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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 
profeta? 
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200. Quando é citado um profeta haver bebido água por dinheiro? 

 
 
 

RESPOSTAS 
 
151. II Reis 18:26, 28 
152. Prov. 30:28 
153. Êx. 39:1-25 
154. II Sam. 5:22-25 
155. II Reis 4:35 
156. At. 22:20; Apoc. 2:13 
157. Jer. 19:3, 10,11 
158. I Reis 22:24 
159. II Sam. 2:12-17 
160. Jos. 7 
161. I Reis 16:15-20 
162. Êx. 38:8 
163. Zac. 6:2 
164. II Reis 7:17 
165. Êx. 2:22 
166. Est. 5:14; 7:9,10 
167. Is. 38:21 
168. II Sam. 14:1-21; 18:14 
169. Deut. 21:22,23 
170. Prov. 18:24 
171. III João 13 
172. I Sam. 24:3-7 
173. II Reis 9:30 
174. II Sam. 4:8-12 
175. Jer. 37:21 
176. Luc. 1:63 
177. II Sam. 2:18-32 
178. I Sam. 10:23; Deut. 3:11 
179. Gên. 49:31; 50:13 
180. Jer. 2:22; Mal. 3:2 
181. Prov. 25:20 
182. II Reis 22:14 
183. Am. 7:7 
184. Luc. 19:4 
185. II Crôn. 13:21 
186. II Sam. 20:22 
187. I Reis 21:20 
188. Gên. 26:8 
189. Luc. 22:62; EU. 3:18; Apoc. 5:4 
190. Ez. 32:2 
191. Am. 6:4 
192. I Reis 11:5; At. 19:27 
193. Jer. 2:15; 51:38 
194. II Reis 4:38-41 
195. I Sam. 26:7 



1000 Perguntas Bíblicas 

11 

 

 

 

196. Juí. 8:24-26 
197. I Reis 22:38 
198. Jos. 9:3-6 
199. II Reis 13:21 
200. Lam. 5:4 

 

 

Peguntas Bíblicas 201 - 250 
 
201. Onde menciona a Bíblia filósofos? 
202. Qual foi o rei que abriu uma janela por ordem de um profeta? 
203. Qual profeta faz referência ao estrépito do chicote? 
204. Quando foi feito um presente de bálsamo, mel, tragacanto, lábdano, 
nozes de pistáda e amêndoas? 
205. Qual foi a órfã da tribo de Benjamim que veio a ser rainha? 
206. De quem tiveram inveja as árvores do Éden? 
207. Quais foram os príncipes que trouxeram 6 vagões cobertos e 12 bois 
como oferta a Deus? 
208. Quando foi pregado um sermão de uma escada? 
209. Quem declarou haver sido aterrorizado à meia-noite por uma aparição, 
posto que lhe não tenha sido possível contemplar-lhe a face? 
210. Quem eram Uz e Buz? 
211. Onde são os hipócritas descritos como os que sabem prever o bom e o 
mau tempo? 
212. Onde lemos de uma mulher que adivinhava? 
213. Qual foi o rei que em uma batalha morreu com os seus 3 filhos e com eles 
foi sepultado debaixo de um carvalho? 
214. Quando foi um prisioneiro guardado por 470 soldados? 
215. Que verso da Escritura fala de uma panela e de uma caldeira? 
216. Qual é a festa dos judeus que foi restabelecida após haver sido 
negligenciada por cerca de mil anos? 
217. Qual foi o profeta que se referiu a um homem que se encontrou com um 
urso quando fugia de um leão? 
218. Quando foram enforcados dois cortesãos por haverem conspirado contra 
a vida do rei? 
219. Onde a Bíblia nos fala de doninha? 
220. Onde encontramos a mais remota referência a uma tumba com uma 
coluna? 
221. Qual foi o profeta que Deus sepultou? 
222. Qual o rei de Judá que assassinou um profeta e lançou seu cadáver na 
vala comum, isto é, dos filhos do povo? 
223. Quem profetizou, dizendo que, se Judá permanecesse impenitente, 
Jerusalém seria feita Jerusalém maldição sobre toda a terra? 
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224. Qual é a pessoa descrita no Velho Testamento como anelando a morte? 
225. Onde se lê em o Novo Testamento que os homens em vão desejarão a 
morte? 
226. Quem sepultou um profeta em seu próprio sepulcro? 
227. Qual foi o apóstolo que em sua pregação falou do sepultamento de 
Jesus? 
228. Onde lemos de um rei hebreu que antes de morrer construiu seu próprio 
sepulcro? 
229. Quais são os dois ancestrais de Jesus que foram sepultados no mesmo 
jardim? 
230. Dê o nome do único homem a respeito do qual a Escritura diz que lavou 
sua face. 
231. Quando foi ordenado a um cristão lavar sua face? 
232. Qual foi o profeta que viu um buraco na parede? 
233. Onde lemos de 70 reis cujos polegares dos pés e das mãos foram 
mutilados? 
234. Quem eram os que estavam prontos a arrancar os seus próprios olhos e 
dá-los ao apóstolo que os levou a Cristo? 
235. Quando as mulheres ajudaram na construção dos muros de uma cidade? 
236. Qual dos dois reis disfarçados foi mortalmente ferido quando entraram em 
uma batalha? 
237. Onde a Bíblia menciona a índia? 
238. Quando um bom homem em perigo de morte recusou refugiar-se no 
templo em Jerusalém? 
239. Qual foi o rei judeu que, depois de haver sido transportado cativo e ter 
sido preso em cadeias, foi restaurado em seu trono? 
240. Onde se lê de um ato de canibalismo? 
241. Quando foi ordenado a um profeta que raspasse a cabeça e a barba? 
242. Qual era o oficial judeu que tinha 40 filhos e 30 netos? 
243. Em que lugar do Novo Testamento se lê que Satanás será pisado? 
244. Quem atravessou o Jordão em uma barca? 
245. Qual foi a rainha que perdeu sua coroa por haver encorajado as mulheres 
a desprezarem seus maridos? 
246. Quem teve seu coração amortecido, ficando semelhante à pedra? 
247. Quando 5 jovens ficaram habilitadas a entrar na posse da herança 
paterna por haverem esposado seus próprios primos? 
248. Qual era o nome do tio de Davi? 
249. Qual foi o profeta que adquiriu um campo enquanto estava na prisão? 
250. Onde a Bíblia nos fala de tesouros do vinho? 

 
RESPOSTAS 

 
201. At. 17:18 
202. II Reis 13:17 
203. Naum 3:2 
204. Gên. 43:11 
205. Est. 2:5-7, 17 
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206. Ez. 31:9 
207. Núm. 7:3 
208. Atos 21:40 
209. Jó 4:13-16 
210. Gên. 22:21 
211. Mat. 16:3; Luc. 12:56 
212. At. 16:16 
213. I Crôn. 10:6, 12 
214. At. 23:23 
215. I Sam. 2:14 
216. Neem. 8:14, 17 
217. Am. 5:19 
213. Est. 2:21-23 
219. Lev. 11:29 
220. Gên. 35:20 
221. Deut. 34:5, 6,10 
222. Jer. 26:20-23 
223. Jer. 26:6 
224. Jó 3:20, 21 
225. Apoc. 9:6 
226. I Reis 13:29-31 
227. At. 13:30 
228. II Crôn. 16:14 
229. II Reis 21:18, 28 
230. Gên. 43:31 
231. Mat. 6:17 
232. Ez. 8:7 
233. Juí. 1:7 
234. Gal. 4:15 
235. Neem. 3:12 
236. I Reis 22:30, 34, 35; II Crôn. 35:22-24 
237. Est. 1:1; 8:9 
238. Neem. 6:10,11 
239. II Crôn. 33:11-13 
240. II Reis 6:26-29 
241. Ez. 5:1 
242. Juí. 12:13,14 
243. Rom. 16:20 
244. II Sam. 19:18 
245. Est. 1:16-22 
246. I Sam. 25:37 
247. Núm. 36:1-12 
248. I Crôn. 27:32 
249. Jer. 32:6-12 
250. I Crôn. 27:27 
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Perguntas Bíblicas 251 - 300 
 
