Curso Evangelista e Professor de Crianças
Questionários ENEB

Gênesis
1.

Escreva o que foi criado em cada dia da criação.

2.

Como foi criada Eva?

3.

Que animal Satanás usou para enganar Eva?

4.

Quais foram as conseqüências do pecado para Eva e Adão?

5.

Qual era o nome da árvore que ficava no meio do jardim do Édem?

6.

Qual foi a conseqüência do pecado para Caim?

7.

Qual o nome do pai dos músicos na Bíblia?

8.

Quantos anos viveu:
a.

Adão

b.

Matusalém

c.

Noé

9.

Quais foram os seres “diferentes” que viveram na Terra no tempo de Noé?

10.

Por que Deus decidiu enviar o dilúvio?

11.

Quais foram as medidas da arca (em metros) Quantos andares ela tinha?

12.

Quantos dias choveu ? Após a chuva, quantos dias a Terra permaneceu cheia de
água?

13.

Como se chamou a torre que foi construída por homens, mas que foi destruída
por Deus? Por que Deus decidiu destruí-la?

14.

Quais os nomes dos filhos de Tera? Onde Tera morreu?

15.

Qual a ordem que Deus deu a Abrão?

16.

O que aconteceu com Abrão e Sarai quando eles chegaram no Egito?

17.

O que aconteceu com Faraó após ter tomado a esposa de Abrão?

18.

Quem foram os 318 guerreiros de Abrão? O que eles fizeram?

19.

Quem é Melquisedeque?

20.

Deus prometeu a Abrão que ele teria um filho? Como Deus provou a Abrão que
a promessa era verdadeira?

21.

Quem foi Ismael?

22.

O que Abrão teve que fazer com todos os homens da sua casa após a aliança

com Deus?
23.

O que Abraão pediu aos três varões que foram na sua casa? Quem eram os três
varões?

24.

Para onde foram os dois varões que estavam conversando com Abraão? O que
foram fazer lá?

25.

O que aconteceu quando Abraão chegou em Gerar?

26.

Qual foi o teste que Deus fez com Abraão?

27.

Como Eliézer encontrou a esposa de Isaque? Qual era o parentesco dela com
Isaque?

28.

O que aconteceu com Rebeca durante a sua gravidez? Como se chamaram as
crianças?

29.

Para onde foi Isaque na época da fome? O que aconteceu lá?

30.

O que os filisteus fizeram com os poços de Isaque?

31.

Qual foi o acordo feito entre Esaú e Jacó?

32.

O que aconteceu depois que Esaú descobriu que fora enganado? Para onde fugiu
Jacó?

33.

O que aconteceu em Betel?

34.

O que Jacó teve que fazer para se casar com Raquel?

35.

Quem foram as mães dos filhos de Jacó? (Especificar o filho de cada mãe)

36.

O que aconteceu com Abraão no Vau do Jaboque?

37.

O que aconteceu no capítulo 34 de Gênesis entre Jacó e Esaú?

38.

O que aconteceu com Siquem e seu pai, Hamor, em Gênesis 35?

39.

Por que o terror do Senhor não alcançou as terras de Jacó em Gênesis 36?

40.

Quais foram os sonhos que José teve?

41.

O que aconteceu entre Judá e Tamar?

42.

O que aconteceu com José na casa de Potifar?

43.

Quais foram os sonhos e a interpretação do copeiro e do padeiro do rei?

44.

Qual foi a idéia de José para resolver o problema da fome no Egito?

45.

O que José fez com os irmãos após estes chegarem ao Egito?

46.

Qual foi o esquema armado por José para se revelar aos irmãos?

47.

Segundo José, qual foi o propósito de Deus ao ter permitido que ele fosse
vendido escravo no Egito?

48.

Qual os nomes dos filhos de José que deram origem a duas tribos de Israel?

49.

Qual os nomes dos filhos de Jacó que não deram nome a tribos de Israel?

Êxodo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Por que o povo de Israel foi escravizado no Egito?
Qual foi a ordem que faraó deu sobre os bebês israelitas?
De que tribo era Moisés? Qual foi o nome de seus pais?
O que significa o nome Moisés?
De qual cidade era a esposa de Moisés?
Quais os sinais que Moisés mostraria ao povo para provar que Deus realmente
tinha falado com ele?
7. Qual foi o castigo que Faraó deu ao povo por ter dado ouvido a Moisés e Arão?
8. Quantos anos tinham Moisés e Arão quando foram falar com Faraó?
9. Quais foram as dez pragas ?
10. Quem endureceu o coração de Faraó?
11. O que os magos disseram a Faraó quando não conseguiram produzir piolhos?
12. Qual foi a primeira praga que não atingiu o povo de Israel no Egito?
13. O que fazia Faraó sempre que uma praga cessava?
14. Por que Deus manteve Faraó vivo durante a época das pragas?
15. Quais as negociações que Faraó tentou fazer com Moisés?
16. O que Moisés disse a Faraó quando ele disse para os israelitas deixarem o gado?
17. Quais foram as instruções dadas aos israelitas para se prevenirem da décima
praga?
18. O que os israelitas ganharam dos egípcios antes de saírem do Egito?
19. Quantos homens acompanharam Moisés na fuga do Egito?
20. Por que Deus fez com que o povo fosse pelo caminho do Mar Vermelho, ao
invés de ir pelo caminho da terra dos Filisteus?
21. Qual objeto Moisés levou do Egito?
22. O que Deus providenciou para guiar e suprir o povo de Israel no deserto?
23. O que Faraó levou para perseguir o povo de Israel no deserto?
24. O que Deus disse a Moisés quando este se viu encurralado pelos egípcios?
25. Qual milagre aconteceu em Mara?
26. Como Deus alimentava o povo de Israel?
27. O que acontecia com o Maná que era armazenado nas tendas?
28. O que aconteceu em Refidim? Como Josué venceu os amalequitas?
29. Qual foi o nome dado ao altar erguido em Refidim?
30. Qual foi a idéia que o sogro de Moisés deu para ele em Exodo 18?
31. Para onde foram os israelitas após saírem de Refidim?
32. O que aconteceu com o monte Sinai quando a presença do Senhor o envolveu?
33. Quais são os dez mandamentos?
34. Quais eram as três festas que os israelitas teriam que oferecer a Deus?
35. O que viram Moisés, Arão, Nadabe, Abiú e os setenta anciãos que subiram no
monte?
36. Como era a aparência da Glória do Senhor?
37. Quanto tempo Moisés ficou no cume do monte? Quem ele levou consigo para
lá?
38. Quando estava no monte, Moisés recebeu instruções de construir duas coisas? O
que eram?
39. Quem o Senhor chamou e preparou para trabalhar em obras artísticas de ouro,
prata e bronze?
40. O que o povo fez enquanto Moisés estava no monte?
41. O que fez Moisés quando Deus disse que iria consumir o povo?

