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 V I Ú V A S 

 
1. Quem ficou viúva por ter pregado uma grande mentira? 

R: Safira 

2. Quem ficou viúva, devido a sua grande beleza? 

R: Bateseba 

3. De que cidade era a viúva, cujo filho foi ressuscitado por 

Jesus ? 

R: Naim 

4. Que profeta foi sustentado por uma viúva durante um longo 

período de seca? 

R: Elias 

5. Que viúva fingiu-se de prostituta para salvar sua 

posteridade? 

R: Tamar 

6. Que viúva, usou de artimanha para casar de novo num país 

estranho? 

R: Rute 

7. Que viúva disse que seu nome agora seria Mara, devido as 

grandes assolações que passara? 

R: Noemi 

8. Quem socorreu uma viúva com um milagre de 

multiplicação do azeite? 

R: Eliseu 

9. Qual o valor da oferta da viúva pobre enaltecida por Jesus? 

R: Duas moedinhas 

10. Que lição a parábola da viúva e o juiz iníquo nos ensina? 

R: Devemos insistir em oração quando pedimos algo a 

Deus 

 

 

JOGO DA VELHA BÍBLICO 

       INSTRUÇÕES 

 

Nº de Participantes: São necessários três 

participantes. Um para ler as perguntas e confirmar as 

respostas após cada jogada. Os outros dois responderão as 

questões apresentadas . Um jogador ficara com “X” e o 

outro com “ 0” . 

 

COMO JOGAR: Escolha uma das seis cartelas. Pegue os 

“X” e os “0”  e entregue-os aos dois jogadores, destacando-

os da cartela. Decida quem vai ficar com os “X” e o “0”.  

O primeiro jogador escolhe a categoria e tentará responder 

a pergunta desta categoria. Se acertar, colocará o “X” no 

quadrado da categoria acertada. Se errar o quadro desta 

categoria, ela estará livre para outras tentativas. Acertando 

ou não passa a vez para o segundo jogador, que repetirá a 

seqüência. 

Ganhará quem primeiro fizer a “Velha”, ou seja, encarreirar 

três “X” ou três “0”. Se ninguém conseguir encarreirar três 

“X” ou três “0” , ganhará quem tiver acertado o maior 

número de questões. 

 O jogo continuará escolhendo-se outras cartelas com outras 

categorias.   
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A L I M E N T O S 

 
1. Que alimentos teriam em abundância os israelitas, 

quando tomassem posse da Terra Prometida?  

R:   Leite e mel 

2. Que alimento saíram pelos narizes dos israelitas no 

deserto? 

R: Codornizes 

3 Quem foi embebedado pelas filhas que depois 

coabitaram com ele? 

R: Ló 

4. Quem negou alimento a um  exército faminto e morreria 

caso não fosse a prudência da sua esposa? 

R:  Nabal 

5. Que alimentos foram multiplicados por Jesus para 

alimentar uma multidão? 

R: Pães e Peixes 

6. Que árvore foi amaldiçoada por Jesus por não produzir 

frutos?  

R: Figueira 

7. Que profeta famoso tinha hábito de se alimentar com  

gafanhotos? 

R: João Batista 

8. Quem se recusou a comer iguarias de um rei, por 

motivos religiosos?  

R: Daniel e seus companheiros 

9. Quem comprou o direito à primogenitura com um prato 

de lentilhas? 

R: Jacó 

10. Quem se alimentou com bolotas dadas aos porcos? 

R: O filho pródigo 

A N I M A I S 

 
1. Que animal tentou Eva no Jardim do Éden? 

R: Serpente 

2. Que animal foi apresentado a Abraão para sacrifício em 

lugar de Isaque? 

R: Cordeiro 

3. Que animal foi morto por Sansão? 

R: Leão 

4. Que aves alimentaram um profeta? 

R: Corvos 

5. Que animal domesticado hoje pelo homem, corria 

Solto e selvagem nas ruas das cidades? 