251. Na corte de qual rei eram o branco e o azul as cores reais? 
252. Onde lemos de um rei cujo povo descobriu por acidente que ele usava 
cilício debaixo de sua roupa, sobre sua própria carne? 
253. Quem nos diz que fora suspenso por seus próprios cabelos e levado 
assim da Caldeia a Jerusalém? 
254. Qual foi o profeta cujos filhos exerceram o juizado? 
255. Qual é o único versículo da Escritura que nos fala de nariz sangrando? 
256. Qual foi o príncipe coxo que por uma traição de seu servo perdeu parte de 
suas terras? 
257. Onde nos fala o Novo Testamento de Gogue e Magogue? 
258. Onde se lê de alguém fazer a barba com uma navalha alugada? 
259. Onde a Bíblia nos fala de descarregamento de um navio? 
260. Quais são os dois reis de quem se diz que deram os seus anéis ao 
primeiro ministro? 
261. Onde se diz que o jumento montês não zurra? 
262. Onde lemos de uma águia que plantou uma árvore? 
263. A quem foi proibido transpor os limites de Jerusalém e que foi morto por 
haver desobedecido temerariamente? 
264. De todos os prisioneiros mencionados nas Escrituras, qual é o de quem se 
diz que foi atado com correias? 
265. Onde a Bíblia menciona haver um rei mandado tirar as vestimentas para 
todos os servos de Baal? 
266. Qual era o nome do tio de Arão? 
267. Qual foi o profeta a quem o Senhor mandou escrever em um pedaço de 
madeira? 
268. Onde se encontra a mais antiga referência a alguém derramando 
lágrimas? 
269. Onde menciona a Escritura uma escada de caracol? 
270. Quais eram as pessoas consagradas com sangue untado nas orelhas 
direitas e nos polegares direitos das mãos e dos pés? 
271. Qual é o profeta que descreve um homem meneando sua própria mão? 
272. Onde se ordena que os gentios forjem espadas de suas enxadas e lanças 
de suas foices? 
273. Quando uma piedosa mulher foi tida por embriagada ao orar? 
274. Quais são os profetas a respeito dos quais se diz que seriam assados no 
fogo pelo rei da Babilônia? 
275. Quando um apóstolo pagou aluguel de casa? 
276. Quais as criaturas que têm cabelos como os de mulheres e dentes como 
os de leão? 
277. Que pássaro é descrito na Bíblia como tendo longas asas? 
279. Qual é o livro da Bíblia que finda com dois versículos que vêm repetidos 
no começo do primeiro capítulo do livro seguinte? 
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278. Quando um sacerdote chorou enquanto estava orando? 
280. Onde lemos de grandes gafanhotos que se acampam em sebes? 
281. Qual é a única pessoa mencionada nas Escrituras pagando sua 
passagem? 
282. Qual foi o rei que mandou seu copeiro em uma missão a uma terra 
distante? 
283. Mencione o ímpio que assassinou seus 70 irmãos. 
284. Quando são os pastores ordenados a uivar, clamar e revolver-se na 
cinza? 
285. Onde lemos de um homem chamado "Rufo"? 
286. Quando choveu tanto em Jerusalém ao ponto de temer o povo e não 
poder manter-se fora de casa? 
287. Qual é a nação cujos cavalos são mais velozes do que o leopardo? 
288. Qual foi a cidade cujo povo queimou seus filhos em sacrifício aos deuses? 
289. Onde um rei foi assassinado em seu próprio cenáculo? 
290. Quem escreveu com tinta em um livro as palavras de um profeta? 
291. Qual é o capítulo da Bíblia que menciona lebre e cágado? 
292. Quem contemplou em uma visão duas mulheres que tinham asas como 
as de cegonha? 
293. Onde encontramos a descrição dos hábitos da avestruz com relação aos 
seus ovos? 
294. Quando foi um profeta ordenado a fazer uma parábola? 
295. Quais foram as duas pessoas que expuseram suas cabeças pela vida de 
um apóstolo? 
296. Qual foi o rei que isentou de taxas todos os sacerdotes levitas e outros 
ministros do templo em Jerusalém? 
297. Onde lemos de animais ferozes amamentando seus filhos? 
298. Quem explorou secretamente as ruínas de uma cidade? 
299. Qual é o mais antigo exemplo de uma fábula nas Escrituras? 
300. Onde a Bíblia menciona um canivete? 

 
 
 

RESPOSTAS 
 
251. Est. 8:15 
252. II Reis 6:30 
253. Ez. 8:3 
254. I Sam. 8:1-3 
255. Prov. 30:33 
256. II Sam. 19:24-29 
257. Apoc. 20:8 
258. Is. 7:20 
259. At. 21:3 
260. Gen..41:42; Est. 3:10; 
8:2 261. Jó 6:5 
262. Ez. 17:3-6 
263. I Reis 2:36-46 
264. At. 22:25 
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265. II Reis 10:22 
266. Lev. 10:4 
267. Ez. 37:15-20 
268. Gen. 21:16 
269. I Reis 6:8 
270. Êx. 29:20,21 
271. Sof. 2:15 
272. Joel 3:9,10 
273. I Sam. 1:12-15 
274. Jer. 29:21.22 
275. At. 28:30 
276. Apoc. 9:8 
277. Ez. 17:3 
278. Esd. 10:1 
279. II Crôn. 36:22,23 
280. Naum 3:17 
281. Jon. 1:3 
282. Neem. 2:1-9 
283. Juí. 9:5, 56 
284. Jer. 25:34 
285. Rom. 16:13 
286. Esd. 10:9,13 
287. Hab. 1:6, 8 
288. II Reis 17:31 
289. Juí. 3:20-23 
290. Jer. 36:18 
291. Lev. 11:6, 29 
292. Zac. 5:9 
293. Jó 39:13-17 
294. Ez. 17:2 
295. Rom. 16:3,4 
296. Esd. 7:21-24 
297. Lam. 4:3 
298. Neem. 2:12-16 
299. Juí. 9:7-15 
300. Jer. 36:23 

 
 

 
Perguntas Bíblicas 301 - 350 

 
301. Onde é mencionado na Bíblia que 20 pães de cevada alimentaram 
100 homens e ainda sobejou? 
302. Onde lemos de 33 reis que se embriagaram em uma tarde? 
303. Onde se refere o Velho Testamento a uma bola rolando? 
304. Que é teixugo e onde é ele mencionado nas Escrituras? 
305. Qual foi a primeira pessoa enforcada de que temos referência? 
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306. Onde encontramos o mais antigo relato de uma emboscada? 
307. Quem foi acordado do sono duas vezes por um anjo? 
308. Onde lemos de um profeta que se disfarçou com cinza nas faces? 
309. Qual foi o profeta que contemplou em uma visão um cesto cheio de 
frutas? 
310. Em qual verso se diz que o cobre fino é tão precioso como o ouro? 
311. Qual foi o rei de cujo braço se diz que quando fosse quebrado não seria 
ligado? 
312. Quem escondeu 100 profetas perseguidos? 
313. Onde menciona a Bíblia vários artigos de toucador feminino? 
314. Qual foi o profeta que rasgou seu vestido em 12 pedaços? 
315. Onde se lê de um rei sentado junto a um braseiro aceso? 
316. Qual versículo do Velho Testamento menciona carvalho, álamo e olmeiro? 
317. Onde foram enforcados 5 reis em 5 árvores? 
318. Sob quais circunstâncias uma viúva hebréia cuspia na face de seu 
cunhado? 
319. Quem fugiu com medo de seu próprio irmão? 
320. Qual foi o rei que cedo, pela manhã, gritou com voz lamentável? 
321. Onde nos dá a Bíblia uma descrição de mineiros no trabalho? 
322. Quando um profeta fez uns chifres de ferro com o fim de reforçar sua 
mensagem? 
323. Quem cortou e queimou o ídolo de sua mãe? 
324. Qual foi o rei que caiu de uma janela? 
325. Quando era permitido a um judeu comer tantas uvas quantas pudesse na 
vinha de seu vizinho? 
326. Quando uma cidade recentemente construída foi demolida e seu material 
levado para construir uma outra? 
327. Que porto de mar disse de si mesmo: "Eu sou perfeito em formosura"? 
328. Onde os lábios de uma mulher são comparados a um fio de escarlate? 
329. Onde lemos nas Escrituras uma só vez de um galante navio? (Em 
vernáculo: "grande" e não "galante".) 
330. Os invasores alemães obstinadamente destruíram árvores frutíferas na 
França. Onde encontramos proibido aos judeus esse método bárbaro de 
guerra? 
331. Onde a Bíblia nos fala de um grande dia de chuva? 
332. Onde se fala de uma arca de dinheiro? 
333. Onde encontramos menção de um cordão azul? 
334. Qual foi o rei que gastou 13 anos para construir seu palácio? 
335. Quem perdeu seus dois filhos — o mais moço e o mais velho — por 
reconstruir uma cidade amaldiçoada? 
336. Onde encontramos o mais antigo relato de um homem se barbeando? 
337. Quando foram convidadas todas as aves do céu à ceia de Deus? 
338. Onde se diz nas Escrituras que uma mulher riu, e quem era ela? 
339. Dê o nome do homem que a Bíblia descreve como sendo pequeno. 
340. Quando foram dois profetas sepultados na mesma cova, a qual um rei se 
recusou violar? 
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341. Qual era a nação antiga que detestava pastores? 
342. Onde se lê de um anjo embainhando a sua espada? 
343. Qual é o apóstolo de quem se diz haver usado uma navalha? 
344. Quais são os dois profetas dos quais se diz que usaram cintos de peles? 
345. Quais são as três diferentes pessoas de quem se diz que estavam 
ajuntando lenha? 
346. Quando cada homem em Judá foi conscrito, sem exceção, para o 
trabalho? 
347. Onde se encontra a passagem que diz que crianças estavam 
desmaiando nas ruas da cidade? 
348. Quando a mão ressequida de um rei foi restaurada pela oração de um 
profeta? 
349. Qual é a epístola que condena as mulheres paroleiras? 
350. Em que parte da Bíblia se descreve a mobília de um pequeno quarto? 

