
Adole 10 – Jesus é 10 

 

OS DESAFIOS BÍBLICOS 

 

 

  Os enigmas bíblicos serão entregues para grupos de cinco ou mais 

adolescentes durante o adole 10. 

  Cada grupo de cinco ou mais adolescentes receberá um envelope e terão 

um tempo específico para descobrir o enigma. Cumprida a missão e devidamente 

corrigida pela equipe de diretoria do Adole a equipe ganhará um brinde. 

 

1. JOSUÉ 

 

A. Que homem citado na Bíblia, era o mais alto no meio de seu povo 

(que era formado por gigantes)? Arba – 14:15 

B.  Onde se lê na Bíblia o nome de um estado brasileiro e de sua 

capital? Para – Josué 18:23 e Belém – Josué 19:15. 

 

 

2. NEEMIAS 

 

a. Quem fez isso em quem? 

“Eu repreendi aqueles homes e os amaldiçoei; bati neles e arranquei os 

seus cabelos”. 

 

Resposta: Neemias tomado de raiva pelos judeus que haviam se casado 

com mulheres estrangeiras. Neemias 13:25. 

 

3. ESTER 

      A. Quem somos nós? 

  Nossos nomes são Parbandata, Dalfão, Aspatã, Porata, Adalias, Aridata, 

Parmasta, Arisai, Vaizata e Aridai. 

  

 Resposta: São os filhos de Hamã que foram enforcados no lugar de 

Mordecai – Ester 9:7-10. 

 

4. JÓ  

a. Quem somos nós? 

Jemima, Cássia e Querém Hapuque. 

 

Resposta: As filhas de Jó após o sofrimento – Jó 42:14. 

 

5. ESDRAS 

 

a. Que fato é este? 

“E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, 

pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho.” 

 

Resposta: Inauguração da reconstrução do templo de Jerusalém nos dias 

do professor e sacerdote Esdras - Esdras 3:13 



 

6. MALAQUIAS 

 

a. Onde Deus diz claramente: “Eu odeio o divórcio.”. 

b. A equipe deverá ler todo o livro de Malaquias, pois apesar de ser 

pequeno existem inúmeras vezes as expressões: Deus, Pai e Senhor Todo 

Poderoso. À medida que forem lendo escreva numa folha de papel a 

expressão e o versículo onde se encontra. 

 

Resposta: Deus diz que odeia o divórcio em Malaquias 2:16. 

 

 

7. AMÓS 

 

a. Leia e releiam o livro de Amós para saber que era o pastor de ovelhas da 

cidade de Tecoa? Pode ter uma pegadinha neste livro... 

 

Resposta: Era o próprio Amós – Amós 1:1 

 

8. ISAIAS 

 

a. O livro do Velho Testamento que mais tem profecias a respeito de Jesus 

é o livro de Isaías, tanto é que Isaías é considerado o profeta messiânico. 

Leiam atentamente os capítulos e escrevam numa folha de papel ou no 

verso desta folha, três versículos que tenham a ver com estas profecias. 

b. Continuem lendo até descobri que foi Maer Salal Hás Bas 

 

Resposta: Isaías 7:14 / 9:6 / 9:7 e capítulo 11 todo. 

Maer Salal Hás Bas era o filho de Isaías. 

  

       9. JOEL 

 

1. Ache a passagem que diz que gafanhotos tenham dentes como os de um 

leão. 

R: Joel 1:6 

 

2. Que animal foi comparado com cavalos de guerra? 

R: Gafanhotos - Joel 1:4 

 

3. Joel é também um profeta messiânico. Ache e escreva quatro versículos 

que falem dos sinais que antecederiam a volta de Jesus. 

R: Joel 2: 28-31 

 

4. Que duas armas utilizadas em guerras do passado foram mencionadas no 

livro de Joel? Identifique as armas e as passagens bíblicas. 

R: Joel 3: 10 – Espadas e Lança 

 

 

 

    



        10.   ZACARIAS 

 

1. Onde se encontra essa passagem em Zacarias: “E os pais matarão o filho 

à espada quando ele estiver bancando o profeta”   

R: Zacarias 13:3 

 

2. Leia o livro de Zacarias e identifique duas ou três passagens que sejam 

profecias que também sejam válidas para o nosso tempo atual. 

R: Zacarias 9: 16 e 17 e Zacarias 14:9 

 

 

        11. AGEU 

 

1. Segundo o profeta Ageu em que cidade os soldados eram fracos como 

mulheres. 

