DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL
“ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ”

Sugestões para celebração do Dia da Bíblia
Aqui você encontra:
123456-

Sugestão de Liturgia e outras formas de celebração,
Sugestão de Dinâmica,
A história do dia da Bíblia,
A história de Mary Jones,
Música “A Bíblia” para crianças.
Perguntas bíblicas para brincadeiras.

UNICEF

A Bíblia, palavra no ciclo da vida”

Liturgia elabora pela Revda Hideíde Torres
de Brito, publicada no Boletim Recriar,
n.18 / dezembro de 2001

- Dirigente: “Louvai o nome, o nome do
Senhor nosso Deus. Rapazes e moças,
velhos e crianças cantai”

Prelúdio:

- Congregação: Para sempre cantaremos
ao Senhor, porquanto nos tem feito muito
bem!

“E desde a infância sabe as sagradas
letras”
Se possível, apresente um solo ou um grupo
de crianças cantando suavemente uma
canção que fale sobre a Bíblia.

Cântico solo: Tua palavra é... (Aline Barros
e Alda Célia) ou outro cântico com tema
afim.
Processional: Uma criança entra com a
Bíblia nas mãos e a coloca sobre o altar.

Chamado à adoração
Litania:
- Dirigente: Vinde benditos do Senhor,
nosso Deus, que criou os céus e a terra.
Vinde adorai-O e rendei-Lhe louvor!
- Congregação: De todos os lugares, de
todas as idades, vimos prestar louvor ao
Deus que nos entregou uma palavra de
alegria, a boas-novas!

Oração de adoração
No princípio era o Verbo, e o verbo estava
com Deus e o verbo era Deus. No principio,
Senhor quiseste falar conosco. E a palavra
era a vida, o ar, o alimento. A palavra era a
tua visita ao jardim, na tarde. Tua palavra
era o vento, o fogo, o cicio suave. Tua
palavra era o profeta, a profetisa, em
anúncios e denúncias, em juízo e perdão.
Nós te louvamos, Senhor porque nos
comunica o teu amor. Os céus proclamam
a glória de Deus e o firmamento anuncia as
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obras de tuas mãos. A natureza fala do teu
amor. Os céus proclamam a glória de Deus
e o firmamento anuncia a obra de tuas
mãos. A natureza fala do teu amor, a tua
palavra nos revela a tua graça. Louvado
sejas, porque tua voz ecoa pelos séculos,
nos chamando à conversão. Amém.
Cântico (coral, conjunto):
“Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua
mocidade”
Processional: Um/a jovem entra com
uma lanterna nas mãos. (Pode ser ainda
uma vela ou lamparina). A meia-voz, a
comunidade entoa um cântico: Tua palavra
é
lâmpada
(Simei
Monteiro);
primeiramente, bem devagar. Quando o/a
jovem colocar a lanterna no altar, a
comunidade canta no ritmo normal do
cântico, uma vez.
Convite à confissão

Dirigente: A palavra também é feita de
memória. Desde criança, o povo de Deus
aprendeu com seus pais e mães a
perguntar, interrogar, aprender, com as
experiências de seus antepassados. A luz do
conhecimento de Deus entrava, então nos
lugares ocultos, onde a vida poderia se
perder, nas trilhas escuras do pecado. O
povo aprendia a reconhecer os conselhos
de Deus em sua vida diária. Nesse
aprendizado, reconhecia seus erros e pedia
perdão.
Momento de reflexão pessoal, em
oração silenciosa
Oração de confissão e arrependimento

Todos/as: Lembramo-nos das vezes em que
nos faltou obediência ao teu conselho, a
sensatez a que a tua palavra nos conduz.
Pedimos perdão pelas vezes em que nos
calamos quando devíamos falar, quando
nos ressentimos ao invés de profetizar.
Queremos nos lembrar que, ao longo da
nossa vida, tua palavra tem sido espelho,
trilha, alimento e manto. Nela vemos
refletida a nossa verdadeira imagem de
filhos e filhas de Deus; nela firmamos
nossos passos e temos iluminados os
nossos caminhos; dela nos alimentamos
como o maná no deserto da existência e
com ela nos cobrimos contra o frio das
adversidades. Por isso, perdoa-nos, Senhor,
por não guardar no coração a tua palavra.
Ajuda-nos a não pecar contra ti.
Proclamação de perdão:
Dirigente: “A lei do Senhor é perfeita e
restaura a alma. O testemunho do Senhor é
fiel e dá sabedoria aos símplices. Os
preceitos do Senhor são retos e alegram o
coração. O mandamento do Senhor é puro
e ilumina os olhos... São mais desejáveis
dos que o ouro depurado, são mais doces
do que o mel e o destilar dos favos. Além
disso, por eles se admoesta o teu servo; em
os guardar, há grande recompensa!”
Louvor