42. Qual foi a desculpa que Arão deu por ter permitido a construção do bezerro?
43. Qual era o nome da tenda que ficava do lado de fora do arraial do povo de
Israel? O que acontecia lá?
44. O que Moisés pediu a Deus nessa tenda? O que Deus respondeu a Moisés?
45. O que aconteceu com o rosto de Moisés após descer do monte Sinai?

Levítico
Autor: Tradicionalmente Moisés
Data: Cerca de 1445 a.C.

Autor
O Livro de Levítico é o terceiro livro das Escrituras Hebraicas do AT atribuídos a
Moisés. Em 1.1, o texto se refere à palavra do Senhor, que foi proferida a Moisés do
tabernáculo da assembléia; isso forma a base de todo este livro das Escrituras. Os
sacerdotes e levitas preservaram seu conteúdo.
Data
Os sábios datam o Livro de Levítico da época das atividades de Moisés (datando mais
antigamente no séc. XV aC e a última alternativa no séc. XII aC) até a época de Esdras,
durante o retorno (séc.VI aC). A aceitação da autoria mosaica para Levítico dataria sua
escrita por volta de 1445 aC. O livro descreve o sistema de sacrifícios e louvor que
precede a época de Esdras e relembra a instituição do sistema de sacrifícios. O livro
contém pouca informação histórica que forneceria uma data exata.
Contexto Histórico
A teologia do Livro de Levítico liga a idéia de santidade à vida cotidiana. Ela vai além
do assunto de sacrifício, embora o cerimonial do sacrifício e a obra dos sacerdotes
sejam explicados com grande cuidado. O conceito de santidade afeta não somente o
relacionamento que cada indivíduo tem com Deus, mas também o relacionamento de
amor e respeito que cada pessoa deve ter com o seu próximo. O código de santidade
permeia a obra porque cada indivíduo deve ser puro, pois Deus é puro e porque a pureza
de cada indivíduo é a base da santidade de toda a comunidade do concerto. O
ensinamento de Jesus Cristo—”Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos
façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas” (Mt 7.12)- reflete o texto
de Lv 19.18, “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.
Conteúdo
Em hebraico, o Livro de Levítico recebeu o nome de Vayikra, que significa “E ele
chamou”. O título hebraico é tirado da primeira palavra do livro, que era uma forma
costumeira de dar nome às obras antigas. O título “Levítico “ é derivado da versão grega
da obra e significa “assuntos pertencentes aos levitas”. O título é um pouco enganoso,
uma vez que o livro lida com muito mais assuntos relacionados à pureza, santidade,
todo o sacerdócio, a santidade de Deus e a santidade na vida cotidiana. A palavra
“santo” aparece mais de oitenta vezes no livro.
Algumas vezes, o Livro de Levítico tem sido encarado como uma obra de difícil
compreensão; entretanto, de acordo com a tradição primitiva, foi o primeiro livro a ser
ensinado para as crianças na educação judaica. Ele lida com o caráter e a vontade de
Deus especialmente em assuntos de santidade, que os sábios judeus consideravam de
importância primária. Eles sentiram que, antes de proceder a outros textos bíblicos, as