 R: Cães 

6. Que animal Salomão mandou trazer de Társis? 

R: Pavão 

      7. Que animal Jesus “cozinhou” certa vez para alimentar s

 discípulos? 

 R: Peixes 

8. Que animal venenoso atacou Paulo na ilha de Malta? 

R: Víbora 

9. Que animal engoliu certa vez um profeta? 

R: Um grande peixe 

10. Animais da segunda praga do Egito? 

R: Rãs 
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A N J O S 

 
1. Em Gênesis, qual foi a primeira mulher a ver um anjo? 

R: Sara 

2. Nome do anjo que anunciou a Maria o nascimento de  

Jesus?  

R: Gabriel 

3. Nome do único anjo da Bíblia a ser chamado de 

arcanjo? 

R: Miguel 

4. O anjo que lutou contra o diabo na disputa do corpo de  

Moisés?  

R: Miguel 

5. Quem lutou com um anjo e saiu mancando? 

R: Jacó 

6. Quem foi liberto da prisão por um anjo enquanto 

dormia? 

R: Pedro 

7. Quem viu dois anjos cegarem a população inteira de 

uma cidade? 

R: Ló e seus familiares 

8. Qual as três classes de anjos mencionadas na Bíblia? 

R: Arcanjo, serafins e querubins 

9. Que animal vendo um anjo, se desviou dele? 

R: A jumenta de Balaão  

    10. Qual a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse? 

 R: “Temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora  

 do seu juízo” 

 

 

 

A T O S  
 

1. Quem foi o autor do livro de Atos? 

R: Lucas 

2. A quem foi dedicado o livro de Atos? 

R: Teófilo 

3. Quem morreu ouvindo uma pregação de Paulo? 

R: Êutico 

4. Quem morreu após dar um oferta na igreja? 

R: Ananias e Safira 

5. Quem foi batizado de madrugada após um terremoto? 

R: O carcereiro responsável pela guarda de Paulo e  

Silas 

6. Cite dois diáconos da Igreja primitiva? 

R: Estevão e Felipe 

7. Quem foi enviado por  Deus para explicar as Escrituras  

a um etíope? 

R: Felipe 

8. Como se chamava o substituto de Judas Iscariotes? 

R: Matias 

9. Onde foram os discípulos pela primeira vez chamados  

de cristãos? 

R: Antioquia 

10. Nome do chefe da Ilha de Malta, onde Paulo e os outros  

Náufragos foram recebidos? 

 R: Públio 
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C A S A I S  

 
1. Que casal auxiliava Paulo na pregação do evangelho? 

R: Aqüila e Priscila 

2. Que casal morreu por ter mentido a Pedro? 

R: Ananias e Safira 

3. Que casal viajou par um país estrangeiro para livrar seu  

filho da morte? 

R: José e Maria 

4. Que casal perdeu todos os filhos num só dia? 

R: Jó e sua esposa 

5. Que casal ganhou um filho, por terem sido hospitaleiros  

com um profeta? 

R: A sunamita e seu velho marido 

      6. Que casal ( o esposo era governador) ouvia Paulo pregar  

            o evangelho? 

 R: Félix e Drusila 

7. Que casal passou a lua de mel na residência da falecida  

mãe do noivo? 

R: Isaque e Rebeca – na tenda de Sara 

8. Que casal iniciou um lindo romance à beira de um 

poço? 

R: Jacó e  Raquel 

9. Quem elaborou o estratagema conjugal de Rute e Boaz? 

R: Noemi 

10. Que casal foi salvo de um grande incêndio juntamente 

com suas duas filhas? 

