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Perguntas Bíblicas 1-50
01. Qual é o versículo mais longo da Bíblia?
02. Qual é o primeiro suicídio mencionado nas Escrituras?
03. Quando foram 2 homens escondidos em um poço?
04. A qual dos profetas lançaram em uma cisterna por meio de cordas?
05. Quando mais de 40 homens fizeram um voto de não comer até que
houvessem cometido um
homicídio?
06. Quais são os 3 homens na Bíblia cujos chapéus se diz que foram
aquecidos?
07. Quem foi vendido por 20 moedas de prata?
08. Que nome de criança comemorou a perda da glória de Israel?
09. Quando um servo ganhava a liberdade por perder um dente?
10. Onde se lê que o ferro se tornou mais leve que a água?
11. Que carne poderia ser vendida ou lançada fora, mas não poderia ser
comida pelos judeus?
12. Qual é o rei descrito como sendo muito corpulento?
13. Onde se menciona o queijo na Bíblia pela primeira vez?
14. Que latoeiro se opôs a Paulo?
15. Quando foi imprensado contra a parede o pé de um cavaleiro?
16. Onde se lê que o rei foi para os lados do mar?
17. Quem perdeu sua vida por pedir para se casar com a sua madrasta?
18. Em qual país, por algum tempo, era impossível encontrar-se um ferreiro?
19. Quem fez bolos asmos para um anjo?
20. Qual era o rei de quem se lê que tinha um cetro de ouro?
21. Que verso da Escritura menciona peixes, pepinos, melões, porros, cebolas
e alho?
22. Qual foi o menino que se tornou um frecheiro depois de homem?
23. Quais foram os 4 jovens que se tornaram mais formosos pela dieta de
vegetais?
24. Em que versículos se lê que um profeta foi morto por um leão?
25. Qual foi o príncipe menino que faleceu ao entrar sua mãe no lugar onde ele
jazia
enfermo?
26. Onde se lê do mais antigo exemplo de enigma?
27. Qual foi o jovem que sofreu por adormecer durante um longo sermão?
28. Quando um capitão hebreu recebeu um presságio de vitória por intermédio
do sonho de um
inimigo?
29. Quem encontrou um reino quando procurava umas jumentas pertencentes
ao seu pai?
30. Onde lemos de um palácio pavimentado com pórfiro, mármore, alabastro e
pedras preciosas?
31. Quando foi assalariada uma certa mãe por nutrir o seu próprio filhinho?
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32. Quem tentou assassinar seu próprio filho durante um jantar?
33. Quais são as 4 criaturas a respeito das quais se diz que são bem providas
de sabedoria?
34. Qual rei instalou um aqueduto em Jerusalém?
35. Quem perdeu sua liberdade por haver perdido seu cabelo?
36. Quem foi o primeiro missionário aos gentios?
37. Quando foram os israelitas advertidos para não provocarem um anjo?
38. Quem fez uma festa que durou 180 dias?
39. Onde menciona a Bíblia um escrivão da cidade?
40. Qual profeta mataram os israelitas depois de os haver abençoado?
41. Quando um terremoto abriu as portas de uma prisão?
42. Quando foram mortas 10 pessoas por um tufão enquanto se
banqueteavam?