crianças deveriam, antes de mais nada, ser educadas sobre a santidade de Deus e a
responsabilidade de cada indivíduo pra viver uma vida santa. A Santidade
(hebr. Kedushah) é uma palavra-chave em Levítico, descrevendo a santidade da
presença divina. A santidade está sendo separada do profano, e santo é oposto do
comum ou secular.
Outro tema principal do Livro de Levítico é o sistema sacrificial. Os holocaustos
(hebr.olah) referem-se ao único sacrifício que é totalmente consumido sobre o altar e,
portanto, algumas vezes é chamado de oferta queimada. As ofertas de manjares
(hebr. Minchah) são uma oferta de tributo feita a fim de garantir ou manter o favor
divino, indicando que os frutos do trabalho de uma pessoa devem ser dedicados a Deus.
Os sacrifícios de paz ou das graças (hebr.shelamim) são designados para fornecer
expiação e permitem que a pessoa que faz a oferta como da carne do sacrifício. Isso
costumava acontecer em ocasiões de alegria. O sacrifício pelos erros (hebr.chatta’t) é
empregado para tirar a impureza do santuário. O sacrifício pelo sacrilégio
(hebr. Asham), também conhecido como oferta pela culpa ou oferta de compensação, é
preparado para a violação da santidade da propriedade de Deus ou de outras pessoas,
normalmente pelo uso de um falso testemunho. Os erros profanaram a santidade de
Deus e é exigida uma oferta.
Além dos sacrifícios, o calendário litúrgico tem uma posição significativa no Livro de
Levítico. O Ano de Descanso refere-se à emancipação dos escravos israelitas e pessoa
endividadas, bem como à redenção da terra (ver também Ex 21.2-6; 23.10,11; Dt 15.118). O Ano de Jubileu refere-se ao fato de que as terras de Israel, bem como o povo,
pertencem a Deus e não a qualquer indivíduo. As terras, portanto, devem ter um
descanso depois de cada período de quarenta e nove anos (Lv 25.8-17), o que ensina o
domínio de Deus, a santidade de seu caráter e a necessidade de a congregação se
aproximar dele com pureza de coração e mente.
Cristo Revelado
Cristo não é especificamente mencionado em Levítico. Entretanto, o sistema de
sacrifícios e o sumo sacerdote no Livro de Levítico são tipos retratam a obra de Cristo.
O Livro de Hebreus descreve Cristo como o sumo sacerdote e usa o texto de Levítico
como base para ilustrar a sua obra. Alguns usaram formas extremas de alegoria do Livro
de Levítico a fim de revelar Cristo, entretanto, esse método de interpretação bíblica
deve ser cautelosamente usado a fim de garantir que o significado original histórico e
cultural sejam preservados. O Livro de Levítico enfoca a vida e o louvor do antigo povo
de Israel.
O Espírito Santo em Ação
Apesar de o termo “Espírito Santo” nunca ser mencionado no Livro, a presença de Deus
é sentida em todo o livro. A santidade do caráter de Deus é constantemente mencionada
na designação de santidade às ações e louvor do povo. Ele não é visto como nos cultos
pagãos da época em que os ídolos eram venerados, mas está no meio das pessoas, à
medida que elas o louvam. Elas devem ser santas como Ele é santo.
Esboço de Levítico
I. A descrição do sistema de sacrifícios 1.1-7.38
Os holocaustos 1.1-17
As ofertas de manjares 2.1-6

Os sacrifícios de paz ou das graças 3.1.17
A Expiação do pecado 4.1-5.13
O sacrifício pelo sacrilégio 5.14-6.7
Outras instruções 6.8-7.38
II. O serviço dos sacerdotes no santuário 8.1-10.20
A ordenação de Arão e seus filhos 8.1-36
Os sacerdotes tomam posse 9.1-24
O pecado de Nadabe e Abiú 10.1-11
O pecado de Eleazar e Itamar 10.12-20
III. As leis das impurezas 11.1-16.34
Imundícias dos animais 11.1-47
Imundícias do parto 12.1-8
Imundícias da pele 13.1-14.57
Imundícias de emissão 15.1-33
Imundícias morais 16.1-34
IV. O código de Santidade 17.1-26.46
Matando por alimento 17.1-16
Sobre ser sagrado 18.1-20.27
Leis para sacerdotes e sacrifícios 21.1– 22.33
Dias santos e festas religiosas 23.1-44
Leis para elementos sagrados de louvor 24.1-9
Punição para blasfêmia 24.10-23
Os Anos do Descanso e do Jubileu 25.1-55
Bênçãos por obediência e punição por desobediência 26.1-46
V. Ofertas para o santuário 27.1-34
Fonte: Bíblia Plenitude

Pesquise e explique o que é:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Holocausto
Oferta de manjares
Sacrifício de paz ou das graças
Expiação do Pecado
Sacrifício pelo Sacrilégio
Ano de Descanso
Ano do Jubileu
As festas judaicas

Números

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qual lei o Senhor determinou para manter a pureza no arraial?
Como funcionava a oferta de manjares de ciúme?
O que os nazireus eram proibidos de fazer?
Qual era a função dos levitas?
O que acontecia com a pessoa que estivesse pura e não comemorasse a páscoa?
O que Deus fez com as pessoas que murmuraram? ( Cap 11)
O que Moisés preferiu que Deus fizesse com ele ao invés de guiar o povo de

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Israel?
Qual foi a solução de Deus para o cansaço de Moisés?
O que Deus deu ao povo em resposta à sua murmuração por causa da carne?
O que Josué disse quando viu Eldade e Medade profetizando?
Por que Miriã e Arão criticaram Moisés? Qual foi o resultado disso?
Quem foi enviado a Canaã para a missão de reconhecimento?
Qual foi o antigo nome de Josué?
Qual foi o relatório que os espias entregaram a Moisés quando voltaram de
Canaã? Quem se opôs a esse relatório?
Como eram os descendentes de Enaquim?
O que o povo de Israel fez após ouvir o relatório? O que queriam fazer?
Qual foi o castigo pela murmuração do povo?
A quem foi permitido entrar na terra prometida?
O que aconteceu com os homens que fizeram o relatório negativo?
Qual era a oferta para os pecados involuntários?
Por que Corá se rebelou contra Moisés?
O que aconteceu com Corá, Datã e Abirão?
O que aconteceu com os 250 seguidores de Corá?
O que o povo fez contra Moisés e Arão após a morte dos rebeldes?
Qual foi a conseqüência disso? Quantas pessoas morreram?
Quem era o chefe dos sacerdotes? Qual era a função dos sacerdotes?
O que era a água da purificação? Que ingrediente ela tinha a mais?
Como Moisés deveria tirar água da rocha? Como ele fez?
Qual foi a conseqüência do erro de Moisés?
O que aconteceu com Arão no monte Hor?
O que aconteceu com o povo após saírem de Hor? Qual foi a solução dada por
Deus para que o povo não morresse?
Por que o rei Balaque mandou chamar Balaão?
No final, Balaão foi ou não foi com os servos de Balaque?
O que a jumenta viu no caminho? O que ela disse a Balaão?
O que Balaão fez com Israel?
O que o povo de Israel fez enquanto estava em Sitim?Qual foi a conseqüência
disso?
Como a terra de Canaã foi repartida entre o povo?
Quantos levitas do sexo masculino foram contabilizados?
Quais eram as ofertas que o povo tinha que dar?
O que Deus ordenou que Moisés fizesse com os midianitas?
Quais eram as normas para a ocupação e distribuição das terras de Canaã?
O que eram as cidades dos levitas?
O que eram as cidades refúgio?