R: Ló e sua esposa 

 

 

 

C I D A D E S  

 
1. Quem fundou a cidade de Nínive? 

R: Ninrode 

2. A caminho de que cidade Saulo conheceu a Jesus/ 

R: Damasco 

3. Em que cidade Saul foi proclamado rei? 

R: Mispa 

4. Zaqueu era funcionário alfandegário em que cidade? 

R: Jericó 

5. Qual era a cidade natal de  Paulo? 

R: Társis  

6. Em que cidade  Jonas embarcou fugindo de Deus? 

R: Jope 

7. Cidade onde Jesus passou sua infância? 

R: Nazaré 

8. Melquisedeque era rei de que cidade? 

R: Salém 

9. Cidade para onde Paulo deveria seguir após um 

chamado em visão? 

R: Macedônia 

10. Cidade onde Sansão casou-se pela primeira vez? 

R: Timna 
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C R I A N Ç A S  
1. Que criança ficou aleijada com cinco anos e foi 

honrada pelo rei Davi? 

R: Mefibosete 

2. Cite uma criança mencionada na Bíblia, nascida em  

resposta às orações de sua mãe? 

R: Samuel 

3. Que rei mandou lançar crianças na cova dos leões? 

R: Dario 

4. Qual o nome do oficial, orientado por uma criança a  

buscar cura em Israel? 

R: Naamã. 

5. Que menino quase morreu de fome  e sede no 

deserto por ter sido expulso de seu lar? 

R: Ismael 

6. Que profeta foi chamado por  Deus, e disse: “Ai 

Senhor meu! Não passo de uma criança!”? 

R: Jeremias 

7. Quantas crianças ressuscitadas, são mencionadas na  

Bíblia? 

R: Filho da viúva de Sarepta, filho da sunamita e 

filha de Jairo 

8. Qual o nome do menino que foi educado pela mãe e  

a avó nos caminhos do Senhor? 

R: Timóteo 

9. Quem profetizou que um dia as crianças guiariam 

animais bravos? 

R: Isaías 

10. Quem tomou Jesus em seus braços, quando ainda 

bebê? 

R: Simeão 

CRIMES 
1.  Que mulher mandou matar o vizinho, pois se recusara            

     vender uma vinha? 

       R: Jezabel, mulher de Acabe 

2.  Que  rei  morreu  esfaqueado enquanto seus súditos  

       achavam que estava aliviando o ventre numa privada? 

        R: Rei Eglon assassinado por Eúde 

3. Quem estuprou uma meia irmã e pagou com a vida? 

       R: Amnon – filho de Davi 

4. Como castigo pelo crime de adultério e assassinato, 

quantos filhos de Davi perderam a vida? 

R: Recém nascido de Bateseba, Absalão, Amonom e 

Adonias. 

5. Quem roubou os ídolos do seu pai e sofreu uma forte 

perseguição? 

R: Raquel 

6. Quem ficou leproso, por querer ficar com o ouro do  

comandante Naamã? 

R: Geazi, servo de Eliseu 

7. Quem foi assassinado por uma mulher enquanto dormia em  

sua tenda? 

R: Sísera 

8.   Quem mandou jogar todos os meninos recém nascidos no  

      Rio Nilo ? 

      R: O rei Faraó 

9.   Quem tentou estuprar dois anjos e como castigo ficaram  

cegos? 

R: Os habitantes de Sodoma 

10. Que criminoso escapou da morte de cruz, devido a um   

        julgamento injusto? 

      R: Barrabás, por ocasião do julgamento de  Jesus  
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D A N I E L  

 
1.  Chefe dos eunucos que cuidava de Daniel e seus    

      companheiros ? 

      R: Aspenaz  

2. Nomes hebreus dos três amigos de  Daniel? 

R: Misael,  Hananias e Azarias 

3. Nomes babilônicos dos três amigos de  Daniel? 

R: Sadraque, Mesaque e  Abedenego 

4. Que única parte da vestimenta dos hebreus se  

queimou na fornalha de fogo ardente? 

R: As cordas que os amarravam 

5. Quem foi o sucessor de  Nabucodonosor? 

R: Beltessazar 

6. Que rei medo persa lançou  Daniel na cova dos  

leões? 

