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Perguntas fáceis 

Cite o nome de 3 apóstolos bíblicos. 
As pessoas podem responder os seguintes nomes: Pedro, André, Tiago (filho de Zebedeu), 
João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago (filho de Alfeu), Tadeu, Simão (o Zelote) e 
Judas.  
Essa resposta pode ser conferida em Mateus 10:2-4. 

Quem foi o discípulo de Jesus que andou sobre o mar? 
Pedro. 
Essa resposta pode ser conferida em Mateus 14:29 

Quem foi o discípulo de Jesus que se reclinou sobre o peito de Cristo de 
na santa ceia? 
Essa resposta pode ser conferida em João 13:25 

Cite o nome de 3 tribos de Israel 
As pessoas podem responder os seguintes nomes: Rúben, Simeão, Judá, Zebulom, 
Issacar, Dã, Gade, Aser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim 
Quem foi o profeta engolido por um peixe grande? 

Quantos são os livros da bíblia? 
A bíblia tem 66 livros. 

Quem foram os patriarcas? 
Abraão, Isaque e Jacó 

Qual é o maior livro da bíblia e quantos capítulos ele tem? 
O maior livro é o de Salmos, com 150 capítulos. 

Quem é o apóstolo de ficou cego? 
Paulo. 

Quem escreveu a maior parte dos salmos? 
Davi. 
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Perguntas médias 

Quantos livros temos no velho e no novo testamentos? 
São 39 livros no velho testamento e 27 no novo testamento 

Quem foram os três primeiros reis de Israel? 
Saul, Davi e Salomão 

Quem reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias? 
Neemias, como podemos ver em 6:15 

O que está escrito em Mateus 6:9-13 
A oração modelo, ou oração do Pai nosso 

Qual foi o voto sob o qual Sansão viveu? 
O voto de nazireu ou nazireado, como vemos em Juízes 16:17 

Para quem Deus entregou as tábuas da lei 
Moisés 
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Perguntas difíceis 

Quantos livros bíblicos foram escritos por Paulo? 
13 cartas no novo testamento 

Que apóstolo foi morto por Herodes? 
O apóstolo Tiago em Atos 12:1,2 

Quem foi Maer-Salal-Has-Baz? 
Filho de Isaías, como podemos ver em Isaías 8:3. 

Cite três livros da bíblia que tem apenas um capítulo. 
Podem ser dadas as seguintes respostas. 

Qual o menor livro da bíblia? 
2 João, que tem apenas 13 versículos 

Qual o menor capítulo da bíblia? 
O Salmo 117, com apenas 2 versículos. 
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