Deuteronômio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O que Moisés fez para diminuir a carga de responsabilidade que tinha?
Por que Moisés foi proibido de entrar em Canaã?
Quem seria o substituto de Moisés?
Qual é o grande mandamento?
Quais são as bênçãos da obediência?
Por que Deus permitiu que o povo fosse humilhado?
Em qual outro lugar da Bíblia estão escritos os 10 mandamentos, exceto Êxodo?

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Quais eram os animais que os israelitas podiam e não podiam comer?
Como era a entrega dos dízimos?
Qual era o ano de cancelamento das dívidas e libertação dos escravos? Como
isso deveria ser feito?
Como deveria ser feita a comemoração da Páscoa?
O que era a festa das semanas?
O que era a festa das cabanas?
Qual era a função dos juízes?
Quais eram as práticas pagãs que os israelitas não podiam imitar?
Nas leis sobre guerra, o que os oficiais deveriam fazer com os medrosos e sem
coragem?
Qual era o castigo dos filhos rebeldes?
O que o povo tinha que fazer com o próprio cocô?
Quais maldições foram proferidas no monte Ebal?
Quais eram as maldições da desobediência?
O que Moisés fez antes de morrer?
Onde Moisés morreu?
Onde está localizado o túmulo de Moisés?

Josué
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Quais povos receberam as terras do leste do rio Jordão?
Qual o nome da prostituta que abriu sua casa para 2 espias?
O que ela fez para esconder os espias?
O que Raabe teve que fazer para que sua família não fosse destruída com Jericó?
O que os espias disseram a Josué sobre Jericó?
Quais povos deveriam ser expulsos para que a Terra Prometida fosse ocupada?
Qual rio se abriu no meio para o povo de Israel passar?
O que foi construído após essa passagem?
Como ocorreu a queda de Jericó?
Qual foi o pecado de Acã?
O que aconteceu com Acã por causa de seu pecado?
Qual foi a estratégia de Josué para destruir Ai? Responda em 5 linhas.
O que foi feito no monte Ebal?
O que os gibeonitas fizeram em Josué 9? Qual foi o destino deles?
O que Deus fez de sobrenatural na batalha contra os cinco reis amorreus , os reis
de Jerusalém, de Hebrom, JArmute, Láquis e Eglom? Foram 2 coisas.
Quantas terras foram conquistadas por Moisés e Josué?
Que israelita recebeu a terra de Hebrom por ter sido corajoso e fiel a Deus?
Quem ele se dispôs a enfrentar, mesmo com 85 anos de idade?
O que eram as cidades refúgio?
Por que as tribos de Rúbem, GAde e metade da tribo de Manassés levantaram
um altar?
O que os chefes das outras tribos pensaram que era?
O que Josué fez antes de morrer?
O que foi feito com os ossos de José?
Com quantos anos morreu Josué?

Juízes
1-

O que os israelitas fizeram com os povos que ocupavam Canaã? ( Cap 1)

2- Porque Deus repreendeu os israelitas? ( Cap 2)
3- O que o povo passou a fazer após a morte de Josué?
4- Quais deuses eram adorados pelos israelitas?
5 - O que Deus fazia quando os israelitas adorava outros deuses?
6 - Quem Deus mandava para livrar o povo de Israel da escravidão?
7- Escreva o nome de todos os juizes que passaram por Israel?
8- Escreva os nomes dos povos que dominaram Israel na época dos juízes?
9- Quanto tempo Israel se submeteu a Eglom, rei dos moabitas?
10- Descreva em dez linhas como morreu Eglom.
11- Escreva os nomes: (Juízes 4)
a- Rei de Canaã
b- Comandante do Exército de Canaã
c- Juiza
d- Líder do exército de Israel
e- Pessoa que matou Sísera
12- Por que Israel tinha tanto medo de Sísera?
13- Quem oprimia Israel na época do chamado de Gideão?
14- O que os povos vizinhos a Israel faziam contra a colheita e o gado judeu?
15- Qual sinal Deus deu a Gideão?
16- Quem apareceu para falaer com Gideão no seu chamado?
17- O que o Senhor mandou Gideão fazer após tê-lo chamado?
18- Qual foi a respota de Joás aos homens que queriam matar Gideão?
19- Qual foi o 2º sinal que Deus deu a Gideão?
20- Por que Deus pediu que Gideão selecionasse os guerreiros?
21- Quantos homens Gideão tinha no seu exército? Quantos sobraram?
22- Quantos amalequitas e midianitas tinham para lutar contra Israel?
23- O que Deus mandou Gideão fazer antes de partir para a guerra?
24- O que os homens de Gideão gritaram antes de guerrear?
25- O que aconteceu após o grito dos israelitas?
26- Quem foi Abimeleque? O que ele fez? Como morreu?

27- Por que Jefté não põde herdar a casa de seu pai?
28- O que aconteceu com a filha de Jefté? Por que?
29- Qual foi o teste usado por Jefté para descobrir quais viajantes eram de Efraim?
30- Escreva o nome:
a- Pai de Sansão
b- 2ª Mulher de Sansão
31- Quem apareceu para Manoá e sua esposa?
32- Por que os pais de Sansão foram contra o seu casamento?
33- Qual foi o enigma de Sansão e qual foi a resposta?
34- Por que Sansão pôs fogo à Seara dos filisteus?
35- Como Sansão morreu?
36- Juízes 19: O que os filhos de Belial queriam com o levita?
37- O que aconteceu com a concubina do levita?
38- Qual foi a reação dos israelitas contra Gibeá?