R: Dario 

7. Que significam as palavras “Mene, mene , tekel e  

Parsin”? 

R: “Pesado foste na balança e achado em falta” 

8. Se ninguém interpretasse o sonho do rei, quem  

pagaria com a própria vida? 

R: Todos os sábios do reino 

9. Quem era o chefe da guarda do rei, que introduziu 

Daniel à Nabucodonosor? 

R: Arioque 

10. Cite três animais das visões de Daniel? 

R: Bode, carneiro e urso 

 

 

 

F E S T A S  
             

1. Quem organizou uma festa, usando indevidamente as taças   

sagradas do Templo de Jerusalém? 

R: O rei babilônico Beltezassar 

2. Na festa nupcial contada por Jesus, porque apenas cinco  

noivas puderam entrar juntamente com o noivo? 

R: Porque tinham azeite de reserva 

3. Vários irmãos morreram durante uma festa. Quem foram  

eles? 

R: Os filhos de Jó 

4. Quem pediu a Jesus para fazer seu primeiro milagre? 

R: Sua mãe Maria 

5. Nome da jovem que numa festa pediu a cabeça de João 

Batista? 

R: Salomé 

6. Durante que festa, os discípulos falaram em línguas pela  

primeira vez ? 

R: Festa da Páscoa 

7. Quem foi convidado para uma festa para morrer enforcado? 

R; Hamã  

8. Quem deu uma grande festa no dia em que seu filho 

nasceu? 

R: Abraão - pelo seu filho Isaque 

9. Quem deu um banquete e convidou Jesus por ter sido  

Curado da lepra? 

R: Simão. 

10. Quem estava dando uma grande festa, enquanto sua esposa 

longe de casa intercedia pela sua vida ? 

R: Nabal – marido de Abigail 
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G Ê N E S I S 
 

1. Em que dia Deus criou os peixes? 

R: No quinto dia 

2. Quais os nomes dos quatro rios do Jardim do Éden? 

R: Pison, Gion, Tigre e Eufrates 

3. Quais os nomes dos três primeiros filhos de Adão e 

Eva? 

R: Caim, Abel e Sete  

4. Qual o primeiro músico da Bíblia ( flautista) ? 

R: Jubal 

5. Qual o nome dos três filhos de Noé? 

R: Sem, Cão e  Jafé 

6. Qual o nome do pai de Matusalém? 

R: Enoque 

7. Nome da segunda esposa de Abraão?  

R: Quetura 

8. Nome dos filhos de José? 

R: Manassés e Efraim 

9. Quantas pessoas escaparam do fogo de Sodoma e  

Gomorra? 

 R: Ló, as duas filhas e a esposa ( embora tenha morrido 

            adiante por ter olhado para trás 

10. Dois irmãos gêmeos que eram cunhados da própria  

mãe? 

 R: Os filhos do incesto entre Judá e Tamar: Perez e Zera 

 

 

 

  

 

G R Á V I D A S  
 

1.  Quantos aos tinha Sara quando ficou grávida? 

     R: Noventa anos 

2. O que impedia a sunamita ter um filho? 

R: O marido era muito velho 

3. Que grávida deu a luz seu segundo filho e morreu logo 

depois? 

R: Raquel 

4. Que grávida não podia beber vinho durante a gravidez, pois  

aguardava um bebe especial? 

R: Mãe de Sansão 

5. Que mulher desejando uma gravidez, foi confundida com  

uma ébria enquanto orava? 

R: Ana, mãe de Samuel 

6. Que grávida tinha gêmeos que lutavam no ventre? 

R: Rebeca, mãe de Esaú e Jacó  

7. Quem engravidou gêmeos do próprio sogro? 

R: Tamar, nora de Judá 

8. Que grávida perdeu seu filho após o nascimento, pois era  

fruto de um terrível pecado? 

      R: Bateseba 

9. Que parteiras decidiram não matar os recém nascidos,  

desobedecendo ao rei? 

