco livros
368.) Quais são os livros do Pentatêuco?
R: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
369.) Quais são os profetas maiores?
R: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel
370.) Quantos livros há na Bíblia?
R: 66
371.) Quantas são as divisões do Antigo Testamento?
R: 5
372.) Quais as classificações dos livros do Antigo Testamento?
R: Pentatêuco, Históricos, Poéticos, Prof. Maiores, Prof. Menores
373.) Quais são os livros da lei?
R: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio
374.) O que significa a palavra "bíblia"?
R: Livros
375.) Quais livros do Novo Testamento têm um só capítulo?
R: Filemon, II João, III João, Judas
376.) Quantas são as divisões do Novo Testamento?
R: 5
377.) Quantos livros tem o Velho Testamento ?
R: Trinta e Nove
378.) Quais são os livros poéticos?
R: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares
379.) Quais são as duas principais divisões da Bíblia?
R: Antigo Testamento e Novo Testamento
380.) Quais as classificações dos Livros do Novo Testamento?
R: Evangelhos, Histórico, Cartas de Paulo, Cartas Gerais, Profético
381.) Quais são os evangelhos?
R: Mateus, Marcos, Lucas, João
382.) Qual é o livro histórico?
R: Atos
383.) Quais são as cartas gerais?
R: Hebreus, Tiago, I e II Pedro, I, II e III João, Judas
384.) Quem escreveu o livro de Jó?
R: Não se sabe
385.) Quem escreveu o livro de Hebreus?
R: Não se sabe
386.) Qual é o livro profético?
R: Apocalipse
387.) Em que dia Deus criou os céus?
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R: Primeiro
388.) Quantos livros há no Velho Testamento?
R: 39

Geografia Bíblica
1 .) Em qual parte do Jardim do Éden estava a árvore do conhecimento do bem e do mal?
R: Centro (Gênesis 2:9)
2 .) Quais os rios que banhavam o Jardim do Éden?
R: Pisom, Giom, Tigre, Eufrates (Gênesis 2:10-14)
3 .) Quem é recordado na Bíblia como aquele que falou pela primeira vez ?
R: Serpente (Gênesis 3:1)
4 .) Onde Caim matou Abel?
R: No campo (Gênesis 4:8)
5 .) Onde a Arca de Noé parou ?
R: Monte Arara (Gênesis 4:8)
6 .) Para qual terra Caim foi após ser castigado por Deus?
R: Node (Gênesis 4:16)
7 .) Caim gerou um filho e edificou uma cidade e pôs nela o nome do seu filho. Qual cidade levou o nome do filho de
Caim?
R: Enoque (Gênesis 4:17)
8 .) Em que monte repousou a arca de Noé?
R: Arará (Gênesis 8:4)
9 .) Onde Noé estava quando embriagou-se?
R: Em sua tenda (Gênesis 9:21)
10 .) Deus disse a Abrão: "Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei".
Para onde foi Abrão?
R: Canaã (Gênesis 12:01-5)
11 .) Deus disse a Abrão: "Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei".
Onde residia Abrão?
R: Harã / UR dos Caldeus (Gênesis 12:1-4)
12 .) "Ora, havia fome naquela terra; Abrão, pois desceu à um determinado país, para peregrinar: Que país era este?
R: Egito (Gênesis 12:10)
13 .) Abrão e Ló tiveram que se separar por causa dos problemas entre os seus pastores. Que parte da terra Ló
escolheu para ele?
R: Toda a planície do Jordão (Gênesis 13:11)
14 .) Deus resolveu destruir uma cidade. Nessa cidade habitava Ló, sobrinho de Abrão. Qual era essa cidade?
R: Sodoma (Gênesis 18:17-19:38)
15 .) Deus, através de seus anjos, retirou Ló e sua família, de uma das cidades que seriam destruídas. Foi
recomendado que ninguém olhasse para traz. A esposa de Ló desobedeceu e virou uma estátua de sal. Quais foram
as cidades destruídas naquela ocasião?
R: Sodoma e Gomorra (Gênesis 19:24-38)
16 .) Sara exigiu que Abrão expulsasse de casa Agar e seu filho Ismael. Onde habitou Ismael?
R: No deserto de Parã (Gênesis 21:21)
17 .) Deus pediu a Abraão que lhe desse Isaque, seu único filho, em sacrifício. Para onde Abraão levou Isaque para
ser sacrificado?
R: Terra de Moriá (Gênesis 22:2)
18 .) Para onde Abraão foi instruído para levar seu filho Isaque e oferece-lo em sacrifício ?
R: Terra de Moriá (Gênesis 22:2)
19 .) Deus pediu a Abraão seu filho Isaque em sacrifício, mas não permitiu que o fato se consumasse. Qual o nome
dado por Abraão ao local onde Isaque deveria ser sacrificado?
R: Jeová-Jireh que quer dizer Deus Proverá (Gênesis 22:14)
20 .) Abraão mandou um servo de sua confiança buscar uma esposa para Isaque, da sua parentela. Para onde o seu
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servo se dirigiu?
R: Mesopotâmia (Gênesis 24:10)
21 .) "Sobreveio à Terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abrão. Por isso foi Isaque a
Abimeleque, rei dos Filisteus". Onde habitou Isaque?
R: Gerar (Gênesis 26:01-6)
22 .) Na sua ida para Padã-Arã, Jacó pernoitou em um lugar onde teve um sonho. No dia seguinte ele deu um nome
àquele lugaR: Que nome foi esse?
R: Betel (Gênesis 28:01-10)
23 .) Na sua ida para Padã-Arã, Jacó pernoitou em um lugar com o nome de Betel. Qual era o nome daquele lugar
antes?
R: Luz (Gênesis 28:01-10)
24 .) Isaque mandou Jacó ir a casa de Betuel, avô dele, para se casar com uma de suas primas. Onde
morava Betuel?
R: Padã-Arã (Gênesis 28:01-2)
25 .) Qual era o nome da cidade de Betel antes de ser mudado por Jacó ?
R: Luz (Gênesis 28:19)
26 .) "Jacó, porém, ficou só; e lutava com ele um homem até o romper do dia" Aonde aconteceu essa luta?
R: Vale de Jaboque (Gênesis 32:22-24)
27 .) De regresso de Padã-Arã, Jacó teve um encontro com seu irmão Esaú. Depois foi para uma cidade na terra de
Canaã. Qual era o nome dessa cidade?
R: Siquém (Gênesis 33:1)
28 .) "Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a (?) e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te
apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão". Para onde Deus mandou que Jacó fosse?
R: Betel (Gênesis 35:1)
29 .) Ele era o preferido do pai e por isso odiado por seus irmãos. Foi vendido como escravo e levado para um país
estrangeiro. Para que país ele foi levado?
R: Egito (Gênesis 37:1)
30 .) José filho de Jacó, vendido como escravo por seus irmãos, tornou-se governador de um país
estrangeiro. Qual foi o país?
R: Egito (Gênesis 41:37-57)
31 .) A família de José, filho de Jacó, fugindo da fome, foi para o Egito. Lá chegando, foi-lhe dada a melhor terra
daquele país. Qual foi a terra do Egito onde Jacó e sua família foram morar?
R: Gósen (Gênesis 47:1)
32 .) Por ordem de Faraó, todos os meninos Judeus deveriam ser mortos, pelas parteiras, ao nascerem. Moisés foi
poupado e escondido até os três meses de idade. Onde ele foi colocado ao atingir aquela idade?
R: Rio Nilo (Êxodo 2:01-10)
33 .) Ao fugir do Egito, após matar um egípcio, para onde foi Moisés?
R: Terra de Midiã (Êxodo 2:01-11)
34 .) Onde o Anjo do Senhor apareceu a Moisés em forma de uma chama de fogo no meio de uma sarça ?
R: Monte Horebe (Êxodo 3:1-2)
35 .) O povo de Deus estava escravo. Deus chamou Moisés e disse-lhe: "Tira o meu povo de lá!" Onde estava o povo
escravizado?
R: Egito (Êxodo 3:Até cap 4)
36 .) Jetro, sogro de Moisés, foi ao seu encontro, levando sua esposa e seus dois filhos. Onde se deu o
encontro?
R: No deserto (Êxodo 18:1-5)
37 .) O povo de Deus estava caminhando pelo deserto, após saírem do Egito, rumo à terra prometida. Onde ele
chegou no terceiro mês?
R: Deserto de Sinai (Êxodo 19:1)
38 .) "No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao
deserto de Sinai". Onde Deus falou com Moisés?
R: Monte Sinai (Êxodo 19:1-3)
39 .) Qual terra é descrita como a terra da qual mana leite e mel ?
R: Canaã (Números 13:17,27)
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40 .) Qual monte os sidônios chama de Siriom e os amorreus chamam de Senir ?
R: Monte Hermom (Deuteronômio 3:9)
41 .) Qual rio é descrito no livro de Josué como o grande rio ?
R: Eufrates (Josué 1:4)
42 .) Josué preparava o povo para entrar na terra prometida. Havia, no entanto, uma cidade no seu caminho. Ele
mandou dois dos seus moços espiar a cidade. Lá eles receberam a proteção de uma prostituta chamada Raabe. Qual
era o nome dessa cidade?
R: Jericó (Josué 2:1)
43 .) Para qual cidade Josué enviou dois espias?
R: Jericó (Josué 2:3)
44 .) Para entrar na terra prometida o povo teve que atravessar um caudaloso rio. Qual era o seu nome?
R: Jordão (Josué 3:1)
45 .) Qual a cidade onde Josué ergueu um memorial com as doze pedras que retirou do Jordão?
R: Gilgal (Josué 4:20)
46 .) Uma forte cidade foi destruída pelo povo de Deus, sob o comando de Josué, pelo som de trombetas.
Qual foi esta cidade?
R: Jericó (Josué 6:1)
47 .) Josué amaldiçoou o homem que reconstruísse qual cidade ?
R: Jericó (Josué 6:26)
48 .) O povo de Deus sofreu uma inesperada derrota porque Acã cometeu o pecado do anátema. Em que cidade
aconteceu esta derrota?
R: Aí (Josué 7:1)
49 .) Depois de ter vencido o povo de Deus devido ao pecado de Acã, uma cidade foi totalmente destruída. Qual foi
esta cidade?
R: Aí (Josué 8:1)
50 .) Calebe reclamou de Josué sobre a herança a que teria direito conforme a promessa de Moisés. Josué achou
justa a sua reclamação e lhe deu um monte por herança. Como se chamava o monte?
R: Hebrom (Josué 14:1)
51 .) Como se chamava o monte Hebrom antes de pertencer a Calebe?
R: Quiriate-Arba (Josué 14:15)
52 .) Na saída do Egito o povo de Deus foi perseguido por Faraó até o mar, onde Deus abriu uma estrada pelo mar
para o povo passar a seco. Como se chamava este mar?
R: Mar Vermelho (Josué 23:6)
53 .) Jotão, filho de Gideão, fugindo de seu irmão Abimeleque, sobe a um monte, fala uma parábola e some. Em que
monte ele subiu?
R: Monte Gerizim (Juizes 9:7)
54 .) Ana era estéril. Orou a Deus e foi abençoada com um filho que recebeu o nome de Samuel. O menino foi
entregue ao sacerdote Eli para ser criado no templo, na presença do SenhoR: Onde ficava o templo onde Samuel foi
criado?
R: Siló (I Samuel 1:24)
55 .) Os filisteus haviam tomado a arca do Senhor das mãos do seu povo. Castigados por Deus, eles
devolveram-na. Para onde eles enviaram a arca?
R: Quiriate-Jearim (I Samuel 6:19-21)
56 .) Samuel reuniu todo o povo de Deus vinte anos após a devolução da arca pelos filisteus e orou ao
Senhor, intercedendo pelo povo. Onde foi que Samuel determinou que o povo se reunisse?
R: Mizpá (I Samuel 7:5)
57 .) Golias, o Gigante Filisteu era de qual cidade ?
R: Gate (I Samuel 17:4)
58 .) Qual é o nome da caverna para a qual Davi, fugindo de Saul, foi se esconder?
R: Adulão (I Samuel 22:1)
59 .) Onde Davi teve a oportunidade de matar Saul e ao invés disso cortou-lhe a orla do manto ?
R: Deserto de En-Gedi (I Samuel 24:1-4)
60 .) Samuel, filho de Elcana e Ana, juiz e sacerdote de Israel, faleceu e todo o povo se ajuntou e pranteou e o
sepultaram em sua casa. Onde ficava a casa de Samuel?
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R: Ramá (I Samuel 25:1)
61 .) Comovido com a morte de Samuel, logo depois do seu sepultamento, Davi se levantou e desceu ao deserto.
Para qual deserto ele foi?
R: Deserto de Parã (I Samuel 25:1)
62 .) Davi propôs no seu coração não combater contra Saul. Resolveu sair dos termos de Israel com os seus
seiscentos homens. Para onde ele foi?
R: Gate (I Samuel 27:1-3)
63 .) Com medo de um confronto com os filisteus, Saul consultou ao Senhor, mas o Senhor não respondeu. Então ele
resolveu consultar uma necromante. De onde era a necromante?
R: En-doz (I Samuel 28:7)
64 .) Davi cometeu o pecado do adultério com Bate-seba, esposa de Urias, seu oficial de guerra. Em que cidade ele
morava quando isso aconteceu?
R: Jerusalém (II Samuel 11:1-6)
65 .) Salomão, depois de ser ungido rei de Israel fez aliança com outro grande rei. De onde era esse rei?
R: Tiro (I Reis 5:1)
66 .) Salomão, no seu apogeu, recebeu a visita de uma importante rainha, a fim de prová-lo por enigmas. De onde era
ela?
R: Sabá (I Reis 10:1)
67 .) O Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o edomeu. De onde era ele?
R: Edon (I Reis 11:14)
68 .) Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, reinou em seu lugaR: Em que cidade ele foi coroado rei?
R: Siquém (I Reis 12:1)
69 .) Jeroboão havia fugido de Israel para não ser morto por Salomão. Para onde ele foi?
R: Egito (I Reis 12:2)
70 .) Asa era um rei que fazia o que era reto aos olhos de Deus. Onde ele reinou quarenta e um anos?
R: Jerusalém (I Reis 15:10)
71 .) Asa era um rei que fazia o que era reto aos olhos de Deus. No vigésimo ano de Jeroboão, rei de Israel. Onde Asa
começou a reinar?
R: Judá (I Reis 15:9-11)
72 .) Elias disse a Acabe: "Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá
orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra". Onde Elias habitava?
R: Gileade (I Reis 17:1)
73 .) Deus disse a Elias que havia ordenado a uma mulher viúva que o sustentasse. De onde era esta mulher?
R: Serepta (I Reis 17:9)
74 .) Elias fez uma longa viagem, de quarenta dias e quarenta noites, por determinação de Deus. Para onde ele foi?
R: Monte Horebe (I Reis 19:8)
75 .) O rei Bene-hadade ajuntou todo o seu exército e havia com ele trinta e dois reis, cavalos e carros, para atacar
Israel. De onde era o rei Bene-hadade?
R: Síria (I Reis 20:1)
76 .) Ele era um grande general. Seu nome era Naamã. Era portador de lepra. Para ser curado, Eliseu
mandou que ele se banhasse sete vezes no rio Jordão. De que país era ele?
R: Síria (II Reis 5:1)
77 .) Uma menina israelita, serva da esposa de Naamã, disse para sua senhora que conhecia um servo de Deus de
nome Eliseu, que podia curar o seu Senhor, que era portador de lepra. Onde se encontrava
Eliseu?
R: Samaria (II Reis 5:01-3)
78 .) O machado de um homem soltou o cabo e caiu num rio. Eliseu, profeta e homem temente a Deus, fez flutuar o
machado e o devolveu a homem. Em que rio aconteceu este milagre?
R: Rio Jordão (II Reis 6:01-7)
79 .) Quatro leprosos, expulsos da cidade de Samaria, foram em direção ao exército inimigo, em busca de alimento.
Lá chegando não encontraram nenhum soldado. Tinham fugido todos, deixando tudo. De onde era o exército fujão?
R: Síria (II Reis 7:01-3)
80 .) Quatro leprosos se dirigiram ao acampamento do exército sírio em busca de alimentos. Lá chegando
não encontraram nenhum soldado. Eles haviam fugido deixando tudo. De que cidade eram os leprosos?
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R: Samaria (II Reis 7:01-3)
81 .) O rei Joaz assumiu o reinado de Israel com sete anos de idade. Em que cidade ele reinou?