Todo ser que respira louve ao Senhor!
Cântico congregacional (a escolher)
Leitura
comunitária
do
Credo
Apostólico, resumo da fé do povo cristão
Ofertório
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Ato de louvor e ação de graças
Processional: uma família com filhos
pequenos ou bebês (ou, se houver, uma
mulher grávida) deposita sobre o altar uma
cesta de pães doces. O pão é nossa oferta
de gratidão a Deus, porque simboliza o
alimento que sua Palavra nos fornece e o
amor, a comunhão entre os irmãos e as
irmãs que esse alimento gera. A
comunidade é convidada a relembrar, em
frases de gratidão, momentos em que a
Palavra de Deus consolou, fortaleceu
edificou as suas vidas. Também podem ser
expressos os versículos favoritos das
pessoas.

plenamente a vida e alcançar maturidade
são sinais bíblicos da bênção de Deus.
Como os anciãos de Israel, somos
chamados e chamadas a colocar nossas
vidas integralmente sob os preceitos
divinos, expressos nas Sagradas Escrituras,
consagrando-nos a Deus em resposta ao
seu amor.
Movimento de encontro: As pessoas
idosas da comunidade vão ao altar para
interceder pela comunidade. Depois,
servem os pães doces da cesta a todos os
presentes. O pão é o doce sabor da Palavra
que nos alimenta e da comunhão de Cristo,
que nos torna irmãos e irmãs.
Cântico Congregacional: Hino 141

Cântico: Sugestão HE 144

Oração de dedicação e intercessão:
Todos/as: Que a leitura de tua Palavra nos
motive à ação; que a meditação nas
Sagradas Letras nos conduza ao
conhecimento; que a presença de Cristo,
Verbo de Deus, em nós, nos guie pela
vereda da vida em direção à plenitude da
sabedoria divina. Hoje e sempre. Amém!

Mensagem:

Benção apostólica

Edificação
O temor do senhor é o principio da
sabedoria
Leitura Bíblica

Já fui moço e agora sou velho...

Amém tríplice
Pósludio

Dedicação
Chamado
consagração

ao

discipulado

ou

à

Dirigente: A palavra de Deus é a força e
bussola. Ela nos ampara e guia em todos os
momentos de nossa vida. Na história do
povo de Deus, os anciãos eram aqueles que
detinham a sabedoria. Eles tinham passado
toda a sua vida observando e praticando os
mandamentos de Deus, e agora passavam
sua experiência às novas gerações. Viver
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Outras sugestões de celebração elaboradas por Iracema Medeiros, coordenadora do
Departamento Regional de Escola Dominical – 1ª RE

O Dia da Bíblia é dedicado à realização de eventos e pode ser comemorado tanto no segundo
domingo de dezembro quanto ao longo de toda a semana que antecede a data. As atividades
programadas são variadas e vão desde cultos até maratonas de leitura bíblica que mobilizam
milhares de pessoas. Conheça a seguir como a Semana da Bíblia é comemorada.


Cultos – As igrejas planejam e realizam cultos especiais no Dia da Bíblia. Nestes cultos
é lembrado o grande amor de Deus ao entregar a sua Palavra aos homens e o valor
dessa Palavra na vida das pessoas. Em geral, nesses cultos são recolhidas ofertas
especiais para ajudar na distribuição da Bíblia no Brasil e no mundo.



Carreatas – Muitas igrejas organizam desfiles de carros pelas principais ruas da
cidade, ostentando faixas com versículos bíblicos. Carros alegóricos, com
representações de Bíblias, normalmente fazem parte da carreata.



Concentrações – Igrejas de muitas cidades organizam concentrações públicas para
celebrar o Dia da Bíblia. Estas concentrações ocorrem em praças, ginásios esportivos,
estádios e outros lugares de fácil acesso ao público. Um culto público com pregação
da palavra, orações e apresentação de corais e conjuntos musicais, normalmente é o
clímax da celebração. Bíblias, Novos Testamento, Porções Bíblicas e Seleções Bíblicas
são distribuídas nas concentrações.