R: Puá e Sifrá  

10. Que grávida disse que o filho pulou no ventre, pela notícia 

do Messias? 

R: Isabel, mãe de João Batista 
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J U Í Z E S 
 

1. Autor da primeira parábola bíblica? 

R: Jotão 

2. Depois que o filho de Gideão morreu, que dois  

juizes administraram Israel? 

R: Jair e Tola 

3. Nome do filho de um prostituta, que se tornou 

juiz em Israel? 

R: Jefté 

4. Nome do pai de Sansão? 

R: Manoá 

5. Por que Sansão não chegou a conhecer seu irmão 

mais velho?  

R: Ele era o primogênito 

6. Nome da cidade onde Sansão casou pela primeira  

vez? 

R: Timma 

7. Primeira peripécia de Sansão? 

R: Matar um leão com as próprias mãos, sem usar 

armas. 

8. Profissão de Dalila antes de conhecer Sansão? 

R: Prostituta 

9. Nome do homem amaldiçoado pela mãe por ter-lhe 

roubado 1.100 siclos de prata?  

R: Mica 

10. Que arma Sansão usou para matar mil homens? 

R: Uma queixada de jumento 

 

 

 

MÉDICOS E MEDICINA 
 

1. Que remédio Paulo aconselhou Timóteo para curar seu  

estômago? 

R: Um pouco de vinho 

2. De acordo com Provérbios o que é um bom remédio? 

R: Um coração alegre 

3. Por que José contratou médicos para Jacó? 

R: Para o embalsamarem 

4. Que rei de Israel apelou a médicos pagãos, devido a uma  

doença em seus pés? 

R: Asa 

5. Que rei usou uma pasta de figos para ficar curado de sua 

Doença? 

R: Ezequias 

6. Há quantos anos a mulher com fluxo de sangue estava a  

se tratando com médicos sem sucesso? 

R: Doze anos 

7. Que amigo de Paulo era médico? 

R: Lucas 

8. Quem morreu com uma profunda dor de cabeça, mas foi 

ressuscitado? 

R: Filho da sunamita ressuscitado por  Eliseu 

9. Que cidade era famosa pelos seus médicos e colírios? 

R: Laodicéia 

10. Quem teve sua sogra curada de uma grave enfermidade? 

R: Pedro 
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M O N T A N H A S  

 
1. Montanha onde a arca estacionou após o Dilúvio? 

R: Ararat 

2. Monte onde Elias desafiou os profetas de Baal? 

R: Carmelo 

3. Monte onde Jesus pregava aos seus discípulos? 

R: Oliveiras 

4. Monte onde Moisés foi sepultado? 

R: Nebo 

5. Montanha onde Moisés subiu para receber a lei de  

Deus? 

R: Sinai 

6. Montanha onde Abraão levou seu filho Isaque para ser 

Imolado?  

R: Moriá 

7. Monte onde Moisés viu a sarça ardente? 

R: Horebe 

8. Monte que significava figuradamente a força do reino  

de Davi  ? 

 R: Sião 

9. Monte reivindicado por Calebe como herança 

R: Hebron 

     10. Monte onde Jesus morreu? 

 R: Gólgota 

 

 

 

 

 

 

N Ú M E R O S  

 
1. Quantas vezes Elias se encurvou sobre o filho da viúva? 

R: Três vezes 

2. Quantos capítulos tem o maior livro da Bíblia? 

R: 150 no livro de Salmos 

3. Quantos meses Maria ficou com sua prima Isabel? 

R: Três meses 

4. O número de livros que Jesus escreveu? 

R: Zero 

5. O  número de vezes que a jumenta de Balaão fugiu  

Dele? 

R: Três 

6. O  número de pessoas na fornalha de fogo ardente? 

R: Quatro 

7. Número de meninos despedaçados por ursas, após  

serem amaldiçoados por Eliseu? 

R: Quarenta e dois 

8. O número de províncias sobre as quais Assuero  

governava? 