R: Jerusalém (II Reis 12:1)
82 .) O rei Acaz foi a uma cidade e ficou impressionado com o templo que viu. Enviou ao seu sacerdote Urias uma
figura do templo para que fosse feito um igual. Em que cidade foi o rei Acaz?
R: Damasco (II Reis 16:01-10)
83 .) Jeoiaquim, rei de Judá, foi servo de Nabucodonosor por três anos e depois se rebelou contra ele. De onde era o
rei Nabucodonosor?
R: Babilônia (II Reis 24:1)
84 .) Qual cidade foi também chamada de Jebus ?
R: Jerusalém (I Crônicas 11:4)
85 .) Salomão pediu ajuda ao rei Hurão para construção do templo do SenhoR: De que cidade era Hurão?
R: Tiro (II Crônicas 2:3)
86 .) De que país era o rei Ciro?
R: Pérsia (Esdras 1:2)
87 .) A rainha Vasti foi deposta do trono pelo rei Assuero, seu marido, por ter desobedecido uma ordem dele. Qual o
nome da capital do reino do rei Assuero?
R: Susã (Ester 1:1)
88 .) Houve um servo de Deus, chamado Jó, que o Senhor lhe permitiu que o diabo lhe tirasse tudo, menos a vida. De
onde era Jó?
R: Terra de Uz (Jó 1:1)
89 .) O profeta Isaías teve uma visão do céu a respeito do povo de Deus, nos dias dos reis: Uzias, Jotão, Acaz a
Ezequias. De onde era este povo?
R: Judá e Jerusalém (Isaías 1:1)
90 .) O profeta Isaías disse para o povo que Deus estava tirando o bordão e o cajado, isto é, todo o recurso de água e
de pão, de duas cidades. Quais as cidades que ele se referiu?
R: Jerusalém e Judá (Isaías 3:1)
91 .) Referindo-se a uma cidade, disse o profeta Isaías: "Uma cidade tropeçou. Porque a sua língua e as suas obras
eram contra o SenhoR: Qual era a cidade que tropeçou?
R: Jerusalém (Isaías 3:8)
92 .) Uma cidade caiu porque sua língua e suas obras eram contra o senhoR: Qual foi a cidade que caiu?
R: Judá (Isaías 3:8)
93 .) Ai da (?), a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. A que país se referiu
assim?
R: Assíria (Isaías 10:5)
94 .) Deus mandou que Isaías profetizasse contra uma cidade dizendo: "Eis que (?) será tirada, para não mais ser
cidade, e se tornará um montão de ruínas". A respeito de que cidade ele profetizou?
R: Damasco (Isaías 17:1)
95 .) "Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entra no (?); e os ídolos do (?) estremecerão diante
Dele, e o coração de seus habitantes se derreterá dentro de si". Sobre que país Isaías proferiu esta profecia?
R: Egito (Isaías 19:1)
96 .) "Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em (?). Em que
cidade estavam aqueles homens escarnecedores?
R: Jerusalém (Isaías 28:4)
97 .) "Por amor de (?) não me calarei". Sobre que monte Deus fez essa profecia, através do profeta Isaías?
R: Monte Sião (Isaías 62:1)
98 .) "Por amor de (?) não descansarei, até que sai a sua justiça como um resplendoR: Sobre qual cidade Deus fez
essa profecia através do profeta Isaías?
R: Jerusalém (Isaías 62:1)
99 .) O pecado de ( ? ) está escrito como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante está gravado na tábua do seu
coração e nas pontas dos seus altares. A qual cidade o Senhor fez esta referência, através do profeta Jeremias?
R: Judá (Jeremias 17:1)
100.) Qual lugar teve o seu nome mudado para "o vale da matança" ?
R: Tofete (Jeremias 19:6)
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101.) O rei Zedequias estava para ser atacado por um poderoso rei de uma poderosa nação. O Senhor enviou
Jeremias para falar com Zedequias. Qual era a nação que havia de atacar o rei Zedequias?
R: Babilônia (Jeremias 21:01-10)
102.) Qual cidade será chamada "O Senhor é a nossa Justiça" ?
R: Jerusalém (Jeremias 33:16)
103.) Onde estava localizado o rio Quebar nos dias de Ezequiel ?
R: Na terra dos caldeus (Ezequiel 1:3)
104.) No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou uma importante
cidade, e levou cativo o povo de Deus. Qual foi a cidade sitiada?
R: Jerusalém (Daniel 1:1)
105.) No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, Nabucodonosor sitiou Jerusalém. De que nação
Nabucodonosor era rei?
R: Babilônia (Daniel 1:1)
106.) No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, Jerusalém foi sitiada por NabucodonosoR: De que cidade
Jeoiaquim era rei?
R: Judá (Daniel 1:1)
107.) Para que país o povo de Judá, foi levado cativo, pelo rei Nabucodonosor?
R: Babilônia (Daniel 1:1-2)
108.) Para qual cidade Deus enviou Jonas, para que clamasse contra ela ?
R: Nínive (Jonas 1:2)
109.) O Senhor disse a um dos seus profetas "Levante-te e vai à grande cidade de ( ? ) e clama contra ela porque sua
malícia subiu até mim". Para que cidade o Senhor enviou o profeta?
R: Nínive (Jonas 1:2)
110.) A malícia de uma grande cidade subiu até o SenhoR: Deus mandou um profeta clamar contra ela. O seu rei e
todo o seu povo se arrependeram e receberam o perdão de Deus. Isto entristeceu o profeta. Qual o nome desta
cidade?
R: Nínive (Jonas 1:02-10)
111.) Desejando fugir da presença de Deus, para onde Jonas foi ?
R: Tarsis (Jonas 1:3)
112.) Jonas recebeu uma missão de Deus para clamar contra uma grande cidade. Jonas não concordou com Deus e
resolveu fugir para outra cidade. Em que cidade ele pegou um navio para fugir de Deus?
R: Jope (Jonas 1:3)
113.) O Senhor determinou que um profeta fosse pregar numa grande cidade. Para que cidade o profeta
resolveu fugir?
R: Társis (Jonas 1:3)
114.) Uma jovem virgem foi visitada por um anjo que lhe disse que ela daria à luz a um menino que seria o salvador
do mundo. De que cidade era ela?
R: Nazaré (Mateus 1:20)
115.) Onde Jesus nasceu ?
R: Belém (Mateus 2:1)
116.) Na tentativa de matar Jesus, Herodes mandou matar todos os meninos de até dois anos de idade. Um anjo
mandou que José e Maria fugissem. Para onde eles foram com o menino?
R: Egito (Mateus 2:13-15)
117.) Onde Jesus foi criado e viveu sua juventude ?
R: Nazaré (Mateus 2:19-23)
118.) Para que cidade José e Maria foram quando voltaram do Egito com o menino Jesus?
R: Nazaré (Mateus 2:22)
119.) João, o batista, pregava o arrependimento dos pecados. Dizia ele: "arrependei-vos porque é chegado o reino
dos céus". Onde ele iniciou o seu ministério de pregação?
R: Deserto da Judéia (Mateus 3:1-2)
120.) Após o seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Para onde Jesus foi levado?
R: Para o deserto (Mateus 4:1-11)
121.) Jesus tomou conhecimento que João estava preso e retirou-se para a Galiléia. Para qual cidade ele foi?
R: Cafarnaum (Mateus 4:13)
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122.) Jesus andava ao longo de um maR: Viu dois irmãos pescadores, Pedro e André e disse-lhes: "Vinde após mim
e eu vos farei pescadores de homens". Nas margens de que mar Jesus andava?
R: Mar da Galiléia (Mateus 4:18-19)
123.) Em qual montanha Jesus pronunciou o "Sermão do Monte" ?
R: Não se sabe (Mateus 5:ate cap. 8)
124.) Disse Jesus: "Um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa". Em que cidade
ele estava quando fez este pronunciamento?
R: Nazaré da Galiléia (Mateus 13:54-58)
125.) Disse Jesus aos seus discípulos: "Quem, dizem os homens, ser o Filho do Homem"? Onde Jesus se encontrava
quando fez esta pergunta aos seus discípulos?
R: Nas regiões de Cesaréia de Filipos (Mateus 16:13)
126.) Jesus chamou Pedro, João e Tiago e foram para um determinado lugar: Lá, Jesus se transfigurou e apareceram
diante deles Elias e Moisés. Onde isto aconteceu?
R: Num alto monto ou No monte da transfiguração (Mateus 17:1)
127.) Perguntaram a Pedro: "O vosso mestre não paga as didrácmas?" Em que cidade isto aconteceu?
R: Cafarnaum (Mateus 17:24)
128.) Jesus ia passando e dois cegos clamavam: "Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós". Em qual cidade
eles se encontravam?
R: Jericó (Mateus 20:29-34)
129.) Onde está localizado "Betfage" ?
R: No monte das Oliveiras (Mateus 21:1)
130.) Jesus, montado num jumentinho, entrou triunfalmente numa cidade. Qual foi a cidade que teve o privilégio de
promover este acontecimento histórico?
R: Jerusalém (Mateus 21:01-11)
131.) Depois de expulsar todos os que vendiam e compravam no templo, disse Jesus: "Está escrito: a minha
casa será chamada casa de oração; Vós, porém, a fazeis covil de salteadores". Em que cidade está
estava templo?
R: Jerusalém (Mateus 21:01-12)
132.) Depois de expulsar os que vendiam e compravam no templo em Jerusalém, Jesus saiu da cidade. Para onde ele
foi?
R: Betânia (Mateus 21:01-12)
133.) Onde Jesus passou a noite após sua entrada triunfal em Jerusalém ?
R: Betânia (Mateus 21:17)
134.) Onde os discípulos estavam quando perguntaram a Jesus sobre qual seria o sinal de sua vinda e do fim do
mundo ?
R: Monte das Oliveiras (Mateus 24:3)
135.) Jesus estava na casa de Simeão, leproso, veio uma mulher e derramou sobre a sua cabeça um vaso de
alabastro, cheio de bálsamo. Em que cidade morava Simeão, o leproso?
R: Betânia (Mateus 26:1-6)
136.) Para onde Jesus foi com seus discípulos após a última ceia ?
R: Monte das Oliveiras (Mateus 26:30)
137.) Onde Jesus se encontrava orando quando, por duas vezes, encontrou seus discípulos dormindo?
R: Jardim do Getsêmani (Mateus 26:36-46)
138.) Onde Jesus estava com seus discípulos quando foi traído por Judas?
R: Jardim do Getsêmani (Mateus 26:47-56)
139.) Como se chamava o local onde Jesus foi crucificado?
R: Gólgota ou Caveira (Mateus 27:33)
140.) Jesus marcou um encontro com seus discípulos em um monte, quando ele iria se separar deles e voltar para o
pai. Onde ficava este monte?
R: Galiléia (Mateus 28:16)
141.) Em que rio Jesus foi batizado ?
R: Jordão (Marcos 1:9)
142.) Em qual cidade Jesus curou um paralítico que chegou até Ele pelo telhado?
R: Cafarnaum (Marcos 2:01-12)
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143.) Em que cidade Jesus foi rejeitado?
R: Nazaré (Marcos 6:1-6)
144.) Jesus curou uma menina endemoniada sem tê-la presente. Em que região ele estava quando operou este
milagre?
R: Região de Tiro (Marcos 7:24-30)
145.) Jesus curou um homem que era surdo e gago. Onde residia este homem?
R: Sidom (Marcos 7:31-37)
146.) Jesus curou um homem que era cego. Depois perguntou-lhe: "Vê alguma coisa?" E, levantando ele os olhos,
disse: "Estou vendo os homens; porque como árvores os vejo andando". Em que cidade foi operado este milagre?
R: Betsaida (Marcos 8:22-25)
147.) Jesus ia a caminho com seus discípulos e os interrogou dizendo-lhes: "Quem, dizem os homens, que eu sou?"
Para onde Jesus estava indo?
R: Cesaréia de Filipos (Marcos 8:27)
148.) Jesus transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João? Onde aconteceu este fenômeno?
R: No monte da transfiguração (Marcos 9:1-2)
149.) Disse Jesus aos seus discípulos: "Ide a aldeia que está defronte de vós e logo que nela entrardes,
encontrareis preso um jumentinho, em que, ainda ninguém montou; desprenda-o e trazei-o". Jesus usou aquele
jumentinho para entrar em qual cidade?
R: Jerusalém (Marcos 11:01-11)
150.) Jesus amaldiçoou uma figueira porque ele não tinha frutos. Para onde Jesus estava indo?
R: Jerusalém (Marcos 11:01-12)
151.) Jesus amaldiçoou uma figueira porque ele não tinha frutos. De onde ele estava vindo?
R: Betânia (Marcos 11:01-12)
152.) "E tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do
Senhor". Em que cidade Jesus recebeu essa aclamação?
R: Jerusalém (Marcos 11:01-9)
153.) Após a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus saiu com seus discípulos. Para onde eles foram?
R: Betânia (Marcos 11:11)
154.) Os escribas queriam saber com que autoridade Jesus operava os milagres. Jesus respondeu-lhes com uma
pergunta: "O batismo de João era dos céus ou dos homens?" Em qual cidade estava Jesus quando ouve este
confronto?
R: Jerusalém (Marcos 11:27-30)
155.) Uma mulher derramou sobre a cabeça de Jesus uma vaso cheio de bálsamo cheio de nardo puro, de grande
preço. Em que cidade se deu este fato?
R: Betânia (Marcos 14:3)
156.) Jesus foi crucificado e por cima dele estava escrito o título da sua acusação: O Rei dos Judeus. Em que lugar
Jesus foi crucificado?
R: Gólgota (Marcos 15:21-26)
157.) Um homem chamado José ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o Reino de Deus,
providenciou o sepultamento do corpo de Jesus. De onde ele era?
R: Arimatéia (Marcos 15:42-47)
158.) Lucas escrevendo a Teófilo fala sobre Jesus, seu ministério e a ordem que ele deu aos seus discípulos,
ordenando que eles não se ausentassem da cidade até que se cumprisse a promessa do Pai. Em que cidade eles
estavam?
R: Jerusalém (Lucas 1:01-4)
159.) Maria, a mulher mais agraciada, morava na cidade de Nazaré, quando foi informada pelo anjo Gabriel que ela
seria a mãe de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Em que região ficava a cidade de Nazaré?
R: Galiléia (Lucas 1:26)
160.) Onde estava Maria quando o Anjo do Senhor apareceu e lhe deu a noticia que teria um filho chamado Jesus ?
R: Nazaré (Lucas 1:26-27)
161.) Onde moravam Zacarias e Isabel, pais de João, o Batista ?
R: Região montanhosa da cidade de Judá (Lucas 1:39-40)
162.) Na história da humanidade houve um grande acontecimento que foi chamado de "O dia de
pentecostes". Em que cidade isso aconteceu?
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R: Jerusalém (Lucas 2:1)
163.) Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo fosse recenciado. Este
primeiro recenciamento foi feito quando Quirino era governador de que pais?
R: Síria (Lucas 2:01-2)
164.) José e Maria tiveram que viajar de Nazaré da Galiléia para a cidade de Belém, para se alistarem. Em
Belém Jesus nasceu. Em que região ficava a cidade de Belém?
R: Judéia (Lucas 2:4)
165.) José e Maria tiveram que viajar para uma cidade para se alistarem. Lá Jesus nasceu. Em que cidade eles
moravam?
R: Nazaré (Lucas 2:4)
166.) Para onde Maria levou o recém-nascido Jesus, quando cumpriram-se os dias da purificação, segundo a Lei de
Moisés ?
R: Jerusalém (Lucas 2:22)
167.) Depois da morte de Herodes comido por vermes, Barnabé e Saulo voltaram trazendo com eles João Marcos.
Para qual cidade eles voltaram?
R: Jerusalém (Lucas 2:23-25)
168.) Havia um homem cujo nome era Simeão, este homem justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel;
e o Espirito Santo estava sobre ele. De que cidade era ele?
R: Jerusalém (Lucas 2:25)
169.) Depois de três dias sendo procurado, Jesus foi encontrado num templo em Jerusalém. Para onde ele deveria ter
ido com os seus pais terrenos?
R: Nazaré da Galiléia (Lucas 2:39)
170.) José e Maria iam de volta para Nazaré, quando notaram a falta do menino Jesus, voltara para procurálo. Em
que cidade ele foi encontrado?
R: Jerusalém (Lucas 2:39-52)
171.) Depois de ser expulso da cidade de Nazaré, Jesus foi para uma outra cidade da Galiléia onde ensinava nas
sinagogas no sábado. Qual o nome dessa cidade?