Maratona - As igrejas organizam maratonas de leitura bíblica em seus templos ou em
lugares públicos. Essas maratonas seguem dois modelos. No primeiro os textos são
selecionados e lidos publicamente, normalmente em lugares com grande fluxo de
pessoas. No segundo caso, é feita a leitura ininterrupta de todo o texto bíblico.
Pessoas são escaladas para darem continuidade à leitura e ela só é interrompida
quando se completa a leitura de toda a Bíblia. Normalmente esta leitura leva mais de
um dia para ser concluída e implica em uma vigília.



Monumentos – Já vem de décadas o costume de levantar monumentos à Bíblia em
praças públicas das cidades. O monumento à Bíblia é um testemunho público da
importância da Bíblia para as pessoas e para a sociedade e, ao mesmo tempo, um
marco da importância da Bíblia para a cultura do povo.



Distribuição – Existem igrejas que no Dia da Bíblia efetuam uma distribuição maciça
de folhetos (Seleções Bíblicas), para que o povo conheça o valor da Bíblia em suas
vidas. Também são feitas distribuições de Bíblias, Novos Testamentos e porções
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bíblicas. A distribuição de Bíblias, em geral, é feita em escolas, hospitais,
empresas, quartéis ou outros tipos de organização.


Pedalando por Bíblias – Em vários países são organizados passeios ciclísticos para
divulgar a Bíblia e arrecadar fundos em favor da causa da Bíblia. No Brasil esses
passeios começaram a ser realizados no ano de 1998 e são chamados de "Pedalando
por Bíblias". Igrejas e entidades cristãs tomam a iniciativa de organizar o passeio. Cada
participante, ao se inscrever, doa uma ou várias Bíblias para serem distribuídas a
pessoas ou entidades necessitadas. Fazendo sucesso por onde passa, a iniciativa
surgiu em 1984, na Austrália, com o ciclista Bob Forrest. Nesta ocasião, ele percorreu
os 900km que separam Sidney e Melbourne, na companhia de seu filho e de um
amigo. Para cumprir esse percurso, o australiano conseguiu patrocinadores e destinou
os recursos obtidos a projetos de distribuição de Bíblias. Replicado em mais de 20
países, como Alemanha, Argentina, Hong Kong, Namíbia, Sri Lanka e Suíça, o projeto
foi adotado no Brasil em um formato que mobiliza milhares de pessoas em torno da
divulgação da Bíblia Sagrada.



Jograis - Dentro da programação muitas vezes são incluídos jograis com temas bíblicos
que podem ser realizados com a participação de várias pessoas. Abaixo,
disponinilizamos para você os dois modelos:

Primeiro Jogral da Bíblia Sagrada - de Waldir J. Silva
Recomendações:
 Pode ser realizado com 6 pessoas ou 6 pares; com 12 pessoas ou 12 pares.
 Todos devem estar com as Bíblias na mão, levantando-as e fazendo gestos ao falarem.
1: Bíblia Sagrada é o Livro...
2: Que contém a verdade dos céus.
3: Profetas e Apóstolos a escreveram...
4: Com suas penas, mas inspirados por Deus.
5: É uma espada de dois gumes...
6: Que corta o mal ao pecador...
7: E é um mapa detalhado...
8: Que certo guia o viajor.
9: É uma lâmpada brilhante...
10: Que alumia o caminho do cristão.
11: Em suas páginas escrito...
12: Está o necessário para dar ao mundo salvação.
Todos: BÍBLIA SANTA DO SENHOR.
1: Bíblia Sagrada é o Livro...
2: Inimitável pelo mais sábio escritor.
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3: Somente a compreendem e a obedecem...
4: Sábios e leigos, mas de Cristo um seguidor.
5: Tem o conselho pronto e certo...
6: Aos que a desejam consultar...
7: E tem o alerta necessário...
8: Aos que a verdade desprezar.
9: Tem o alento para o crente...
10: O caminho do perdão ao pecador.
11: Sessenta e seis livros inspirados...
12: Em um só livro Bíblia Santa do Senhor.
Todos: BÍBLIA SANTA DO SENHOR.
B. Segundo Jogral da Bíblia Sagrada - de Waldir J. Silva
Recomendações:
 Pode ser realizado com 13 pessoas ou 13 pares.
 Todos devem estar com Bíblias na mão, levantando-as e fazendo gestos ao falarem.
B: Eu sou o “B” da Bíblia Sagrada
Í: Eu sou o “I” do ide por todo o mundo, pregai o Evangelho.
B: Eu sou o "B" do Brasil gigante e forte do Chuí ao Oiapoque.
L: Eu sou o "L" de levai as boas novas de Jesus ao povo.
I: Eu sou o "I" de irmãos unidos levando a Bíblia ao mundo.
A: Eu sou o "A" de avançar sem recuar e a Bíblia levar.
S: Eu sou o "S" de Santidade.
A: Eu sou o "A" de Alegria.
G: Eu sou o "G" de Grandeza.
R: Eu sou o "R" de Resposta.
A: Eu sou o "A" de Arrependimento.
D: Eu sou o "D" de Divindade.
A: Eu sou o "A" de Amor.
Todos: BÍBLIA SAGRADA
Fonte: Sociedade Bíblica do Brasil
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“A Palavra que transforma”
Dinâmica para o Dia da Bíblica publicada no Boletim Recriar n.21 em dezembro de 20
O povo metodista, herdeiro de Wesley, sabe que a Bíblia não deve ser lida e compreendida de
qualquer maneira. Ela não pode ser encarada como livro comum. Antes, sua leitura e
compreensão devem ocorrer por parte de um estilo de vida no qual a Palavra de Deus se
harmonize com o dia-a-dia. É por essa razão que o salmista afirma: Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós lemos a Bíblia com os olhos voltados para a
realidade, sempre perguntando que mensagem ela trouxe no passado e como tal mensagem se
atualiza no presente. A dinâmica que compartilhamos aqui é excelente instrumento
pedagógico para a reflexão sobre seu significado, bem como sobre a maneira como devemos
encarar a mensagem nela contida.
Material: bolinha de isopor, giz, um vidro de remédio vazio, uma esponja, uma vasilha
transparente com água. Importante: antes de iniciar, explicar que a água na vasilha
representa a Palavra de Deus. Distribua os objetos para as pessoas presentes.
Passos:
1. Ler os textos bíblicos – Isaias 40.8, Mateus 7.24, 2 Timóteo 3.16
2. Coloque a vasilha com água sobre a mesa no centro da sala e convide as pessoas a
colocarem a bolinha de isopor dentro da vasilha. Observe o que acontece: ela não
afunda e não absorve água.
3. Pergunte ao grupo que lição podemos extrair desse fenômeno? Como absorvemos a
Palavra de Deus? Será que existem pessoas que são impermeáveis à Palavra?
4. Mergulhe o giz. Note que, ao contrário do isopor, ele absorve um pouco da água e o
pouco que ele absorve retém consigo, mas não tem a capacidade de repartir.
Questione: e nós? Será que existem pessoas que são tão egoístas a ponto de não
compartilhar a sua fé?
5. Encha de água o vidro vazio e, em seguida, derrame toda a água. Observe que o vidro
de remédio só tem água para ‘passar’ para os outros, sem reter nada para si.
Interrogue: será que existem pessoas que vêem a Palavra apenas como algo que deve
ser transmitido, mas nunca utilizado para si mesmas?
6. Finalmente, mergulhe a esponja e deixe que ela se encharque bem. Depois, esprema e
observe que ela sempre mantém um pouco da água. Que lições nós podemos extrair
dissoVeja bem. O ideal é que a conclusão seja de cada pessoa. Não há problema que
essas conclusões sejam variadas. O importante é que cada pessoa seja confrontada em
sua maneira de ler e compreender a Bíblia. Esta dinâmica poderá ser utilizada na
devocional de abertura ou encerramento da Escola dominical no dia da Bíblia, no
segundo domingo de dezembro.
Baseado no livro: Catecriando, dinâmicas de grupo para a catequese.
C.C.D. Diocese de Osasco. São Paulo, Ed. Paulus. 1994. p.34-35
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A História do Dia da Bíblia

Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549, na GrãBretanha pelo Bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do Rei Eduardo VI. O Dia
da Bíblia é um dia especial, e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura
da Bíblia. No Brasil a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e
EUA os primeiros missionários evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu
quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, em
São Paulo (SP).
E, graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela entidade, o
Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas
também ao longo de todas a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa
comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal
10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional.

