
1. ABC bíblico 

Forme dois ou mais grupos. Um dos grupos inicia a brincadeira falando um 

versículo com a letra A. Depois, o outro grupo fala um com a letra B e assim 

por diante, até terminar o alfabeto. Perde o grupo que não souber nenhum 

versículo. 

2. Quem é esse? 

Deverão ser selecionados alguns personagens bíblicos. Depois, terão que fazer 

com que os participantes adivinhem quem é. Mas, isso será através de 

mímicas e apenas as características das histórias poderão ser representadas. 

Por exemplo: 

 Noé – Arca; 

 Sansão – Cabelo; 

 Davi – Golias; 

 Jonas – Baleia. 

3. Organize versículos 

O coordenador da brincadeira deverá selecionar alguns versículos bíblicos. 

Depois, anotá-los em uma cartolina, cortar as palavras, separá-las e misturá-

las. O objetivo dessa gincana é que os participantes descubram qual versículo 

está descrito. 

4. Em qual livro? 

Nessa gincana, os participantes saibam onde determinados assuntos estão 

escritos na bíblia. Por exemplo: 

 Noé entra na arca (Gênesis 7); 

 José e sua túnica (Gênesis 37); 

 Adão e Eva (Gênesis 3); 

 Conversão de Saulo (Atos 9); 

 Sansão e Dalila (Juízes 16); 

 Moisés na cesta de juncos (Êxodo 2); 

 Abraão oferece Isaque (Gênesis 22). 

5. Ordem cronológica 

O coordenador deverá selecionar alguns personagens bíblicos. Os 

participantes terão que colocar esses personagens na ordem cronológica. Ou 

seja, na ordem de suas respectivas existências. 



6. Torta na cara 

O coordenador da brincadeira deverá fazer algumas perguntas bíblicas . Os 

participantes deverão responder o mais rápido possível. A seleção para quem 

responder primeiro será através da “mão na orelha”, quem bater na mesa 

primeiro, responde. Caso erre, leva torna na cara (prato com chantili) do 

concorrente. 

Confira alguns exemplos de perguntas bíblicas para usar nessa gincana: 

 Qual menino na Bíblia quase foi morto pelo pai? (Abraão – Gn 22:8) 

 Quem era a esposa de Jacó? (Raquel – Gn 29:28); 

 Quem escreveu os Provérbios? (Salomão – Pv 1:1); 

 Em qual ocasião o véu rasgou-se de alto a baixo? (Quando Jesus rendeu 

seu espírito – Mt 27:50,51); 

 Quem mandou prender a João Batista? (Herodias – Mt 14:3); 

 Qual homem ouviu a voz de Jesus e reviveu? (Lázaro – Jo 11:1-20); 

 Quem foi curado da lepra ao mergulhar em um rio? (Naamã – 1ª Re 

5:1); 

 Quem foram os primeiros filhos de Adão e Eva? (Caim e Abel – Gn 

4:1); 

 Quem precisou ver para crer? (Tomé – Jo 20:25); 

 Quais os evangelhos? (Mateus, Marcos, Lucas e João); 

 Quantos capítulos possui o livro de Apocalipse? (24); 

7. Qual a resposta? 

Essa brincadeira é muito semelhante à anterior. Mas, nessa, as perguntas serão 

direcionadas aos participantes. Caso um grupo erre, a questão pode ser 

redirecionada a outro grupo. Além disso, terão alternativas. Para ficar mais 

divertido, a “torta na cara” pode continuar. 

Confira algumas perguntas com as respostas para serem utilizadas nessa 

dinâmica: 

Quem foi o primeiro escritor dos livros da Bíblia? 

a) Moisés; 

b) Salomão; 

c) Abraão; 

d) Josué 

Quem matou mil homens com uma queixada de jumento?  
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a) José; 

b) Sansão; 

c) Moisés; 

d) Salomão. 

Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito?  

a) Gênesis; 

b) Jó; 

c) Apocalipse; 

d) Mateus. 

Como se chamava a mãe verdadeira de Moisés?  

a) Carmem; 

b) Joquebede; 

c) Sara; 

d) Rute. 

Quanto tempo Noé levou para escrever a Arca? 

a) 6 meses; 

b) 120 anos; 

c) 1 ano; 

d) 2 semanas. 

Qual o homem mais velho que já existiu?  

a) Enoque; 

b) Adão; 

c) Matusalém (969 anos); 

d) Abraão. 



8. Espada para o alto 

Nessa brincadeira, todos os participantes deverão levantar as Bíblias acima da 

cabeça. O coordenador do jogo citará a referência de algum versículo (por 

exemplo, João 3:16). Os participante que encontrar primeiro a referência na 

Bíblia, ganha. 

9. Quem estou desenhando? 

Nessa gincana, um dos participantes deverá desenhar algum personagem 

bíblico vendado. O objetivo é que os outros participantes do grupo adivinhem 

quem está sendo desenhado. Vence o grupo que acertar mais vezes. 

10. Espadas afiadas 

Nessa brincadeira, o coordenador da gincana falará uma palavra e os 

participantes deverão encontrar na Bíblia. O líder pode definir se todos de 

cada grupo responderão, ou se uma pessoa será selecionada para isso. Ainda 

mais, o líder também pode selecionar apenas um livro da Bíblia, facilitando a 

brincadeira. 

Por exemplo, procurar a palavra “amor” no livro de Gênesis. 

 