Rute
1.

Escreva o nome:

a.

Cidade natal de Elimeleque

b.

Esposa de Elimeleque

c.

País onde Elimeleque foi morar

d.

Filhos de Elimeleque

e.

Noras de Elimeleque

2.

Por que Elimeleque foi morar em Moabe?

3.

O que aconteceu com Elimeleque e seus filhos?

4.

Pra onde foi Noemi fez após a morte de Seu marido?

5.

Onde Orfa preferiu ficar?

6.

Já em Belém, onde Rute foi trabalhar?

7.

Como Rute conquistou Boaz?

8.

Qual o nome do filho de Rute?

1 Samuel
1.

Diga o nome
a.

Pai de Samuel

b.

Mãe de Samuel

c.

2ª esposa de Elcana

d.

Sacerdote que recebeu Samuel

e.

Filhos do sacerdote

2.

Por que Ana chorou na presença do Senhor?

3.

Por que Eli pensou que Ana estava embriagada?

4.

Que crimes eram cometidos pelos filhos de Eli?

5.

Quantos filhos Ana teve além de Samuel?

6.

Como foi a 1ª vez que Deus falou com Samuel? ( Responda em 7 linhas)

7.

O que os filisteus levaram dos israelitas após vencerem a batalha? Quem morreu
nesse combate?

8.

Como Eli morreu? Qual foi o nome escolhido para o seu neto?

9.

O que a arca de Deus fez com Dagom?

10.

O que a arca fazia em cada cidade gentia que chegava?

11.

Quanto tempo a arca de Deus ficou em Quiriate-Jearim?

12.

Por que o povo de Israel pediu um rei?

13.

Como foi o encontro de Saul com Samuel? (Explique em 10 linhas)

14.

De qual tribo era Saul?

15.

Qual foi a reação de Saul ao receber os mensageiros com as notícias sobre
Gibeá?

16.

Qual foi a primeira vez que Saul desobedeceu a Deus?

17.

Quantos filisteus Jônatas e seu escudeiro mataram?

18.

O que aconteceu com a terra naquele dia?

19.

Qual foi o voto de Saul?

20.

Porque Saul disse que Jônatas teria que morrer?

21.

Quem salvou Jônatas da morte?

22.

Diga o nome:

a.

Filhos e filhas de Saul

b.

Esposa de Saul –

c.

Pai de Saul –

23.

Por que Saul foi rejeitado?

24.

O que é melhor, obedecer ou sacrificar?

25.

O que é rebelião?

26.

Quem matou Agague?

27.

Qual foi a solução encontrada para combater o espírito maligno que atormentava
Saul?

28.

Descreva Golias( De onde ele era, altura, capacete, haste da lança)

29.

O que Davi foi fazer no acampamento dos irmãos?

30.

Que argumentos Davi usou para fazer Saul confiar nele?

31.

Como Golias morreu?

32.

O que Saul fez com Davi após esse acontecimento?

33.

Por que Saul ficou enfurecido com as mulheres que cantaram?

34.

Escreva o nome da primeira esposa de Davi:

35.

Por que Saul permitiu o casamento de Davi com a sua filha?

36.

Como Mical salvou a vida de Davi?

37.

Quem entregou Davi a Saul enquanto ele estava em Horesa?

38.

O que Davi foi fazer na caverna do deserto e En-Gedi?

39.

O que Davi fez com Saul nessa caverna?

40.

Quem foi Nabal? O que ele fez com Davi?

41.

Que foi Abigail? O que ela fez?

42.

Como Davi poupou a vida de Saul pela 2ª vez?

43.

Para qual país Davi foi para se esconder de Saul?

44.

O que Saul fez em En-Dor?

45.

Por que Saul quis consultar a vidente?

46.

O que Samuel disse à Saul?

47.

Por que Davi teve que ir embora da Filístia?

48.

O que aconteceu em Ziclague?

49.

Como morreram Saul e Jônatas?

2 Samuel
1.

Como morreu Saul?

2.

Qual foi a versão contada pelo amalequita?

3.

Por que o amalequita morreu?

4.

Após a morte de Saul, qual povo ungiu Davi como rei?

5.

Quem passou a reinar em Israel?

6.

Diga quem é:
a.

Abner

b.

Joabe

c.

Zeruia

d.

Isbosete

e.

Azael

7.

Quem foi o primogênito de Davi?

8.

Por que Abner fez aliança com Davi?

9.

Por que Joabe matou Abner?

10.

Qual foi a maldição que caiu sobre Joabe por ter matado Abner?

11.

Quem era Mefibosete?

12.

Como morreu Isbosete? O que aconteceu com os assassinos?

13.

Quantos anos tinha Davi quando começou a reinar?

14.

Como Davi tirou a arca da casa de Abinadabe?

15.

Por que Uzá morreu?

16.

Como a arca foi levada de volta para Jerusalém?

17.

Por que Mical desprezou Davi? Qual foi o seu castigo?

18.

Cite 7 povos derrotados por Davi

19.

De acordo com a aliança de Deus com Davi, quem construiria o templo?

20.

Quantos homens Davi matou no vale do Sal?

21.

O que Davi fez com Bate- Sabe? Quem Urias?

22.

Qual o nome do Profeta que repreendeu Davi por causa do adultério?

23.

O que aconteceu com o filho de Davi e Bate- Seba?

24.

O que aconteceu entre Amnon e Tamar?

25.

Quem matou Amnon? Como ele fez?

26.

Qual foi o esquema montado por Absalão para virar juiz em Israel?

27.

O que Absalão fez em Hebrom?

28.

Por que Davi teve que fugir de Jerusalém?

29.

O que Simei fazia com Davi durante a caminhada?