R: Nínive – Ageu 3: 13 

 

2. Em que cidade segundo o profeta Ageu as crianças eram esmagadas nas 

esquinas das ruas? 

R: Em Tebas – Capital do Egito 

 

3. De quem Ageu está falando quando escreve: “Corações cheios de medo; 

joelhos tremendo, rostos pálidos, todos perdem as forças” e identifique a 

passagem da Bíblia. 

R: Ageu 2: 10               - Ver esta na Bíblia para ver se é Ageu ou Naum. 

 

     

  

 12.      HABACUQUE 

 

1. Os cavalos de que exército eram mais rápidos que os leopardos e mais 

ferozes do que os lobos do deserto? 

R: Do exército da Babilônia – Habacuque 1:8 

 

2. Identifique os dois versículos que Habacuque fala de ídolos ou idolatria? 

R: Habacuque 2: 18-19 

 

3. Identifique e escreva neste papel os três versículos seguidos onde 

Habacuque demonstra sua total confiança que ele tinha em Deus. 

R: Habacuque 3: 17-19 

 

 

 13.     SOFONIAS 

 

1. Descubra em Sofonias que iria pegar lamparinas e iria revistar a cidade 

de Jerusalém? 

R: Deus – Sofonias 1: 12 

 

2. Que dois países Deus iria destruir como Sodoma e Gomorra? 

R: Moabe e Amom – Sofonias 2:9 



 

3. Pesquise quantas vezes existe a palavra Senhor ou Deus ou Pai,  no livro 

de Sofonias. Ache as palavras e identifique os versículos neste papel que 

você recebeu. 

 

14. LAMENTAÇÕES 

 

1) Descubra porque Deus fez Jerusalém sofrer? 

R: Por causa dos seus pecados. – 1:5 

 

2) Ache a passagem onde Jeremias diz “Deus arrasou o seu Templo 

como se fosse uma horta”. 

R:  

 

3) Escreva os capítulos e versículos onde consta a palavra Jerusalém. 

 

4)   Onde está escrito: “As flechas atiradas por Deus entram fundo na 

minha carne”.          1:3 

 

5) Onde Jeremias compara Deus com um leão ou urso?  R: 3: 10. 

 

6) Ache um dos versos mais tristes da Bíblia – “A minha esperança no 

Senhor acabou.”  3: 18. 

 

7) “Ache um dos versos mais lindos de toda a Bíblia: - 3: 24 “– “ Deus é 

tudo o que tenho, por isso confio nele”. 

 

 

15. RUTE 

 

1) Onde encontro as seguintes palavras no livro de Rute: “ O seu povo 

será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus.”  01h16min. 

 

2) Quantos quilos de grãos Rute colheu nos campos de Boaz? – 25 kilos 

– 1:17 

 

3) Que costume estranho era utilizado em Israel por pessoas que 

queriam fazer negócios? – R: Entregava a sandália – 4:8 

 

4) Como se chamava o filho de Rute e Boaz e que parentesco ele teria 

com o rei Davi?    Obede e avô – 4:16 

 

 

16. CANTARES 

 

1) Quantos soldados formavam a guarda pessoal de Salomão? Ache a 

resposta e identifique o capítulo e versículo.   60     3:7 

 

2) A que compara Salomão, autor do livro, os  cabelos ondulados de sua 

noiva? Rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. 4:1 



 

3) A que Salomão comparou o pescoço de sua amada? Torre de Davi – 

4:4 

 

4) Ache a passagem onde Salomão compara a noiva a cavalos e éguas 

da carruagem de Faraó? – 1:9 

 

5) Ache a passagem onde o noivo é comparado a uma macieira? 2:3 

R: 2:3 

 

6) Ache o versículo em que o noivo é comparado a uma gazela ou um 

filhote de corço? 4: 4 

 

17. JONAS 

 

(1 )  Quantos dias se precisava caminha para percorrer Nínive. 

        R: 3 dias – Jonas 3:3 

 

(2) Em quantos dias Nínive seria destruída? R: 40 – Jonas 3:3 

 

(3) Que ordem expressa deu o rei a toda à população? R: Ninguém pode 

comer nada.    3:7 

 

(4) Quantas pessoas/ crianças foram poupadas por Deus da destruição da 

cidade? 120 mil – 4:11 

 

(5)Todos vocês deverão individualmente escrever numa folha de papel a 

oração que Jonas fez dentro da baleia 

 

(6) Quem era Amitai? Pai de Jonas 1:1 

 

 

18. OBADIAS 

 

(1) Leia versículo por versículo deste pequeno livro de Obadias e ache a 

passagem que diz claramente porque DEUS iria destruir o povo de Edon? 