R: Cafarnaum (Lucas 4:31)
172.) José, também conhecido como Barnabé, vendeu um campo de sua propriedade e colocou o preço aos pés dos
discípulos. Barnabé era natural de onde?
R: Ilha de Chipre (Lucas 4:36-37)
173.) Os discípulos passaram toda a noite pescando e não pegaram nenhum peixe. Jesus chegou e realizou um
grande milagre proporcionando-lhes uma farta pescaria. Onde Jesus se encontrou com os seus discípulos?
R: Junto ao Lago Genezaré (Lucas 5:1)
174.) Pela fé de um centurião Jesus curou o seu criado que estava enfermo sem tê-lo em sua presença. Em que cidade
Jesus operou este milagre?
R: Cafarnaum (Lucas 7:01-10)
175.) Em qual cidade Jesus ressuscitou o filho de uma viúva?
R: Naim (Lucas 7:01-11)
176.) Após a morte de Estevão levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Para onde foram
dispersos os seguidores de Cristo?
R: Regiões da Judéia e Samaria (Lucas 8:1)
177.) Após a morte de Estevão, os discípulos de Jesus foram dispersos. Para onde foi Filipe?
R: Samaria (Lucas 8:1-5)
178.) Filipe pregava em Samaria e muitas pessoas se decidiam. Mas um anjo do Senhor mandou que Filipe se
retirasse da cidade. Para onde Filipe foi?
R: Para um caminho deserto que ligava Jerusalém a Gaza (Lucas 8:26)
179.) Filipe recebeu a ordem do Senhor, através de um anjo, e foi para o caminho de casa que estava deserto. De
repente apareceu uma carruagem. Ele evangelizou um Eunuco. De onde o Eunuco?
R: Etiópia (Lucas 8:26-40)
180.) Após batizar o Eunuco que ele havia evangelizado, Filipe for arrebatado pelo Espirito do Senhor. Em que
lugar ele foi deixado pelo Espirito?
R: Azoto (Lucas 8:39-40)
181.) Após ter sido deixado em Azoto pelo Espirito do Senhor, Filipe foi evangelizando todas as cidade. Onde ele
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foi parar?
R: Cesaréia (Lucas 8:40)
182.) Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: sai, e retira-te daqui porque Herodes quer
matar-te. Em que cidade Jesus estava?
R: Jerusalém (Lucas 13:31)
183.) Depois de ter sidos presos e açoitados em Filipos foram libertados e foram para a casa de Lídia. Para onde eles
foram depois?
R: Tessalônica (Lucas 17:1)
184.) Indo Jesus para Jerusalém no caminho curou dez leprosos. Onde Jesus operou este milagre?
R: Na divisa entre a Samaria e a Galiléia. (Lucas 17:11)
185.) Jesus chegou numa cidade e lhe acompanhava uma grande multidão. Um homem de pequena estatura subiu
numa árvore para poder ver Jesus. Qual era o nome da cidade?
R: Jericó (Lucas 19:1-10)
186.) "Ao que ele respondeu: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão! "E quando chegou perto e viu a
cidade, chorou sobre ela". Qual é esta cidade?
R: Jerusalém (Lucas 19:40-41)
187.) Jesus foi com os seus discípulos a um monte oraR: Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: "Orai, para que
não entreis em tentação". Qual o nome desse monte?
R: Monte das Oliveiras (Lucas 22:39-40)
188.) Jesus, após a sua ressurreição, encontrou-se com dois discípulos. Um deles chamava-se Cléopas, mas eles não
reconheceram a Jesus. De onde eram esses discípulos?
R: Emaús (Lucas 24:13-35)
189.) Dois discípulos retornavam para a sua aldeia constrangidos com o acontecido com Jesus. O mestre se
aproximou deles e foram juntos até a casa deles mas eles não reconheceram o mestre. De que aldeia eram eles?
R: Emaús (Lucas 24:13-35)
190.) Jesus foi levado para o céu a vista dos seus discípulos. Em que cidade isso aconteceu?
R: Betânia (Lucas 24:50-51)
191.) Depois de verem Jesus subir para o céu em Betânia, os discípulos o adoraram e voltaram com grande jubilo.
Para onde eles voltaram?
R: Jerusalém (Lucas 24:50-53)
192.) Jesus iniciou o seu ministério realizando um milagre numa festa de casamento. Onde foi realizada a festa?
R: Caná da Galiléia (João 2:1)
193.) Onde estava Jesus quando transformou água em vinho ?
R: Jerusalém (João 2:01-11)
194.) Em que lugar Jesus operou o milagre da transformação da água em vinho?
R: Caná da Galiléia (João 2:01-12)
195.) Depois de transformar água em vinho Jesus saiu de Caná da Galiléia acompanhado da sua mãe, seus irmãos e
seus discípulos. Para onde eles foram?
R: Cafarnaum (João 2:12)
196.) Quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que
João, partiu para a Galiléia. De onde partiu Jesus?
R: Da Judéia (João 4:3)
197.) Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais
discípulos do que João, deixou a Judéia. Para onde foi Jesus?
R: Galiléia (João 4:3)
198.) Quando Jesus deixou a Judéia e partiu para a Galiléia, parou junto ao poço de Jacó. Onde os seus discípulos
foram comprar comida?
R: Na cidade de Sicar (João 4:5)
199.) Em que cidade estava o poço de Jacó ?
R: Sicar (João 4:5)
200.) Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Parou junto ao poço de Jacó enquanto os seus discípulos foram a
Sicar comprar comida. Em que região ficava a cidade de Sicar?
R: Samaria (João 4:5)
201.) Em qual fonte estava a mulher samaritana quando Jesus a encontrou ?
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R: Na Fonte de Jacó (João 4:6)
202.) Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia, passando por Sicar, uma cidade de Samaria. Na viagem Jesus
encontrou uma mulher samaritana com a qual manteve um logo diálogo. Em que lugar aconteceu esse encontro?
R: Poço de Jacó (João 4:6)
203.) Onde estava o filho do oficial do rei que estava doente ?
R: Cafarnaum (João 4:46)
204.) Jesus curou um homem no tanque de Betesda, que há 38 anos estava ali aguardando pelo milagre. Em que
cidade ficava esse tanque?
R: Jerusalém (João 5:1)
205.) Qual era o nome hebraico do tanque que se localizava perto da porta das ovelhas em Jerusalém?
R: Betesda (João 5:2)
206.) Quantos alpendres haviam no tanque de Betesda ?
R: Cinco (João 5:2)
207.) Jesus atravessou o Mar da Galiléia e o seguiu uma grande multidão. Qual era o outro nome do Mar da
Galiléia?
R: Tiberíades (João 6:1)
208.) Para onde os discípulos estavam indo quando encontraram com Jesus andando sobre o mar ?
R: Cafarnaum (João 6:17)
209.) Trouxeram uma mulher pega em adultério para ser condenada por Jesus. Onde Jesus havia passado a noite?
R: Monte das Oliveiras (João 8:1)
210.) Onde morava Lázaro?
R: Betânia (João 11:1)
211.) Em qual cidade viviam Maria, Marta e Lázaro ?
R: Betânia (João 11:1)
212.) Qual era a distância entre Jerusalém e Betânia?
R: 15 estádios (João 11:18)
213.) Onde era o sepulcro de Lázaro?
R: Numa caverna (João 11:38)
214.) Jesus partiu de Betânia e foi aclamado por uma grande multidão em uma grande cidade da sua época. Qual foi
essa cidade?
R: Jerusalém (João 12:1-12)
215.) Um membro do Sinédrio, chamado José providenciou o sepultamento do corpo de Jesus. De onde ele era?
R: Arimatéia (João 19:38-42)
216.) Em qual mar, Jesus operou o milagre da super pescaria?
R: Mar de Tiberíades (João 21:1)
217.) Jesus na sua última aparição aos seus discípulos, junto ao mar, um deles estava nu e se jogou na
água. Em que mar isso aconteceu?
R: Mar de Tiberíades (João 21:01-7)
218.) Depois que Jesus ressuscitou Ele mandou que os discípulos fossem esperar a descida do Espirito Santo em
qual cidade ?
R: Jerusalém (Atos 1:4)
219.) Onde aconteceu a ascensão de Cristo ?
R: Monte das Oliveiras (Atos 1:09-12)
220.) Depois de Jesus subir para o Céu, para onde os discípulos foram ?
R: Jerusalém (Atos 1:12)
221.) Em qual cidade o apostolo Paulo foi apedrejado ?
R: Listra (Atos 4:08,19)
222.) Em que cidade estava Filipe quando Deus mandou que fosse ao encontro do eunuco etíope ?
R: Samaria (Atos 8:05,26)
223.) Onde se deu a conversão de um Eunuco?
R: No caminho entre Jerusalém e Gaza (Atos 8:26-40)
224.) Para qual cidade Filipe foi arrebatado depois de evangelizar o eunuco etíope ?
R: Azoto (Atos 8:39-40)
225.) Saulo, o maior perseguidor dos cristãos, pediu carta para Damasco, para prender os cristãos. Em que cidade
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ele estava?
R: Jerusalém (Atos 9:1)
226.) Para que cidade Saulo pediu carta para perseguir os cristãos?
R: Damasco (Atos 9:2)
227.) Saulo, homem religioso e temente a Deus, era o maior perseguidor dos cristãos. Para onde ele pediu carta
prender os cristãos?
R: Damasco (Atos 9:2)
228.) Para onde Saulo estava indo quando se converteu ?
R: Damasco (Atos 9:3)
229.) Onde se deu o primeiro encontro de Saulo com Jesus Cristo?
R: No caminho para Damasco (Atos 9:03-06)
230.) Saulo saiu de Jerusalém para Damasco, para prender os Cristãos. No caminho teve um maravilhoso encontro
com Jesus. Para onde ele foi levado cego?
R: Damasco (Atos 9:8)
231.) Para qual cidade Saulo foi conduzido após se encontrar com Jesus no Caminho de Damasco ?
R: Damasco (Atos 9:08-09)
232.) Saulo de maior perseguidor dos cristãos passou a ser o maior perseguido por ter se tornado um cristão. De que
cidade era Saulo?
R: Tarso (Atos 9:11)
233.) Onde Paulo se converteu ?
R: Estrada de Damasco (Atos 9:11)
234.) Saulo, o grande perseguidor dos cristãos começou o seu ministério de cristão pregando nas sinagogas. Em que
cidade Saulo começou a pregar a Cristo?
R: Damasco (Atos 9:19-20)
235.) Pasmados com o novo Saulo os judeus de Damasco intentaram matá-lo. Para onde Saulo foi levado?
R: Jerusalém (Atos 9:19-26)
236.) Tendo deixado Jerusalém, onde corria perigo de vida, Saulo foi acompanhado pelos discípulos até Cesaréia.
Para onde ele foi enviado após chegar em Cesaréia?
R: Tarso (Atos 9:30)
237.) Correndo perigo de vida em Jerusalém, Saulo foi retirado da cidade pelos discípulos. Até onde eles os
acompanharam?
R: Cesaréia (Atos 9:30)
238.) Um homem chamado Enéias foi curado por Pedro após oito anos de enfermidade. Em que cidade houve este
milagre?
R: Lida (Atos 9:32-35)
239.) Qual o nome da cidade onde Pedro ressuscitou uma discípula chamada Tabita -Dorcas?
R: Jope (Atos 9:32-41)
240.) Tabita estava enferma e faleceu. Mandaram chamar Pedro. Ele veio e ressuscitou Tabita em nome de Jesus.
Onde Pedro estava?
R: Lida (Atos 9:38-40)
241.) Havia um homem, chamado Cornélio, centurião romano, religioso e temente a Deus, mas que não conhecia
Jesus. De onde ele era?
R: Cesaréia (Atos 10:1)
242.) Um anjo apareceu a Cornélio, centurião romano, piedoso e temente a Deus, e disse-lhe: agora mande chamar
Pedro. Onde estava Pedro?
R: Jope (Atos 10:01-5)
243.) Pedro estava na casa de Simão, curtidor, quando recebeu os emissários de Cornélio. Onde morava Simão,
curtidor?
R: Jope (Atos 10:05-06)
244.) Em qual cidade estava Pedro quando foi arrebatado dos sentidos da visão, e viu um vaso como um grande
lençol que descia do céu ?
R: Jope (Atos 11:5)
245.) Em qual cidade os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos?
R: Antioquia (Atos 11:26)
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246.) Alguns gregos desejavam ver Jesus. Recorreram a Filipe para interceder por eles. De que cidade era Filipe?
R: Betsaida (Atos 12:20-21)
247.) Onde está localiza a cidade de Pafos ?
R: Ilha de Chipre (Atos 13:04-6)
248.) Na peregrinação empreendida por Barnabé e Saulo, desde Antioquia, Selêucia, Chipre e Salamina, eles
conhecem um mago chamado Bar-Jesus, também conhecido por Elimas. De que cidade era Elimas, o encantador?
R: Pafos (Atos 13:6)
249.) "Barnabé e Saulo acharam um certo mago, falso profeta, chamado Bar-Jesus, que estava com o
procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e a Saulo e mostrou desejo de ouvir a
palavra de Deus. Em que cidade houve esse encontro?
R: Pafos (Atos 13:06-7)
250.) Enquanto os profetas e mestres ministravam perante o Senhor em Jerusalém, disse o Espirito Santo: "Separaime a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Onde os profetas e mestres estavam?
R: Antioquia (Atos 13:1-2)
251.) Havia em Antioquia profetas e mestre. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam; disse o
Espirito Santo: "Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado". Para onde o Espirito Santo os
enviou?
R: Selêucia (Atos 13:1-4)
252.) Tendo o Espirito Santo enviado Barnabé e Saulo para Selêucia, depois eles seguiram viagem. Para onde eles
navegaram?
R: Chipre (Atos 13:1-4)
253.) Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, na viagem João Marcos se separou deles. Onde eles
estavam quando houve a separação?
R: Perge, na Panfilia (Atos 13:13)
254.) Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge, na Panfília. João Marcos, porém,
apartando-se deles voltou. Para onde ele foi?
R: Jerusalém (Atos 13:13)
255.) Paulo e seus companheiros partiram de Perge, na Panfília, chegaram a uma cidade e entrando na sinagoga, no
dia de Sábado, sentaram-se. Em que cidade eles chegaram?
R: Antioquia da Pisídia (Atos 13:14)
256.) Paulo e seus companheiro pregavam para uma grande multidão de judeus e de gregos. Mas os judeus
incrédulos excitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Em que cidade houve este acontecimento?
R: Icônio (Atos 14:1)
257.) Em Icônio os discípulos, liderados por Paulo, pregava ousadamente. Os Jesus incitaram os gentios contra
eles. Sabendo que havia um motim tanto de gentios como dos judeus, contra eles fugiram. Para onde eles foram?
R: Listra e Derbe (Atos 14:01-6)
258.) Em que cidade Paulo e Barnabé foram tomados pelo povo como deuses?
R: Listra (Atos 14:01-8)
259.) Paulo fitando os olhos em um homem aleijado dos pés, coxo de nascença e que nunca tinha andado, e vendo
que tinha fé para ser curado, disse em alta voz. "Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava". Em que
cidade Paulo operou esse milagre?
R: Listra (Atos 14:08-10)
260.) Tendo Paulo curado um homem coxo de nascença, ele o seu companheiro Barnabé foram tomados como
deuses pela população. Em que cidade isso aconteceu?
R: Listra (Atos 14:08-12)
261.) Em listra, Paulo e Barnabé, foram tomados pela multidão, como sendo deuses. Que deus era cada um deles?
R: Barnabé, o deus Júpiter e Paulo, o deus Mercúrio (Atos 14:12)
262.) Depois de terem sidos tomados como deuses, por ter Paulo curado um homem coxo de nascença, em Listra,
Paulo foi apedrejado a arrastado para fora da cidade como se tivesse morto. Para onde foram Paulo e Barnabé no dia
seguinte?
R: Derbe (Atos 14:20)
263.) Depois de anunciar o evangelho em Derbe, Paulo e Silas voltaram percorrendo as mesmas cidades. Por quais
cidades eles haviam passado antes de chegar a Derbe?
R: Listra, Icônio e Antioquia (Atos 14:21)
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264.) Na segunda viagem missionária de Paulo houve uma grande contenda entre Paulo e Barnabé. Eles se
separaram. Para onde Barnabé navegou levando João Marcos?
R: Chipre (Atos 15:36-39)
265.) Paulo na sua segunda viagem missionária, teve uma desentendimento com Barnabé e se separaram. Para onde
Paulo foi levando Silas?