 
 

RESPOSTAS 
 

301. II Reis 4:42-44 
302. I Reis 20:16 
303. Is. 22:18 
304. Deut. 14:5 (Almeida Revista e 
Corrigida) 305. Gen. 40:22 
306. Jos. 8:3-22 
307. I Reis 19:5-7 
308. I Reis 20:38-43 
309. Am. 8:1.2 
310. Esd. 8:27 
311. Ez. 30:21 
312. I Reis 18:4 
313. Is. 3:18-24 
314. I Reis 11:29-31 
315. Jer. 36:22 
316. Os. 4:13 
317. Jos. 10:22-26 
318. Deut. 25:9 
319. Juí. 9:21 . 
320. Dan. 6:19,20 
321. Jó 28:1-11 
322. I Reis 22:11 
323. II Crôn. 15:16 
324. II Reis 1:2 
325. Deut. 23:24 
326. I Reis 15:17, 21, 22 
327. Ez. 27:3 
328. Cânt. 4:3 
329. Is. 33:21 
330. Deut. 20:19,20 
331. Prov. 27:15 
332. II Reis 12:9-11 
333. Num. 15:38 
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334. I Reis 7:1 
335. I Reis 16:34 
336. Gen. 41:14 
337. Apoc. 19:17 
338. Gên. 18:12-15 
339. Luc. 19:3 
340. I Reis 13:29-31; II Reis 23:16-18 
341. Gên. 46:34 
342. I Crôn. 21:16,17 
343. At. 18:18 
344. II Reis 1:8; Mat. 3:4 
345. Num. 15:32; I Reis 17:10; At. 28:3 
346. I Reis 15:22 
347. Lam. 2:11,12 
348. I Reis 13:4-6 
349. I Tim. 5:13 
350. II Reis 4:10 

 
 

 
Perguntas Bíblicas 351 - 400 

 

351. Onde encontramos o mais antigo exemplo de um esnobe? 
352. Quando se fala de Moisés como de um rei? 
353. Quais são os dois homens descritos pelas Escrituras ocupados em 
debulhar trigo? 
354. A quem foi ordenado que gravasse a cidade de Jerusalém em um tijolo? 
355. Qual foi o rei que pagou dois talentos de prata por uma colina em que 
construiu uma cidade, dando-lhe o nome do primitivo dono da colina? 

 
 

356. Qual foi o profeta que disse que "a pedra clamaria e o pau responderia"? 
357. Debaixo de quais circunstâncias deveria ser vendido como escravo um 
hebreu ladrão? 
358. Onde lemos de um guerreiro que tinha 24 dedos: seis em cada mão e seis 
em cada pé? 
359. Qual foi a festa solene em que se não podia distinguir entre o grito de 
choro e o de alegria do povo? 
360. A Bíblia menciona "ciência" duas vezes: uma em bom e outra em mau 
sentido. Onde estão os textos? 
361. Quando usou uma mulher o selo de seu marido? 
362. Onde se refere a Bíblia à inscrição em um túmulo? 
363. Onde lemos do santuário de um rei? 
364. Qual é o profeta que alude à migração dos pássaros? 
365. A Bíblia faia por duas vezes de livro queimado. Quando? 
366. A quem se proibiu usar roupa tecida de estofos diferentes, como linho 
e lã? 
367. Quem contemplou em uma visão 4 carros saindo de entre duas 
montanhas de metal? 
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368. Onde lemos de coriscos? 
369. Para que especial propósito preparou Deus um verme? 
370. Onde a Bíblia nos fala de artilharia? ("Artilharia" no texto inglês, em 
português "armas".) 
371. Qual era o caso em que um judeu que tomasse um vestido sob penhor 
estava proibido de guardá-lo até o dia seguinte? 
372. Onde se diz que o pastor ficará cego do olho direito? 
373. Qual é o profeta que faz referência à atadura para uma parte fraturada do 
corpo? 
374. Onde lemos de um homem guardando seu salário em saco furado? 
375. Qual é o animal que tem o coração firme à semelhança da mó inferior de 
um moinho? 
376. Qual é o homem de quem disseram serem os seus escritos fortes e 
graves, mas a sua palavra desprezível? 
377. Quem desejou morrer junto à sepultura de seu pai e de sua mãe? 
378. Quem orou enquanto estava no ventre de um peixe? 
379. Quando lemos que a erva verde foi queimada? 
380. Quando foi um anjo visto entre as murtas? 
381. Qual é o animal de que é dito ser a obra-prima dos caminhos de Deus? 
382. Onde lemos que as riquezas causam insônia? 
383. Qual era o rei que possuía 900 carros ferrados? 
384. Onde se encontra que Moisés falou imprudentemente? 
385. Que tipo de homem é aquele de quem se diz que fala com seus pés? 386. 
Qual foi o mestre cristão que confessou ser astuto? 
387. Onde a Bíblia faz menção de gordura? 
388. Onde se lê de homens que desprezaram seu rei e não lhe trouxeram 
presentes? 
389. Quando foi um jovem príncipe escondido 6 anos por sua tia? 
390. Qual foi a cidade que disse em seu coração: "Eu me sentei como rainha e 
não serei entristecida"? 
391. Onde se lê da mulher que derruba sua casa com suas próprias mãos? 
392. Quando Jeová ferirá de cegueira todos os cavalos dos povos? 
393. Onde se encontra a profecia segundo a qual as árvores baterão palmas? 
394. Onde são os cristãos livres para estimular uns aos outros? 
395. Qual foi o rei que determinou o massacre de 85 sacerdotes em um só 
dia? 396. Onde lemos de uma pessoa que chegou ansiosa e voltou triste? 
397. Quais foram as pessoas que declararam que Jeová as odiava? 
398. Qual é o animal do qual se diz que move sua cauda como o cedro? 
399. Onde se ordena ao homem beber água de sua cisterna? 
400. Qual é o único livro da Bíblia que menciona um par de sapatos? 

 
 
 
 

RESPOSTAS 
 
351. Gên. 24:29-31 
352. Deut. 33:5 
353. Juí. 6:11; I Crôn. 21:20 
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354. Ez. 4:1 
355. I Reis 16:24 
356. Hab. 2:11 
357. Êx. 22:2,3 
358. II Sam. 21:20 
359. Esd. 3:12,13 
360. Dan. 1:4; I Tim. 6:20 
361. I Reis 21:8 
362. II Reis 23:17 
363. Am. 7:13 
364. Jer. 8:7 
365. Jer. 36:23-32; 19:19 
366. Lev. 19:19 
367. Zac. 6:1 
368. Sal. 78:48 
369. Jon. 4:7 
370. I Sam. 20:40 
371. Deut. 24:10-13 
372. Zac. 11:17 
373. Ez. 30:21 
374. Ag. 1:6 
375. Jó 41:1, 24 
376. II Cor. 10:10 
377. II Sam. 19:37 
378. Jon. 2:1,2 
379. Apoc. 8:7 
380. Zac. 1:11 
381. Jó 40:19 
382. Ecl. 5:12 
383. Juí. 4:3 
384. Sal. 106:33 
385. Prov. 6:13 . 
386. II Cor. 12:16 
387. Sal. 119:70 
388. I Sam. 10:27 
389. n Reis 11:1-3 
390. Apoc. 18:2, 7 
391. Prov. 14:1 
392. Zac. 12:4 
393. Is. 55:12 
394. Heb. 10:24 
395. I Sam. 22:18 
396. Mar. 10:17-22 
397. Deut. 1:27 
398. Jó 40:15-17 
399. Prov. 5:15 
400. Am. 2:6; 8:6 
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Perguntas Bíblicas 401 - 450 
 
401. Qual é o ribeiro antigo, segundo as Escrituras? 
402. Quem disse ser sacudido como gafanhoto? 
403. Onde lemos de um capitão cuja espada lhe caiu da bainha? 
404. Qual é a coisa de que se diz que faz florescer as donzelas? 
405. Quem enganou a um rei, fazendo-se passar por um louco? 

 
406. Onde se faz referência à calvície das águias? 
407. Qual foi o rei que perguntou: "Há alguma palavra da parte do Senhor?" 
408. Onde lemos de 700 soldados canhotos? 
409. Quando foi dito a um homem que pusesse sua casa em ordem porque ia 
morrer? 
410. Quais são as únicas mulheres descritas na Bíblia como se beijando 
mutuamente? 
411. Onde somos advertidos para não pormos o pé muitas vezes na casa do 
vizinho? 
412. De todos os lugares mencionados nas Escrituras, qual é o que tem o 
nome mais longo? 
413. Onde lemos de nobres cavando poço? 
414. Qual é a criatura a respeito da qual se diz estar orgulhosa de suas 
escamas? 
415. Quando um rei ficou debaixo de uma árvore e com uma lança em sua 
mão? 
416. Quem ligou suas próprias mãos e pés com o cinto de um outro homem? 
417. Onde se lê de uma espada embriagada no céu? 
418. Qual é o nome que ocorre mais freqüentemente nas Escrituras? 
419. Qual foi o capitão, cujo crânio foi quebrado com um pedaço de mó, atirado 
por uma mulher? 
420. Qual é o único capítulo que fala de escuma? 
421. Qual é o versículo das Escrituras que fala de maçã de ouro? 
422. Qual é a cidade a respeito da qual se diz que foi um cálice de ouro nas 
mãos de Deus? 
423. Quem foi traído no Velho Testamento com um beijo? 
424. Quem perdeu o seu cinto, por escondê-lo na cavidade de uma rocha? 
425. Quem se descreve a si mesmo como irmão de dragões? 
426. Onde lemos de valer o trigo 3 vezes mais que a cevada? 
427. Qual é o profeta que faz referência à fumaça de uma chaminé? 
428. Que povo foi compelido a passar por fornos de tijolos? 
429. Onde a Bíblia menciona o lagarto (camaleão)? 
430. Qual é o profeta que fala de uma gaiola de pássaros? 
431. Onde lemos de "ruas e bairros da cidade"? 
432. Quando foi exterminado um exército inteiro, exceto 400 jovens, que 
escaparam montados em camelos? 
433. Qual é o rei que andou no meio de pedras afogueadas? 
434. Onde se diz que o dragão faz lamentação? 
435. Quando um arqueiro deu um sinal secreto, tendo em vista o modo por que 
atirou a seta? 
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436. Onde lemos que os ceifeiros têm pão e vinagre para seu almoço? 
437. Qual é o mais longo capítulo no Pentateuco? 
438. De quem se diz haver-se casado com a filha de um deus estranho? 
439. Qual foi o vidente que teve 14 filhos e 3 filhas? 
440. Qual é a cidade que recebeu dentes de marfim e pau preto (ébano)? 
441. Onde se menciona a ruga como evidência de sofrimento? 
442. Onde se compara o vinho com o veneno dos dragões? 
443. Quando foi o mel de abelhas quase fatal a um príncipe? 
444. Qual é o versículo da Bíblia que fala do "declinar do dia"? 
445. Quando despiu um rei os seus próprios vestidos e assim despido 
permaneceu durante um dia e uma noite? 
446. Qual é o verso do Velho Testamento que menciona panelas e bacias? 
447. Quem é a mulher de quem se diz que é mais amarga do que a morte? 
448. Quais são as duas irmãs de quem se diz que construíram a casa de 
Israel? 
449. Quando 276 pessoas escaparam de perecer afogadas? 
450. Quando um egípcio faminto conduziu à vitória um bando de soldados 
hebreus? 

