Curso para Professores de Crianças
5º Módulo
A Recapitulação pode ser empolgante
a) Caminho da Salvação
1) De tudo que Deus criou, do que Ele mais gostou?
2) O que está escrito em João 3:16?
3) O que significa ser santo?
4) O que não pode entrar no céu?
5) O que é pecado?
6) Quem pecou?
7) Por que nós pecamos?
8) Qual é o castigo para o pecado?
9) Como o povo de Israel fazia para que os pecados fossem perdoados?
10) Quem era o único que poderia fazer o sacrifício por nós?
11) Porque só Jesus poderia fazer o sacrifício por nós?
12) Como Jesus veio ao mundo?
13) Por que Jesus teve que morrer por nós?
14) O que precisamos fazer para sermos salvos?
15) Quem crê em Jesus se torna o que de Deus?
16) O que precisamos fazer depois que nos tornamos filhos de Deus?
17) Depois que pecamos, o que precisamos fazer para termos o coração limpo de
novo?
18) Cite 3 formas para crescermos com Deus?

Perguntas extras:
1) Depois que somos salvos, nós voltamos a pecar?
2) Qual o nome do lugar onde Deus mora?
3) Quem criou todas as coisas?
4) Como Jesus morreu?
b) Pesque o profeta
1) Para onde Jonas foi enviado?

2) Por que Jonas não queria ir para lá?
3) Para onde Jonas foi de verdade?
4) Que meio de transporte ele pegou?
5) O que aconteceu no meio da viagem?
6) O que os marinheiros começaram a fazer?
7) Qual foi a solução que Jonas sugeriu?
8) Depois de ser jogado no mar, o que aconteceu com o mar?
9) O que aconteceu com Jonas no mar?
10) Quanto tempo Jonas ficou dentro do grande peixe?
11) O que Jonas fez dentro da barriga do peixe?
12) Qual foi a ordem que Deus deu ao peixe?
13) Quando Jonas chegou em terra, para onde ele foi?
14) O que aconteceu em Nínive?
15) Nínive era a capital de qual país?
16) Quando Jonas pregou, o que as pessoas fizeram?

c) O Caminho
1. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão?
a. Seria muito rico
b. Seria pai de uma grande nação

c. Seria rei

2. Qual era o nome do lugar para onde Deus mandou Abraão ir?
a. Harã
b. Ur
c. Canaã

3. Por que Abraão teve que separar do seu sobrinho Ló?
a. Porque os empregados dos dois estavam brigando muito
b. Porque Abraão e Ló não gostavam um do outro
c. Porque cada um queria ir para um lado

4. Por que Abraão não tinha filhos?
a. Porque não gostava de crianças
b. Porque sua esposa Sara era estéril
c. Porque ambos não queriam
5. Qual era o nome do filho de Abraão?
a. Isaque
b. Jacó
c. Isaías

6. Deus é santo. O que significa ser santo?
a. Sem pecado
b. Ser judeu
c. Ser filho de Deus

7. Quantos anos tinha Abraão quando Isaque nasceu?
a.50
b. 99
c. 100

8. Depois que Isaque estava crescido, o que Deus mandou que Abraão fizesse com ele?
a. Que o abençoasse
b. Que o sacrificasse
c. Que fizesse uma viagem com ele

9. Quando Abraão ia matar seu filho, o que aconteceu?

a. Apareceu um grande raio no céu
b. O monte tremeu
c. Um anjo apareceu e o impediu

10. Como chamamos as coisas que nós fazemos que desagradam a Deus?
a. Soberba
b. Pecado
c. Ignorância

11. O que Abraão pediu a Eliézer buscar para Isaque?
a. Uma esposa
b. Um tesouro
c. Um camelo

12. O que Eliézer fez quando chegou em Naor ?
a. Pediu informação às pessoas
b. Orou a Deus e pediu direção
c. Desistiu e voltou para Canaã

13. Qual sinal Eliézer pediu para Deus?
a. Que a mulher certa lhe desse um presente
b. Que a mulher certa lhe desse comida
c. Que a mulher certa desse água para ele e seus camelos

14. Qual é o castigo para o pecado?
a. Morte carnal
b. Perder a alma
c. Ficar separado de Deus para sempre

15. Qual era o nome da mulher que Deus enviou?
a. Rebeca
b. Sara
c. Hagar

16. Por que nós pecamos?
a. Porque somos obrigados
b. Porque temos natureza pecaminosa

c. Não sabemos o porquê

17. Quando Isaque e Rebeca se viram?
a. Eles se apaixonaram
b. Eles brigaram
c. Eles ficaram assustados

18. Qual era o nome dos filhos de Isaque?
a. Padã e Harã
b. Esaú e Jacó
c. Ismael e Isri

19. Quem pecou?
a. Apenas Adão e Eva
b. A serpente
c. Todos pecamos, e estamos separados de Deus

20. Qual era a principal marca de Esaú
a. Ele era muito alto
b. Ele era muito peludo
c. Ele era muito cabeçudo

21. O que Jacó pediu em troca do alimento para Esaú?
a. 5 quilos de ouro
b. Um cordeiro
c. A sua primogenitura

22. O que ganhava o filho primogênito?
a. Muitas bênçãos e riqueza
b. Doenças e pobreza
c. Todas as terras do pai

23. O que era necessário acontecer para que a nossa dívida de pecado fosse paga?
a. Tínhamos que pagar com ouro
b. Um ser humano perfeito tinha que morrer
c. Todas as ovelhas da Terra teriam que morrer

24. O que Rebeca fez ao ouvir a conversa de Isaque?
a. Mandou Jacó pegar um carneiro e fez um guisado
b. Não fez nada
c. Ajudou Esaú a preparar o guisado