30.

O que Absalão fez com as concubinas de Davi? Por que fez isso?

31.

Descreva como foi:
a.

O conselho de Aitofel

b.

O conselho de Husai

32.

Por que Husai passou para o lado de Absalão?

33.

O que Husai fez para avisar Davi?

34.

O que Aitofel fez após seu conselho não ter sido seguido?

35.

Como morreu Absalão?

36.

Por que Joabe repreendeu Davi?

37.

Cite os nomes dos homens mortos por Joabe (3)

38.

Como morreu Seba?

39.

O que os gibeonitas pediram para se vingar de Saul?

40.

Cite os nomes dos gigantes mortos por Davi e seu exército:

41.

Qual foi o resultado do censo de Davi?

42.

Quais foram os castigos que Deus deu para Davi escolher?

43.

Quem estava com a mão estendida para destruir Jerusalém?

44.

Quem foi contra o censo de Davi?

2 Reis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Quem substituiu Acabe? Como foi o seu reinado?
Que profecia Elias lançou a Acazias?
Por que o 3º capitão não morreu?
Como Elias e Eliseu passaram pelo rio Jordão?
O que Eliseu pediu a Elias?
Como Elias subiu aos céus?
Como Eliseu “sarou” as águas de Jericó?
O que aconteceu com as crianças que zombaram de Eliseu?
Como Eliseu salvou os 3 reis?
Como a viúva conseguiu pagar sua dívida?
O que Eliseu fez pela sunamita?
O que causou a morte na panela?
O que Eliseu fez com os 20 pães?
Como Naamã foi curado?
Por que Geazi teve lepra?
O que aconteceu com os soldados sírios que tentaram matar Eliseu? O que
Eliseu fez?
O que os 4 leprosos descobriram sobre o exército da Síria?
Por que eles decidiram ir até o acampamento inimigo?
Que profecia Eliseu disse em 2Reis 6:31ao33? Como ela se cumpriu?
Que profecia Eliseu disse sobre Hazael? Como ela se cumpriu?
Escreva como foi o reinado de:
a. Jeorão
b. Acazias
c. Jeú
Qual era a profissão de Jeú? O que ele deveria fazer com a casa de Acabe?

23.
24.
25.
26.
27.
28.
a.
b.
c.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

Como morreu Jezabel?
Qual foi a estratégia de Jeú para matar os adoradores de Baal?
Que benção Jeú recebeu por ter obedecido a ordem de Deus?
Quem usurpou o trono de Judá após a morte de Acazias? Como Joás
sobreviveu?
Como foi o reinado de Joás? O que ele fez?
Diga como foi o reinado de:
Jeocaz
Jeoás
Amazias
Qual foi a profecia final de Eliseu?
O que aconteceu com o cadáver que caiu na sepultura de Eliseu?
Diga como foi o reinado de
a. Jeroboão 2
b. Azarias
c. Zacarias
d. Salum
e. Menaém
f. Pecaías
g. Peca
h. Jotão
Que mudanças Acaz fez no tabernáculo? Por que ele fez isso?
O que aconteceu no reinado de Oséias?
Qual foi a causa do cativeiro?
O que aconteceu com os assírios que foram morar em Samaria?
Como foi o reinado de Ezequias?
O que Rabsaqué fez com Ezequias e com Deus?
O que Ezequias fez?
Como o exército assírio foi derrotado?
Como foi o reinado de Manassés?
Como foi o reinado de Josias?
Quem achou o livro da lei?
O que Josué decidiu fazer após achar o livro da lei?
Como foi o reinado de
a. Jeoacaz
b. Jeoaquim
c. Joaquim
d. Zedequias
O que Nabucodonosor levou de Jerusalém?
Para onde o povo de Judá foi levado?
O que aconteceu com Jerusalém?

1. Qual era o diferencial do exército de Davi?
2. Quem eram os levitas separados para trazer a arca?
3. Como a arca retornou para Jerusalém?
4. O que Davi fez após colocar a arca na tenda?
5. Quem incitou Davi a levantar o senso?
6. Porque Davi ficou com medo de ir consular a Deus no tabernáculo?
7. Quais preparativos Davi fez para edificar o templo?
8. Que ordens Davi deu a Salomão?
9. Qual era a função dos levitas?
10. Que eram os administradores das posses de Davi?
11. Quem foi o sucessor de Davi?
12. Quem foi ungido sacerdote no reinado de Salomão?
13. Quanto tempo Davi reinou?

2 Crônicas

1. O que Salomão pediu a Deus?
2. Qual era a riqueza de Salomão?
3. Que rainha foi visitar Salomão? O que ela deu a Salomão?
4. O que Jerobabão fez com os sacerdotes e levitas da Casa do Senhor?
5. Quantos homens havia no exército de Zerá?
6. O que Deus fez com esse exército?
7. Que reformas religiosas Asa implantou em seu reinado?
8. O que Asa fez com a sua mãe? Por quê?
9. Por que Asa foi repreendido por Hanane?
10. De que morreu Asa?
11. O que Josafá tirou de Judá?
12. O que os levitas fizeram em Judá?
13. O que aconteceu de bom em Judá durante o reinado de Josafá?
14. Por que a ira do Senhor não caiu sobre Josafá?
15. O que o Espírito do Senhor disse a Josafá através de Jaaziel?
16. O que aconteceu com o exército de Moabe e Amóm?
17. Por que Zacarias foi morto?

18. Por que Deus permitiu que os siros vencessem a guerra contra os judeus?
19. Por que Uzias ficou leproso?
20. O que Ezequias fez com o templo?
21. O que os outros reis tinham feito com o templo?
22. O que os levitas fizeram no templo?
23. Explique em poucas linhas como foi a celebração da Páscoa?
24. O que aconteceu com Manassés no cativeiro?
25. Qual foi o decreto de Ciro?