 
 

RESPOSTAS 
 

401. Juí. 5:21 
402. Sal. 109:23 
403. II Sam. 20:8 
404. Zac. 9:17 
405. I Sam. 21:12-15 
406. Miq. 1:16 
407. Jer. 37:17 408. 
Juí. 20:16 
409. Is. 38:1 
410. Rute 1:9,14 
411. Prov. 25:17 
412. I Sam. 23:28 
413. Núm. 21:18 
414. Jó 41:15 
415. I Sam. 22:6 
416. At. 21:11 
417. Is. 34:5 
418. Davi 
419. Juí. 9:53 
420. Ez. 24 
421. Prov. 25:11 
422. Jer. 51:7 
423. II Sam. 20:9 
424. Jer. 13:4-7 425. 
Jó 30:29 
426. Apoc. 6:6 
427. Os. 13:3 
428. II Sam. 12:31 
429. Lev. 11:30 
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430. Jer. 5:27 
431. Luc. 14:21 
432. I Sam. 30:17 
433. Ez. 28:12-14 
434. Miq. 1:8 
435. I Sam. 20:19-22, 35 
436. Rute 2:14 
437. Núm. 7 
438. Mal. 2:11 
439. I Crôn. 25:5 
440. Ez. 27:2, 3, 15 
441. Jó 16:8 
442. Deut. 32:33 
443. I Sam. 14:43-45 
444. Juí. 19:8 
445. I Sam. 19:24 
446. Zac. 14:20 
447. Ecl. 7:26 
448. Rute 4:11 
449. At. 27:37-44 
450. I Sam. 30:11-20 

 
 

 
Perguntas Bíblicas 451 - 500 

 

451. Quando um homem restituiu 1.100 moedas de prata que ele roubara 
de sua própria mãe? 
452. Qual é o livro da Bíblia que omite o nome de Deus? 
453. Uma só vez no Velho Testamento é o Tabernáculo chamado templo do 
Senhor. Onde? 
454. Onde lemos de cães mudos que não podem ladrar? 
455. Qual era o libertador de Israel que era canhoto? 

 
 

456. Qual é o profeta que denuncia a falta de vergonha aos que cometem 
abominação? 
457. Quando um rei rasgou o manto de um profeta? 
458. Qual é o versículo na Bíblia que menciona coral, pérolas e rubis? 
459. Que era ônica? 
460. Onde nos adverte o Velho Testamento a fazer orações curtas? 
461. Qual foi o homem a quem o Senhor quis matar quando o encontrou em 
uma estalagem? 
462. Quando foram queimados vivos pai e filha? 
463. Quando quiseram os israelitas pagar água para beber? 
464. Quem colocou, como testemunho, uma grande pedra debaixo de um 
carvalho? 
465. Qual é o versículo que fala de prata, ferro, estanho e chumbo? 
466. Qual foi o profeta que ficou enclausurado por muitos dias em um 
calabouço? 
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467. Onde a Escritura fala de frigideira? 
468. Qual foi o homem de quem se diz que depois de morto foi posto em um 
caixão? 
469. Onde falam as Escrituras de raios de uma roda? 
470. Sob quais circunstâncias deviam os israelitas quebrar o pescoço do 
filhinho do asno? 
471. Quando a mensagem de um anjo fez chorar uma multidão? 
472. Qual foi o líder vitorioso que se recusou a ser o rei de Israel? 
473. De quem é a face que é comparada a um relâmpago? 
474. Qual é o profeta que se refere à melodia de instrumentos? 
475. Quando foi Jerusalém exortada a cortar seus cabelos? 
476. Quando foi feito um ídolo de pendentes ou brincos de ouro? 
477. Onde lemos de carpinteiro plantando um olmeiro? 
478. Qual foi o iníquo que recebeu 70 peças de prata do templo de um ídolo 
pagão? 
479. Duas vezes falam as Escrituras de piscar os olhos como sinal de maldade. 
Quando? 
480. Em quais circunstâncias eram os israelitas proibidos de matar a ovelha e o 
seu cordeirinho? 
481. Quem declarou que o dia da morte do homem é melhor do que o do seu 
nascimento? 
482. Onde a Bíblia nos fala de um bode lutando contra um carneiro? 
483. Onde se compara o provérbio na boca do tolo com as pernas de um coxo? 
484. Onde lemos de uma certa mulher a respeito da qual se diz que tem os 
cabelos como púrpura? 
485. Quando um soldado, por haver tomado uma cidade, recebeu por soldo 
uma jovem para ser sua esposa? 
486. Onde a Bíblia menciona o cuco? 
487. Onde se fala da frieza da neve no tempo da sega? 
488. Que ordem interessante foi dada aos israelitas com referência ao cozer 
um cabrito? 
489. Quem convidou seus irmãos a uma festa com a intenção de assassinar 
um deles? 
490. Qual a mulher que pediu um presente a seu pai antes do seu casamento? 
491. Qual foi o profeta que se turbou com os seus pensamentos? 
492. Que profetisa descreve a si mesma como sendo uma mãe de Israel? 493. 
Quem se confundiu com o canto da multidão, supondo ser um canto de guerra? 
494. Qual foi o profeta que comparou Israel com uma dromedária ligeira? 
495. Qual é o profeta que foi descrito como um homem cabeludo? 
496. Qual é o único capítulo das Escrituras que menciona vestíbulo? 
497. Onde se diz que o machado de gume embotado exige mais força por 
parte daquele que com ele está cortando? 
498. Quando saiu água de uma caverna fendida pelo Senhor? 
499. Onde lemos da derrota de um milhão de etíopes? 
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500. Qual foi o rei de Israel que tirou de cada um dos seus súditos 50 ciclos de 
prata? 

 
RESPOSTAS 

 
451. Juí. 17:1-4 
452. Ester 
453. I Sam. 3:3 
454. Is. 56:10 
455. Juí. 3:15 
456. Jer. 6:15; 8:12 
457. I Sam. 15:27 
458. Jó 28:18 
459. Êx. 30:34 
460. Ecl. 5:2 
461. Êx. 4:24 
462. Juí. 15:6 
463. Núm. 20:19 
464. Jos. 24:26,27 
465. Ez.27:12 
466. Jer. 37:16 
467. Lev. 2:7; 7:9 
468. Gen. 50:26 
469. I Reis 7:33 
470. Êx. 34:20 
471. Juí. 2:4 
472. Juí. 8:22,23 
473. Mat. 28:3 
474. Am. 5:23 
475. Jer. 7:29 
476. Êx. 32:3,4 
477. Is. 44:13,14 
478. Juí. 9:4, 46 
479 Jó 15:12, 13; Sal. 35:19 
480. Lev. 22:27,28 
481. Ecl. 7:1 
482. Dan. 8:5-7 
483. Prov. 26:7 
484. Cânt. 7:5 
485. Juí. 1:12,13 
486. Lev. 11:16 
487. Prov. 25:13 
488. Êx. 23:19 
489. II Sam. 13:23-33 
490. Juí. 1:13-15 
491. Dan. 7:28 
492. Juí. 5:7 
493. Êx. 32:17,18 
494. Jer. 2:23 
495. Reis 1:8 
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496. Ez. 40 
497. Ecl. 10:9,10 
498. Juí. 15:17-19 
499. II Crôn. 14:9-12 
500. II Reis 15:20 

 
 

 
 

 

Perguntas Bíblicas 501 - 550 
 
501. Onde descreve o Novo Testamento o enxerto de uma árvore frutífera? 
502. Em que parte diz a Escritura que uma serpente 9 é chocada? 
503. Qual foi o profeta acusado de conspirar contra o rei? 
504. Quando ordenou um príncipe aos seus servos atearem fogo em um 
campo de cevada? 
505. Quando um bem sucedido conspirador suicidou-se? 