R: 1:10 

 

2) Onde moravam os edonitas? – Nas cavernas das rochas no alto das 

montanhas – 1:3 

 

3) Ache a promessa de que vai ter juízo final? 1:15 

 

4) Os edonitas eram descendentes de quem? Esaú – 1:18 

 

5) Escreva todas as cidades, regiões, territórios e países que encontrar no 

livro de Obadias: Jerusalém, Samaria, Fenícia, Sarepta e Sefarade. 

 

 

 



19. GÊNESIS 

 

1) Quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia e quais eram os nomes 

de suas esposas? 

R: Lameque. Ada e Zilá – 4:19 

 

2) Onde lemos na Bíblia de camelos se ajoelhando? Genesis 24:11 

 

3) Ache os nomes dos filhos da Abraão? Zinrá, Jocsã, Meda, Mídia, 

Jusbaque, Sua ( filhos de Quetura), Isaque (filho de Sara) e Ismael ( 

filho de Hagar) – 25:2-9. 

 

 

20. ÊXODO 

 

1) Que mãe recebeu salário para criar o seu próprio filho? Joquebede, 

mãe de Moisés.  2-8-10. 

2) Qual o sobrinho que casou com sua tia? Anrão, pai de Moisés – 6:20. 

3) Onde se encontra a lei, por meio da qual um escravo ganhava 

liberdade por perder um dente: 21:27. 

4) Qual o nome do homem acusado por sua esposa de derramar sangue? 

Moisés – 4:24-25. 

 

21. NÚMEROS 

 

1) Qual o rei teve os seus inimigos abençoados pelo profeta que ele 

tinha que amaldiçoar? – Balaque – rei de Moabe – 22:5-6 e 12 

2) Qual o cavaleiro que teve o seu pé imprensado contra o muro? 

Balaão – 23:12 

3) Quem deu esta ordem a quem? “Reúna os chefes do povo de Israel e 

os enforque diante de mim em plena luz do dia.”  25:4. 

 

 

22. DEUTERONÔMIO 

 

1) Onde se lê na Bíblia sobre conservação da Natureza? 20:19. 

2) Quais os alimentos que o povo de Israel não comeu durante os 40 

anos de peregrinação pelo deserto? Pão e vinho 29:5-6 

3) Quais as quatro cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas 

por causa da ira de Deus? Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. 29:23 

 

 

23. JUÍZES 

1) Que rei reconheceu que Deus fez com ele o mesmo que ele tinha feito 

aos seus inimigos? – R: Adoni-Bezeque – 1:6-7 

2) Qual o citado em Juízes pelo seu peso? R: Eglon – 3:17. 

3) Que juiz de Israel libertou o seu povo, usando um ferrão de tocar 

bois? Sancar – 3:31 

4) Qual o comandante de Israel que disse que só iria à batalha se uma 

mulher fosse com ele? Baraque – 4:4-6,8 e 9. 



5) Qual a mãe que aguardava ansiosamente seu filho, olhando pela 

janela? Mãe de Sisera – 5:28. 

6) Que juiz de Israel tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentas e 

tinham 30 cidades? Jair – 10:4 

7) Que personagem bíblico prometeu sacrificar ao Senhor a 1ª pessoa 

que visse ao voltar vitorioso da batalha e quem foi sacrificado? Jefté 

e sua filha – 11:30-31,32-34,35-39 e 40. 

 

24. I SAMUEL 

 

1) Que juiz que morreu  após cair da cadeira para trás? – Eli – 4:18 

2) Que povo foi derrotado na batalha por causa de trovões? Os filisteus 

– 7:10. 

3) Quem ganhou um reino quando procurava jumentas? Saul – 9:2 

4) Qual homem que engatinhando, venceu uma batalha e contra que 

povo ele estava guerreando? Jonatas – filho do rei Saul – Filisteus. 

5) Onde se menciona o queijo na Bíblia pela primeira vez? 17:18. 

 

 

25. II SAMUEL 

 

1) Quem foi condenado à morte por ter matado um rei de Israel? R: Um 

moço amalequita – 1:1-16. 

2) Que dois irmãos que, depois de mortos, tiveram suas mãos e pés 

decepados? Recabe e Baaná – 4-8, 9, 10, 11,12. 

3) Qual o nome do amigo do rei Davi que disse que estaria a seu lado 

em qualquer situação: Itaí – 15:21 

4) Qual foi o primeiro homem, citado na Bíblia, que se enforcou? 

