
Dominó da Bíblia 

 

1) A Bíblia é como um manual de vida para nós. Podemos dizer então que foi 

endereçada, encaminhada a cada filho e filha de Deus. Lá no céu não tem 

agência dos correios ou servidor de e-mails. Mas Deus quis deixar para todos nós, 

escrito com Suas próprias palavras, algo muito especial que durasse por todas as 

gerações. Desta forma, podemos dizer que a Bíblia é uma... CARTA DE DEUS. 

2) A Bíblia é dividida em duas grandes partes. A primeira conta a história da 

humanidade e sobre a vinda do Messias que é Jesus a segunda parte conta o 

nascimento e a vida de Jesus Cristo. Quais são elas: ANTIGO TESTAMENTO E NOVO 

TESTAMENTO. 

3) Dentro do novo e do antigo testamento existem ainda a divisão da Bíblia em 

partes que cada pessoa escreveu, inspirado por Deus. Chamamos essa divisão de 

Livros. 

A. Quantos livros tem o antigo testamento? 46 LIVROS 

B. Quantos livros tem o novo testamento? 27 LIVROS 

C. Quantos livros a Bíblia tem ao todo? 73 LIVROS 

4) Esses livros têm ainda mais divisões para, assim ficar mais fácil a leitura e o 

entendimento. Essas divisões são marcadas com números grandes que são os 

CAPITULOS e pequenos que são VERSÍCULOS.  

5) Qual o primeiro livro da bíblia? GENESIS 

6) E o ultimo livro da bíblia? APOCALIPSE  

7) Qual o nome do primeiro homem criado por Deus? ADÃO 

8) Qual o nome da primeira mulher criada por Deus? EVA 

9) Quais os nomes dos primeiros filhos de Adão e Eva? CAIM e ABEL 

10) No antigo testamento, o primeiro, Deus pediu para um profeta construir uma 

grande embarcação para salvar a humanidade do pecado que afetava o 

mundo, Pediu que além das pessoas ele salvasse também um casal de cada 

espécie de animal? Que profeta foi esse? NOÉ 

11) A quem Deus prometeu uma descendência numerosa? ABRAÃO 

12) A quem Deus deu os 10 mandamentos? MOISES 

13) Qual é o primeiro e mais importante mandamento? AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS 

COISAS. 

14) E depois de Moisés, quem conduziu o povo até a terra prometida? JOSUÉ 

15) Depois de Josué o povo ficou sem um líder, Deus viu que seu povo estava indo 

pelo caminho ruim, então ele mandou quem para lidera-los? JUÍZES. 

16) Houve uma luta entre um pequeno rapazinho e um gigante. O rapazinho, 

abençoado por Deus venceu essa luta quando todos achavam que ele morreria. 

Quem foi esse jovem? DAVI 

17) Os reis saíram do caminho de Deus. O povo sofreu bastante então Deus resolveu 

mandar pessoas para ajuda-los, quem eram? OS PROFETAS 

18) Quatro amigos, seguidores e discípulos de Jesus, escreveram livros. Contaram 

como foi Seu nascimento, como foi conviver com o Filho de Deus e tudo que 

viveram com Ele. Como chamamos esses livros? EVANGELHOS 

19) E quem foi esses amigos que escreveram os evangelhos? LUCAS, MARCOS, 

MATHEUS E JOÃO 

20) Qual o personagem central da Bíblia? Aquele que Deus deu para morrer na cruz e 

nos salvar de todos os nossos pecados? JESUS CRISTO 

21) O que contém a Bíblia? O que está escrito nela? Sabemos que foram os homes 

que escreveram, mas ela foi inspirada por Deus. Nós entendemos então que a 

Bíblia contém a... PALAVRA DE DEUS 

22) Deus quer o melhor para todos nós, porque Ele nos ama. Tudo que Ele quis que os 

homens, profetas, sábios, salmistas, evangelistas escrevessem na Bíblia foi para nos 

proteger e guiar. Para que ela sirva de manual para nosso seguimento no caminho 

da santidade. Assim, podemos dizer então que a Bíblia é uma prova do maior 

sentimento de Deus por nós. Que sentimento é esse?...AMOR. 
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