R: Cento e vinte e Sete  

9. Número de filhos e filhas de Jacó? 

R: Doze filhos e uma filha 

10. Número de esposas e concubinas de  Abraão? 

R: Três: Sara, Hagar e Quetura 
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P A R Á B O L A S  

 
1. Cite uma parábola que fale sobre o perdão? 

R: Parábola do credor incompassivo 

2. Cite três parábolas que falem sobre salvar os  

Perdidos? 

R: Ovelha Perdida, Dracma Perdida e Filho Pródigo 

3. Cite uma parábola sobre a volta de Jesus? 

R: As dez virgens 

4. Cite uma parábola sobre a pregação do evangelho? 

R: Do semeador 

5. Cite uma parábola sobre a importância do  

testemunho pessoal? 

       R: A parábola da candeia 

6. Cite duas parábolas sobre o reino de Deus? 

R: Parábola do fermento e grão de mostarda 

7. Cite uma parábola sobre o valor da oração? 

R: Parábola do juiz iníquo 

8. Cite uma parábola sobre o valor pessoal, auto 

estima?  

R: Parábola dos talentos 

9. Cite uma parábola que exorta o valor da vigilância? 

R: Parábola da figueira 

10. Cite uma parábola sobre orgulho x humildade? 

R: Fariseu e publicano 

 

 

 

 

 

 

P L A N T A S  

 
1. Qual a primeira árvore mencionada na Bíblia? 

R: Árvore do conhecimento do bem e do mal 

2. Qual a primeira árvore utilizada para confeccionar roupas? 

R: Figueira 

3. Quem plantou a primeira vinha? 

R: Noé 

4. Que árvore serviu de instrumento para trazer a morte a um 

príncipe? 

R: Carvalho ( Absalão) 

5. Planta que ardia em fogo mas não se queimava? 

R: Sarça ardente 

6. Em que árvores penduraram os judeus suas harpas quando 

foram para o exílio babilônico? 

      R: Salgueiros 

7. Cite duas plantas mencionadas por Jesus em suas  

parábolas? 

R: Figueira e Mostarda 

8. Que planta é citada na Bíblia como excelente sombra para  

um profeta? 

R: Aboboreira 

9. Que árvores davam nome a um jardim, nos tempos de  

Jesus?  

R: Oliveiras 

10. Que cidade era conhecida como a “Cidade das Palmeiras”? 

R: Jericó 

 

 

 

 



 11 

R A I N H A S  

 
1. Que bela rainha foi condenada à morte por ser judia? 

R: Ester 

2. Que rainha morreu e foi comida por cães? 

R: Jezabel 

3. Que rainha estrangeira visitou Salomão? 

R: Rainha de Sabá 

4. Que rainha famosa foi deposta por não comparecer 

a uma festa? 

R: Vasti 

5. Que rainha avó mandou matar toda a descendência real 

que pudesse subir ao trono ? 

R: Atalia 

6. Que rainha acusada de adultério mandou matar um  

profeta de Deus? 

R: Herodias 

7. Que rainha sentou ao lado do marido para ouvir Paulo  

pregar? 

R: Berenice, esposa de Agripa 

8. Que rainha dos etíopes permitiu que um dos seus altos 

Funcionários fosse adorar em Jerusalém? 

R: Candace 

9. Que rainha intercedeu para garantir o trono a seu filho? 

R: Bateseba 

10. Nome judeu da rainha Ester antes de ir morar no palácio 

de Assuero? 

R: Hadassa 

 

 

 

R E I S  

  
1. Quem foi o primeiro rei em Israel? 

R: Abimeleque, filho de Gideão 

2. Qual o rei mais novo de  Israel? 

R: Josias 

3. Qual o nome do rei que assistiu uma mão sem braço 

escrevendo na parede? 

R: Beltessazar 

4. Qual o rei de Israel, responsável pela divisão do  

reino em reino de Israel e reino de Judá? 