Mateus
1. Quantas gerações se passaram de Abraão até Jesus?
2. Quem reinava na época de Jesus?
3. Onde o Salvador deveria nascer?
4. Quem foi visitar Jesus do Oriente?
5. Para onde o anjo disse que José e Maria deveriam fugir?
6. Por que eles fugiram?
7. O que Herodes fez ao ficar enfurecido?
8. Para qual região José foi ao voltar para Israel?
9. De acordo com a profecia, como Jesus deveria ser chamado?
10. O que João Batista pregava?
11. Como ele chamava os fariseus?
12. João Batista batizava com água, Jesus batizaria com o ..........
13. Quem levou Jesus para o deserto?
14. Quanto tempo Jesus ficou lá?
15. Após esse fato, para qual cidade Jesus se mudou?
16. Quais foram os primeiros discípulos que Jesus chamou?
17. Quem são os bem-aventurados?
18. Jesus afirmou que os discípulos são ____________________ e
_________________
19. Como devemos dar esmolas?
20. Onde devemos orar?
21. Que tesouros devemos juntar?
22. O que nossos olhos são?
23. Por que Jesus se surpreendeu com o Centurião?
24. O que aconteceu com o servo dele?
25. Qual era o problema da sogra de Pedro?
26. Como estavam os dois homens gadarenos?
27. Para onde foram os demônios?
28. Como o povo ficou após isso?
29. Quem Jesus curou em Cafarnaum?
30. O que Jesus fez que escandalizou os fariseus?

31. Uma mulher estava doente, tocou em Jesus e ficou curada. Há quanto tempo ela
estava doente? O que ela tinha?
32. Qual chefe pediu a Jesus para ressuscitar sua filha?
33. Como os fariseus achavam que Jesus expulsava os demônios?
34. Por que Jesus se compadeceu das multidões?
35. Quem são os 12 apóstolos?
36. João Batista mandou seus discípulos perguntarem o que a Jesus?
37. O que Jesus e os discípulos fizeram que escandalizou os fariseus em relação ao
sábado?
38. Quem Jesus curou no sábado?
39. O que os fariseus queriam ver de Jesus?
40. De acordo com Jesus, quem era a sua família?
41. Quantas sementes o semeador lançou na terra? Quantas deram fruto?
42. O reino dos céus é semelhante a que grão?
43. Por que o reino dos céus é como uma pérola?
44. O que aconteceu quando Jesus foi pregar em Nazaré?
45. Por que Herodes não gostava de João Batista?
46. Quem era Herodias?
47. O que a filha dela pediu a Herodes?
48. Quantas pessoas comeram na primeira multiplicação de pães e peixes?
49. Após esse fato, o que Jesus foi fazer?
50. Como Jesus chegou até os discípulos?
51. O que Jesus fez em Genesaré?
52. O que a mulher cananeia pedia para Jesus?
53. O que Jesus respondeu?
54. Para Pedro, o que Jesus era?
55. O que o discípulo deve levar?
56. Quem apareceu no monte da transfiguração?
57. O que Pedro sugeriu que fosse feito?
58. O que o jovem possesso fazia consigo mesmo?
59. A quem o pai do jovem recorreu primeiramente?
60. Como Jesus pagou seus impostos?
61. Quem é o maior no reino dos céus?
62. Quantas vezes devemos perdoar?
63. Por que o credor foi incompassivo?
64. O que o jovem rico perguntou a Jesus?
65. Por que ele não ficou satisfeito?
66. Por que os trabalhadores da vinha ficaram irritados?
67. O que a mãe de Tiago e João pediu a Jesus?
68. Por que a multidão repreendia os cegos de Jericó?
69. Como Jesus entrou em Jerusalém? Como foi recebido?
70. O que Jesus fez ao entrar no templo?
71. Com o que os fariseus ficaram indignados no templo?
72. O que aconteceu com a figueira na volta de Betânia?
73. Qual dos dois filhos da parábola fez a vontade de Deus?
74. Qual profeta Jesus citou quando falou sobre os últimos dias?
75. Quantos talentos o dono dos talentos distribuiu a seus servos?

76. Por que algumas virgens foram néscias?
77. Quem era Caifás?
78. O que aconteceu com Jesus em Betânia?
79. Quando o traidor foi indicado?
80. O que Jesus foi fazer no Getsêmani?
81. Como Judas identificou Jesus?
82. O que um dos discípulos fez para defende-lo?
83. Para onde levaram Jesus?
84. O que aconteceu lá?
85. O que Pedro fez com Jesus?
86. A quem Jesus foi entregue?
87. O que aconteceu com Judas?
88. Qual foi o veredito de Pilatos?
89. Quem Pilatos mandou soltar?
90. O que os soldados fizeram com Jesus?
91. Quem carregou a cruz de Jesus?
92. Onde Jesus foi crucificado?
93. Quem estava na crucificação?
94. O que aconteceu quando Jesus morreu?
95. Quem pediu o corpo de Jesus?
96. Quem foi ao sepulcro no terceiro dia?
97. O que os judeus fizeram para desacreditar a ressurreição?
98. Para quem Jesus apareceu depois?
99. O que Jesus ordenou que os discípulos fizessem?
100.
Até quando Jesus estará conosco?
Lucas
1. Qual o nome dos pais de João Batista?
2. O que eles desejavam?
3. Por que Zacarias ficou mudo?
4. Quem publicou um decreto ordenando o censo?
5. Para onde José tinha que ir?
6. Quem foi visitar Jesus?
7. Quem foi ao templo ver Jesus quando ele foi apresentado?
8. Quem mais falou de Jesus naquele dia?
9. Quantos anos Jesus tinha quando foi ao templo?
10. Por que Jesus sumiu?
11. Quem era Pôncio Pilatos?
12. Quem era Tibério César?
13. Quem eram os sumo sacerdotes?
14. Onde João Batista pregava?
15. Como os amigos entraram com o paralítico onde Jesus estava?
16. Quem era Levi?
17. Quem Jesus veio chamar?
18. O que acontece com o cego que guia outro cego?
19. O que Jesus fez em Naim?
20. Como a pecadora ungiu Jesus?