43. Que acontecimento foi proibido de ser anunciado em Gate?
44. Quem ganhou uma esposa por matar 200 homens?
45. Quais foram os 2 reis postos em fuga por vespões?
46. Quem importou pavões na Palestina?
47. Quem, pela oração, teve sua vida aumentada por 15 anos?
48. Qual dos apóstolos foi mordido por uma cobra?
49. Onde se lê, na Bíblia, de uma serpente marítima?
50. Quais foram os 3 reis que sofreram de insônia?
RESPOSTAS
1. Est. 8:9
2. I Sam. 31:4
3. II Sam. 17:18,19
4. Jer. 38:6
5. At. 23:12-14
6. Dan. 3:21
7. Gên. 37:28
8. I Sam. 4:21,22
9. Êx. 21:27
10. II Reis 6:6
11. Deut. 14:21
12. Juí. 3:17
13. I Sam. 17:18
14. II Tim. 4:14,15
15. Núm. 22:25
16. II Crôn. 8:17
17. I Reis 2:13-25
18. I Sam. 13:19
19. Juí. 6:19
20. Est. 5:2
21. Núm. 11:5
22. Gên. 21:20
23. Dan. 1:11-15
24. I Reis 13:24-26
25. I Reis 14:1-17
26. Juí. 14:12-18
27. At. 20:7-10
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28. Juí. 7:9-15
29. I Sam. 9:3, 17-20
30. Est. 1:6
31. Êx. 2:9
32. I Sam. 20:33
33. Prov. 30:24-28
34. II Reis 20:20
35. Juí. 16:19-21
36. Jon. 3:1-3
37. Êx. 23:20,21
38. Est. 1:3,4
39. At. 19:35
40. Núm. 24:10; Jos. 13:22
41. At. 16:26
42. Jó 1:1, 18,19
43. II Sam. 1:17-20
44. I Sam. 18:27
45. Jos. 24:12
46. I Reis 10:22
47. II Reis 20:1-6
48. At. 28:3
49. Am. 9:3
50. Est. 6:1; Dan. 2:1 e 6:18

--------------------------------------------------------------------------------

Perguntas Bíblicas 51-100
51. Diante de qual montanha foi proibido que pastassem gados e ovelhas?
52. Quando o trovão ganhou uma batalha por amedrontar um exército?
53. Onde lemos que filho e pai foram embalsamados?
54. Onde a Bíblia menciona sátrapas?
55. Quando morreram 185.000 soldados em uma noite?
56. Onde se diz que os estafetas (correio) foram a cavalo e em ginetes? (No
inglês se lê:
"em camelos".)
57. Quem lamentou o filho doente, mas se calou quando a criança morreu?
58. Onde se fala do primeiro homem que se enforcou?
59. Quem se suicidou para matar seus inimigos?
60. Quem saiu para jornadear com amassadeira às costas?
61. Quem levou do estrangeiro uma carga de terra para seu país?
62. Quando um profeta pôs um jugo sobre o pescoço?
63. Quando um capitão foi morto com uma estaca?
64. Quem beijou seus irmãos e depois chorou sobre eles?
65. Qual é o rei cujo corpo foi afixado no muro de uma cidade?
66. Quem ouviu ler a Bíblia em voz alta?
67. Quando foi transformada uma fonte de água por se lhe haver lançado sal?
68. Quando salvou um homem sua vida traindo sua própria cidade?
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69. Quando menciona a Bíblia um órgão (harmônio) pela primeira vez?
70. Qual foi o rei cujas unhas cresceram como as de um pássaro?
71. Em que país se ajoelhou e orou um apóstolo?
72. Qual foi o profeta que em uma visão contemplou 4 ferreiros?
73. Quais vidas foram salvas por um fio vermelho?
74. Quais foram os 2 homens que decapitaram um príncipe quando dormia em
sua cama?
75. Os amigos de quem sentaram-se com o seu amigo 7 dias sem falar?
76. Quem morreu pelo instrumento com que pretendia matar a seu inimigo?
77. Qual foi o rei judeu cujos olhos foram vazados por seu captor?
78. Quando foram consumidos pelo fogo, pedras, pó e água?
79. Onde lemos de homens que teriam suas orelhas furadas por causa do
amor?
80. Quais foram os dois irmãos que eram octogenários antes de iniciarem sua
real missão da
vida?
81. Qual é a única mulher de quem diz a Bíblia que nos lembremos?
82. Quando foi assolado um país por um vento oriental e aliviado por um vento
ocidental?
83. Onde sugere a Bíblia que se deve comer ovos com o sal?
84. Que cidade deverá ser procurada com lanterna?
85. Qual foi o rei judeu que praticou encantamentos e tratou com feiticeiros?
86. Onde se lê da cura de um paralítico que estava retido em seu leito durante
8 anos?