Divulgação

Hoje, as celebrações se intensificaram e diversificaram. Realização de cultos, carreatas, shows,
maratonas de leitura bíblica, exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia e
distribuição maciça de Escrituras são algumas das formas que os cristãos encontraram de
agradecer a Deus por esse alimento para a vida
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“A História de Mary Jones”
Extraído da www.bibliasite.com.br Fonte: www.bibliasite.com.br
Adicionado em 24/09/2005 às 20:40:36

Levar a bíblia a todos os povos, em uma língua que possam entender e a um preço que possam
pagar - teria sido inspirado na humildade, determinação e coragem de Mary Jones.
A admirável determinação de uma menina galesa em conseguir um exemplar da Bíblia inspirou
a fundação da primeira Sociedade Bíblica. Conta-se que a Sociedades Bíblicas, entidades
dedicadas à produção e distribuição do Livro Sagrado, em atividades no mundo todo, tiveram
sua origem na bela história de uma menina. O lema da Sociedade Bíblica - levar a bíblia a todos
os povos, em uma língua que possam entender e a um preço que possam pagar - teria sido
inspirado na humildade, determinação e coragem de Mary Jones, que viveu no País de Gales
(Grã-Bretanha), durante o século XVIII. Em 1792, aos 8 anos de idade, Mary Jones começou a
acalentar um sonho: ter a sua própria Bíblia. Ela queria poder ler, em sua casa, aquelas
histórias tão bonitas que costumava ouvir na igreja. Esse desejo, no entanto, parecia
impossível de ser realizado. Mary, que morava em uma pequena vila chamada Alan, ainda não
sabia ler - e, infelizmente, não havia escolas nas redondezas. Além disso, naquele tempo, as
Bíblias - assim como os demais livros - eram muito raras e caras. Só poucos privilegiados
podiam ter um exemplar das Escrituras Sagradas. E este não era o caso da menina, cuja família
era muito pobre. Mesmo assim, Mary Jones fez uma promessa a si mesma: um dia, ele teria a
sua própria Bíblia.
O Primeiro Passo
Ao completar 10 anos, a menina viu surgir uma oportunidade de aprender a ler. Seu pai foi
vender tecidos numa vila próxima, chamada Aber, e soube que ali seria aberta uma escola
primária. Tempos depois, quando a escola começou a funcionar, Mary foi uma das primeiras
crianças a se matricular. Muito motivada, ela logo se tornou uma das primeiras alunas de sua
classe. Em pouco tempo, aprendeu a ler.
Enquanto isso, a menina continuava firme em seu propósito de conseguir a sua Bíblia. Agora
que já sabia ler, a grande dificuldade era conseguir a quantia necessária para comprá-la. Para
isso, fazia pequenos trabalhos, com os quais ganhava alguns trocados. Pegava lenha na mata
para pessoas idosas e cuidava de crianças. Depois, com a intenção de ganhar um pouco mais, a
menina comprou algumas galinhas e passou a vender ovos.
Passado o primeiro ano de economias, Mary abriu o cofre para conferir quanto havia
guardado. Mas chegou a uma triste conclusão: havia conseguido economizar apenas uma
pequena parte do que precisava para comprar a sua Bíblia. Durante o segundo ano em que
estava juntando dinheiro, Mary aprendeu a costurar. Com isso, conseguiu guardar um valor
maior - embora não o suficiente, ainda para concretizar o seu sonho.
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Mais um ano
Então, no correr do terceiro ano, Mary teve de enfrentar um acontecimento imprevisto - seu
pai ficou doente e deixou de trabalhar. Por isso, ele teve que dar tudo o que havia
economizado durante aquele ano para sua família. E, desta vez, Mary não pode colocar nada
no cofre. Mas continuou trabalhando e, no final do quarto ano, conseguiu completar a quantia
de que precisava para comprar a Bíblia. Nessa época, Mary tinha 15 anos de idade.
Ela já podia então, comprar a sua tão sonhada Bíblia. Mas onde iria encontrá-la? O pastor de
sua igreja lhe informou que não era possível comprar Bíblias em Alan, nem nas vilas vizinhas.
Ela só conseguiria encontrar um exemplar na cidade de Bala, que ficava a 40 quilômetros dali.
Naquela cidade, morava o Rev. Thomas Charles, que costumava ter em sua casa alguns
exemplares das Escrituras Sagradas, para vendê-los as pessoas da região.
Com esta informação, Mary foi para casa e pediu a seus pais que a deixassem ir à cidade de
Bala. No inicio, eles não queriam que ela fosse sozinha. Mas a mocinha insistiu tanto, que os
pais acabaram concordando.
Sem sapatos
A longa viagem de Mary Jones foi feita a pé. Pensando em poupar seus sapatos da dura
caminhada, a fim de poder usá-los na cidade, ela resolveu ir descalça. Depois de caminhar o
dia todo, por fim, no início da noite, Mary chegou à casa do Rev. Thomas Charles. Ali, no
entanto, mais uma dificuldade a esperava: o Rev. Thomas havia vendido todas as suas Bíblias.
Ele ainda tinha alguns poucos exemplares, mas esses já estavam todos encomendados.
Ao receber essa noticia, Mary começou a chorar. Em seguida, mais calma, ela contou toda sua
longa história ao Rev. Thomas Charles. Então o pastor, comovido, dirigiu-se até um armário,
retirou de lá uma das Bíblias vendidas e entregou-a para Mary.