Aitofel – 17:23 

5) Quem matou o irmão quando o beijava? Joabe – 20:9-10. 

6) Quais os três melhores guerreiros do exército do rei Davi? Josebe- 

Bssebete, Eleazar e Samá. 

 

26. I REIS 

1) Que personagem bíblico que morreu por ir à busca dos seus escravos 

fugitivos? Simei – 2:40 

2) Quantos provérbios escreveu Salomão? – Três mil – 4:32 

3) De onde foi tirada a madeira para a construção do templo de 

Jerusalém? Do Líbano – 5:6 

4) Quantas vezes Deus apareceu a Salomão? Duas vezes – 11:9 

5) Qual o rei de Israel que morreu queimado em seu próprio castelo? 

Zinri – 16:18 

6) Qual o nome do rei de Israel cujo filho morreu quando sua mãe 

entrou em casa? Jeroboão – 14:1, 2-17. 

 

 

27. II REIS 

1) Quem morreu de dor de cabeça? O filho da mulher de Suném – 4:17. 

2) Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre de 

multiplicação de pães? Eliseu – 4:42 



3) Qual o nome que deram à serpente de bronze levantada por Moisés 

no deserto? Neustã – 18:4 

4) Qual o rei que adivinhava pelas nuvens, praticava feitiçaria e 

queimou o seu filho em sacrifício? Manasses – rei de Judá. 

5) Quem fez ferro flutuar na água: Eliseu – 6:6 

 

28. I CRÔNICAS 

1) Porque Rubens, o primogênito de Jacó, perdeu a primogenitura? 

R: Ele profanou o leito de seu pai – 5:1 

 

2) Que mulher fundou duas cidades? 

R: Seerá - I Crônicas 7:24 

   

3) Quem recebeu a visita de um anjo quando debulhava trigo? 

R: Ornã – I Crônicas 21:20 

 

4) Qual homem, que além de profetizar, regia os seus seis filhos 

com harpas em ações de graça e louvores ao Senhor? 

R: Jedutum – 25:3 

 

5) Quem  perdeu a vida por ter tocado na arca de Deus? 

R: Uzá  - 13:9-10 

 

29. II CRÔNICAS 

 

1) Quais as três festas anuais que a Lei de Moisés estabelecia e o rei 

Salomão obedecia?  

R: Pães Asmos, Semanas (Pentecostes) e Tabernáculos. 8:13 

 

2) Qual o profeta que foi esbofeteado? 

R: Micaías – 18:23-24. 

 

30. SALMOS 

 

1) Que dois Salmos são idênticos? 

R: Salmo 14 e o Salmo 53 

 

2) Onde está escrito em Salmos que as estrelas têm nomes? Dica 

entre o Salmo 135 e o 150 – Resposta: 147:4 

 

3) Ache o verso que se encontra no centro da Bíblia. É o Salmo 

118:8 – Escreva nesta folha o que está escrito na Bíblia. 

 

 

 

31. PROVÉRBIOS 

 

1) Ache o provérbio que diz que o coração alegre é bom remédio? 

R: 17:22 

 



 

 

32. ECLESIASTES 

 

1) Onde se lê que a mágoa é melhor do que o riso? 

R: Eclesiastes 7:3 

 

 

33. JEREMIAS 

 

1) Que mãe animal que abandona suas crias por falta de água? 

R: Veada – 14:4-5 

 

2) Que falso profeta lutou contra um profeta de Deus e morreu 

naquele mesmo ano por causa de sua rebeldia?  

R: Hananias – 28:15, 16 e 17. 

 

3) Qual o profeta mentiroso que Deus disse que não teria mais 

descendentes e não veriam o bem que Ele queria trazer? 

R: Semaías - 29:31 e 32. 

 

4) Onde a Bíblia compara o coração dos valentes com o coração da 

mulher que está com dores de parto? 

R: Jeremias 49:22 

 

5) Qual o nome do primeiro aposentado da Bíblia? 

R: O rei Joaquim – 52:33 e 34. 

 

 

 

34. EZEQUIEL 

 

1) Quem recebeu uma ordem de Deus de usar uma balança para 

fazer um penteado? 

R: Ezequiel – 5:1 

 

2) Que profeta Deus determinou que profetizasse contra o próprio 

povo de Israel? 

R: Ezequiel – 21:1-3 

 

3) Onde se lê neste livro que o Senhor ficou a favor da Babilônia e 

contra o povo do Egito? 

R: Ezequiel 30:25. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

35. DANIEL 

 

1) Qual o rei que teve suas unhas crescidas como a das aves? 