87. Que profeta repreende ao povo por viver vagabundo?
88. Onde lemos de um cavalo mordido por uma serpente?
89. Quantas vezes é mencionado que nosso Senhor estava com fome?
90. Onde lemos na Bíblia que o fole se queimou?
91. Quais foram os homens que na mesma prisão tiveram sonhos diferentes e
verídicos na
mesma noite?
92. Quando um funeral foi interrompido por um bando armado?
93. Qual foi o rei cujo cadáver deveria ser exposto ao sol de dia e à geada à
noite?
94. Quais foram as palavras gravadas em lâmina de ouro puro?
95. Quando um troféu capturado em uma batalha tornou-se uma praga para os
seus captores?
96. Qual profeta descreve a ruína da "cidade coroada"?
97. Onde Paulo pregou seu primeiro sermão?
98. Quando um negro ajudou a salvar a vida de um profeta?
99. Onde lemos, nas Escrituras, de aferrolhar a porta?
100. Quem perguntou: "Será o homem mais justo do que Deus?"
RESPOSTAS
51. Êx. 34:3
52. I Sam. 7:7-11
53. Gên. 50:2, 26
54. Dan. 3:2, 3
55. II Reis 19:35
56. Est. 8:10
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57. II Sam. 12:16-23
58. II Sam. 17:23
59. Juí. 16:30
60. Êx. 12:34
61. II Reis 5:17
62. Jer. 27:2 e 28:10
63. Juí. 4:21
64. Gên. 45:15
65. I Sam. 31:10
66. At. 8:27-30
67. II Reis 2:19-22
68. Juí. 1:23-25
69. Gen. 4:21
70. Dan. 4:33
71. At. 21:5
72. Zac. 1:20
73. Jos. 2:18-21; 6:22-25
74. II Sam. 4:7, 8
75. Jó 2:13
76. Est. 7:10
77. Jer. 52:11
78. I Reis 18:38
79. Êx. 21: 5,3
80. Êx. 7:7
81. Luc. 17:32
82. Êx. 10: 13.19
83. Jó 6:6
84. Sof. 1:12
85. II Crón. 33:6
86. At. 9:33,34
87. Jer. 2:36 38.
88. Gen. 49:17
89. Mat. 4:2 (conf. Luc. 4:2); Mat. 21:13 (conf. Mar. 11:12)
90. Jer. 6:29
91. Gen. 40:5-22
92. II Reis 13:20,21
93. Jer. 36:30
94. Ex. 28:36; 39:30
95. I Sam. 5
96. Is. 23:8
97. At. 9:19,20
98. Jer. 38:7-13
99. Sam. 13:17,18
100. Jó 4:1-17
--------------------------------------------------------------------------------
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Perguntas Bíblicas 101-150
101. Quando um milagre habilitou uma mulher a pagar suas dívidas?
102. Quais são as duas avós que têm menção honrosa na Bíblia?
103. Quando um rei chorou sobre um profeta moribundo?
104. Qual é o profeta que fala de meninos e de meninas brincando nas ruas?
105. Quais são os anjos mencionados pelo nome em o Novo Testamento?
106. Quem é descrito como um príncipe pacífico?
107. Qual foi o rei que foi sepultado em uma cidade a qual foi depois chamada
pelo nome
dele?
108. Que ato solene realizou Moisés no dia de Ano Novo?
109. Quais os 2 nomes dados pela Bíblia ao primeiro mês do ano judaico?
110. Qual é o primeiro homem descrito na Bíblia como profeta?
111. Onde a Bíblia fala de um teatro?
112. Qual foi o primeiro rei sepultado em Samaria?
113. Qual é a primeira batalha mencionada nas Escrituras?
114. Quando 200 homens encontraram esposas em uma dança?
115. Onde foram os pregadores cristãos tomados por deuses pagãos?
116. Quando foi visto um sumo sacerdote trajando vestido imundo?
117. Onde se diz que o fim de uma coisa é melhor que o começo?
118. Onde a Bíblia menciona bolos?
119. Qual é o profeta que descreve o Éden como o jardim de Deus?
120. Quem quase provocou o massacre de uma nação por se recusar a fazer
saudação?