21. Por que o fariseu não gostou?
22. Que mulheres seguiam Jesus?
23. O que aconteceu com o gadareno depois que foi liberto?
24. O que Pedro sugeriu que Jesus fizesse com os samaritanos?
25. Quantos discípulos Jesus enviou e para onde?
26. Como voltaram os 72 discípulos e por que estavam assim?
27. Por que o samaritano foi bom?
28. Quem não ajudou o homem ferido?
29. Por que Marta ficou chateada com Maria?
30. O que Jesus disse a Marta?
31. Por que o fariseu se admirou com Jesus no almoço?
32. A quem devemos temer?
33. Qual pecado não será perdoado?
34. Por que o rico foi insensato?
35. Qual era o problema da mulher que Jesus curou no sábado? Há quanto tempo?
36. Quem não pode ser discípulo de Jesus?
37. Por que o administrador foi infiel?
38. Como ele foi infiel?
39. Qual era a diferença entre o avarento e Lázaro?
40. Quem Jesus curou na divisa entre Samaria e Galiléia?
41. Quem se converteu em Jericó? O que ele era?
42. O que Zaqueu fez para se redimir?
43. Por que Jesus foi interrogado?
44. O que Herodes fez com Jesus?
45. O que Pilatos pretendia fazer com Jesus a princípio?
46. Quais eram as acusações contra Barrabás?
47. O que os soldados ofereceram para Jesus beber?
48. O que estava escrito em cima da cruz?
49. Sobre o que os 2 homens conversavam no caminho de Emaús? Quem apareceu?
50. O que aconteceu quando Jesus se revelou?

Atos
1. Quem apareceu após a ascensão de Jesus?
2. Quem substituiu Judas?
3. Quando o Espírito Santos desceu sobre os discípulos?
4. O que aconteceu com os discípulos?
5. O que pensaram dos discípulos?
6. Como viviam os novos cristãos?
7. Quem Pedro e João curaram em Formosa?
8. Para onde João e Pedro foram levados?
9. Por que os sacerdotes se surpreenderam com João e Pedro?
10. O que Barnabé ofertou?
11. O que Ananias e Safira fizeram?
12. O que aconteceu com eles?
13. O que o sumo sacerdote e os saduceus sentiam dos apóstolos?

14. Quem era Gamaliel?
15. De acordo com Gamaliel, se os apóstolos fossem de Deus, o que
aconteceria?
16. Para que serviam os diáconos?
17. O que tramaram contra Estevão?
18. Como ele foi morto? Quem observou tudo?
19. O que começou em Atos 8:1?
20. Quem perseguia a igreja?
21. Quem pregou em Samaria?
22. O que Simão queria?
23. Quem Filipe encontrou no caminho para Gaza? O que ele queria?
24. O que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco?
25. Para quem o Senhor enviou Saulo?
26. O que queriam fazer com Saulo? Como ele fugiu?
27. Quem acreditou em Saulo?
28. Qual era o problema de Eneias?
29. O que aconteceu com Dorcas?
30. Quem era Cornélio?
31. Quem apareceu para ele?
32. Qual foi a visão de Pedro?
33. Quem foi encontrar Pedro?
34. O que aconteceria ao Império Romano?
35. Quem profetizou isso?
36. Quem matou Tiago?
37. O que Herodes fez com Pedro?
38. O que aconteceu com Pedro?
39. Como Herodes morreu?
40. Como Barnabé e Saulo descobriram seus chamados?
41. Quem era Bar-Jesus? Com quem ele estava?
42. O que fez Elimas?
43. O que aconteceu com ele?
44. O que aconteceu em Listra?
45. O que os judeus de Antioquia fizeram?
46. Quem foi escolhido para se juntar a Paulo e Barnabé nas viagens?
47. Por que Paulo e Barnabé se separaram?
48. A quem Paulo se juntou?
49. Quem Paulo e Silas conheceram em Listra?
50. Quem impediu Paulo de ir à Bitínia?
51. Para onde Paulo teve a visão de ir?
52. Quem se converteu na Macedônia?
53. O que fazia a jovem endemoninhada?
54. O que aconteceu com Paulo e Silas?
55. O que aconteceu na prisão?
56. O que aconteceu com o carcereiro?
57. O que os judeus fizeram em Tessalônica para atrapalhar?
58. Quem eram os bereanos?
59. Qual era a profissão de Paulo?

60. Quem ele conheceu em Corinto?
61. Quem foi Apolo?
62. Quem foi enviado para a Macedônia?
63. Quem era Demétrio? O que ele temia que acontecesse?
64. Quem acompanhava Paulo nessa viagem?
65. Quem apresentou a defesa ao povo?
66. Por que Êutico caiu?
67. No que os saduceus acreditavam?
68. Quem julgou Paulo no Sinédrio?
69. Quem apareceu a Paulo pela 2ª vez?
70. Quantos se juntaram para matar Paulo?
71. O que eles não fariam até que a morte acontecesse?
72. Quem avisou Paulo da cilada?
73. Para quem Paulo foi enviado?
74. Quem eram Félix e Drusila?
75. Por que Félix deixou Paulo preso?
76. Por que Féliz pediu conselho para Agripa?
77. Para onde Paulo foi enviado?
78. O que aconteceu nessa viagem?
79. O que aconteceu em Malta?
80. Onde Paulo ficou em Roma?