Divulgação

Impressionado com a história daquela menina, o Rev. Thomas resolveu contar o que tinha
ouvido aos diretores da Sociedade de Folhetos Religiosos, uma entidade Cristã local.
Profundamente tocados com a luta de Mary Jones para conseguir seu exemplar da Bíblia, os
diretores daquela organização chegaram à conclusão de que experiências como a dela não
deveriam mais se repetir. Decidiram, então, fazer alguma coisa para tornar a palavra de Deus
acessível a todos. E, depois de muito estudo e oração, resolveram organizar uma nova
sociedade, com a finalidade de traduzir, imprimir e distribuir a Bíblia. Foi assim que, no dia 7
de dezembro de 1802, foi fundada a primeira Sociedade Bíblica, que recebeu o nome de
Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira.

Vídeo da História: http://www.sbb.org.br/multimidia/default.asp?id=18
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Perguntas Bíblicas com respostas para ser usada em brincadeiras e gincanas
Elaboradas por Roseli Oliveira, pastora acadêmica, Igreja Metodista do Jabaquara - SP

As respostas corretas estão sublinhadas e em negrito.
1. Quem foi que disse a Maria: “Para Deus nada é impossível”?

abcd-

Jesus
Izabel
José
Um anjo.

2. Juiz da tribo de Dã, que era nazireu de Deus, desde o seu nascimento?

abcd-

Samuel
Sansão
Salomão
Otniel

3. Qual era a profissão de Lucas?

abcd-

Médico
Cobrador de impostos
Vendedor
Pescador

4. Quem era o filho de Abraão e Sara.

abcd-

Jacó
Ló
Melquisedeque
Isaque

5. Que deusa fenícia era venerada pelos pagãos como a rainha-do-céu?

abcd-

Moloque
Diana
Baal-zebube
Astarote

6. Filho mais velho de Saul e amigo de Davi?

abcd-

Jonatas
Samuel
Joabe
Naamã
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7. Quem foi o homem que pediu o corpo morto de Jesus, a Pilatos, e o depositou
num sepulcro novo?
a- Herodes
b- José de Arimatéia
c- Barrabás
d- Caifás
8. Quem foi que disse: “não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse
faço”?
a- Pedro
b- Jesus
c- Judas Iscariotes
d- Paulo.
9.
abcd-

Quem foi o marido de Rebeca?
Isaque
Abrão
Jacó
Esaú

10. Publicano que subiu em uma árvore para ver Jesus?
a- Jairo
b- Zaqueu
c- Nicodemos
d- Bartimeu
11. Mulher judia, sobrinha de Mardoqueu, que por causa de sua beleza se tornou
rainha do rei Assuero?
a- Miriã
b- Raabe
c- Rute
d- Ester
12. Quando Pedro negou a Jesus, quantas vezes o galo cantou?
a- Três
b- Uma
c- Duas
d- Nenhuma
13. Qual era o fruto da vide?
a- Azeitona
b- Damasco
c- Uva
d- Figo
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14. Quantos livros há no velho testamento?
a- 27
b- 39
c- 40
d- 37
15. Acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. Seu nome significa
“filho da consolação”?
a- Pedro
b- Silas
c- Barnabé
d- Estevão.
16. Quem foi o pai de João Batista?
a- Herodes
b- Jeremias
c- Zacarias
d- Jose de Arimatéia
17. O que significa Apocalipse?
a- Visão
b- Patmos
c- Revelação
d- Maranata
18. Que juiz de Israel era canhoto?
a- Otoniel
b- Eude
c- Sansão
d- gideão
19. Qual foi o nome que o chefe dos eunucos deu a Daniel?
a- Beltessazar
b- Misael
c- Azarias
d- Abednego
20. Na festa das bodas de Caná, quantas talhas havia para a purificação dos judeus?
a- 10
b- 2
c- 6
d- 5
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21. Quem foi que disse: “Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para
que se arrependa”?
abcd-

Paulo
Balaão.......................Números 23-19
Moisés
Eliseu

22. Que filho de Davi veio a tornar-se seu inimigo de guerra, sendo mais tarde derrotado e
morto por Joabe?
a- Salomão
b- Nata
c- Obede-Edom
d- Absalão
23.
abcd-