R: Nabucodonosor – 4:33 

 

2) Quem perdeu o sono por causa de um jejum? 

R: Rei Dario – 6:18. 

 

3) Que rei mandou matar um servo de Deus e depois não conseguir 

dormir? 

R: Rei Dario - 6:16-19 

 

36. OSÉIAS 

 

1) Que povo foi comparado com uma vaca rebelde? 

R: O povo de Israel – 4:16 

 

2) Qual o povo que iria tremer de medo por causa de um simples 

bezerro? 

R: O povo de Samaria – 10:5 

 

3) Qual o rei que foi comparado a um pedaço de madeira na 

superfície da água? 

R: O rei de Samaria – 10:7 

 

37. MIQUÉIAS 

 

1) Onde se lê que os sacerdotes ensinavam por interesse e os 

profetas adivinhavam por dinheiro? 

R: Miquéias 3:11 

 

38. MATEUS 

1) Ache quantas vezes Jesus acalmou a tempestade? 

R: Duas – 8:26 e 14:25 e 26. 

 

2) Que pessoas andaram sobre o mar? 

R: Jesus e Pedro – 14:25-33 

 

3) Quem mandou que sua filha pedisse a cabeça de João Batista? 

R: Herodias – 14-3-12 

 

4) De quem era a mãe que foi curada de febre por Jesus? 

R: A mãe da esposa de Pedro – 8:14 e 15. 

 

5) Escreva o nome dos 12 discípulos e identifique a passagem? 

R: Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, 

Mateus, Tiago, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes – 10: 2/4. 



 

 

39. LUCAS 

 

1) Quem ficou mudo após falar com um anjo? 

R: Zacarias – Lucas 1:18/20. 

   

2) Quem disse que não morreria sem conhecer a Cristo? 

R: Simeão – 2:25-26. 

  

3) Onde se encontra em Lucas pelo menos um ponto cardeal? 

R: Lucas 13:29 

 

4) Qual a única pessoa que de quem diz as Escrituras haver subido 

numa árvore? 

R: Zaqueu – 19:4 

 

 

40. JOÃO 

 

1) “Em quais idiomas foi escrito o “título “ Jesus Nazareno, Rei dos 

Judeus”? 

R: Hebraico, latim e grego – 19:19-20. 

 

2) Onde se lê em João que Jesus escreveu? 

R: João 8:6-8. 

  

41. MARCOS 

 

1) Quem foi a primeira pessoa para a qual Jesus apareceu após a 

primeira ressurreição? 

R: Maria Madalena – 16:9 

 

  

42. ATOS  

 

1) Que acontecimento extraordinário foi visto por todos os 

habitantes de Lida e Carona? 

R: Enéias – paralítico foi curado por Pedro – 9:33-35. 

   

2) Onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de 

cristãos? 

R: Antioquia – 11:26 

 

3) Qual o profeta que previu uma grande fome nos dias do 

imperador romano Cláudio? 

R: Ágabo – 11:27-28. 

 

4) Que dois discípulos foram chamados por nomes de planetas e 

quais eram estes planetas? 



R: Paulo – Mercúrio – Barnabé – Júpiter – 14:12 

 

5) Quem foi a primeira mulher convertida na Europa pelo apóstolo 

Paulo? 

R: Lídia – 21:10/11. 

   

6) Quem era o professor do apóstolo Paulo? 

R: Gamalieu – 22:3 

 

43. ROMANOS 

 

1) Que três mulheres mencionadas por Paulo ajudaram muito o seu 

ministério? 

R: Trifena, Trifosa e Pérside – 16:12. 

  

2) Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? 

R: Tércio – 16:22 

 

44. I TESSALONICENSES 

 

1) Onde se lê que não devemos apagar a luz do Espírito Santo? 

R: I Tessalonicenses 5:19 

 

 

45. I TIMÓTEO 

 

1) A palavra imortal só aparece na Bíblia em I Timóteo. Ache a 

passagem. 1:17 

2) Quais os nomes dos dois homens que o apóstolo Paulo entregou a 

Satanás para serem castigados? 

R: Himeneu e Alexandre – 1:20 

 

46. TIAGO 

1) Quem foi chamado de amigo de Deus? 

R: Abraão – 2:23 

 

47. APOCALIPSE 

 

1) Na visão de Jesus glorificado que João teve o que significavam as 

sete estrelas e os sete candeeiros? 

R: 7 candeeiros = 7 igrejas e 7 estrelas = 7 anjos das igrejas – 1:20 

 

  

2) Onde se lê que um homem recebeu ordem para não chorar? 