 
506. Onde lemos a respeito de sacudir os ramos da oliveira? 
507. Qual foi o rei de Israel aprisionado por conspiração? 
508. Quando a esposa de um homem perverso o advertiu de sua queda? 
509. Onde descreve a Bíblia os homens chegando ao fim de sua sabedoria? 
510. Quantas vezes naufragou o apóstolo Paulo? 
511. Onde se lê na Bíblia a respeito de "corda de carro"? 
512. Onde nos é dito que não nos admiremos da opressão feita aos pobres? 
513. Quais eram os dois reis que tinham ornamento no pescoço de seus 
camelos? 
514. Quem predisse que os ossos do rei de Judá serão retirados dos seus 
sepulcros e, como esterco, espalhados sobre a face da terra? 
515. Quando foram mortos por leões colonos estabelecidos na Terra Santa? 
516. Onde lemos de um profeta chamado Jeú? 
517. Quando um rei decretou que tanto os homens como os animais deveriam 
jejuar e cobrir-se de saco? 
518. Qual foi o profeta que viu Satanás de pé, à mão direita do sumo 
sacerdote? 
519. A quem apareceram espíritos imundos semelhantes a sapos? 
520. Quando uma sábia mulher se disfarçou em uma viúva? 
521. Onde está escrito que a terra ajudou uma mulher? 
522. Quais são os apóstolos que condenaram os vadios e desordenados? 
523. De quem diz a Bíblia estar angustiado até a morte? 
524. Onde se compara o Egito a uma bezerra mui formosa? 
525. Dê o nome de um homem selvagem que tinha mãe e esposa egípcias. 
526. Quando foi derribado um principezinho por sua ama e de cuja queda 
tornou-se coxo durante sua vida? 
527. Qual é a mulher, de quem lemos que desposou o filho de seu irmão? 
528. Que homem fez sua casa em uma caverna? 
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529. Qual é o profeta que fala em uma caverna de dragões? 
530. Quem é descrito pelo Novo Testamento como tendo sido sepultado em 
uma caverna? 
531. Qual foi o rei que contemplou o assassínio de seus filhos? 
532. Quem humilhou os mensageiros do rei, raspando-lhes metade da barba? 
533. Qual é o homem mencionado como sendo o primeiro que profetizou? 
534. Onde lemos de um bando com cavaleiros a par? 
535. Onde nos fala a Bíblia de cálculos de um construtor? 
536. Quem encontrou fontes termais no deserto quando apascentava as 
jumentas de seu pai? 
537. Qual era o rei que morava numa fortaleza? 
538. Quais são os três homens dos quais se diz que cada um matou um leão? 
539. Quem eram Janes e Jambres? 
540. Onde lemos que todos os filhos de Davi cavalgaram em mulas? 
541. Quando uma certa mulher roubou do seu próprio pai? 
542. Quando um rei da Babilônia falou bondosamente a um rei de Judá? 
543. Onde se descreve Abraão como um profeta? 
544. Quais são os bichos dos quais se diz que se assentam nas sebes nos dias 
frios? 
545. Quem fala de Cristo como o Príncipe da Vida? 
546. Qual é o profeta que se refere a uma estrebaria de camelos? 
547. Onde faz a Bíblia menção de javali? 
548. Qual era o nome da irmã de Levi? 
549. Quem recomenda aos cristãos salgarem suas palavras com sal? 
550. Quando nos é dito que aquele que comprava ou vendia devia ter um certo 
número, nome ou marca? 

 
 

RESPOSTAS 
 
501. Rom. 11:17-24 
502. Is. 59:5; Jer. 8:17 
503. Am. 7:10 
504. II Sam. 14:28-30 
505. II Sam. 15:31; 17:23 
506. Deut. 24:20 
507. II Reis 17:1-4 
508. Est. 6:13 
509. Sal. 107:27 
510. II Cor. 11:25; At. 27 
511. Is. 5:18 
512. Ecl. 5:8 
513. Juí. 8:12, 21 
514. Jer. 8:1,2 
515. II Reis 17:24-26 
516. I Reis 16:1-7 
517. Jon. 3:6-8 
518. Zac. 3:1 
519. Apoc. 16:13 
520. II Sam. 14:1-6 
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521. Apoc. 12:16 
522. II Tess. 3:11,12; I Ped. 4:15 
523. Juí. 16:16 
524. Jer. 46:20 
525. Gen. 16:1-3, 11, 12; 21:9-21 569. 
526. II Sam. 4:4; 9:13 
527. Êx. 6:20 
528. Gen. 19:30 
529. Jer. 9:11; 10:22 
530. João 11:17, 3. 
531. II Reis 25:6,7 
532. II Sam. 10:4,5 
533. Jud. 14 
534. Is. 21:7 
535. Luc. 14:28 
536. Gen. 36:24 
537. I Crôn. 11:7 
538. Juí. 14:5,6; I Sam. 17:36; II Sam. 23:20 
539. II Tim. 3:8 
540. II Sam. 13:29 
541. Gen. 31:19-30 
542. Jer. 52:31-34 
543. Gen. 20:7 
544. Naum 3:17 
545. At. 3:15 
546. Ez. 25:5 
547. Sal. 80:13 
548. Gen. 29:34; 30:21 
549. Col. 4:6 
550. Apoc. 13:17 

 

 

 

Perguntas Bíblicas 551 - 600 
 
551. Que profeta fala da colheita (Em inglês: “das plantas do jardim") que 
"voará" no dia da tribulação? 
552. Qual foi a cidade cujos anciãos tiveram suas carnes trilhadas com 
espinhos e cardos? 
553. Quem feriu os inimigos de Israel até ficar sua mão pegada à espada? 
554. Quem é descrito como sendo o martelo de Deus? 
555. Quem ofereceu sacrifício sobre o Monte Pisga? 

 
 

556. Qual foi o país que foi governado por um rei chamado Sô? 
557. Qual é o profeta que menciona no mesmo versículo, vide, figueira, 
romeira, palmeira e macieira? 
558. Qual é o único versículo em o Novo Testamento que fala do rugido 
das ondas? 
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559. Quem disse que as algas se enrolaram em sua cabeça? 
560. Onde lemos que Moisés recebeu um beijo? 
561. Onde se diz que Moisés deu um beijo? 
562. Quando foram afligidos os pais de um homem por causa das mulheres 
com quem se casou? 
563. Qual era o justo descrito em o Novo Testamento que afligia sua alma dia 
após dia? 
564. Quando 80 homens foram mortos e seus corpos lançados em um poço, 
que ficou cheio? 
565. Qual é a primeira mulher mencionada como usando véu? 
566. Onde nos é dito que a determinação de um homem só tem força depois 
que ele morre? 
567. Quando um homem sábio adotou o bom conselho de seu sogro? 
568. Onde os sacerdotes são ordenados a chorar entre o vestíbulo e o altar? 
569. Que povo é descrito: "andam enfurecidos por causa de seus ídolos"? 
570. Qual é o profeta que se refere aos homens que roubam a Deus? 
571. Onde se lê que as colunas da terra serão despedaçadas? (ver na Versão 
Brasileira). 
572. Onde se mencionam os primeiros homens feridos de cegueira por causa 
de seus pecados? 
573. Onde se lê de uma nação inteira lavando sua roupa? 
574. Qual é a festa que por mandamento divino os israelitas realizam no fim do 
ano? 
575. Mencione um sacerdote judeu que se casou com a irmã do rei e viveu 130 
anos. 
576. Onde se lê de tecelões cujos tecidos não prestam para fazer-se vestido? 
577. Quais foram os sacerdotes que fizeram uso de lanceias? 
578. Quem se dirigiu a um rei em língua siríaca? 
579. Qual é o profeta descrito como se morasse entre escorpiões? 
580. Quando um certo rei em momento extremo ofereceu seu filho em 
holocausto? 
581. Quantas vezes nosso Senhor se descreve a si mesmo como o último? 
582. Qual foi o profeta a quem Deus comparou a uma canção mui linda para o 
Seu povo? 
583. Onde lemos de um rei chamado Toí? 
584. Onde se compara a voz de um anjo ao rugir de leão? 
585. Qual rei foi ferido em seu próprio carro e levado em um outro para 
Jerusalém? 
586. Onde é louvada uma mulher por fazer provisão de roupa? 
587. Onde se encontra a referência bíblica aos hábitos imundos do suíno? 
588. Onde se lê a respeito de jovens desejáveis, trajando roupa azul e 
montados a cavalo? 
589. Onde se ouviu o primeiro grito de: "Viva o rei!"? 
590. Qual é o rei descrito como o "grande dragão"? 
591. Onde somos advertidos, no Velho Testamento, para não adicionarmos 
coisa alguma à Palavra de Deus? 
592. Quando os judeus despojaram os cadáveres dos seus inimigos de jóias e 
riquezas, mais do que podiam levar? 
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593. Qual foi o rei hebreu cuja cabeça foi decepada e pendurada em um templo 
pagão? 
594. Onde lemos da crença de que a sombra de um homem tinha virtude 
curativa? 
595. A quem se ordenou ferver ossos dentro de uma panela? 
596. Qual foi o rei que disse haver procedido loucamente? 
597. Qual foi o rei de Judá que cavou muitos poços e amou a lavoura? 
598. Quais são os dois profetas que se referem ao adágio: "Os pais comeram 
uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram"? 
599. Qual foi a cidade de que se predisse que os pais comeriam os filhos, e 
estes, àqueles? 
600. Onde se lê que houve guerra no céu? 

 

RESPOSTAS 

551. Is. 17:10,11 
552. Juí. 8:7, 16 
553. II Sam. 23:9,10 
554. Jer. 51:20 
555. Núm. 23:14 
556. II Reis 17:4 
557. Joel 1:12 
558. Luc. 21:25 
559. Jon. 2:5 
560. Êx. 4:27 
561. Êx. 18:7 
562. Gen. 26:34,35 
563. II Ped. 2:7,8 
564. Jer. 41:2-9 
565. Gen. 24:65 
566. Heb. 9:16,17 
567. Êx. 13:13-24 
568. Joel 2:17 
569. Jer. 50:38 
570. Mal. 3:8,9 
571. Is. 19:10 
572. Gen. 19:10,11 
573. Êx. 19:14 
574. Êx. 23:14-16; 34:22 
575. II Crôn. 22:11; 24:15 
576. Is. 59:5,6 
577. I Reis 18:28 
578. Dan. 2:4 
579. Ez. 2:6 
578. 2 Reis 3:26,27 
579. Apoc. 1:17; 2:8; 22:13 
580. 2 Reis 3:26,27 
581. Apoc. 1.:17; 2:8; 22:13 
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582. Ez. 33:32 
583. II Sam. 8:9,10 
584. Apoc. 10:3 
585. II Crôn. 35:23, 24; II Reis 23:30 
586. Prov. 31:10-22 
587. II Ped. 2:22 
588. Ez. 23:6 
589. II Reis 11:12 
590. Ez. 29:3 
591. Prov. 30:6 
592. II Crôn. 20:25 
593. I Crôn. 10:8-10 
594. At. 5:12-15 
595. Ez. 24:3-5 
596. I Sam. 26:21 
597. II Crôn. 26:10 
598. Jer. 31:29, 30; Ez. 18:2 
599. Ez. 5:10 
600. Apoc. 12:7 

 

 
Perguntas Bíblicas 601 - 650 

 
601. Quando um homem quase morto se reanimou por comer figos secos, pão, 
passas e beber água? 
602. Quando homens perderam sua vida por pronunciarem mal uma certa 
palavra? 
603. Quando um prisioneiro foi detido em uma cidadela? 
604. Onde lemos de nosso Senhor provando mel? (Ver a versão de Almeida da 
Imprensa Bíblica de 1944) 
605. Qual foi o profeta que confessou haver profetizado durante 10 anos, sem 
vantagens? 