Cidade onde ficava o areópago?
Atenas
Samaria
Éfeso
Tessalônica

24.
abcd-

Quem era a mãe de Moisés?
Miriã
Joquebede................. Números 26-59
Micar
Betsabá

25.
abcd-

Quem, o livro de Atos revela ser o primeiro mártir?
Ananias
Tiago
João Batista
Estevão......................Atos 6

26.
abcd-

Quem foi que disse: “é necessário que Ele cresça e que eu diminua”?
João Batista..........................João.3-30
Paulo
Pedro
Davi

27.
abcd-

“Foi-se a glória de Israel”, é o significado de qual palavra?
Ebenézer
Shekinah
Icabô ................................I Samuel 4-21
Betel
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28.
abcd-

Que livro da Bíblia fala sobre o vaso do oleiro?
Deuteronômio
Isaías
Jeremias ................cap.18
Ezequiel

29.
abcd-

Nome do filho de Abraão que ele teve com a escrava Agar?
Ismael
Israel
Isaque
Jacó

30.
abcd-

Profeta que foi morto entre o altar e o templo por ordem do rei Joás?
Elias
Amós
Jeremias
Zacarias....................Lucas 11-51

31. “minh’ alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador”.
Quem disse isso?
a- Jó
b- Izabel
c- Maria
d- Moisés
32.
abcd-

A pequena oferta da viúva pobre, consistia em quantas moedas?
2................................ Lucas.21-2
4
1
7

33.
abcd-

Quem escreveu o livro de Atos?
Paulo
Lucas
Pedro
Timóteo

34.
abcd-

Em que lugar Jacó lutou com o anjo de Deus?
Betel
Jabóque………………….. Gênesis.32-28
Peniel
Padã-ará
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35. Que profeta nos orienta a trazer todo dízimo à casa do tesouro, para que haja
mantimento?
a- Zacarias
b- Malaquias................Malaquias.3-10
c- Ezequiel
d- Amós
36. Dos doze espias enviados por Moises a terra de Canaã, quantos conseguiram mais tarde
entrar na terra?
a- 6
b- 12
c- 10
d- 2
37.
abcd-

Primeiro rei de Israel?
Davi
Saul
Sansão
Josué

38.
abcd-

Quem foi a mãe do profeta Samuel?
Maria
Ana
Noemi
Rebeca

39.
abcd-

Cidade onde nasceu Jesus?
Belém
Jerusalém
Samaria
Jericó

40. “O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito”. Para quem
Jesus disse isso?
a- Lázaro
b- Zaqueu
c- Nicodemos..................................João.3.1-6
d- O jovem rico
41.
abcd-

Qual profeta fez flutuar o ferro dum machado?
Eliseu.............................II Reis 6
Elias
Naamã
Ageu
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42.
abcd-

Quem foi o terceiro filho de Adão e Eva?
Abel
Enoque
sete .............................Gênesis 4.25
noé

43.
abcd-

Que animal retornou a arca de Noé, levando em sua boca um ramo de oliveira verde.
sapo
leão
pomba.........................Gênesis 8.9-11
cavalo

44.
abcd-

Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando assim a sua glória?
Multiplicação dos pães
Transformação de água em vinho................João 2.11
Cura do paralítico de Betesda
Cura dum hidrópico

45. Quando um espírito imundo sai de um homem e depois resolve voltar e encontra a casa
vazia, quantos demônios resolve trazer com ele?
a- dois
b- sete ......................Lucas.11.24-26
c- Vinte e um
d- Setenta vezes sete.
46. Qual irmã de Lázaro disse a Jesus a seguinte frase: “Senhor, se tu estivesses aqui, meu
irmão não teria morrido”?
a- Marta
b- Maria
c- Marta e Maria.............................João. 11.21 e 32
d- Elas não disseram isso.
47.
abcd-

Nome do monte onde repousou a Arca de Noé?
Moriá
Everest
Arará...........................Gênesis.8.4
Ebal

48. Um dos doze discípulos de Jesus, também chamado Dídimo, e que teve que ver para
crer?
a- Tiago
b- João
c- André
d- Tomé
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49.
abcd-

Quantas moedas de prata, Judas recebeu por denunciar Jesus aos soldados?
vinte
quinze
trinta .....................Lucas.26-15
cem

50. ABA - é o nome pelo qual se dirigiam a Deus os judeus cristãos primitivos. Qual o
significado da palavra ABA?
a- Senhor
b- Deus Conosco
c- Pai......................Galátas.4-6 , Romanos. 8-15, Marcos 14-36
d- Eterno
51.
abcd-