R: Roboão, filho e sucessor de Salomão 

5. Que rei quase se converteu ouvindo um sermão de 

Paulo? 

        R: Agripa 

6. Que rei babilônico escolheu uma judia para se  

casar? 

R: Assuero 

7. Que rei queria a qualquer custo comprar a plantação  

de uvas de seu vizinho? 

R: Acabe 

8. Que rei mandou assassinar Isaías, serrando-o ao 

meio? 

R: Manassés 

9. Que rei autorizou o povo de Israel a voltar do  

cativeiro? 

R: Artaxerxes 

10. Que reis mandaram matar criancinhas? 

R: Faraó e Herodes 
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R I O S  

 
1. Nome dos quatro rios do Jardim do Éden? 

R: Pison, Gion, Eufrates e Tigre 

2. Nomes do rios de Damasco, onde Naamã preferia se 

banhar? 

       R: Abana e Farfar  

3. Nome do rio onde Jesus foi batizado? 

R: Jordão  

4. Nome do rio que Jacó cruzou fugindo de Labão? 

R: Eufrates 

5. Nome do rio onde Moisés foi resgatado? 

R: Nilo 

6. Riacho onde Elias foi sustendo por corvos? 

R: Ribeiro de Quiriate 

7. Nome do rio por onde os israelitas atravessaram a  

Seco? 

R: Jordão 

8. Nome do rio onde foi curado um comandante de 

uma terrível doença? 

R: Jordão 

9. Nome do rio que fluirá na cidade santa? 

R: Rio da Vida 

10. Que rio tornou-se como sangue, devido a uma  

maldição? 

R: Nilo 

 

 

 

 

 

R U T E  
 

1. Nome do marido de Noemi? 

R: Elimeleque 

2. Nome do marido de Rute? 

R: Malon 

3. Nome do marido de Orfa? 

R: Quilion 

4. Nome do segundo marido de Rute? 

R: Boaz 

5. Nome do neto de Noemi? 

R: Obede 

6. Nome do bisneto de Noemi? 

R: Jessé 

7. Nome do trineto de Noemi? 

R: Davi 

8. País original de Rute? 

R: Moabe 

9. Novo nome de Noemi, após voltar a terra natal? 

R: Mara 

10. Porque Noemi, pediu ao povo que lhe chamasse por seu 

novo nome quando ela voltou a sua terra natal? 

R: Porque Deus tinha lhe enviado muitas amarguras 
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PRIMEIROS E PRIMEIRAS 
 

1. Quem pregou a primeira mentira da Bíblia? 

R:   A serpente mentindo a Eva 

2.   Qual o nome da primeira cidade construída por um homem? 

R:  Enoque, construída por Caim 

3.   Qual o primeiro animal a desembarcar da arca de Noé? 

R:  Pomba 

4.  Qual o primeiro barbeiro mencionado na Bíblia? 

R:  José, filho de Jacó 

5. Qual o nome do primeiro filho de Jacó? 

R:   Rubem 

6. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? 

R:   Água transformada em vinho 

7. Onde os discípulos foram chamados pela primeira vez  

“cristãos” ? 

R:   Em Antioquia 

8. Qual a primeira cor mencionada na Bíblia? 

R:   Verde(Ervas Verdes) 

9. Que personagem ilustre participou da primeira guerra 

mencionada na Bíblia? 

R:   Abraão 

10. Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? 

R:   Não  terás outros deuses diante de mim 

 

 

 

 

 

 

 

PROFISSÕES 
  

1. Qual era a profissão de José, pai de  Jesus? 

R:   Carpinteiro 

2. Qual era a profissão de Paulo? 

R:   Fazedor de tendas 

3. Qual era a profissão de Lucas? 

R:   Médico 

4. Qual era a profissão de Tabita , a Dorcas ? 

R:   Costureira 

5. Qual era a profissão de Mateus? 

R:   Coletor de impostos 

6. Quem era a vendedora de púrpuras? 

R:   Lídia 

7. Qual era a profissão de Pedro, Tiago e André? 

R:   Pescadores 

8. Qual a profissão de Davi, antes de se tornar rei? 

R:   Pastor de ovelhas 

9. Qual era a profissão de Amós antes de se tornar profeta? 

R:   Boiadeiro 

10. Qual a profissão de Eliseu antes de se tornar profeta? 

R:   Fazendeiro  
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SEPULTAMENTOS 

 
1. Qual o único homem cujo embalsamento é mencionado na  

 Bíblia? 