R: Síria e Cilicia (Atos 15:36-41)
266.) Onde estava Pedro quando foi citado pela última vez no livro de Atos ?
R: Jerusalém (Atos 15:Todos)
267.) Em qual cidade houve a conversão de um carcereiro?
R: Filipos (Atos 16:01-12)
268.) Em que cidade Paulo e Silas foram presos porque Paulo expulsou um espírito imundo de uma jovem?
R: Tiatira (Atos 16:01-12)
269.) Em que cidade Paulo e Silas estavam presos quando houve um grande estrondo e as paredes do
cárcere caíram?
R: Filipos (Atos 16:01-12)
270.) "De noite apareceu a Paulo esta visão: estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa à
Macedônia e ajuda-nos. Em que cidade estava Paulo?
R: Trôade (Atos 16:09-11)
271.) Paulo estava em Trôade quando teve a visão que dizia: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Antes de chegar a
Filipos, na Macedônia, por onde Paulo passou?
R: Samotrácia e Neápolis (Atos 16:09-11)
272.) Qual era a cidade natal de Lídia?
R: Tiatira (Atos 16:14)
273.) Em que cidade Paulo pregava quando se referiu ao deus desconhecido?
R: Atenas (Atos 16:23)
274.) Paulo e Silas partiram de Filipos para Tessalônica. Antes de chegar a Tessalônica, por onde eles
passaram?
R: Anfípolis e Apolônia (Atos 17:1)
275.) Em Tessalônica Paulo e Silas correram perigo de vida. Contaram com a proteção de Jáson e foram soltos. Para
qual cidade eles foram enviados pelos discípulos?
R: Beréia (Atos 17:01-10)
276.) Onde Paulo estava quando seu Espirito se comoveu por ver a cidade entregue a idolatria ?
R: Atenas (Atos 17:16)
277.) Paulo e Silas chegaram a uma cidade muito religiosa. Um fato lhes chamou a atenção. Um templo dedicado ao
"Deus desconhecido". Qual o nome dessa cidade?
R: Atenas (Atos 17:16-23)
278.) Em qual cidade estava localizado o Areópago ?
R: Atenas (Atos 17:22)
279.) Depois de pregar no Areópago em Atenas e fazer referência ao Deus desconhecido, para onde foram Paulo e
Silas?
R: Corinto (Atos 18:1)
280.) Paulo e Silas chegando em Corinto encontraram Áquila e Priscila. De onde o casal havia vindo?
R: Itália (Atos 18:2)
281.) Paulo partiu de Corinto navegando para a Síria levando com ele Priscila e Áquila. Na viagem raspou a sua
cabeça. Em que cidade ele teve a sua cabeça raspada?
R: Cencréia (Atos 18:18)
282.) Depois de raspar a sua cabeça em Cencréia, Paulo prosseguiu viagem com Áquila e Priscila. Em qual cidade
eles se separaram?
R: Éfeso (Atos 18:19)
283.) Paulo tendo se separado de Priscila e Áquila em Éfeso, ficou ali por pouco tempo. Para onde ele foi depois?
R: Cesaréia (Atos 18:22)
284.) Paulo se separou de Áquila e Priscila em Éfeso. Depois foi para Cesaréia e de lá para Jerusalém. De Jerusalém
para onde ele foi?
R: Antioquia (Atos 18:22)
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285.) Paulo saiu de Antioquia para empreender a sua terceira viagem missionária. Por onde ele iniciou esta viagem
de fortalecimento as igrejas que ele havia organizado?
R: Região da Galácia e da Frigia (Atos 18:23)
286.) Apólo, natural de Alexandria era homem poderoso e eloqüente nas escrituras. Onde ele se encontrou com
Áquila e Priscila?
R: Éfeso (Atos 18:24-28)
287.) Apólo estava em Éfeso e pregava ousadamente a Cristo mas só conhecia o Batismo de João. Áquila e Priscila
se aproximaram dele e lhe esclareceu melhor sobre o caminho de Deus. De que cidade era Apólo?
R: Alexandria (Atos 18:24-28)
288.) Apólo, natural de Alexandria, homem eloqüente e poderosa nas escrituras falava ousadamente do Espírito em
Éfeso. Para que cidade ele foi com uma carta de recomendação de Áquila e Priscila?
R: Acaia (Atos 18:27)
289.) Paulo chegou numa cidade e perguntou aos discípulos locais: recebestes vós o Espirito Santo quando crestes?
Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espirito Santo. Em que cidade aconteceu este fato?
R: Éfeso (Atos 19:1-2)
290.) De qual cidade era Demétrio, o ourives?
R: Éfeso (Atos 19:23-41)
291.) Qual cidade era conhecida como o templo da deusa Diana ?
R: Éfeso (Atos 19:35)
292.) Vencido o alvoroço causado por Demétrio em Éfeso, Paulo reuniu os discípulos e se despediu deles. Para onde
Paulo foi?
R: Macedônia (Atos 20:1)
293.) Paulo despediu-se dos discípulos em Éfeso e foi para a Macedônia. Para onde ele foi depois?
R: Grécia (Atos 20:2)
294.) Paulo passou três meses na Grécia e voltou para a Macedônia. Todavia não era esta a sua intenção. Para onde
Paulo havia planejado ir?
R: Síria (Atos 20:3)
295.) Paulo passou três meses na Grécia e planejou ir para Síria mas mudou de planos. Para onde ele foi?
R: Macedônia (Atos 20:3)
296.) Um grupo de discípulos viajaram cinco dias, partindo de Filipos, e se encontraram com Paulo e ficaram juntos
sete dias. Onde eles se encontraram?
R: Trôade (Atos 20:6)
297.) Paulo encontrou-se com um grupo de discípulos em Trôade e passaram juntos sete dias. De onde vieram estes
discípulos?
R: Filipos (Atos 20:6)
298.) Um grupo de discípulos, depois de viajar cinco dias, encontrou-se com Paulo em Trôade, onde
permaneceram juntos por sete dias. De onde eles vieram?
R: Filipos (Atos 20:6)
299.) Onde Paulo proferiu um sermão tão longo que um jovem chamado Êutico adormeceu e caiu da janela?
R: Trôade (Atos 20:06-09)
300.) Um grupo de discípulos saiu de Filipos e encontrou com Paulo e passaram sete dias juntos. Em que cidade se
deu este encontro?
R: Trôade (Atos 20:3-6)
301.) "Alvoroçou-se toda a cidade e houve ajuntamento do povo; e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do
templo, e logo as portas se fecharam". Em que cidade Paulo estava?
R: Jerusalém (Atos 20:30)
302.) Em que país Paulo e outros homens se ajoelharam e oraram na praia?
R: Tiro (Atos 21:03-5)
303.) Paulo, ameaçado de morte, foi transferido da fortaleza onde estava preso, para que cidade?
R: Cesaréia (Atos 23:01-12)
304.) Paulo estava preso em uma fortaleza em Jerusalém. Mesmo assim os Judeus procurava matá-lo. Para onde as
autoridades romanas enviaram Paulo?
R: Cesaréia (Atos 23:01-12)
305.) Paulo estava preso e tendo recebido a visita de Festo, apelou para CésaR: Onde Paulo estava preso?
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R: Cesaréia (Atos 25:01-06)
306.) Paulo estava preso. Recebeu a visita do rei Agripa e sua esposa Berenice. O rei permitiu que Paulo fizesse a
sua própria defesa. No final disse o rei a Paulo: "Por pouco me persuades a fazer-me cristão. Onde Paulo estava
preso?
R: Cesaréia (Atos 26:1)
307.) Paulo estava preso em Cesaréia. Foi mandando de lá para Roma. Onde ele pegou o navio para a Itália?
R: Mirra, na Lícia (Atos 27:5)
308.) Paulo viajando para Roma, como prisioneiro, sofreu um naufrágio. Onde ele foi para com todos os
passageiros e a tripulação do navio?
R: Ilha de Malta (Atos 28:1)
309.) Na sua viagem para Roma, Paulo sofreu um naufrágio. Em que lugar foi parar?
R: Ilha de Malta (Atos 28:1)
310.) Onde Paulo morou por dois anos, numa casa que alugara, pregando sobre o reino de Deus e ensinando sobre
Jesus Cristo ?
R: Roma (Atos 28:16-30)
311.) No livro do Apocalipse, onde as sete igrejas estão localizadas ?
R: Ásia (Apocalipse 1:4)
312.) Onde João se encontrava quando escreveu o livro de Apocalipse?
R: Ilha de Patmos (Apocalipse 1:9)
313.) Quantos livros tem o Novo Testamento ?
R: Vinte e Sete

Perguntas da Organização Embaixadores do Rei
1 .) Quando é que o serviço real é especial?
R: Quando ele é orientado e acompanhado por um conselheiro
2 .) Para o bom ER, onde começa o Serviço Real?
R: No seu próprio lar
3 .) Qual é a melhor maneira do ER demonstrar o seu amor ao próximo?
R: Prestando-lhe um serviço real
4 .) Quais são cinco atividades próprias de um embaixada?
R: Acampamento, Congresso, Intercâmbio, Passeio, Esportes
5 .) Quando o serviço real é individual?
R: Quando ele é realizado por um só ER e por iniciativa própria
6 .) Para colher fruto da melhor qualidade, o que precisa fazer o ER?
R: Cultivar sua vida espiritual
7 .) Quais são as Regras dos Embaixadores do Rei nos Esportes?
R: Ser honesto, guardar os lábios, trabalhar em equipe e perder sem zangar
8 .) Em que foi inspirado o hino Firmando Propósitos?
R: Nas cores da Organização
9 .) Quais aspectos do menino a organização E.R deseja desenvolver ?
R: Físico, moral e espiritual.
10 .) Qual o nome do Hino Oficial dos Embaixadores do Rei ?
R: Firmando Propósitos
11 .) Quais são os ideais dos Embaixadores do Rei ?
R: Estudo Bíblico,Missões, Oracão, Mordomia e Servico Real
12 .) Que simboliza a cor azul ?
R: Lealdade
13 .) O que simboliza Escudo da Insígnia dos Embaixadores do Rei ?
R: Simboliza a Fé
14 .) Quais são as cores da organização ?
R: Branco, Azul e Amarelo
15 .) Qual parte da Insígnia simboliza a Vitória ?
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R: Ramo de Louro
16 .) O que significa a cor amarela ?
R: Preciosidade
17 .) Qual a faixa etária dos Embaixadores do Rei ?
R: 9 -16 anos
18 .) No Plano de Salvação apresentado no manual do candidato, qual é o versículo do título "O plano de Deus para a
salvação de todos"?
R: João 3:16
19 .) Para qual pais Guilherme Carey viajou como Missionário?
R: Índia
20 .) A que convencimento Guilherme Carey levou os crentes de sua época?
R: Que o "Ide de Jesus, referia-se a eles
21 .) Qual versículo inspirou Guilherme Carey a fazer missões?
R: Mateus 28:19-20
22 .) O que é Serviço Real?
R: Trabalho do ER para ajudar o próximo sem recompensa
23 .) Quem pode ajudar o ER a pesquisar as Biografias Missionarias?
R: O conselheiro e o pastor
24 .) Quais são os Requisitos Mínimos para o menino se tornar membro de uma Embaixada?
R: Tema, Divisa, Significado do nome E.R, Compromisso e Hino Oficial
25 .) Qual é a primeira parte da insígnia dos E.R?
R: Escudo
26 .) Qual é a terceira parte da insígnia dos E.R?
R: Coroas com cinco pontas
27 .) A que posto ou postos corresponde o ramo de louro com nove folhas?
R: Embaixador Sênior, Embaixador Master, Embaixador Emérito
28 .) Em que ano Guilherme Carey viajou para o seu destino missionário?
R: 1793
29 .) Qual é o objetivo da Organização Embaixadores do Rei?
R: Promover o desenvolvimento físico, moral e espiritual dos meninos
30 .) Como era o local onde Guilherme Carey trabalhava?
R: Uma tenda de remendão
31 .) O que é um Embaixador do Rei?
R: É aquele que representa Jesus Cristo na Terra
32 .) O que é um Embaixador?
R: É aquele que representa seu governo em outro país
33 .) A quem deve o Embaixador prestar contas?
R: Ao governo de quem recebe a missão
34 .) A quem representais com Embaixadores?
R: Jesus Cristo, nosso Rei (II Cor. 5:20)
35 .) Qual o motivo do vosso serviço?
R: O amor de Cristo (I João 4:19)
36 .) Qual é a vossa mensagem?
R: Por Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus (II Cor. 5:20)
37 .) Qual é o nome do missionário estudado no manual do candidato?
R: Guilherme Carey
38 .) Onde o ER pode encontrar biografias missionárias?
R: Revistas: O Homem Batista, O Gamista, O Embaixador, Visão Missionária
39 .) Quais são as formas de Serviço Real?
R: Individual e coletiva ou especial
40 .) Quantas partes tem a insígnia dos E.R?
R: Quatro
41 .) Os cinco ideais dos E.R estão contidos em qual parte da insígnia?
R: Coroa
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42 .) Em que ano surgiu o movimento que mais tarde deu origem a organização Embaixadores do Rei?
R: 1883
43 .) Qual o nome dado ao conjunto: "Tema, Divisa, Compromisso, Significado do Nome de Embaixador do
Rei e Hino Firmando Propósitos"?
R: Requisitos Mínimos
44 .) Onde encontramos a divisa da Organização Embaixadores do Rei ?
R: II Cor 5:20
45 .) Quais são os dois tipos de Serviço Real ?
R: Individual e Especial
46 .) Quem é considerado o Pai do Movimento Moderno de Missões ?
R: Guilherme Carey
47 .) Quem escreveu a música do hino Firmando Propósitos ?
R: Antonio Coutinho
48 .) Quem escreveu a letra do hino Firmando Propósitos ?
R: Pastor Edson Machado
49 .) Para ser promovido a Embaixador Arauto, o candidato precisa saber a biografia de quem?
R: Missionário da JMM ou JMN
50 .) O Candidato, para ser promovido ao posto de Embaixador Arauto, precisa tomar parte em quantos programas,
do estudo da revista na Embaixada?
R: Duas
51 .) Em quantas atividades da Embaixada, o Candidato precisa participar para poder ser promovido a Embaixador
Arauto?
R: Uma
52 .) Qual o prazo mínimo, como membro da embaixada, para o ER poder ser promovido ao posto de
Embaixador Arauto?
R: Dois meses
53 .) Para quantos dialetos Guilherme Carey traduziu a Bíblia?
R: Mais de quarenta
54 .) O conteúdo do Manual do Candidato capacita o ER para o exercício de qual posto?
R: Embaixador Arauto
55 .) Em que foi inspirado o Hino Oficial dos Embaixadores do Rei ?
R: Nas cores da organização
56 .) Qual era a faixa etária dos meninos que iniciaram o movimento que originou a Organização
Embaixadores do Rei?
R: 12-14 anos
57 .) Qual foi o propósito inicial dos meninos precursores da Organização Embaixadores do Rei?
R: Estudar Missões e orar pelos missionários
58 .) Para onde um grupo de jovens custeou a ida de uma jovem para estudar numa escola dirigida por umagrande
missionária?
R: Tengchow, China
59 .) Quais são os postos básicos da Organização E.R?
R: Emb. Arauto, Emb. Escudeiro, Emb. Cavaleiro
60 .) Quais são os postos superiores da Organização E.R?
R: Emb. Sênior, Emb. Master, Emb. Emérito
61 .) O que foi o Movimento Moderno de Missões ?
R: Despertamento dos crentes quanto à Missões
62 .) O que os cristãos, na época do Movimento Moderno de Missões pensavam em relação a missões?
R: Que se Deus quisesse salvar os pagãos o faria sem ajuda
63 .) Qual era a profissão do Pai do Movimento Moderno de Missões?
R: Sapateiro
64 .) Qual cargo o Pai do Movimento Moderno de Missões ocupava da Igreja?
R: Pastor
65 .) Qual a nacionalidade do Pai do Movimento Moderno de Missões?
R: Inglês
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66 .) Qual instrumento, além da Bíblia, o Pai do Movimento Moderno de Missões, estudava para localizar os
pagãos no mundo?
R: Mapa-Múndi
67 .) O que é a Organização Embaixadores do Rei?
R: Uma organização batista para meninos de nove a dezesseis anos
68 .) Qual cor é representada na primeira estrofe do hino Firmando Propósitos?
R: Azul
69 .) A cor amarela corresponde a qual estrofe do hino Firmando Propósitos?
R: Terceira
70 .) A cor Azul corresponde a qual estrofe do hino Firmando Propósitos?