Quantos discípulos acompanharam Jesus ao monte da transfiguração?
dois
doze
setembro
três.........Lucas 9-28

52.
abcd-

Quantos eram os irmãos (homens) de Jesus?
dois
quatro...................Mateus. 13-55, Marcos. 6-3
seis
cinco

53. Governador romano que apesar de acreditar na inocência de Jesus, o entregou para ser
crucificado?
a- Agripa
b- Pôncio Pilatos
c- Caifás
d- Anãs
54.
abcd-

Casa de culto dos judeus que servia de igreja, de tribunal e de escola?
Cenáculo
Sinédrio
Sinagoga
Corte

55.
abcd-

Que cidade abrigava o templo da deusa Diana?
Troas
Éfeso
Cesaréia
Tiro
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56.
abcd-

Quem era marido de Jezabel?
Elias
Eliseu
Acabe
Zacarias

57.
abcd-

Nome do anjo que anunciou a Maria o nascimento de Jesus?
Miguel
Samuel
Gabriel....................Lucas. 1.26-27
Emanuel

58.
abcd-

Que homem se recusou ser chamado “filho da filha de Faraó”?
Daniel
Moisés........Hebreus 11-24
Sansão
José

59.
abcd-

Foi engolido pelo grande peixe?
Nicodemos
Jonas
Daniel
Enoque

60.
abcd-

Homem tesbita que nos tempos do rei Acabe enfrentou os profetas de baal?
Davi
Eliseu
Elias ...................I Reis. 18-22 a 24
Salomão

61.
abcd-

O Getsêmani era?
Jardim ao pé do monte das Oliveiras onde Jesus orou,
Lugar onde Jesus foi crucificado,
Lugar onde Judas se enforcou,
O monte da transfiguração.

62.
abcd-

Qual foi o fruto grandioso que Josué e Calebe trouxeram para Moisés, de Canaã?
Uva e banana
Figo e pêssego
Uva, romã e figo.......Números 13-23
Pêssego, uva e maça.

63.
abcd-

Qual era o nome da avó de Timóteo?
Maria
Lóide
Joana
Eunice

Departamento Nacional de Escola Dominical  Dezembro de 2010

20

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL
“ESCOLA DOMINICAL FEITA PRA MIM E PRA VOCÊ”

64.
abcd-

Quem foi o filho de Davi com Bete-seba?
Absalão
Benjamim
Jônatas
Salomão

65.
abcd-

Qual destes homens foi vendido por 20 moedas de prata?
José.......................Gênesis 37-28
Jesus
Daniel
Paulo

66.
abcd-

Como se chamava o moço que servia ao profeta Eliseu?
Naamã
Elias
Geasi..........................II Reis 5-20
Josafá

67.
abcd-

“Até aqui nos ajudou o Senhor”, é o significado de qual palavra?
Cades-barnéia
Ebenézer
Jeovah-nissi
Icabô

68.
abcd-

De acordo com a Bíblia, quem foi o homem que mais anos de vida teve na terra?
Noé
Matusalém.........Gênesis 5-27
Adão
Melquisedeque

69. Três homens foram considerados por Paulo como colunas da igreja primitiva. Quem
eram eles?
a- Tiago, Pedro e João.......Galátas.2-9
b- Paulo, João e Lucas.
c- Pedro, João e Silas.
d- Barnabé, Pedro e Timóteo.
70. Mulher moabita que após a morte de seu marido, acompanhou sua sogra para Belém e
se casou com Boaz?
a- Ester
b- Noemi
c- Rute
d- Raquel
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71.
abcd-

Discípulo, irmão de Simão Pedro?
Tiago
André
Filipe
Mateus

72.
abcd-

Discípulo que após negar Jesus chorou amargamente?
Judas
Pedro......... Lucas 22-62
Tomé
André

73.
abcd-

Quem era o irmão de Moisés?
José
Deuteronômio
Josué
Arão

74.
abcd-

Quantos livros contém a Bíblia?
65
69
51
66

75.
abcd-

O que é Joio?
O pão do céu, enviado aos Israelitas no deserto,
Planta que se mistura a outras plantações trazendo prejuízo,
É o mesmo que dinheiro
Era um bolo sem fermento.

76.
abcd-

Qual era a cidade natal de Paulo?
Antioquia
Damasco
Tarso
Chipre

77.
abcd-

Que pecado foi considerado por Samuel como pecado de feitiçaria?
Idolatria
Rebelião.........I Samuel 15-23
Suicídio
Assassinato
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