121. Quando foi posto em fuga um exército inteiro por causa de um ruído?
122. Qual foi o rei judeu que foi ferido de lepra?
123. Quem tinha como servo pessoal um soldado devoto?
124. Que povo foi recriminado pelo profeta Isaías por consultar astrólogos?
125. Quem construiu um muro com uma das mãos, tendo na outra arma
defensiva?
126. Quando se apagou um fogo consumidor em resposta a uma oração?
127. Qual foi o rei que declarou publicamente que Deus o estimava?
128. Onde encontramos a primeira referência de dar graças antes da refeição?
129. Quem matou um leão no tempo da neve?
130. Quando um apóstolo exorta duas mulheres à reconciliação?
131. Que profeta se inspirava com auxílio da música?
132. Que ama foi sepultada debaixo de um carvalho?
133. Quando um exército invasor foi ferido de cegueira e depois alimentado?
134. Onde o Novo Testamento fala de vendas?
135. Qual foi o rei de Israel que foi assassinado durante uma bebedeira?
136. Quem foi condenado à morte por fazer sua oração?
137. Qual é o verso da Escritura que fala da Palestina como Terra Santa?
138. Quando perdeu um exército mais do que noventa e nove centésimos de
seu número, sem
derramamento de sangue e na véspera da vitória?
139. Qual era o nome da avó de Davi?
140. Quando foi a água tida por sangue, justamente antes de uma batalha?
141. Qual dos profetas teve seus pés postos num cepo?
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142. Qual o único orador mencionado em o Novo Testamento?
143. Qual foi o rei que teve um leito de ferro?
144. Onde se refere a Bíblia ao fabrico de manteiga?
145. Onde se lê de 10 mulheres cozendo pão em um forno?
146. Qual é o rei que foi denominado "Querubim Ungido"?
147. Qual foi a única mulher mencionada nas Escrituras como leprosa?
148. Em qual dos Salmos lemos a respeito do gelo?
149. Onde lemos de um exército de 200 milhões de cavalheiros?
150. Quando 4 pessoas escaparam de uma perseguição, descendo através de
uma janela?
RESPOSTAS
101. II Reis 4:1-7
102. Rute 4:14-17; II Tim. 1:5
103. II Reis 13:14
104. Zac. 8:5
105. Luc. 1:19; Judas 9; Apoc. 9:11
106. Jer. 51:59
107. I Reis 2:10
108. Êx. 40:17,18
109. Êx. 12:2; 13:4; Est. 3:7
110. Gen. 20:7
111. At. 19:29-31
112. I Reis 16:24, 28
113. Gen. 14:8
114. Juí. 21:20-23
115. At. 14:11-13
116. Zac. 3:1-3
117. Ecl. 7:8
113. I Reis 14:3
119. Ez. 28:13; 31:9
120. Est. 3:5,6
121. II Reis 7:6,7
122. II Crón. 26:19-23
123. At. 10:7
124. Is. 47:1, 12, 13
125. Neem. 4:17
126. Núm. 11:1-3
127. I Crôn. 28:4
128. I Sam. 9:13
129. I Crón. 11:22
130. Fil. 4:2
131. II Reis 3:14,15
132. Gen. 35:8
133. II Reis 6:13-23
134. At. 28:15
135. I Reis 16:8-10
136. Dan. 6:4-16
137. Zac. 2:12
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138. Jui. 7:3-7
139. Rute 4:13-17
140. II Reis 3:21-24
141. Jer. 20:2,3
142. At. 24:1
143. Deut. 3:11
144. Prov. 30:33
145. Lev. 26:26
146. Ez. 28:12-14
147. Núm. 12:10
148. Sal. 147:7
149. Apoc. 9:16
150. Jos. 2:15; I Sam. 19:12; II Cor. 11:33
-------------------------------------------------------------------------------Perguntas Bíblicas 151 - 200
151. Quando um comandante estrangeiro falou em hebraico aos judeus sobre
as muralhas
de Jerusalém?