R: Primeira
71 .) A cor branca corresponde a qual estrofe do hino Firmando Propósitos?
R: Segunda
72 .) De que se compõe o Plano da Salvação?
R: Versículos Bíblicos
73 .) Em que manual é estudada a Declaração dos Embaixadores do Rei?
R: Manual do Candidato
74 .) O que representam as nove folhas do ramo de louro?
R: O início da faixa etária dos ER: Nove anos de idade.
75 .) A que posto corresponde o escudo?
R: Embaixador Arauto
76 .) O que é uma insígnia?
R: Um símbolo, um emblema, uma figura que nos faz lembrar alguma coisa.
77 .) Que simboliza a cor branca ?
R: Pureza
78 .) As cores da Organização ER serviram de inspiração para que ?
R: Composição da letra do Hino Firmando Propósitos
79 .) Em que manual é estudada a vida de Guilherme Carey?
R: Manual do Candidato
80 .) Em que pais morava o responsável pelo Movimento Moderno de Missões?
R: Inglaterra
81 .) No Plano de Salvação apresentado no manual do candidato, qual é o versículo do título "Todos são pecadores"?
R: Isaias 53:6
82 .) No Plano de Salvação apresentado no manual do candidato, qual é o versículo do título "Todos estão perdidos
sem Cristo"?
R: João 3:36
83 .) Qual é o significado da cor branca?
R: Pureza do corpo, da mente e da alma na adoração a Deus e somente a Ele
84 .) No Plano de Salvação impresso no Manual do Embaixador Arauto, quais são os versículos, cujo título é: "O
Homem deve buscar a Deus"?
R: Isaías 55.6 e Romanos 10.13
85 .) No Plano de Salvação impresso no Manual do Embaixador Arauto, qual é o título da 1ª mensagem bíblica?
R: ????
86 .) Na 2a passagem do Plano de Salvação, impresso no Manual do EmbaixadoR: Arauto, qual é o versículo
inserido?
R: O Homem deve confessar os pecados
87 .) No Plano de Salvação impresso no Manual do Embaixador Arauto, qual é o título, cujos vers. são: Isaías 55.6 e
Rom. 10.13?
R: O Homem deve buscar a Deus
88 .) Na 3a passagem bíblica do Plano de Salvação, impresso no Manual do Embaixador Arauto, qual é o versículo
Bíblico inserido?
R: Isaías 55.7
89 .) Qual é o título da 4a passagem bíblica do Plano de Salvação, impresso no Manual do Embaixador Arauto?
R: O homem deve aceitar a Cristo
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90 .) Na 4a passagem bíblica do Plano de Salvação, impresso no Manual do Embaixador Arauto, qual é o vers.
Bíblico inserido?
R: João 5.24
91 .) Para que o verdadeiro ER deve estar sempre preparado?
R: Para fazer o que Cristo, seu Rei, faria se aqui estivesse.
92 .) Qual o nome da parábola, contada por Jesus, que retrata um perfeito socorro de emergência?
R: O bom samaritano
93 .) Conservar a calma; não ficar nervoso. É uma das regras fundamentais de quê?
R: Socorro de emergência
94 .) Afastar os curiosos para que o acidentado receba bastante ar fresco é uma das regras fundamentais de
quê?
R: Socorro de emergência
95 .) Como é o versículo escrito em Romanos 10.13?
R: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo
96 .) No Plano de Salvação impresso no Manual do ER Arauto, qual é o título da 2ª mensagem bíblica?
R: O Homem deve buscar a Deus
97 .) Qual é o título da 3ª passagem bíblica do Plano de Salvação, impresso no Manual do Embaixador Arauto?
R: O homem deve abandonar os pecados
98 .) Como é o versículo escrito em Isaías 55:6?
R: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto
99 .) Qual cor é representada na segunda estrofe do hino Firmando Propósitos?
R: Branco
100.) De qual país vieram os dois casais de missionários que criaram a PIB do Brasil?
R: Estados Unidos
101.) A que igreja pertence a primeira Embaixada do Brasil ?
R: Igreja Batista da Tijuca
102.) Qual o nome da primeira Embaixada do Brasil ?
R: Willian Buck Bagby.
103.) Em que ano a organização E.R teve inicio aqui no Brasil ?
R: 1948
104.) Quem foram os pioneiros dos batistas no Brasil?
R: Willian Buck Bagby, Anne Bagby, Zacarias C Taylor, Kate Taylor, Antonio T de A
105.) Qual cor é representada na terceira estrofe do hino Firmando Propósitos?
R: Amarelo
106.) Em qual cidade brasileira foi criada a UMMBB?
R: Recife
107.) O nome Embaixador do Rei teve início em que país ?
R: Estados Unidos
108.) Em que ano a Organização Embaixadores do Rei deixou a JUERP e passou para a UMMBB?
R: 1978
109.) Em que ano a Organização Embaixadores do Rei deixou a UFMBB e passou para a JUERP?
R: 1950
110.) Qual a terceira entidade Batista do Brasil a dirigir os E.R?
R: União Masculina Missionária Batista do Brasil
111.) Qual a segunda entidade Batista do Brasil a dirigir os E.R?
R: Junta de Educação Religiosa e Publicações
112.) Qual a primeira entidade Batista do Brasil a dirigir os E.R?
R: União Feminina Missionária Batista do Brasil
113.) Qual a data de organização da primeira embaixada do Brasil?
R: 25 de Agosto de 1948
114.) Com quantas pessoas foi organizada a Primeira Igreja Batista do Brasil?
R: Cinco
115.) Em que manual é estudada a matéria "Homens e Missões -Heróis da fé"?
R: Manual do Embaixador Arauto
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116.) Qual é a segunda parte da insígnia dos E.R?
R: Faixa Branca com as letras ER
117.) Em que manual é estudada a Biografia de Jonas?
R: Manual do Embaixador Arauto
118.) Em que manual é estudada a história de Willian B. Bagby?
R: Manual do Embaixador Arauto
119.) Em que manual é estudado o Histórico dos Embaixadores do Rei?
R: Manual do Embaixador Arauto
120.) Qual foi o único brasileiro entre os batistas fundadores da PIB do Brasil?
R: Antonio Teixeira de Albuquerque
121.) Em que manual é estudada a História dos Batistas no Brasil?
R: Manual do Embaixador Arauto
122.) Em que ano foi criada a UMMBB (atual UHBB)?
R: 1978
123.) Para ser promovido a Embaixador Arauto o candidato precisa saber a biografia de quem?
R: Missionário da JMM ou JMN
124.) O que significa a faixa com as letras E.R na insígnia ?
R: Que o Embaixador do Rei é trabalhador, falando de Cristo aos perdidos
125.) Qual hino é estudado no Manual do Embaixador Arauto ?
R: Reino Glorioso
126.) Em que mês a Igreja Batista iniciou o trabalho com Embaixadores do Rei ?
R: Agosto
127.) Em qual data foi organizada a PIB do Rio de Janeiro?
R: 24 de Agosto de 1884
128.) Em qual cidade foi organizada a PIB do Brasil?
R: Salvador
129.) Os Embaixadores do Rei são promovidos por qual departamento da Convenção Batista Brasileira ?
R: UHBB
130.) Quem trouxe a Organização Embaixadores do Rei para o Brasil?
R: PR: Willian Alvim Hatton
131.) Como se chamava a missionária que se encontrava na cidade de Tengchow, na China?
R: Lottie Moon
132.) Em que ano foi criada a Organização Embaixadores do Rei?
R: 1908
133.) A que posto corresponde a faixa branca com as letras ER?
R: Embaixador Escudeiro
134.) Em qual data foi organizada a PIB do Brasil?
R: 15 de Outubro de 1882
135.) Para ser promovido a Embaixador Cavaleiro o ER precisa ser, no mínimo, quanto tempo como
Embaixador Escudeiro?
R: Três meses
136.) Quais são os assuntos estudados na matéria "sua comunidade" no manual do Embaixador Escudeiro?
R: Mundo dos negócios, necessitados, instituições, crianças e leigos
137.) Quem foi João Wicliff?
R: Um reformador inglês, castigado como herege e condenado a morte
138.) Qual foi o crime de João Wicliff que o levou as ser condenado a morte?
R: Traduzir a Bíblia do latim para o inglês
139.) Com que idade morreu João Ferreira de Almeida?
R: 63 anos
140.) Quem terminou a tradução do Antigo Testamento iniciada por João Ferreira de Almeida?
R: Um holandês
141.) Como Guilherme Tyndale fazia para introduzira Bíblia na Inglaterra?
R: De todas formas clandestinas mais possíveis; caixas, barris, fardos de fazendas
142.) Em que ano foi feita a primeira tentativa de implantar o Evangelho no Brasil?
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R: 1836
143.) Como se deu a morte de Guilherme Tyndale?
R: Queimado vivo numa fogueira
144.) Como se chamava o sistema de escolas iniciado por Diego Thompson na Argentina?
R: Lancasterianas
145.) Quem foi Guilherme Tyndale?
R: Um inglês que foi para a Alemanha e traduziu a Bíblia do grego para o inglês
146.) Quem tentou implantar o Evangelho no Brasil em 1836?
R: Reverendo D. P. Kidder
147.) A Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, foi publicada pela primeira vez em que ano?
R: 1753
148.) O que é uma comunidade?
R: É o grupo de pessoas com as quais convivemos
149.) Em que ano Diego Thompson voltou para a Inglaterra?
R: 1826
150.) Que espécie de templo é o nosso corpo?
R: É o templo do Espirito Santo
151.) O que aconteceu com João Wicliff 40 anos após a sua morte?
R: Foram desenterrados os seus ossos, queimados e as cinzas jogadas no Rio Swif
152.) Em que ano morreu João Ferreira de Almeida?
R: 1691
153.) Guilherme Tyndale, foi preso, condenado a morte e queimado vivo numa fogueira. Qual foi o seu crime?
R: Traduzir a Bíblia do grego para o inglês
154.) Em que ano João Ferreira de Almeida fez a sua profissão de fé na Igreja Reformada?
R: 1642
155.) Qual foi o português que levou 18 anos para traduzir a Bíblia, cuja edição completa saiu em 1778-1781?
R: Antônio Pereira Figueiredo
156.) João Ferreira de Almeida iniciou a tradução do Antigo Testamento para o português mas não terminou.
Até que livro ele traduziu?
R: Ezequiel
157.) O Novo Testamento traduzido por João Ferreira de Almeida foi impresso pela primeira vez em que ano?
R: 1681
158.) Quem autorizou a publicação de uma versão da Harmonia dos Evangelhos feita em 1945?
R: Dona Leonor, esposa de Dom João II, rei de Portugal
159.) Qual era a mensagem contida no folheto recebido por João Ferreira de Almeida, em Batávia?
R: A diferença entre o Cristianismo da Igreja Reformada e o da Romana
160.) Quem pregou o primeiro sermão protestante em Buenos Aires?
R: Diego Thompson
161.) Em que ano Thompson pregou o primeiro Sermão Protestante em Buenos Aires?
R: 1820
162.) Sua Comunidade é uma matéria estudada em qual manual?
R: Manual do Embaixador Escudeiro
163.) Em que posto se aprende sobre os Tradutores da Bíblia ?
R: Embaixador Escudeiro
164.) Estudo de um caso é estudado em qual manual?
R: Manual do Embaixador Escudeiro
165.) Hospital Evangélico ou Ambulatório Batista é uma matéria estudada em qual manual?
R: Manual do Embaixador Escudeiro
166.) Explosão de idéias é estudada em qual manual?
R: Manual do Embaixador Escudeiro
167.) Em que posto se aprende sobre Missões na América do Sul?
R: Embaixador Escudeiro
168.) Em que posto se aprende sobre as Juntas da C.B.B. ?
R: Embaixador Escudeiro
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169.) Em que posto é estudado o item "Você, Seu Corpo, Sua Mente, Seu Caráter"?
R: Embaixador Escudeiro
170.) Adotando um Enfermo é uma matéria estudada em qual manual?
R: Manual do Embaixador Escudeiro
171.) O que simboliza a coroa com suas cinco pontas?
R: Os cinco ideais dos Embaixadores do Rei
172.) A que posto corresponde a coroa com cinco pontas?
R: Embaixador Cavaleiro
173.) Qual a parte da insígnia estudada pelo ER Cavaleiro?
R: Ramo de Louro
174.) Em que manual é estudada a matéria "Doutrinas Batistas"?
R: Manual do Embaixador Cavaleiro
175.) Em que manual é estudada a matéria "O que significa ser Cristão"?
R: Manual do Embaixador Cavaleiro
176.) Em que manual é estudada a matéria "Jesus, o Missionário"?
R: Manual do Embaixador Cavaleiro
177.) Qual é a quarta parte da insígnia dos E.R?
R: Ramo de louro com nove folhas
178.) Qual versículo indica que todos são pecadores?
R: Isaías 53:6
179.) Qual foi o primeiro Hino Oficial dos Embaixadores do Rei ?
R: Mensagem Real
180.) Quem é o líder dos Embaixadores do Rei ?
R: O Conselheiro
18 .) Quem deve presidir a Embaixada ?
R: O Embaixador-Chefe
18 .) Quem deve cuidar de todo o material da Embaixada ?
R: O Intendente
18 .) Quem deve cuidar do rol de membros da Embaixada ?
R: O Secretário
18 .) Em que manual é estudado o Movimento Moderno de Missões?
R: Manual do Candidato
18 .) Qual foi a Organização Batista que criou os Embaixadores do Rei?
R: União Feminina Missionária do Sul dos Estados Unidos da América do Norte
186.) Que significa a sigla FORTE ?
R: Frente de Operação Regional do Trabalho de Embaixador
187.) O que é chamado de espinha dorsal da organização Embaixadores do Rei ?
R: O Sistema de Postos
188.) Quem deve assumir os trabalhos na ausência do Embaixador-Chefe ?
R: O Assistente
189.) O nome Embaixadores do Rei, para denominar a Organização Embaixadores do Rei foi inspirado em que?
R: Hino Mensagem Real, 207 CC
190.) O que é uma Reunião de Reconhecimento?
R: Reunião feita para promover o ER de posto
191.) O que é o cuamação?
R: Reunião feita para os novos membros da Embaixada
192.) Em que ano foi criada a segunda música para o hino Mensagem Real?
R: 1963
193.) Em que ano foi composto o hino "Firmando Propósitos"?
R: 1967
194.) Quais são os dois manuais estudados pelos ER que não fazem parte de nenhum posto?
R: Candidato e Aspirante
195.) Qual é o sexto posto da Organização Embaixadores do Rei?
R: Embaixador Emérito
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196.) Qual é o quinto posto da Organização Embaixadores do Rei?
R: Embaixador Master
197.) Qual é o primeiro posto da Organização Embaixadores do Rei?
R: Embaixador Arauto
198.) Por que foi criada uma segunda música para o hino Mensagem Real?
R: As notas da primeira música eram muito graves e agudas
199.) Em qual cidade brasileira foi realizado um Acampamento Nacional de E.R, cujo Hino Oficial, três anos
depois passou a ser o Hino Oficial da Organização?
R: Recife
200.) Em que ano o hino Firmando Propósitos foi adotado como oficial a pedido de alguns lideres?
R: 1970
20 .) Qual é o segundo posto da Organização Embaixadores do Rei?
R: Embaixador Escudeiro
20 .) Qual é o terceiro posto da Organização Embaixadores do Rei?
R: Embaixador Cavaleiro
20 .) Qual é o quarto posto da Organização Embaixadores do Rei?
R: Embaixador Sênior
20 .) Quais são os postos básicos dos E.R?
R: Embaixador Arauto, Embaixador Escudeiro, Embaixador Cavaleiro
20 .) Quais são os postos superiores dos E.R?
R: Embaixador Sênior, Embaixador Master, Embaixador Emérito
20 .) Qual é o significado da sigla DCER?
R: Departamento Convencional de Embaixadores do Rei
20 .) Qual é o significado da sigla ERER-SUL?
R: Encontro Regional de Embaixadores do Rei do Sul
20 .) Qual é o significado da sigla EBD?
R: Escola Bíblica Dominical
20 .) Qual é o significado da sigla ANVER-SS?
R: Acampamento Nacional de verão de Embaixadores do Rei no Sitio do Sossego
210.) Qual é o significado da sigla JMM?
R: Junta de Missões Mundiais
211.) Qual o significado da sigla DENAGAM ?
R: Departamento Nacional do Grupo de Ação Missionária
212.) Qual o significado da sigla GAM ?
R: Grupo de Ação Missionária
213.) Qual é o significado da sigla CBB?