R: Apocalipse 5:5  

 

 48 I JOÃO 

 

1) Em I João 1, o apóstolo João nos fala a respeita da Palavra da 

vida? Quem era essa Palavra da vida? R: Jesus  



2) Em I João 2, João dá 4 mensagens específicas para os jovens. 

Ache-as e as escreva abaixo: 

Vocês têm vencido o maligno – 12:13 

Vocês são fortes – 12:14 

A mensagem de Deus vive em vocês. 12:14 

Vocês já venceram o maligno – 12:14 

3) Leia I João 3 e 4 e anote quantas vezes ele usa a palavra amor 

ou o verbo amar nesses dois capítulos. Identifique as palavras 

e as passagens correspondentes. 

 

49) II JOÃO 

 

1) O capítulo 5 de II João tem mensagens lindíssimas. Leia com 

muita calma cada versículo e escolha o que lhe tocou sobre o 

amor de Deus. 

 

2) A quem João saudou quando escreveu sua segunda carta? 

R: A querida senhora e os seus filhos  - João 1:1 

 

3) Que situação deixou João feliz? 

R: Quando soube que alguns filhos vivem de acordo com a 

verdade. João 1:4 

  

(50)     III JOÃO 

 

1) Quantas vezes existem as palavras anjo, pai, amor e Senhor no 

capítulo acima? 

 

 

(51)      JUDAS 

 

a. De quem Judas era irmão? 

R: Tiago  - Judas 1 

 

b. Segundo Judas qual a definição que ele dá para os que foram 

chamados? 

R: “São aqueles a quem Deus o Pai, ama e a quem Jesus Cristo 

protege”    - Judas 1. 

 

c. Quem segundo Judas, profetizou a respeito da volta de Jesus? 

R: Enoque – Judas 14 

d. Copie abaixo os versículos 24 e 25. 

R: “Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem 

defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença”  Judas 24. 

 “Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, 

o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador a quem 

pertencem à glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os 

tempos, agora e para sempre”. Judas 25. 

 

 



 52.    TITO 

 

1) Em que lugar Paulo deixou Tito para cuidar das coisas de Deus? 

R: Ilha de Creta – 1:5 

 

2) Em que versículo encontramos essa mensagem: “Pois Deus revelou a 

sua graça para dar salvação a todos”  

R: Tito 2:11 

 

3) Paulo resume a beleza da salvação em Tito 3:4-8 

R: Escrevam agora estes versos nesta folha que vocês tem. 

 

 

 

4) Em que cidade Paulo resolveu passar o inverno? 

R: Nicópolis – 1:12 

 

5) Que outros dois irmãos na fé, Paulo menciona em Tito? 

R: Artemas e Tíquico    - 1:12 

 

 

53. FILEMON 

 

e. Quem são os autores da carta de Filemon? 

R: Paulo e Tiago 

 

f. Além de Filemon a quem também foi destinada essa carta? 

R: Afia e Arquipo 

 

g. Que duas virtudes Paulo admirava em Filemon? 

R: Fé e amor 

 

h. Quem era o escrava de Filemon? 

R: Onésimo 

  

i. Quem estava na mesma cadeia que o apóstolo Paulo? 

R: Epafras. 

 

 

(54)     I PEDRO 

 

j. Para que províncias Pedro escreveu sua primeira carta? 

R: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia. 

 

k. Em qual passagem deste capítulo, Pedro diz os cristãos são 

“estrangeiros de passagem neste mundo”  - I Pedro 2:11. 

l. Ache a passagem “ Vivam como escravos de Deus” – I Pedro 2:16. 

m. Ache a passagem “ Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não 

fale coisas más e não conte mentiras”   - I Pedro 3:10. 



n. Ache em I Pedro 3 um dos mandamentos da Lei dos Desbravadores – 

“Tenham sempre a consciência limpa”   - I Pedro 3:16 

o. A que animal Pedro comparou o nosso inimigo? 

R: Leão -  I Pedro 5:8 

p. Escreva a benção final de Pedro no fim de sua carta: 

R:  

 

 

(55)      II PEDRO 

 

q. Pedro faz um alerta contra os falsos mestres ou pastores que por 

amarem o dinheiro eles iriam explorar os crentes. Ache esta 

passagem. 

R:  II Pedro 2:3 

r. Pedro comparou os falsos mestre “a poços sem água e como nuvens 

levadas pelo vento”.  Onde está esta passagem? 