R:   Jacó 

2. Quem sepultou Moisés? 

R:   O Senhor 

3. Como foi sepultado Acã o rebelde? 

R:   Sob um montão de pedras 

4. Quem teve seu dinheiro destinado a compra de um 

cemitério para estrangeiros? 

R:    Judas 

5. Onde Abraão sepultou Sara, sua esposa? 

R:   Macpela 

6. Por quantos dias os israelitas prantearam a morte de 

Moisés? 

R:   30 dias 

7. Quem sepultou João Batista? 

R:   Seus discípulos 

8. Quem providenciou o sepultamento de Jesus? 

R:   José de Arimatéia 

9. Que profeta sepultado a muitos anos, ressuscitou a alguém          

 após tocar em seus ossos? 

R:   Eliseu 

10. Onde Jesus interrompeu certa vez uma cerimônia fúnebre e 

ressuscitou o morto ? 

R:   Nos portais da cidade de Naim 

 

 

 

 

SONHOS 
 

1. Quem sonhou com catorze vacas? 

R:   Faraó 

2. Quem sonhou com um pão de cevada que derrubou a tenda 

de um comandante? 

R:   Um homem falando sobre o poder de Gideão 

3. Quem sonhou com uma brasa viva colocada em seus 

lábios? 

R:   Isaías 

4.    Quantos e quais sonhos estão relatados na Bíblia dados         

       como orientação a José, pai de Jesus? 

R:   Dois: um para aceitar Maria como sua esposa e outro  

       Instruindo-o a fugir para o Egito 

5.   Quem sonhou com uma escada, enquanto viajava? 

R:   Jacó 

6.   A que rei, em sonhos, deu Deus uma mensagem sobre o  

      adultério que estava cometendo? 

R:   Abimeleque, quando tomou Sara, esposa de Abraão. 

8. Quem sonhou com uma árvore que subia até o céu? 

R:   Nabucodonozor 

9. Quem sonhou com Jesus, no dia do seu julgamento? 

R:   Esposa de Pilatos 

10. Quem sofreu com sonhos e pesadelos que o atormentavam? 

R:   Jó  
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Segue abaixo as planilhas que servirão de base para o jogo da 

velha, devendo os dados abaixo serem transcritos nessa mesma 

disposição para uma cartolina e bons jogos para sua classe, sua 

família, seus amigos e suas atividades com os filhos da igreja. 

 

 

 

 

ANIMAIS PARÁBOLAS FESTAS 

DANIEL RAINHAS CRIMES 

SEPULTAMENTOS REIS SONHOS 

 

 

 

 

ALIMENTOS RUTE CASAIS 

CRIMES PLANTAS GRÁVIDAS 

DANIEL CRIANÇAS GÊNESIS 

 

 

 

 

SEPULTAMENTOS GÊNESIS CIDADES 

NÚMEROS VIÚVAS MEDICINA 

CRIMES ANIMAIS ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANJOS CRIANÇAS REIS 

MONTANHAS PROFISSÕES PRIMEIROS 

JUÍZES RUTE RAINHAS 

 

 

 

 

RIOS SONHOS GRÁVIDAS 

CASAIS ATOS PARÁBOLAS 

FESTAS PLANTAS DANIEL 

 

 

 

 

VIÚVAS PROFISSÕES RAINHAS 

JUÍZES PRIMEIROS RIOS 

MEDICINA ANJOS CASAIS 

 