R: Convenção Batista Brasileira
214.) Qual o significado da sigla UHBB ?
R: União de Homens Batistas do Brasil
215.) Qual o significado da sigla ERER-NORD?
R: Encontro Regional de Embaixadores do Rei do Nordeste
216.) Qual é o significado da sigla ONIER?
R: Olimpíada Nacional de Inverno de Embaixadores do Rei
217.) Qual é o significado da sigla JMN?
R: Junta de Missões Nacionais
218.) Qual é o significado da sigla ERER-CEO?
R: Encontro Regional de Embaixadores do Rei do Centro Oeste
219.) Qual é o significado da sigla DAER ?
R: Departamento Associacional de Embaixadores do Rei
220.) Qual é o significado da sigla ERER-NOR?
R: Encontro Regional de Embaixadores do Rei do Norte
221 .) Qual é o significado da sigla ERER-SUD?
R: Encontro Regional de Embaixadores do Rei do Sudeste
2 22.) Qual é o significado da sigla DENASOM ?
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R: Departamento Nacional de Sociedade de Homens Batista
223 .) Qual o significado da sigla ERER?
R: Encontro Regional de Embaixadores do Rei
224 .) Qual é o significado da sigla SHB ?
R: Sociedade de Homens Batistas
225 .) O que significa a sigla DENAER?
R: Departamento Nacional de Embaixadores do Rei

Perguntas sobre Personagens Bíblicos
1 .) Qual animal falou com Eva?
R: Serpente (Gênesis 3:1)
2 .) Uma mulher teve um diálogo com uma serpente. Desse dialogo houve uma desobediência a Deus. Como se
chamava essa mulher?
R: Eva (Gênesis 3:01-24)
3 .) Deus formou um lindo jardim chamado Éden, colocou nele a sua criatura máxima: o homem. Ele pecou e foi
expulso do jardim. Como se chamava esse homem?
R: Adão (Gênesis 3:01-24)
4 .) A quem Eva deu do fruto proibido?
R: Abel (Gênesis 3:6)
5 .) A quem Deus deu a primeira maldição?
R: Serpente (Gênesis 3:14)
6 .) Qual o nome do primeiro homem nascido na terra?
R: Caim (Gênesis 4:1)
7 .) Quem era o pai de Caim?
R: Adão (Gênesis 4:1)
8 .) Quem era o filho mais velho de Adão e Eva?
R: Caim (Gênesis 4:01-2)
9 .) Qual filho de Adão era lavrador?
R: Caim (Gênesis 4:2)
10 .) Qual filho de Adão era pastor de ovelhas?
R: Abel (Gênesis 4:2)
11 .) Qual filho de Adão e Eva foi um pastor de ovelhas ?
R: Abel (Gênesis 4:2)
12 .) Qual era a profissão de Abel?
R: Pastor (Gênesis 4:2)
13 .) Qual era a ocupação de Caim?
R: Lavrador (Gênesis 4:2)
14 .) Quem foi o primeiro lavrador?
R: Caim (Gênesis 4:02,3,8)
15 .) Quem foi o primeiro assassino?
R: Abel (Gênesis 4:02,3,8)
16 .) Quem foi o primeiro pastor de ovelhas?
R: Abel (Gênesis 4:02,8)
17 .) Quem trouxe a primeira oferta ao Senhor?
R: Caim (Gênesis 4:02-8)
18 .) Quem foi o primeiro a ser assassinado?
R: Abel (Gênesis 4:02-8)
19 .) De qual filho de Adão Deus se agradou da oferta?
R: Abel (Gênesis 4:03-05)
20 .) Qual o nome do segundo homem nascido na terra?
R: Abel (Gênesis 4:4)
21 .) De qual filho de Adão Deus não se agradou da oferta?
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R: Caim (Gênesis 4:04-05)
22 .) Quem foi o primeiro homem a ter duas mulheres?
R: Lameque (Gênesis 4:19-23)
23 .) Quem foi o primeiro a gabar-se por ter matado um homem?
R: Lameque (Gênesis 4:19-3)
24 .) Quem foi o primeiro a possuir gados e habitar em tendas?
R: Jabal (Gênesis 4:20)
25 .) Quem foi o primeiro músico e qual instrumento ele tocava?
R: Jubal, flauta (Gênesis 4:21)
26 .) Quem foi o primeiro fabricante de instrumentos cortantes?
R: Tubalcaim (Gênesis 4:22)
27 .) Qual o nome do irmão de Caim e Abel?
R: Sete (Gênesis 4:25)
28 .) Qual filho Deus deu a Eva no lugar de Abel ?
R: Sete (Gênesis 4:25)
29 .) De quem se diz que após o seu nascimento começou-se a invocar o nome do Senhor?
R: Enos (Gênesis 4:26)
30 .) Quem foi o primeiro mencionado como tendo morrido?
R: Adão (Gênesis 5:1)
31 .) Quantos anos viveu Adão ?
R: Novecentos e trinta anos (Gênesis 5:5)
32 .) Quem era o pai de Sem, Cão e Jafé?
R: Noé (Gênesis 5:32)
33 .) Qual o segundo homem que era justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus?
R: Noé (Gênesis 6:9)
34 .) Quem eram os filhos de Noé ?
R: Sem, Cão, Jafé (Gênesis 6:10)
35 .) Quais eram os três filhos de Noé, em ordem de Nascimento?
R: Sem, Cão e Jafé (Gênesis 6:10)
36 .) Quem entrou com Noé na Arca ?
R: Sua esposa, seus três filhos e suas três noras (Gênesis 7:13)
37 .) Quem fechou a porta da Arca de Noé?
R: Deus (Gênesis 7:16)
38 .) Quem plantou a primeira vinha?
R: Noé (Gênesis 9:21)
39 .) Quem está associado à primeira menção de embriaguez?
R: Noé (Gênesis 9:21)
40 .) Quem é o pai de Canaã, irmão de Mizraim?
R: Cão (Gênesis 9:22)
41 .) Qual era a ocupação de Ninrode, para ser poderoso diante a face do Senhor?
R: Caçador (Gênesis 10:08-9)
42 .) Quem foi o primeiro caçador?
R: Ninrode (Gênesis 10:9)
43 .) Em que livro da bíblia encontramos a história de Abraão?
R: Gênesis (Gênesis 12:1)
44 .) A quem Deus disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei; de ti
farei uma grande nação... E em ti serão benditas todas as famílias da Terra." ?
R: Abrão (Gênesis 12:01-3)
45 .) Qual o nome do sobrinho de Abrão que foi com ele para Canaã?
R: Ló (Gênesis 12:5)
46 .) Qual era o nome da mulher de Abraão?
R: Sarai (Gênesis 12:5)
47 .) Abrão e Ló se separam por causa da contenda entre os seus pastores. Qual deles escolheu ir para a planície do
Jordão?
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R: Ló (Gênesis 13:01-11)
48 .) A quem Deus disse : "Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência, para sempre." ?
R: Abraao (Gênesis 13:15)
49 .) Quem foi Quedorlaomer ?
R: Rei de Elão (Gênesis 14:09)
50 .) Quem foi o primeiro sacerdote do Deus Altíssimo?
R: Melquisedeque (Gênesis 14:18-19)
51 .) Quem deu o dízimo pela primeira vez a um sacerdote de Deus?
R: Abraão (Gênesis 14:19-20)
52 .) Quem foi a primeira serva mencionada na bíblia?
R: Agar (Gênesis 16:01)
53 .) Abrão, já avançado em dade, acetou a oferta de Sara, sua muher, para coabtar com sua serva egípcia e ter filhos
com ela, pois Sara era estéril. Qual era o nome da serva de sara?
R: Agar (Gênesis 16:01-02)
54 .) Abrão, já avançado em idade, aceitou a oferta de Sara, sua mulher, para coabitar com sua serva egípcia e ter
filhos com ela, pois Sara era estéril. Qual o nome do filho da serva de Sara?
R: Ismael (Gênesis 16:01-02)
55 .) Qual foi o novo nome dado por Deus a Abrão?
R: Abraão (Gênesis 17:01-05)
56 .) Qual foi o novo nome dado por Deus a Sarai?
R: Sara (Gênesis 17:15)
57 .) Para quem essas palavras foram ditas : "Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a
sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça."?
R: Abraão (Gênesis 18:18-19)
58 .) Por qual habitante de Sodoma e Gomorra Abraão intercedeu?
R: Ló (Gênesis 18:20-33)
59 .) Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vais ser punido de morte por causa da mulher
que tomaste, porque ela tem marido. Quem era o marido dessa mulher?
R: Abraão (Gênesis 20:01-3)
60 .) Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vais ser punido de morte por causa da mulher
que tomaste, porque ela tem marido. Quem era essa mulher?
R: Sara (Gênesis 20:01-3)
61 .) Havendo Abraão dito que Sara era sua irmã, esta foi tomada por um rei. Qual era o nome desse rei?
R: Abimeleque (Gênesis 20:02)
62 .) Qual foi o homem que, com 100 anos de idade teve um filho e depois Deus pediu essa criança em sacrifício?
R: Abraão (Gênesis 21:01-3 e 22:1-24)
63 .) Disse Sara a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho porque o filho desta serva não será herdeiro com meu
filho, Isaque. Qual era o nome da serva?
R: Agar (Gênesis 21:09-10)
64 .) O filho perguntou ao pai: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto. Qual o nome do pai?
R: Abraão (Gênesis 22:7)
65 .) O filho perguntou ao pai: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto. Qual o nome do
filho?
R: Isaque (Gênesis 22:7)
66 .) Quem disse : "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." ?
R: Abraão (Gênesis 22:8)
67 .) Havia uma moça muito bonita, a quem o varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântara e
subiu. Qual era o nome do seu pai?
R: Betuel (Gênesis 24:15-29)
68 .) Havia uma moça muito bonita, a quem o varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântara e
subiu. Qual era o nome do seu irmão?
R: Labão (Gênesis 24:15-29)
69 .) Havia uma moça muito bonita, a quem o varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântara e
subiu. Qual era o nome do seu futuro marido?
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R: Isaque (Gênesis 24:15-29)
70 .) Havia uma moça muito bonita, a quem o varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântara e
subiu. Qual era o seu nome?
R: Rebeca (Gênesis 24:15-29)
71 .) Abraão ficou viúvo e casou-se novamente. Qual era o nome de sua nova esposa?
R: Quetura (Gênesis 25:1)
72 .) Quem sentia os filhos lutarem no seu ventre?
R: Rebeca (Gênesis 25:21-22)
73 .) Quem foi a mãe de Jacó?
R: Rebeca (Gênesis 25:21-26)
74 .) Havia dois irmãos gêmeos. Um era caçador, homem do campo; o outro era sossegado e habitava em tendas,
qual o nome do que era caçador?
R: Esaú (Gênesis 25:27)
75 .) Havia dois irmãos gêmeos. Um era caçador, homem do campo; o outro era sossegado e habitava em tendas,
qual o nome da mãe deles?
R: Rebeca (Gênesis 25:27)
76 .) Havia dois irmãos gêmeos. Um era caçador, homem do campo. O outro era sossegado e habitava em tendas,
qual o seu nome?
R: Jacó (Gênesis 25:27)
77 .) Havia dois irmãos gêmeos. Um era caçador, homem do campo; o outro era sossegado e habitava em tendas,
qual o nome do pai deles?
R: Isaque (Gênesis 25:27)
78 .) Quem foi a primeira pastora de ovelhas?
R: Raquel (Gênesis 29:17)
79 .) Quem foi a primeira mulher mencionada como doente da vista?
R: Léia (Gênesis 29:17)
80 .) Quem foi a primeira mulher a ser chamada "bela"?
R: Raquel (Gênesis 29:17)
81 .) Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Qual filha de
Labão Jacó recebeu?
R: Léia (Gênesis 29:18-21)
82 .) Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Qual filha de
Labão Jacó esperava receber?
R: Raquel (Gênesis 29:18-21)
83 .) Quem trabalhou sete anos para se casar com uma mulher?
R: Jacó (Gênesis 29:18-30)
84 .) Quem foi o primeiro homem que trabalhou sete anos para receber uma mulher em casamento?
R: Jacó (Gênesis 29:20)
85 .) Qual era o nome da serva de Raquel, esposa de Jacó ?
R: Bilá (Gênesis 29:29)
86 .) Jacó casou-se com duas irmãs que eram suas prima legitimas. Qual era o nome do filho de Léia?
R: Rúbem (Gênesis 29:32)
87 .) Léia, esposa de Jacó era estéril, por isso deu sua serva para ser concubina de Jacó. Qual era o nome da serva de
Léia?
R: Zilpa (Gênesis 30:9)
88 .) Quem foi a mãe de Benjamim?
R: Raquel (Gênesis 35:24)
89 .) Quem foi deixado preso por seus irmãos durante três dias ?
R: José (Gênesis 42:17)
90 .) Quem não podia comer com os Hebreus, por ser abominação para eles ?
R: Os egípcios (Gênesis 43:32)
91 .) Quem beijou seus irmãos e depois chorou sobre eles?
R: José (Gênesis 45:14-15)
92 .) Quais foram as duas pessoas na bíblia que foram embalsamadas no Egito?
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R: Jacó e José (Gênesis 49:33 até 51:8)
93 .) Qual foi o menino judeu, nascido no Egito que foi escondido até o terceiro mês de idade, depois foi colocado
dentro de um cesto e posto no Rio Nilo?
R: Moisés (Êxodo 2:01-3)
94 .) Quem foja que desobedeceu a uma
R: Joquebede (Êxodo 2:01-4,6:20)
95 .) Moisés fugiu do Egito e foi parar na casa do sacerdote de Midiã. Qual o nome da filha do sacerdote que foi dada
como esposa de Moisés?
R: Zípora (Êxodo 2:21)
96 .) Qual o nome do sogro de Moisés?
R: Jetro (Êxodo 3:1)
97 .) Quem viu, no monte Horebe, uma sarça de fogo que ardia e não se consumia?
R: Moisés (Êxodo 3:01-2)
98 .) Qual o nome do irmão de Moisés que o ajudou na tarefa de tirar o povo de Deus do Egito?
R: Arão (Êxodo 5:1)
99 .) Qual o nome da profetisa que era irmã de Arão?
R: Miriã (Êxodo 15:20)
100.) Qual o nome da esposa de Moisés?
R: Zípora (Êxodo 18:2)
101.) Quais os nomes dos filhos de Moisés?
R: Gérson e Eliézer (Êxodo 18:03-4)
102.) Em que livro da bíblia encontramos a história de Balaque e Balaão?
R: Números (Números 1:1)
103.) Quem foi descrito como "varão mui manso, mais de que todos os homens que havia na terra"?
R: Moisés (Números 12:3)
104.) Como se chamava o pai de Calebe?
R: Jefoné (Números 14:38)
105.) Qual profetisa morreu e foi sepultada na cidade de Cades?
R: Miriã (Números 20:1)
106.) Quem escreveu o primeiro cântico?
R: Moisés (Deuteronômio 32:01-48)
107.) Quem foi o filho de Num ?
R: Josué (Josué 1:1)
108.) Qual era o nome do pai de Josué?
R: Num (Josué 1:1)
109.) Depois da morte de Moisés o Senhor falou a um homem, filho de Num. Qual era o seu nome?
R: Josué (Josué 1:1)
110.) De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a
terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta e pousaram ali. Qual era o nome dessa
prostituta?
R: Raabe (Josué 2:1)
111.) Qual o nome da mulher que protegeu os espias de Josué, em Jericó?
R: Raabe (Josué 2:3)
112.) Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de seu marido e lhe disse:
Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Qual o nome do marido?
R: Moisés (Josué 4:25)
113.) Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de seu marido e lhe disse:
Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Qual o nome do filho?
R: Gerson (Josué 4:25)
114.) Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema; porque alguém tomou do
anátema, e a ira do SENHOR se acendeu contra os filhos de Israel. Quem foi o transgressor?
R: Acã (Josué 7:1)
115.) Tinha eu quarenta anos quando Moisés, servo do SENHOR, me enviou de Cades-Barnéia para espiar a terra; e
eu lhe relatei como sentia no coração. Quem falou assim?
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R: Calebe (Josué 14:06-7)
116.) Tinha eu quarenta anos quando Moisés, servo do SENHOR, me enviou de Cades-Barnéia para espiar a terra; e
eu lhe relatei como sentia no coração. Com quem Calebe falou assim?
R: Josué (Josué 14:06-7)
117.) Qual o nome da profetisa, mulher de Lapidote e juíza de Israel?