R:  II Pedro 2:17 

s. Que personagens do Velho Testamento encontramos no segundo 

capítulo de Pedro? 

R: Noé, Ló, Balaão. 

 

 

(56) II TESSALONICENSES 

 

t. Quem eram os três autores de II Tessalonicenses? 

R: Paulo, Silas e Timóteo – 1:1. 

 

u. Ache a passagem que diz “Que todos os que tem prazer no pecado e 

não crêem na verdade serão condenados” 

R: 2:12 

   

v. Em que verso os autores alertam contra os preguiçosos? 

R: 3:6 

 

w. Que benção encontramos no último versículo do livro: 

R: “Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos 

vocês.”. 

 

 

57)   GÁLATAS 

 

a. Quem convidou Paulo para ser apóstolo? 

R: Jesus Cristo – 1:1 

 

b. Em que versículo Paulo diz que o evangelho que Ele anunciava não 

era uma invenção humana? 

R: 1:11 

 

c. Leia o capítulo 2 com calma e descubra qual era a missão de Paulo e 

a missão de Pedro. 



R: Paulo – apóstolos do gentios 

 Pedro – apóstolos dos judeus. 

 

d. Quando foi segundo Paulo que Deus o escolheu e o chamou para 

servi-lo? 

R: Antes de nascer – 1:15 

 

e. Escreva sem faltar nenhuma letra o famoso verso de Gálatas 2:20. 

R: “Estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, 

mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela 

fé no filho de Deus que me amou e se deu a mim mesmo por mim”. 

 

f. Ache esta passagem em Gálatas – “ Porém vocês irmãos, foram 

chamados para serem livres”·. 

R: 5:13 

 

g. Onde está Gálatas: “Ninguém zomba de Deus”  

R: 6:7  

 

 

 

 58. FILIPENSES 
1) Ache o verso – “Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro” 

R: 1:21 

2) Ache este outro verso: “É Cristo que dá a vitória a vocês” 

R: 1:28 

3) Ache a passagem que diz que fala que Timóteo além de Paulo era o único 

que se preocupava com o bem estar dos felipenses. 

R: 2:20  

4) Que outro servo de Deus, Paulo queria mandar de volta para os felipenses? 

R: Epafrodito - 2:25 

5) Ache a frase memorável de Paulo: “Com a força que Cristo me dá, posso 

enfrentar qualquer situação”? 

R: 4:13 

 

 

59.  EFÉSIOS 

 

1) Leia atentamente o capítulo 1 de Efésios e ache quantas vezes Paulo 

escreve as palavras DEUS, JESUS CRISTO OU CRISTO JESUS E ESPÍRITO OU 

ESPÍRITO SANTO? 

R: DEUS – 21 - JESUS CRISTO OU CRISTO JESUS – 21 E ESPÍRITO – 4. 

 

2) Ache em Efésios a seguinte frase do apóstolo Paulo: “Pela graça de Deus 

vocês são salvos”  

R: 2:5 

 



3) Ache também “Pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. 

Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus”. 

R: 2:8 

 

4) Escreva nesta folha os dois lindos versos de Efésios 3:16 e 17 

“R”“: “ E peço a DEUS que, da riqueza da sua glória, ele por meio do seu 

Espírito de vocês poder para que sejam espiritualmente fortes”. Peço 

também por meio da fé, que Cristo viva no coração de vocês. E oro para 

que vocês tenham raízes e alicerces no amor. 

 

5) Em que capítulo e versículo de Efésios Paulo escreveu:  “ Pois o Espírito é a 

marca de propriedade de Deus colocada em vocês, o qual é a garantia de 

que chegará o dia em que Deus os libertará.” 4:30. 

 

6) Ache o dever cristão dos filhos em relação aos seus pais?  

R: Obedecer – 6:1 

 

7) Que conselho Paulo dá aos pais em relação aos filhos? 

R: Não tratem os filhos de um jeito que faça com que vocês fiquem 

irritados.  – 6:4 

 

8) Ache a armadura do cristão em Efésios e escreva o que simboliza? 

R: Cinturão – verdade 

 Couraça – justiça 

 Sapatos – Prontidão para pregar o evangelho 

 Escudo – Fé 

 Capacete – Salvação 

 Espada – Palavra de Deus. 

 

 

60)          COLOSSENSES 

 

1) Ache o versículo “E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome 

do Senhor Jesus e por meio dele, agradeçam a Deus o Pai”. 

R: 3:17 

 

2) Ache o versículo: “Pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre as 

pessoas”.  