 
 

606. Onde lemos de um portão de ferro? 
607. Onde lemos de uma porta que se não podia abrir porque o Deus de Israel 
havia entrado por ela? 
608. Quando um rei destruiu uma relíquia sagrada por seu povo a haver 
transformado em um ídolo? 
609. Quando um vigia avistou um bando de homens e cavaleiros aos pares? 
610. Onde lemos de um carro puxado por vacas? 
611. Onde se refere a Bíblia a uma mulher cortando suas unhas? 
612. Qual é o versículo que mostra haver-se perdido uma epístola de Paulo? 
613. Quem estabeleceu a adoração do sol e da lua no templo em Jerusalém? 
614. De qual rei se lê que seria sepultado na sepultura de jumento? 
615. Quando foi o sacerdote despojado de suas vestes antes de morrer? 
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616. Onde se descreve o ancestral dos israelitas como um siro miserável? 
617. A qual dos profetas foi ordenado que se deitasse ao lado esquerdo por 
390 dias e então por 40 dias do lado direito? 
618. Quando dois missionários se separaram por causa de uma contenda? 
619. Onde se faz referência aos que vão após a deusa e comem ratos? 
620. Quem é descrito por Paulo como "nosso companheiro de lutas"? 
621. Quando certo monarca respondeu a outro rei, utilizando-se de uma fábula 
sarcástica? 
622. Qual é o profeta que faz referência a um ponteiro de ferro? 
623. Onde nos fala a Bíblia de "pacto de sal"? 
624. Quando foi um rei publicamente amaldiçoado e apedrejado? 
625. Quem comparou o seu mal ao cabeção de sua túnica? 
626. Encontramos na Bíblia uma mulher descrevendo-se como "uma mãe de 
Israel". Onde? 
627. Qual é o rei de quem se diz que não teve pai nem mãe? 
628. Concernente a quem se lê: "Tua mãe era uma hetéia, e teu pai, um 
amorreu"? 
629. Qual foi o profeta hebreu que fugiu para o Egito em busca de refúgio e foi 
mandado de volta a Jerusalém e ali assassinado? 
630. Quem incendiou as cidades com todas as habitações e os acampamentos 
dos midianitas? 
631. Qual foi o rei de Israel que teve o mais curto reinado? 
632. A quem foi dito: "Deixai-vos ficar em Jericó até que vos cresça a barba"? 
633. Onde cita o Novo Testamento um texto do Velho em favor de pagar 
salário? 
634. Qual é o versículo que descreve um homem faminto que sonhou estar 
comendo, e um homem sedento que sonhou estar bebendo? 
635. Quando foi a Arca de Deus levada para fora de Jerusalém e logo 
mandada de volta? 
636. Qual dos profetas ulteriores citou um versículo de Miquéias? 
637. Onde se lê de uma parede derribada por uma " grande chuva de pedra? 
638. Por qual rei dos hebreus fizeram uma grande queima, ao ser sepultado? 
639. Onde encontramos prova de que os sacrifícios judaicos eram cozidos, em 
vez de serem queimados? 
640. Onde se encontra o mais antigo registro de Deus falando a um rei em 
sonhos? 
641. Quando um príncipe recusou por longo tempo lavar seus vestidos? 
642. Qual é o rei hebreu descrito por Deus como "um homem de repouso"? 
643. Quando foi ordenado a um profeta escavar uma parede? 
644. Nos escritos de qual profeta é Israel comparado a um pássaro de várias 
cores? 
645. Somente uma vez a Bíblia menciona um médico pelo nome. Onde? 
646. Por duas vezes a Bíblia fala de um homem dormindo a bordo de um navio 
durante uma tempestade. Quando? 
647. Quem era Misael? 
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648. Somente uma vez faz a Bíblia referência a uma mulher sonhando. 
Quando? 
649. Qual foi o príncipe que durante sua vida erigiu um monumento à sua 
própria memória? 
650. Onde são comparados a dois tições fumegantes dois reis furiosos? 

 
RESPOSTAS 

 
601. I Sam, 30:11,12 
602. Juí. 12:5,6 
603. At. 22:24; 23:10 
604. Luc. 24:42,43 
605. Jer. 25:3 
606. At. 12:10 
607. Ez. 44:2 
608. II Reis 18:4 
609. Is. 21:6,7 
610. I Sam. 6:10 
611. Deut. 21:12 
612. Col. 4:16 
613. II Reis 21:5; 23:5 
614. Jer. 22:19 
615. Núm. 20:28 
616. Deut. 26:5 
617. Ez. 4:4-6 
618. At. 15:36-40 
619. Is. 66:17 
620. Filem. 2 
621. II Crôn. 25:17-19 
622. Jer. 17:1 
623. Núm. 18:19; II Crôn. 13:5 
624. II Sam. 16:5, 6, 13 
625. Jó 30:18 
626. Juí. 5:7 
627. Heb. 7:3 
628. Ez. 16:45 
629. Jer. 26:20-23 
630. Núm. 31:9,10 
631. II Reis 15:13,14 
632. I Crôn. 19:5 
633. I Tim. 5:18 
634. Is. 29:8 
635. II Sam. 15:24-29 
636. Jer. 26:18 
637. Ez. 13:10-14 
638. II Crôn. 16:14 
639. I Sam. 2:13,14 
640. Gên. 20:3 
641. II Sam. 19:24 
642. I Crôn. 22:9 
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643. Ez. 12:5-7 
644. Jer. 12:9 
645. Col. 4:14 
646. Jon. 1:4,5; Mar. 4:37,38 
647. Dan. 1:11-16 
648. Mat. 27:19 
649. II Sam. 18:18 
650. Is. 7:1-4 

 
 

 
Perguntas Bíblicas 651 - 700 

 
651. Onde lemos de uma alegre festa consistindo de pão, pasta de figos, 
cachos de passas, vinho, azeite, bois e gado miúdo em abundância por 3 
dias? 
652. Quem sugeriu que um exército rebelde trouxesse cordas para conduzir 
uma cidade a um ribeiro? 
653. Quando um anjo levou uma mensagem confortadora a um homem em 
perigo de naufragar? 
654. Em que texto se comparam os belos olhos de uma mulher a viveiros 
de peixes? 
655. Quem tomou 195 açoites? 

 
 

656. Qual é o profeta que nos diz haver ouvido um santo faiando a outro santo? 
657. Qual é o rei de quem se diz que agradou ao povo em tudo quanto fez? 
658. Onde lemos de duas ou três cidades secas andando para uma cidade 
onde havia chovido, para saciar sua sede? 
659. Quando foram vistos homens adorando o sol no interior do templo em 
Jerusalém? 
660. Qual é o Salmo que é dito haver sido escrito por Moisés? 
661. Onde lemos de uma população denominada Nô? 
662. Quando um apóstolo cingiu-se com uma túnica e outro com uma capa? 
663. Qual foi o profeta que ficou deveras zangado por haver sido cumprida sua 
profecia? 
664. Onde são os dentes de uma mulher comparados a um rebanho 
tosquiado? 
665. Onde lemos de uma batalha em que o exército vitorioso perdeu 20 
homens e o vencido 360? 
666. Quem era o profeta Urias? 
667. Onde encontramos uma condenação aos que dão vinho para beber a 
jovens abstinentes? 
668. Que era gálbano? 
669. Quem tentou subornar os apóstolos? 
670. Onde as Escrituras comparam os dentes do homem à mó? 
671. Quando foi condenado à morte um capitão veterano por haver matado 
dois homens mais justos do que ele? 
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672. Qual é o versículo do Novo Testamento que justifica o título de gentil a 
Jesus? 
673. Quando dois bravos soldados mataram 20 de seus inimigos na metade 
de uma jeira de terra? 
674. Que nome tinham as duas irmãs de Davi? 
675. Qual dos capitães hebreus tornou-se conhecido por cavalgar 
furiosamente? 
676. Qual dos profetas desejou certa vez ter uma espada na mão? 
677. Onde lemos de soldados cujas faces eram semelhantes à face de leão e 
tão ligeiros como corças sobre os montes? 
678. Quem era Teudas? 
679. Qual foi o mau rei que foi encorajado em seu pecado por sua própria 
mãe? 
680. Qual foi o profeta que predisse uma grande fome no mundo? 
681. Onde lemos de judeus usando leite de cabra? 
682. Quando uma rainha encorajou a seu marido em momento de grande 
turbação? 
683. Qual foi o bom homem que foi reprovado por bater palmas com suas 
mãos? 
684. Quem é aquele de quem se diz que, "conquanto não fosse o primogênito, 
seu pai o constituiu chefe"? 
685. Quais foram os homens que fizeram esta pergunta: "Somos nós cegos 
também?" 
686. Onde se lê de um rei esperando debaixo de uma romeira? 
687. Qual é o único versículo da Escritura que menciona "Páscoa"? 
688. Lê-se, uma vez no Velho e outra em o Novo Testamento, de uma pedra 
que foi selada com um selo. Onde? 
689. Em que parte da Bíblia se descreve o templo de Salomão como um 
palácio? 
690. Quem disse: "Tudo quanto o homem tem dará por sua vida"? 
691. Qual foi o primeiro nobre que se tornou cristão? 
692. Como sabemos que Paulo tinha uma irmã? 
693. Quais são os versículos que apresentam nosso Senhor lendo e 
escrevendo? 
694. Quem permaneceu diante de um púlpito de madeira, lendo a Lei de 
Moisés desde a manhã até o meio-dia? 
695. Quem desejou que suas próprias palavras fossem escritas e impressas 
em um livro? 
696. Onde lemos de um sacerdote que foi apedrejado no templo em 
Jerusalém? 
697. Onde se refere nosso Senhor aos seus assassinos? 
698. Qual era o crime cujo castigo seria cortar o criminoso em pedaços e 
transformar sua casa em um monturo? 
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699. Quando um rei pagão mandou presentes a um profeta em tão grande 
quantidade que lotou 40 camelos? 
700. Quando um súdito de um rei saiu da presença real usando uma 
grande coroa de ouro? 