R: Débora (Juizes 4:4)
118.) Quem era o esposa de Débora, a profetiza e juíza de Israel?
R: Lapidote (Juizes 4:4)
119.) Débora, a profetiza e juíza de Israel, mandou chamar um oficial de guerra se preparar para uma batalha. Ele lhe
disse: "Se fores comigo irei; porém se não fores não irei". Qual era o nome do Oficial?
R: Baraque (Juizes 7:01-4)
120.) Deus ordenou a um dos seus servos que se preparasse para uma batalha. Ele convocou trinta e dois mil
homens. Deus disse que era muita gente. Quem era esse servo?
R: Gideão (Juizes 7:01-4)
121.) Qual é o outro nome de Gideão?
R: Jerubaal (Juizes 8:35)
122.) Qual o nome do filho de Gideão que matou 68 dos seus irmãos, para assumir o lugar do pai?
R: Abimeleque (Juizes 9:1)
123.) Deus ordenou a um dos seus servos para se preparar para uma batalha. Este servo convocou trinta e dois mil
homens. Deus disse que era muita gente. Quem foi este servo?
R: Gideão (Juizes 9:01-21)
124.) Ele era o caçula entre setenta irmãos. Seu irmão Abimeleque matou todos os outros irmãos para
assumir o lugar do pai. Ele subiu no cume do Monte Gerezin proferiu uma parábola e sumiu. Quem era ele?
R: Jotão (Juizes 9:01-21)
125.) Quem matou sessenta e oito irmãos para assumir o lugar do pai?
R: Abimeleque (Juizes 9:01-5)
126.) Qual o nome do único irmão que Abimeleque não conseguiu matar?
R: Jotão (Juizes 9:01-7)
127.) Qual servo de Deus, homem forte e temido, abandonou o Senhor e foi traído pela esposa?
R: Sansão (Juizes 13:até cap 16)
128.) Quem disse : "Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura." ?
R: Sansão (Juizes 14:12-14)
129.) Quem disse : "Se vos não tivésseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma"?
R: Sansão (Juizes 14:18)
130.) Qual o nome do homem que com uma queixada de jumento feriu mil homens?
R: Sansão (Juizes 15:16)
131.) Quem suicidou-se para matar seus inimigos?
R: Sansão (Juizes 16:29-30)
132.) Ela era linda, caso-se com um grande servo de Deus e o traiu. Qual é o seu nome?
R: Dalila (Juizes 16:4-21)
133.) Qual o nome da viúva que tinha duas noras também, viúvas?
R: Noemi (Rute 1:01-1)
134.) Uma mulher viúva vivia com suas duas noras também viúvas. Uma das noras foi embora e a outro ficou com
ela. Qual nora foi embora?
R: Orfa (Rute 1:01-14)
135.) Qual o nome dos filhos de Noemi?
R: Malon e Quiliom (Rute 1:2)
136.) Uma mulher tinha dois filhos quando ficou viúva. Seus dois filhos se casaram e morreram deixando suas duas
noras viúvas. Qual o seu nome?
R: Noemi (Rute 1:2)
137.) Uma mulher tinha dois filhos quando ficou viúva. Seus dois filhos se casaram e morreram deixando suas duas
noras viúvas. Qual o nome do marido desta mulher (sogra)?
R: Elimeleque (Rute 1:2)
138.) Uma mulher viúva vivia com suas duas noras também viúvas. Uma das noras foi embora e a outro ficou com
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ela. Qual nora ficou?
R: Rute (Rute 1:2)
139.) Com quem Rute de casou pela segunda vez?
R: Boaz (Rute 4:01-12)
140.) Qual o nome do pai de Samuel?
R: Elcana (I Samuel 1:1)
141.) Qual homem tinha duas esposas: Penina e Ana?
R: Elcana (I Samuel 1:1)
142.) Quem foi Elcana ?
R: Pai do profeta Samuel. (I Samuel 1:01-28)
143.) Elcana, esposo de Penina e Ana, ia todos os anos a Siló adorar ao SenhoR: Quem era o sacerdote naquela
época?
R: Eli (I Samuel 1:3)
144.) Quem disse a sua esposa : "Não te sou eu melhor de que dez filhos ?" ?
R: Elcana (I Samuel 1:8)
145.) Ana era estéril mas rogou ao Senhor e ele lhe deu um filho. Qual nome foi dado a essa criança?
R: Samuel (I Samuel 1:19-28)
146.) Qual foi o segundo rei de Israel?
R: Davi (I Samuel 2:01-10)
147.) De quem Hofni e Finéias eram filhos ?
R: Eli (I Samuel 2:34)
148.) Qual o nome do menino que foi chamado por Deus, por quatro vezes?
R: Samuel (I Samuel 3:01-10)
149.) Quem disse a Deus : "Fala, porque o teu servo ouve." ?
R: Samuel (I Samuel 3:10)
150.) Quem foi o primeiro rei de Israel?
R: Saul (I Samuel 10:21-24)
151.) Quem tentou assassinar seu próprio filho durante um jantar?
R: Saul (I Samuel 14:34-44)
152.) Quem disse: "Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de
idolatria." ?
R: Samuel (I Samuel 15:23)
153.) Qual o nome do pai do rei Davi?
R: Jessé (I Samuel 16:01-13)
154.) Qual o nome do filho de Saul que se tornou um grande amigo de Davi?
R: Jonatas (I Samuel 18:01-5)
155.) Qual é o rei cujo corpo foi afixado no muro de uma cidade?
R: Saul (I Samuel 31:10)
156.) Qual o rei de Israel que cometeu um adultério e um homicídio?
R: Davi (II Samuel 11:01)
157.) Davi foi um grande rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, mas foi atraído pela beleza de uma
mulher e cometeu o pecado do adultério. Qual o nome dessa mulher?
R: Bate-Seba (II Samuel 11:01-4)
158.) Davi foi um grande rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, mas foi atraído pela beleza de uma
mulher e cometeu o pecado do adultério. Qual o nome do profeta que Deus usou para falar com Davi sobre o seu
pecado?
R: Natã (II Samuel 12:01-31)
159.) Por qual nome era Salomão também conhecido ?
R: Jedidias (II Samuel 12:24-25)
160.) Ele matou seu irmão, rebelou-se contra o seu próprio pai e acabou morrendo dependurado num
carvalho. Qual é o seu nome?
R: Absalão (II Samuel 13:23-36; 15:1-37)
161.) Deus deu a esse rei o direito de pedir o que quisesse e ele pediu sabedoria para governar o povo. Quem foi ele?
R: Salomão (I Reis 3:04-15)
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162.) Qual foi o rei mais sábio do mundo?
R: Salomão (I Reis 4:29)
163.) Qual profeta desafiou e venceu 400 profetas do Deus Baal?
R: Elias (I Reis 18:20-46)
164.) Qual general do rei da Síria foi curado de lepra após banhar-se sete vezes no rio Jordão?
R: Naamã (I Reis 18:20-46)
165.) Qual profeta, após ter sido zombado, chamado de calvo por alguns meninos os amaldiçoou e vieram duas
ursas e despedaçaram 42 meninos?
R: Eliseu (I Reis 18:20-46)
166.) Qual povo teve 185000 soldados mortos em uma noite?
R: Assírios (I Reis 19:35)
167.) Quem pediu a um profeta a porção dobrada do seu espírito?
R: Eliseu (II Reis 2:09-10)
168.) Qual profeta andou com Deus de tal maneira que não experimentou a morte, foi levado aos céus num
redemoinho?
R: Elias (II Reis 2:11)
169.) Qual o nome do profeta que era calvo?
R: Elizeu (II Reis 2:23)
170.) Qual foi o profeta que fez os seguintes milagres : ressuscitou um morto, dividiu as águas do Jordão e "tirou a
morte da panela" ?
R: Eliseu (II Reis 2:ate cap. 4)
171.) Qual o nome da esposa do rei Acabe?
R: Jezabel (II Reis 3:2)
172.) Quem foi o pai do profeta Eliseu?
R: Safate (II Reis 3:11)
173.) Qual o profeta que mandou Naamã se banhar no Rio Jordão para ser curado da lepra?
R: Elizeu (II Reis 5:1)
174.) Este servo de Eliseu quis enganar um homem que havia sido curado por Eliseu e por isso foi castigado por
Deus, recebendo toda a lepra da qual o homem havia sido curado. Quem era este servo?
R: Geazi (II Reis 5:20-7)
175.) Qual rei instalou um aqueduto em Jerusalém?
R: Ezequias (II Reis 20:20)
176.) Quem era o rei na Babilônia quando foi dada a ordem para a reconstrução do templo de Jerusalém?
R: Ciro (Esdras 5:13)
177.) Quem recebeu ajuda do rei Artaxerxes para reedificar a cidade de Jerusalém?
R: Geazi (Neemias 2:01-20)
178.) Quem fez uma festa que durou 180 dias?
R: Assuero (Ester 1:01-4)
179.) Qual rei depôs sua esposa do trono por que esta não obedeceu suas ordens?
R: Assuero (Ester 1:10-22)
180.) Qual era o nome de Ester antes de ser mudado?
R: Hadassa (Ester 2:7)
181.) Quem disse : "Irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei; e se eu perecer, pereci." ?
R: Ester (Ester 4:16)
182.) Quem, depois de viver em grande abundância, perdeu tudo o que tinha e passou por grandes provações
mantendo-se firme no Senhor e é chamado de pai da paciência?
R: Jó (Jó 1:até cap 42)
183.) Quem, depois de viver em grande abundância, perdeu tudo o que tinha e passou por grandes provações e, por
isso, amaldiçoou seu próprio nascimento?
R: Jó (Jó 1:até cap 42)
184.) Quem disse: "Amaldiçoe a Deus e morra." ?
R: A esposa de Jó (Jó 2:9)
185.) Quais era os quatro amigos de Jó?
R: Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú (Jó 2:11 e 32:1)
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186.) Os amigos de quem sentaram-se com o seu amigo sete dias sem falar?
R: Jó (Jó 2:11-13)
187.) "Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que
tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Quem disse essas palavras a Jó
R: Elifaz (Jó 4:01-4)
188.) Quem disse "Oxalá me escondesses no Seol, e me ocultasses até que a tua ira tenha passado." ?
R: Jó (Jó 14:13)
189.) Quem disse : "Compadecei-vos de mim, amigos meus; compadecei-vos de mim; pois a mão de Deus me
tocou." ?
R: Jó (Jó 19:21)
190.) Quem disse essas palavras : "Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra." ?
R: Jó (Jó 19:25)
191.) Qual o nome do pai do profeta Isaías?
R: Amós (Isaías 1:1)
192.) Quem disse em seu coração : "Eu subirei ao céu; acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono; e no monte
da congregação me assentarei, nas extremidades do norte;"?
R: O Rei da Babilonia (Isaías 14:04-13)
193.) Quem o Senhor Deus descreveu como "Meu pastor" ?
R: Ciro (Isaías 44:28)
194.) A quem Deus disse estas palavras : "Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que
saísses da madre te santifiquei; as nações te dei por profeta." ?
R: Jeeremias (Jeremias 1:5)
195.) Qual foi o profeta que profetizou sobre as 30 moedas de prata que Judas recebeu para trair Jesus?
R: Jeremias (Jeremias 6:01-11)
196.) Qual profeta havia profetizado a morte de muitos meninos na tentativa de matar o Filho de Deus?
R: Jeremias (Jeremias 31:15)
197.) Qual é o nome do eunuco etíope que tirou o profeta Jeremias de um calabouço por meio de cordas ?
R: Ebede-Meleque (Jeremias 38:07-13)
198.) Quem foi o pai do Profeta Ezequiel?
R: Buzi (Ezequiel 1:3)
199.) Quem foi chamado "grande dragão que pousa no meio dos teus rios" ?
R: Faraó, Rei do Egito (Ezequiel 29:3)
200.) Qual foi o rei que sitiou Jerusalém no 3º ano do reinado do rei Jeoaquim?
R: Nabucodonosor (Daniel 1:1)
201.) Quais foram os quatro jovens que se tornaram mais formosos pela dieta de vegetais?
R: Daniel, Hananias, Misael e Azarias (Daniel 1:01-1)
202.) Como se chamava o chefe dos eunucos do rei Nabucodonosor?
R: Aspenaz (Daniel 1:3)
203.) Quais foram os quatro jovens, filhos de Israel, que se destacaram entre os escolhidos por Aspenaz?
R: Daniel, Hananias, Misael e Azarias (Daniel 1:6)
204.) Quatro jovens de Israel tiveram seus nomes trocados. Quais os seus novos nomes?
R: Daniel = Beltessazar; Hananias = Sadraque; Misael = Mesaque; Azarias = Abedenego (Daniel 1:7)
205.) Qual o nome do capitão da guarda que havia de matar os magos e encantadores que não puderam decifrar o
sonho do rei Nabucodonosor?
R: Aspenaz (Daniel 2:14)
206.) Quem interpretou o sonho de Nabucodonosor?
R: Daniel (Daniel 2:25-35)
207.) Quais foram as pessoas que se recusaram a se ajoelharem diante da estátua de ouro do rei
Nabucodonosor?
R: Hananias (Sadraque), Misael (Mesaque) e Azarias (Abedenego) (Daniel 3:12)
208.) Qual foi o rei cujas unhas cresceram como as de um pássaro?
R: Nabucodonosor (Daniel 4:33)
209.) Qual rei disse a Daniel : "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." ?
R: Dario (Daniel 6:01-16)
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210.) Qual rei ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões ?
R: Dario (Daniel 6:01-28)
211.) Qual o nome do pai do profeta Oséias?
R: Beeri (Oséias 1:3)
212.) Diblaim teve uma filha que tornou-se prostituta e depois casou-se com um profeta. Qual é o nome desta
mulher?
R: Gomer (Oséias 1:3)
213.) Quem lutou com um anjo?
R: Jacó (Oséias 12:2-4)
214.) Qual era o nome do pai do profeta Jonas?
R: Amitai (Jonas 1:1)
215.) Qual o profeta que em uma visão contemplou quatro ferreiros?
R: Zacarias (Zacarias 1:01-20)
216.) Quem persuadiu José a não abandonar Maria, sua esposa, por ter concebido do Espírito Santo?
R: Um anjo do Senhor (Mateus 1:20)
217.) Quem reinava na Judéia quando Jesus nasceu?
R: Herodes (Mateus 2:1)
218.) Para quem, na terra, foi dado o poder para perdoar os pecados ?
R: Jesus (Mateus 9:6)
219.) Quais personagens do Velho Testamento apareceram na transfiguração de Jesus ?
R: Elias e Moisés (Mateus 17:3)
220.) Quem era o Sumo Sacerdote na época em que Jesus foi crucificado?
R: Caifás (Mateus 26:57)
221.) Quem foi solto no lugar de Jesus?
R: Barrabás (Mateus 27:21)
222.) Quem foi obrigado a ajudar Jesus à levar a cruz?
R: Simão, o cireneu (Mateus 27:32)
223.) Quem providenciou o sepultamento de Jesus?
R: José, de Arimatéia (Mateus 27:57-61)
224.) Qual foi o discípulo cuja sogra foi curada por Jesus?
R: Pedro (Marcos 1:29-51)
225.) Qual é o outro nome de Mateus?
R: Levi (Marcos 2:14)
226.) Quem pediu a Herodes a cabeça de João, o Batista?
R: A filha de Herodias (Marcos 6:14-29)
227.) Quais os nomes dos apóstolos de Jesus que estavam com ele na transfiguração ?
R: Tiago, João e Pedro (Marcos 9:2)
228.) Qual foi o homem que ficou mudo porque não creu no anjo que lhe avisou que sua esposa ia dar a luz?
R: Zacarias (Lucas 1:01-5)
229.) Qual era o nome da esposa de Zacarias ?
R: Isabel (Lucas 1:5)
230.) Qual o nome dos pais de João, o Batista?
R: Zacarias e Isabel (Lucas 1:13)
231.) Qual era a diferença de idade entre Jesus e João Batista?
R: Seis meses (Lucas 1:35-36)
232.) Qual foi o homem que foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor?
R: Simeão (Lucas 2:25-38)
233.) De quem foram ditas estas palavras : "E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria;
e a graça de Deus estava sobre ele." ?
R: Jesus (Lucas 2:40)
234.) Quem é descrito como um chefe dos publicanos e rico ?
R: Zaqueu (Lucas 19:2)
235.) Como se chamava o homem que subiu numa árvore para ver Jesus passar?
R: Zaqueu (Lucas 19:1-10)
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236.) Quem disse : "Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação." ?