25. O que Jacó usou para se passar de Esaú?
a. Uma barba postiça
b. Sandálias de couro
c. As roupas de Esaú e pele de carneiro no braço

26. Por que Isaque confundiu Jacó com Esaú?
a. Porque estava velho e não enxergava direito
b. Porque era cego
c. Porque eles eram idênticos

27. Quem Deus mandou para pagar a nossa dívida de pecado?
a. Abraão
b. Jacó
c. Jesus

28. Quem recebeu as bênçãos da primogenitura?
a. Jacó
b. Esaú
c. Rebeca

29. Como Esaú ficou depois de saber disso?
a. Ficou muito feliz
b. Ficou triste
c. Ficou muito irado e jurou Jacó de morte

30. O que precisamos fazer para ser salvos?
a. Fazer boas obras
b. Ir à igreja
c. Crer em Jesus

31. Qual era o nome do filho favorito de Jacó?
a. Rubem

b. José
c. Simeão

32. O que os irmãos de José fizeram com ele?
a. Mataram
b. Bateram
c. Venderam para os ismaelitas

33. Para onde José foi levado?
a. Egito
b. Jericó
c. Ismael

34. Qual era o nome do patrão de José?
a.

Eliézer

b. Mardoqueu
c. Potifar

35. O que a esposa de Potifar fez com José?
a. Deu uma broca nele
b. Deu em cima dele
c. Deu um aumento no salário

36. O que aconteceu com José depois disso?
a. Foi preso
b. Foi processado
c. Nada aconteceu

37. Na prisão, José interpretou o sonho de quem?
a. Do padeiro e do carcereiro
b. Do padeiro e do coveiro
c. Do padeiro e do copeiro

38. Depois que José interpretou o sonho de faraó, o que ele se tornou?
a. Prefeito
b. Conselheiro
c. Governador

39. O que os irmão de José foram fazer no Egito?
a. Procurar José
b. Procurar comida
c. Procurar emprego

40. O que José fez?
a. Liberou perdão
b. Expulsou – os do Egito
c. Brigou com eles

d) Bomba
1) Em qual livro da Bíblia começa a história de Moisés?
2) Quanto tempo o povo de Israel já estava no Egito?
3) Porque o Faraó mandou que matassem os bebês?
4) O que as parteiras fizeram?
5) Onde Faraó passou a jogar os bebês?
6) Qual o nome da mãe de Moisés?
7) Qual era o nome dos irmãos de Moisés?
8) O que ela fez quando o bebê nasceu?
9) O que aconteceu 3 meses depois?
10) O que Joquebede decidiu fazer?
11) Quem ficou vigiando?
12) Quem foi tomar banho naquela hora?
13) O que ela fez quando viu o cesto?
14) Quem apareceu para ajudá-la?

15) Quem Miriã chamou para ajudar a criar Moisés?
16) Depois de quanto tempo Moisés voltou ao palácio?
17) O que Moisés viu quando estava andando no Egito?
18) O que Moisés fez com o egípcio?
19) Por que Moisés teve que fugir?
20) Para onde ele fugiu?
21) Com o que Moisés começou a trabalhar?
22) O que ele viu em cima do monte Horebe?
23) Por que teve que tirar as sandálias?
24) O que Moisés respondeu para Deus?
25) Quem Deus mandou para ajudar Moisés?
26) Com quem Moisés foi falar para libertar o povo?
27) O que Faraó respondeu?
28) Qual foi o milagre que Arão fez com sua vara?
29) O que os magos de Faraó conseguiram fazer?
30) Qual foi o castigo que Faraó deu para os israelitas por causa do pedido de
Moisés?
31) Como o povo ficou após recebeu essa notícia?
32) O que Deus mandou para quebrar a resistência do coração de Faraó?
33) Qual foi a primeira praga?
34) Qual era o nome do lugar onde os israelitas moravam?
35) Qual foi o único lugar onde as pragas não atingiram, a partir da 4ª?
36) O que os israelitas comemoraram antes de saírem do Egito?
37) O que significa Páscoa?
38) O que os israelitas comeram na 1ª Páscoa?
39) O que tiveram que passar nas portas para se proteger?
40) Aquele sangue simbolizava o sangue de quem?

e) Cronômetro
1)
2)
3)
4)
5)

O que Gideão estava fazendo quando o Anjo apareceu?
O que o anjo disse para Gideão?
Por que Gideão estava escondido?
Quantos homens lutaram com Gideão na batalha final?
Qual o nome do líder que Moisés deixou para guiar o povo?

6) Qual o nome da juíza que julgava em baixo de uma palmeira?
7) Quem Débora chamou para guerrear contra Jabim?
8) Além de juíza, Débora tinha outra profissão. Qual era?
9) Qual o nome do povo que dominava Israel na época de Sansão?
10) Quais eram as principais características físicas de Sansão?
11) O que Sansão não podia fazer?
12) Qual foi o nome da mulher que seduziu Sansão?
13) Qual é o nome do país onde Rute morava?
14) O que aconteceu com o esposo de Rute?
15) Para qual país Rute foi após a morte do marido?
16) Qual foi o nome do resgatador de Rute?
17) Qual o nome do sacerdote que coroou Davi?
18) O que Salomão pediu para Deus?
19) Qual o nome da judia que se tornou rainha da Pérsia?
20) Qual era o nome do rei da Pérsia?
21) Qual era o nome do tio de Ester?
22) Qual era o nome do maior conselheiro do rei Assuero?
23) O que Hamã planejou fazer com os judeus?
24) O que Ester ordenou que os judeus fizessem por ela?
25) O que poderia acontecer se Ester fosse falar com o rei sem permissão?
26) O que Hamã construiu para matar Mardoqueu?
27) O Ester contou ao rei no banquete que ela ofereceu?
28) O que aconteceu com Hamã?