 
 

RESPOSTAS 
 
651. I Crôn. 12:39,40 
652. II Sam. 17:13 
653. At. 27:23-35 
654. Cânt. 7:4 
655. II Cor. 11:24 
656. Dan. 8:13 
657. II Sam. 3:36 
658. Am. 4:7,8 
659. Ez. 8:16 
660. Sal. 90 
661. Naum 3:8 
662. João 21:7; II Tim. 4:13 
663. Jon. 3:4; 4:1 
664. Cânt. 4:2 
665. II Sam. 2:12-31 
666. Jer. 26:20 
667. Am. 2:11-13 
668. Êx. 30:34 
669. At. 8:9-24 
670. Ecl. 12:3 
671. I Reis 2:28-34 
672. II Cor. 10:1 
673. I Sam. 14:14 
674. I Crôn. 2:16 
675. II Reis 9:16-20 
676. Núm. 22:29 
677. I Crôn. 12:8 
678. At. 5:36 
679. II Crôn. 22:2,3 
680. At. 11:27,28 
681. Prov. 27:27 
682. Dan. 5:10-12 
683. Jó 34:37 
684. I Crôn. 26:10 
685. João 9:40 
686. I Sam. 14:2 
687. At. 12:4 
688. Dan. 6:17; Mat. 27:66 
689. I Crôn. 29:1 
690. Jó 2:4 
691. João 4:46-53 
692. At. 23:16 16:17 
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693. Luc. 4:16; João 8:6 
694. Neem. 8:1-4 
695. Jó 19:23 
696. II Crôn. 24:21 697. Mat. 23:35 
698. Dan. 3:29 
699. II Reis 8:9 
700. Est. 8:15 

 

 

 

Perguntas Bíblicas 701 - 750 
 
701. Qual foi a mulher que morreu 3 horas depois de seu esposo por haver 
participado dos pecados dele? 
702. Mostre no Pentateuco que os judeus usavam leite de ovelhas tanto como 
de vaca. 
703. Onde lemos que Davi estava com medo de Deus? 
704. Quando os parentes e amigos de um homem lhe trouxeram presentes 
de dinheiro e pendentes de ouro? 
705. Onde, pela primeira vez na Bíblia, lemos de um odre de vinho? 

 
 

706. Onde lemos de 6 irmãos que profetizaram com uma harpa? 
707. Quando um egípcio liderou 4 mil salteadores em um deserto? 
708. Qual foi o rei de Judá que entronizou um ídolo na casa de Deus? 
709. Onde é comparada a leoa com a mãe dos príncipes de Israel? 
710. Quem tomou os ídolos dos filisteus? 
711. Onde se faz referência ao sono como sendo saúde para o homem que 
estava enfermo? 
712. Quando a cabeça de um asno foi vendida por 80 moedas de prata? 
713. Qual foi o rei hebreu que reinou somente 3 meses? 
714. Quem disse ao verme: "Tu és minha mãe e minha irmã"? 
715. Quem na Bíblia é a única pessoa descrita usando toalha? 
716. Por qual crime deveria ser um homem condenado a morrer em uma forca 
feita com madeiro retirado de sua própria casa? 
717. Quando os exércitos de Israel e de Judá combinados somaram 1.570.000 
soldados? 
718. Onde lemos de um rei pagão que praticava adivinhação por meio das 
entranhas de uma vítima? 
719. Qual é o profeta que fala da constelação de Orion? 
720. Qual é o apóstolo que denuncia "mulheres néscias"? 
721. Quando os israelitas mataram um cobrador de impostos por 
apedrejamento? 
722. Quando foram arrancados os cabelos de certos judeus como punição? 
723. Quem apelidou a Paulo de "paroleiro"? 
724. Qual era o juiz dos hebreus que fazia circuitos? 
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725. Qual foi o rei que teve um trono de marfim? 
726. Quando foram 7 irmãos espancados e feridos por um homem possesso de 
espírito maligno? 
727. Qual é a única passagem das Escrituras que faz menção de um "mestre- 
escola"? 
728. Quando nosso Senhor indicou os verdadeiros membros da Sagrada 
Família? 
729. Em qual tempo do ano os judeus observaram "a Festa da Semana"? 
730. Quando um profeta ficou triste por 3 semanas inteiras? 
731. Quem descreve a si mesmo como "pesado de língua"? 
732. Qual é o único versículo da Bíblia que fala de "poetas"? 
733. Quando os sacerdotes e adoradores se reuniram em um templo pagão e 
foram massacrados até o último homem? 
734. Onde lemos de um homem chamado "Hem"? 
735. Que era um beca? 
736. Quais são os três homens na Bíblia que têm nomes que começam com a 
letra "F"? 
737. Qual é a única passagem na Bíblia que fala de "algas marinhas"? 
738. Onde lemos de ramos de cedro arrancados e depois plantados e em 
seguida transformados em vinha? 
739. Quando um carro foi trazido do Egito pelo preço de quatro cavalos? 
740. Quando foram mortos 70 filhos de um rei e suas cabeças postas em dois 
montões? 
741. Qual é o versículo do Novo Testamento que menciona dois dos quatro 
evangelistas pelos seus respectivos nomes? 
742. Quais eram os nomes dos escudeiros de Joabe? 
743. Qual foi a mulher que se chamou a si mesma de profetisa? 
744. Qual é o único livro da Bíblia endereçado a uma mulher? 
745. Onde mencionam as Escrituras "diademas de mulheres"? 
746. Onde se compara Israel a uma vaca rebelde? 
747. Em quais dias foi a terra dividida? 
748. De quem disse um rei: "Ninguém mexa em seus ossos"? 
749. Onde é Moisés descrito como "os pastores do rebanho de Deus"? 
750. Onde fala a Bíblia de "sapatos velhos remendados"? 

 
 
 

RESPOSTAS 
 
701. At. 5:1-10 
702. Deut. 32:14 
703. I Crôn. 13:12 
704. Jó 42:11 
705. I Sam. 1:24 
706. I Crôn. 25:3 
707. At. 21:38 
708. II Crôn. 33:7 
709. Ez. 19:2 
710. II Sam. 5:21 2:11 
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711. João 11:12 
712. II Reis 6:25 
713. II Crôn. 36:2 
714. Jó 17:14 
715. João 13:4,5 
716. Esd. 6:11 
717. I Crôn. 21:5 
718. Ez. 21:21 
719. Am. 5:8 
720. II Tim. 3:6 
721. II Crôn. 10:18 
722. Neem. 13:23-25 
723. At. 17:18 
724. I Sam. 7:15-17 
725. I Reis 10:18 
726. At. 19:13-16 
727. Gál. 3:24,25 
728. Mar. 3:31-35 
729. Deut. 16:1-10 
730. Dan. 10:2,3 
731. Êx. 4:10 
732. At. 17:28 
733. II Reis 10:18-25 
734. Zac. 6:14 
735. Êx. 38:26 
736. At. 24:3, 27; I 
737. Jon. 2:5 
738. Ez. 17:1-6 
739. II Crôn. 1:17 
740. II Reis 10:7,8 
741. II Tim. 4:11 
742. I Crôn. 11:39 
743. Apoc. 2:20 
744. II João 
745. Is. 3:20 
746. Os. 4:16 
747. Gên. 10:25 
748. II Reis 23:18 
749. Is. 63:11 
750. Jos. 9:5 

 

 

 

Perguntas Bíblicas 751 - 800 
 
751. Onde lemos de querubins bifrontais, sendo uma face de homem e outra 
de leão? 
752. Dê os nomes dos dois filhos de Samuel. 
753. Cite os 2 únicos versículos da Bíblia que mencionam peregrinos. 
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754. Qual é o nome do rei assassinado em um templo por dois filhos? 
755. Quantos filhos tinha o profeta Isaías? 