R: Jesus (Lucas 21:20)
237.) Qual o nome do homem que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus quando este estava sendo levado ao lugar
da crucificação ?
R: Simão (Lucas 23:26)
238.) Quem foram as três mulheres que se dirigiram ao túmulo de Jesus e o encontraram vazio?
R: Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago (Lucas 24:10)
239.) Qual o nome do discípulo que, no caminho de Emaús, conversou com Jesus e não o reconheceu?
R: Cleófas (Lucas 24:18)
240.) Quem já existia antes da criação do mundo ?
R: Jesus (João 1:2)
241.) Quem os Judeus enviaram de Jerusalém para perguntar a João Batista quem ele era ?
R: Sacerdotes e Levitas (João 1:19)
242.) A qual profeta João Batista faz referência ?
R: Isaías (João 1:23)
243.) Quem Jesus encontrou quando estava indo para Galiléia ?
R: Filipe (João 1:43)
244.) Quem disse a Jesus : "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel." ?
R: Natanael (João 1:49)
245.) A quem Jesus disse: "mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora"?
R: Maria, sua mãe (João 2:03-04)
246.) Qual líder do povo de Deus é citado por Jesus durante sua conversa com Nicodemos ?
R: Moisés (João 3:14)
247.) Quem é o "outro" que dá testemunho de Jesus ?
R: João Batista (João 5:33)
248.) Quem eram as irmãs de Lázaro?
R: Maria (João 11:2)
249.) Qual o nome do homem ressuscitado por Jesus após o quarto dia do seu sepultamento?
R: Lázaro (João 11:17)
250.) Quem saiu ao encontro de Jesus quando o avistou em sua chegada a Betânia para ver Lázaro morto ?
R: Marta (João 11:20)
251.) Qual o nome da mulher que por ter ungido os pés de Jesus com bálsamo, foi criticada por Judas
Iscariotes?
R: Maria (João 12:01-05)
252.) A quem Jesus disse que era chegada a hora em que o Filho do homem havia de ser glorificado?
R: Aos gregos (João 12:23)
253.) Qual foi o discípulo que, a princípio, não concordou que Jesus lavasse os seus pés?
R: Pedro (João 13:01-09)
254.) Qual era o nome do pai de Judas ?
R: Simão Iscariotes (João 13:2)
255.) A quem disse Jesus : "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." ?
R: Pedro (João 13:8)
256.) Qual discípulo perguntou a Jesus : Senhor, não sabemos para onde vais; e como podemos saber o caminho?
R: Tomé (João 14:5)
257.) A quem Jesus disse: "eu sou o caminho a verdade e a vida..."?
R: Tomé (João 14:05-06)
258.) Qual discípulo disse a Jesus: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta" ?
R: Filipe (João 14:8)
259.) Quando Jesus foi preso, um dos seus discípulos tentou defende-lo à espada e cortou a orelha do servo do sumo
sacerdote. Qual é o nome do discípulo ?
R: Pedro (João 18:10)
260.) Quando Jesus foi preso, um dos seus discípulos tentou defende-lo à espada e cortou a orelha do servo do sumo
sacerdote. Qual o nome do servo do sumo sacerdote ?
R: Malco (João 18:10)
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261 .) Quem disse a Jesus : "Logo tu és rei ?" ?
R: Pilatos (João 18:37)
262 .) Qual governador condenou Jesus a morte?
R: Pôncio Pilatos (João 19:01-10)
263 .) Qual apóstolo, ao saber que Jesus havia ressuscitado, correu ao seu túmulo e entrou nele?
R: Pedro (João 20:1-6)
264 .) Qual o nome do discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus?
R: Tomé (João 20:24-31)
265 .) A qual discípulo Jesus disse: " ... e não mais sejas incrédulo, mas crente".?
R: Tomé (João 20:27c)
266.) Quem disse a frase: "Bem aventurados os que não viram e creram"?
R: Jesus (João 20:29)
267.) Qual foi o discípulo que estava nu, quando Jesus se apresentou aos discípulos, no mar de Tiberíades?
R: Pedro (João 21:7)
268.) Qual foi o discípulo que foi provado, por Jesus, na sua terceira aparição, depois da sua ressurreição?
R: Pedro (João 21:15-17)
269.) Quem escreveu o livro de Atos?
R: Lucas (Atos 1:1)
270.) Quem disse: " Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não
muito depois destes dias" ?
R: Jesus (Atos 1:01-4)
271.) A quem foi destinado o livro de Atos?
R: Teófilo (Atos 1:01-4)
272.) Quem sugeriu que o lugar de Judas fosse tomado por outra pessoa ?
R: Pedro (Atos 1:15)
273.) Quem foram os candidatos para substituir Judas ?
R: José chamado Barsabas cognominado Justo e Matias (Atos 1:23)
274.) Quem foi escolhido para substituir Judas ?
R: Matias (Atos 1:26)
275.) Qual profeta Pedro cita em seu discurso no Dia de Pentecostes ?
R: Joel (Atos 2:16)
276.) "Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu
trono um dos seus descendentes...". De quem são ditas estas palavras ?
R: Davi (Atos 2:30)
277.) A quem Pedro se referia quando disse que não subiu ao céu, mas assentou-se a destra de Deus ?
R: Davi (Atos 2:34)
278.) Quem disse: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão de
vossos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo." ?
R: Pedro (Atos 2:38)
279.) Quais foram os discípulos que curaram um homem coxo na porta do templo chamada Formosa?
R: Pedro e João (Atos 3:01-10)
280.) Quem, Pedro e João encontraram na porta do templo quando foram orar?
R: Um homem coxo de nascença (Atos 3:02-3)
281.) Quem foi o governador Romano que ordenou a execução de Jesus ?
R: Pilatos (Atos 3:13)
282.) Quem era o esposo de Safira ?
R: Ananias (Atos 5:1)
283.) Qual foi o casal que foi morto por ter mentido para Deus?
R: Ananias e Safira (Atos 5:01-10)
284.) Quem intercedeu pelos discípulos perante o Sinédrio?
R: Gamaliel (Atos 5:33-42)
285.) Quais foram os sete diáconos?
R: Filipe, Prócoro, Nicanor, Parmenas, Nicolau, Timão e Estêvão (Atos 6:01-7)
286.) Qual foi o primeiro Mártir do Cristianismo?
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R: Estêvão (Atos 6:08 até 7:60)
287.) O que Estêvão viu antes de morrer?
R: os céus abertos, e o Filho do Homem em pé a direita de Deus (Atos 7:55)
288.) Quem consentiu na morte de Estêvão?
R: Saulo (Atos 7:60)
289.) Quem sepultou Estevão ?
R: Alguns homens piedosos (Atos 8:3)
290.) Na dispersão dos crentes, quem foi pregar o evangelho em Samaria?
R: Filipe (Atos 8:5)
291.) Em Samaria havia um certo encantador: Qual era o seu nome ?
R: Simão (Atos 8:9)
292.) Quais foram os dois discípulos que foram enviados a Samaria para estar com aquelas que tinham aceito Cristo
através da pregação de Filipe?
R: Pedro e João (Atos 8:14)
293.) Quem quis receber dos apóstolos o dom do Espirito Santo oferecendo-lhes dinheiro ?
R: Simão, o encantador de Samaria. (Atos 8:17-18)
294.) Quem assoava a Igreja, entrava nas casas e prend
R: Saulo (Atos 8:2-3)
295.) O eunuco etíope que Filipe evangelizou no deserto era empregado de qual rainha ?
R: Candace (Atos 8:26)
296.) Quem evangelizou o eunuco etíope no deserto ?
R: Filipe (Atos 8:26-27)
297.) A qual povo pertencia a rainha Candace ?
R: Etíope (Atos 8:27)
298.) Quem disse a frase: "entendes o que lês?" ?
R: Filipe (Atos 8:30)
299.) Quem Jesus mandou que procurasse por Saulo e lhe impusessem as mãos e restituísse-lhe a visão?
R: Ananias (Atos 9:01-10)
300.) Qual era o nome do crente que havia em Damasco que foi falar com Saulo Após sua conversão?
R: Ananias (Atos 9:10-11)
301.) Qual foi o discípulo que apresentou Saulo aos discípulos, em Jerusalém, e afirmou que ele havia se convertido
a Cristo?
R: Barnabé (Atos 9:27)
302.) Qual o nome do paralítico curado por Pedro em Lida?
R: Enéias (Atos 9:32-34)
303.) Qual o nome da discípula ressuscitada por Pedro na cidade de Jope?
R: Tabita -Dorcas (Atos 9:32-41)
304.) Qual o nome de um homem de Cesaréia, que era uma alta autoridade romana, que temia a Deus, mas não
estava salvo?
R: Cornélio (Atos 10:1)
305.) Quem ficou com fome enquanto orava no terraço ?
R: Pedro (Atos 10:09-10)
306.) Qual era o nome da esposa do rei Agripa?
R: Berenice (Atos 11:12)
307.) Qual foi o discípulos que Herodes matou a espada?
R: Tiago, irmão de João (Atos 12:01-2)
308.) Quem foi o segundo apóstolo a morrer como um mártir ?
R: Tiago, irmao de João (Atos 12:2)
309.) Quando Pedro saiu da prisão e chegou na casa onde várias pessoas oravam a Deus por ele, quem foi que ouviu
e reconheceu a sua voz?
R: A criada Rode (Atos 12:13)
310.) Quem chamou Paulo e Barnabé na ilha de Pafos, desejando ouvir da Palavra de Deus ?
R: O procônsul Sérgio Paulo (Atos 13:7)
311.) A quem foram ditas estas palavras : "Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por
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algum tempo." ?
R: Elimas, o encantador (Atos 13:08-11)
312.) Quais foram os dois discípulos escolhidos pelos anciões e Apóstolos para acompanhar Paulo e Barnabé numa
viagem missionária?
R: Judas, chamado Barsabás, e Silas (Atos 15:22)
313.) Além de discípulos, qual outra função tinham Judas e Silas?
R: Profetas (Atos 15:32)
314.) Quais foram os dois discípulos que se apartaram um do outro por causa de João Marcos?
R: Paulo e Barnabé (Atos 15:36-41)
315.) Quem era pastor de igreja, filho de uma judia cristã e de pai grego?
R: Timóteo (Atos 16:1)
316.) Quem Paulo circuncidou por causa dos Judeus ?
R: Timóteo (Atos 16:01-3)
317.) Quao apóstosão, vu um homem que he rogava: "Passa à Macedônj
R: Paulo (Atos 16:09-12)
318.) Qual o nome da comerciante que se encontrou com Paulo e se converteu a Jesus?
R: Lídia (Atos 16:13-15)
319.) Quem era conhecida como a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira?
R: Lídia (Atos 16:14)
320.) Quais foram os dois homens que louvavam a Deus enquanto estavam presos?
R: Paulo e Silas (Atos 16:25)
321.) Quem foram as duas pessoas que estavam presas e foram libertas quando um terremoto abriu as portas da
prisão?
R: Paulo e Silas (Atos 16:25-26)
322.) Os judeus incitaram o povo e alguns vadios a assaltar uma casa. Quem era o proprietário da casa?
R: Jason (Atos 17:05)
323.) Quem escarneceu quando ouviu falar sobre a ressurreição dos mortos ?
R: Os atenienses (Atos 17:32)
324.) Quem era a esposa de Áquila ?
R: Priscila (Atos 18:02)
325.) Qual judeu tinha a profissão de fazedor de tendas ?
R: Áquila (Atos 18:02-3)
326.) Qual o nome do procônsul que não participou da acusação dos judeus contra o Apóstolo Paulo?
R: Gálio (Atos 18:12-17)
327.) Como se chamava o jovem que em Trôade, ao adormecer durante um sermão de Paulo, caiu do terceiro andar?
R: Êutico (Atos 20:9)
328.) Quem disse: "Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha
carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus"?
R: Paulo (Atos 20:24)
329.) Qual era o evangelista que tinha quatro filhas donzelas que profetizavam?
R: Filipe (Atos 21:08-9)
330.) Quem disse: "Que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado,
mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus"?
R: Paulo (Atos 21:13)
331.) Quem disse : "Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do
Senhor Jesus." ?
R: Paulo (Atos 21:13)
332.) Qual era o nome de "um hebreu, nascido em Tarso, uma cidade da Cilicia" ?
R: Paulo (Atos 22:3)
333.) Quem foi ensinado aos pés de Gamaliel ?
R: Paulo (Atos 22:3)
334.) Quem foi chamado de o principal defensor da seita dos Nazarenos ?
R: Paulo (Atos 24:5)
335.) Para quem Paulo apelou quando estava preso em Cesaréia?
Perguntas Gerais - 53

www.umavezembaixador.com.br

R: César (Atos 25:1)
336.) Perante que casal real Paulo fez sua defesa, em Cesaréia?
R: Rei Agripa e sua esposa Berenice (Atos 26:1)
337.) Quem disse a Paulo: "Por pouco me persuades a fazer-me cristão"?
R: Rei Agripa (Atos 26:28)
338.) Qual centurião da corte augusta acompanhou Paulo em sua viagem a Roma?
R: Júlio (Atos 27:1)
339.) Quem foi mordido por uma víbora e não sofreu nenhum mal?
R: Paulo (Atos 28:3)
340.) Como se chamava o homem principal da ilha de malta?
R: Públio (Atos 28:8)
341.) Quem disse : "porque pela esperança de Israel estou preso com esta cadeia." ?
R: Paulo (Atos 28:20)
342.) Quem se considerava devedor, tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes?
R: Paulo (Romanos 1:14)
343.) Quem disse que não se envergonhava do Evangelho porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele
que nele crê; primeiro dos judeus, depois dos gregos?
R: Paulo (Romanos 1:16)
344.) Quem disse "Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este pratico"?
R: Paulo (Romanos 7:19)
345.) Quem disse: "Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? "?
R: Paulo (Romanos 7:24)
346.) Quem disse: "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou"?
R: Paulo (Romanos 8:37)
347.) Quem escreveu: "E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus"?
R: Paulo (Romanos 12:02)
348.) Quem disse: "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem"?
R: Paulo (Romanos 12:23)
349.) Quem escreveu: "toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha
de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus"?
R: Paulo (Romanos 13:01)
350.) Na sua segunda carta aos Coríntios Paulo fala do seu filho na fé. Qual o seu nome?
R: Timóteo (I Coríntios 1:01)
351.) Na sua primeira carta aos Coríntios Paulo se refere a uma pessoa. Qual o seu nome?
R: Sóstenes (I Coríntios 1:01)
352.) Quais foram os crentes da igreja de Corinto que foram batizados por Paulo?
R: Crispo, Gaio e a família de Estéfanas (I Coríntios 1:14-16)
353.) Quem escreveu: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Todas as coisas me são
lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas"?
R: Paulo (I Coríntios 6:12)
354.) Quem escreveu sobre o "atleta cristão"?
R: Paulo (I Coríntios 9:15-27)
355.) Quem disse: "Pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar; porque me é imposta essa obrigação;
e ai de mim, se não anunciar o Evangelho"?
R: Paulo (I Coríntios 9:16)
356.) Quem disse: "Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos
os meios chegar a salvar alguns"?
R: Paulo (I Coríntios 9:22)
357.) Quem disse: "Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só recebe o
prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis."?
R: Paulo (I Coríntios 9:24)
358.) Quem disse: "Sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo?
R: Paulo (I Coríntios 11:1)
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359.) Quem disse : "Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite
e um dia passei no abismo." ?
R: Paulo (II Coríntios 11:25)
360.) Quem chamou-se a si mesmo de "o principal dos pecadores" ?
R: Paulo (I Timóteo 1:15)
361.) As mulheres que servem a Deus são exortadas a não se enfeitarem com o que ?
R: Objetos de grande valor (I Timóteo 2:9)
362.) Como se chamavam a avó e a mãe de Timóteo?
R: Loide (avó) e Eunice (mãe) (II Timóteo 1:5)
363.) Paulo escrevendo a um dos seus filhos na fé exorta-o: "Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina". Qual era
esse seu filho na fé?
R: Tito (Tito 2:1)
364.) Quem escreveu o versículo: "Portanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo"?
R: Pedro (I Pedro 1:16)
365.) Quem escreveu exortando pesares pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos?
R: Judas (Judas 1:3)
366.) Quem construiu o primeiro templo do Senhor?
R: Salomão
367.) Quem escreveu os Salmos?
R: Salomão e Asafe
368.) Quem escreveu o livro de Eclesiastes?
R: Salomão
369.) Quem escreveu o maior número de livros da Bíblia?
R: Paulo
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