152. Qual é o inseto a respeito do qual se diz que mora nos palácios dos reis?
153. Quem foi vestido de roupa feita de ouro, azul, púrpura, escarlate e
branco?
154. Quando o som de passos serviu de sinal a um rei para uma batalha?
155. Qual é a única pessoa de quem dizem as Escrituras haver espirrado?
156. Quais são os dois homens descritos em o Novo Testamento como tendo
sido martirizados?
157. Qual foi a cidade sentenciada a ser destruída quando um vaso de barro
fosse quebrado?
158. Quando foi esmurrado no queixo um profeta por outro profeta?
159. Quando foram assassinados 24 jovens em combate justamente antes de
uma batalha?
160. Quando a avareza de um homem quase derrotou inteiramente um
exército?
161. Quando um rei de Israel incendiou seu próprio palácio, perecendo nas
chamas?
162. Quando foram transformados espelhos em objeto de uso para o culto de
Jeová?
163. Qual foi o profeta que viu um carro com cavalos vermelhos?
164. Onde se acha escrito que um cortesão morreu atropelado?
165. Que nome foi dado a uma criança para comemorar o seu nascimento
durante o exílio de
seu pai?
166. Qual foi a mulher que sugeriu a seu esposo erguer uma forca em que ele
mesmo foi
justiçado?
167. Quando com uma pasta de figos foi curado um rei?
168. Qual foi o capitão que favoreceu a um príncipe, assassinando-o depois?
169. Por que decretou a Lei de Moisés que um criminoso digno de morte
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deveria ser sempre
sepultado no dia de sua execução?
170. Cite das Escrituras uma receita para fazer e conservar amigos.
171. Em que lugar o Novo Testamento menciona tinta
e pena?
172. Quem poupou a vida de seu mais ferrenho inimigo em uma caverna?
173. Qual foi a viúva que pintou sua face?
174. Quem perdeu mãos e pés como castigo por haver decepado a cabeça de
um homem?
175. A qual dos profetas foi dada uma ração de pão da rua dos padeiros em
Jerusalém?
176. Quando um sacerdote pediu uma tabuinha de escrever?
177. Dê o nome do soldado hebreu, famoso por sua velocidade, que foi morto
em uma batalha e
sepultado em Jerusalém.
178. Quais são os dois reis descritos como sendo extremamente altos?
179. Em que caverna foram sepultados juntamente pai, filho e neto com suas
respectivas
mulheres?
180. Quais são os dois profetas que fazem menção de sabão?
181. Em que versículo a Bíblia nos fala de temperatura fria?
182. Em qual cidade diz a Bíblia que havia um colégio? (em nossa versão
temos “segunda
parte” o que em inglês se lê “colégio”)
183. Quem, em uma visão, contemplou o Senhor com um prumo na mão?
184. Qual é a única pessoa de quem diz a Escritura haver subido em uma
árvore?
185. Qual foi o rei que se casou com 14 mulheres?
186. Quando foi decapitado um chefe rebelde e sua cabeça lançada por cima
do muro da cidade
em que se achava ele sitiado?
187. Quem chamou a um profeta seu inimigo?
188. Onde se diz que um rei olhou através da janela?
189. Quais foram os apóstolos que choraram?
190. Que profeta comparou o rei do Egito com dragão dos mares?
191. Onde lemos de um leito de marfim?
192. Quais divindades femininas pagãs são mencionadas nas Escrituras?
193. Qual é a única besta descrita bramindo?
194. Quando um caldo envenenado ficou anódino por se lhe haver adicionado
farinha?
195. Quando se descreve um rei dormindo e sua lança fincada no solo ao lado
de seu
travesseiro?
196. Quando um capitão vitorioso aceitou de seus soldados um troféu
consistindo de
arrecadas de ouro?
197. Onde lemos de um carro lavado?
198. Quando se disfarçaram uns mensageiros, usando roupa velha?
199. Quando um cadáver foi ressuscitado por haver tocado nos ossos de um
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