R: 3:25 

 

3) Ache o nome dos três únicos judeus convertidos que trabalhavam com 

Paulo? 

R: Aristarco, Marcos e Josué – 4:10. 

 



4) Ache onde Paulo escreveu este conselho a Arquipo e que serve também 

para nós? 

R: “Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor” 

– 4:17 

 

 

61) HEBREUS 

 

1) Ache a passagem que diz que “Abraão devolveu o dízimo de tudo que ele 

havia tomado dos inimigos de batalha”? 

R: 7:2 

 

2) Onde se acha em Hebreus que Melquisedeque era Rei e era também 

sacerdote? 

R: 7:1 

 

3) Leia atentamente Hebreus 11 e escreva todos os heróis da fé que 

encontrar ali. 

R: Abel, Enoque, Noé, Abraâo, Isaque, Jacó, Moisés, Raaabe, Gideão, 

Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. 

 

4) Ache estes dizeres: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre”.  

R: 13:8 

 

5) No tempo da carta aos Hebreus, qual amigo de Paulo tinha saído da 

cadeia? 

R: Timóteo – 13:23 

 

6) Ache o capítulo onde Paulo fala sobre santuário e escreva os objetos que 

tinha no lugar Santo e no lugar Santíssimo? 

R: Lugar Santo: candelabro e a mesa com os pães da preposição.  

     Lugar Santíssimo: Altar, incenso, arca da aliança, vasilha de ouro com 

maná, o bastão de Arão e a Lei. Em cima da arca o querubim. 

 

62) NAUM 

 

1) Para que cidade o profeta Naum dirigiu sua mensagem? 

R: Nínive 

 

2) Qual a cidade de nascimento do profeta Naum? 

R: Elcos 

 

3) Ache a seguinte passagem: “Na sua presença, as montanhas tremem e os 

morros se desfazem”.  

R: 1:5 



 

4) A cidade de Tebas era a capital de que País? 

R: Egito – 3:8 

 

5) Ache essa passagem: “Os seus soldados são fracos como mulheres.”. 

R: 3:13 

 

6) Ache a passagem: “Contra Deus ninguém se levanta duas vezes.”.  

R: 1:9 

 

 

 

     

63)  I CORÍNTIOS 

 

1) O que fez o irmão Sóstenes em relação aos coríntios? 

R: Escreveu a carta junto com Paulo – 1:1 

 

2) A famosa frase DEUS É FIEL se encontra neste livro. Ache a passagem? 

R: 1:9 

 

3) Uma das mais fantásticas definições sobre Cristo encontra-se neste livro: 

“Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus”. Onde se encontra neste 

livro? 

R:  

 

4) “Quem me julga é o Senhor” – onde está escrita essa passagem? 

R: 4:4 

 

5) Nossa igreja segue este conselho de Paulo sobre como manter os pastores 

em sua obra: “Assim o Senhor manda também que aqueles que anunciam 

o evangelho, que vivam do trabalho de anunciar o evangelho”. Ache este 

conselho. 

R: 9:14 

 

 

64) II CORÍNTIOS  

 

1) Ache a linda passagem: “E onde o Espírito do Senhor está presente, aí 

existe liberdade”.  

R: 3:17 

 

2) “Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos” – Ache esta passagem. 

R: 5:7 

 



3) “Hoje é o dia de ser salvo” – onde está esta passagem no livro de II 

Coríntios. 

R: 6:2 

 

4) Procure também esta linda passagem: “Foi Deus quem nos separou para si 

mesmo”  

R: 1:21 

 

5) Ache também esta: “Ele conhece o meu coração”  

R: 1:23 

 

 

 

65) LEVÍTICOS 

 

1) Ache esta proibição legal da parte de Deus: “Se um israelita ou um 

estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará 

contra ele e o expulsará do meio do povo”. 

R: 17:10 

 

2) Ache esta regra sobre o consumo de peixes: “Não poderão comer os 

animais que vivem nas águas e que não tem barbatanas e escamas.”. 

R: 11:10 

 

3) Ache essa outra proibição: “É proibido comer carne de porco. Para vocês o 

porco é imundo.”. 

R: 11:7 

 

4) Ache a seguinte lei sobre propriedades: “A terra é de Deus, portanto ela 

não será para sempre daquele que a comprar.”.  

R: 25:23 

 

5) Ache esta lei a respeito dos pobres: “Se um israelita que mora perto de 

você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de 

tomar conta dele.”.  

R: 25:35.  

 

66. II TIMÓTEO 

1) Ache quantas vezes existe os nomes da Trindade no livro de II Timóteo. 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 