 
756. Quem viu um anjo segurando em sua mão um livro aberto? 
757. De quem disse um rei: "Ponha esse sujeito na prisão"? 
758. Qual é o profeta que fala do país de "Cube"? 
759. Onde menciona a Bíblia altares construídos de tijolos? 
760. Quem sufocou um rei com um cobertor molhado? 
761. Onde lemos de uma porta que deveria estar fechada durante os seis dias 
de trabalho e aberta no sábado? 
762. Em qual grande rio foram presos 4 anjos? 
763. Onde lemos de pastores uivando? 
764. Qual é o único versículo das Escrituras que fala de lanternas? 
765. Qual dos profetas andou nu e descalço por 3 anos? 
766. Onde diz o Novo Testamento que uma mulher desonra sua cabeça? 
767. Onde lemos de levantar um cachorro pelas orelhas? 
768. Onde lemos de um ferreiro que desfalece em seu ofício? 
769. Qual foi o profeta que comparou o rei do Egito a um leão? 
770. Onde lemos de 1.760 varões valentes para a obra do ministério da casa 
de Deus? 
771. Quem trouxe um presente de mel para seus pais? 
772. Qual ó o versículo das Escrituras que se refere à dureza do diamante? 
773. Quem era Drusila? 
774. Em quais condições era um israelita ordenado a raspar suas 
sobrancelhas? 
775. Quem em uma visão contemplou um homem, cuja aparência era 
semelhante ao cobre? 
776. Onde lemos de um sonho que foi repetido duas vezes? 
777. Onde faz a Bíblia referência a cachorrinhos? 
778. Qual era o rei que governava Jerusalém ao tempo de um grande 
terremoto? 
779. Quem é descrito como porteiro da porta do tabernáculo? 
780. Qual é o profeta que fala de um dragão ferido? 
781. Quem queimou as imagens da casa de Baal? 
782. Onde é a toupeira mencionada nas Escrituras? 
783. Qual é o único jovem descrito como laborioso? 
784. Quando o "espírito de um morto" queixou-se de haver sido inquietado? 
785. Quem profetizou que a Babilônia seria varrida com e vassoura de 
perdição? 
786. Quando devia um sacerdote hebreu mergulhar e uma ave em sangue e 
depois deixá-la voar livremente? 
787. Qual foi o rei que queimou os carros do sol? 
788. Onde lemos do "canto dos tolos"? 
789. O Bispo Greighton declarou que "há somente dois métodos de tratar com 
opiniões religiosas — o de Gamaliel e o da Inquisição". Qual é o método de 
Gamaliel? 
790. Qual é o único profeta que fala de uma senhora? 
791. Qual é o único apóstolo que fala de uma senhora? 
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792. Quando a filha de um rei desprezou seu esposo? 
793. Quando pela sua desobediência foram devorados pelo fogo dois filhos do 
sumo sacerdote? 
794. Onde lemos de duas batalhas travadas em Gobe? 
795. Onde a Bíblia menciona camas de ouro e de prata? 
796. Quem ofereceu a um rei judeu dois mil cavalos, com a condição de o rei 
fornecer homens para cavalgá-los? 
797. Qual rei foi descrito por um profeta como "filho do homicida"? 
798. Qual é o capítulo do Velho Testamento que menciona cavalos de 4 
diferentes cores? 
799. Quando foi dado aviso a uma mulher para que imigrasse, com o fim de 
escapar de uma iminente fome? 
800. Onde lemos de um antílope na rede? 

 
 
 

RESPOSTAS 
 
751. Ez. 41:18,19 
752. I Crôn. 6:23 
753. Heb. 11:13; I Ped. 2:11 
754. II Reis 19:37 
755. Is. 7:3; 8:3 
756. Apoc. 10:1,2 
757. II Crôn. 18:26 
758. Ez. 30:5 
759. Is. 65:3 
760. II Reis 8:15 
761. Ez. 46:1 
762. Apoc. 9:14 
763. Zac. 11:3 
764. João 18:3 
765. 13.20:3 
766. I Cor. 11:5 
767. Prov. 26:17 
768. Is. 44:12 
769. Ez. 32:2 
770. I Crôn. 9:13 
771. Juí. 14:8,9 
772. Jer. 17:1 
773. At. 24:24 
774. Lev. 14:9 
775. Ez. 40:2,3 
776. Gên. 41:32 
777. Mar. 7:28 
778. Zac. 14:5 
779. I Crôn. 9:21 
780. Is. 51:9 
781. II Reis 10:26 
782. Lev. 11:30 
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783. I Reis 11:28 
784. I Sam. 28:15 
785. Is. 14:23 
786. Lev. 14:4-7 
787. II Reis 23:11 
788. Ecl. 7:5 
789. At. 5:34-39 
790. Is. 47:5-7 
791. II João 1, 5 
792. II Sam. 6:16: I Crôn 15:29 
793. Lev. 10:1,2 
794. II Sam. 21:18,19 
795. Est. 1:6 
796. Is. 36:8 
797. II Reis 6:32 
798. Zac. 6:2,3 
799. II Reis 8:1-3 
800. Is. 51:20 

 

 
Perguntas Bíblicas 801 - 850 

 
801. Qual o único versículo em o Novo Testamento que faz referência à 
música? 
802. Quem comparou o filho de um rei a um "vaso quebrado"? 
803. De qual rei se diz que "morreu sem deixar saudades"? 
804. Onde edificaram os israelitas um altar que foi chamado "Ede"? 
805. Quando foi uma visão repetida 3 vezes? 

 

806. Qual foi a mulher que colocou uma imagem na cama de seu marido? 
807. Quem disse: "Minha cama consolar-me-á"? 
808. Onde a Bíblia fala de um oleiro pisando seu barro? 
809. Onde lemos de um gigante chamado Arba? 
810. Onde se compara o sopro de Deus a uma torrente de enxofre? 
811. Quando, sob pena de morte, foram os sacerdotes proibidos de beber 
vinho? 
812. Que foi achado em Acmeta? 
813. Qual é o capítulo do Novo Testamento que menciona cavalos de 4 cores 
diferentes? 
814. Qual é o profeta que descreve Deus cavalgando em uma nuvem ligeira? 
815. A que a Escritura compara com um dente quebrado? 
816. Onde lemos de uma mulher fazendo tendas? 
817. Em qual país havia uma cidade chamada Adã? 
818. Quem era o "grande e afamado Asnapar"? 
819. Onde encontramos menção de um livro dado a um homem que o não 
pôde ler? 
820. Onde se refere a Bíblia a um escrito de Elias? 
821. Qual é o profeta que se refere a uma mãe que foi despedaçada com os 
seus filhos? 



1000 Perguntas Bíblicas 

44 

 

 

 

822. Onde se compara o céu a um espelho fundido? 
823. Onde lemos da ordem dada aos sacerdotes para que estendessem um 
pano de púrpura sobre altar do holocausto? 

 

824. Quantas pessoas são descritas pela Bíblia como patriarcas? 
825. Onde se referem as Escrituras ao frisado dos cabelos da mulher? 
826. Quem era Zenas? 
827. Onde se diz da perdiz que ajunta ovos que não choca? 
828. Quem se comparou a si mesmo com um pelicano? 
829. Qual foi o rei que, estando doente, foi assassinado em seu leito por seus 
servos? 
830. De quem se diz habitar no canto da liteira (cama)? 
831. Onde lemos da "vela maior" ou "vela de proa"? 
832. Qual é a cidade famosa que foi comparada a uma cisterna (um tanque de 
águas)? 
833. Como sabemos que os antigos cananitas possuíam pinturas? 
834. Quem tinha uma irmã chamada Hazelelponi? 
835. Quando foi assassinado meio milhão de israelitas em uma batalha? 
836. Qual é o profeta que se refere a gemido de pescadores? 
837. Onde a Bíblia fala de um credor tomando a cama de debaixo do devedor? 
838. Qual é o livro que menciona a estrela "Ursa"? 
839. Quando um ancião declarou que não tinha mais gosto para comer nem 
para beber? 
840. Onde lemos de peixe pregado às escamas de um grande dragão? 
841. Onde se diz que os homens foram abrasados pelo a calor do sol? 
842. Onde mencionam as Escrituras os isvitas (em inglês, Jesuites)? 
843. Qual era o profeta que tinha um servo? 
844. Qual é o profeta que fala do mau odor de corpos insepultos? 
845. Onde lemos de uma cama que era muito curta para os seus ocupantes? 
846. A quem um rei garantiu sal sem conta? 
847. Qual era o senhor que tinha dois servos que fugiram? 
848. Onde o Velho Testamento fala de um cavaleiro montando um cavalo 
vermelho? 
849. Qual é o único versículo que descreve Davi como salmista? 
850. Onde lemos de um homem com cabelos pretos como corvo? 

 
RESPOSTAS 

 
801. Luc. 15:25 
802. Jer. 22:24-28 
803. II Crôn. 21:20 
804. Jos. 22:25, 26, 34 
805. At. 10:16 
806. I Sam. 19:13-16 
807. Jó 7:13 
808. Is. 41:25 
809. Jos. 14:15 
810. Is. 30:33 
811. Lev. 10:9,10 
812. Esd. 6:1,2 
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813. Apoc 6:2, 4, 5, 8 
814. Is. 19:1 
815. Prov. 25:19 
816. At. 18:1-3 
817. Jos. 3:16 
818. Esd. 4:10 
819. Is. 29:12 
820. II Crôn. 21:12 
821. Os. 10:14 
822. Jó 37:18 
823. Núm. 4:13 
824. At. 2:29; 7:8; Heb. 7:4 
825. I Ped. 3:3 
826. Tito 3:13 
827. Jer. 17:11 
828. Sal. 102:6 
829. II Crôn. 24:25 
830. Am. 3:12 
831. At. 27:40 
832. Naum 2:8 
833. Núm. 33:52 
834. I Crôn. 4:3 
835. II Crôn. 13:17 
836. Is. 19:8 
837. Prov. 22:27 
838. Jó 9:9; 38:32 
839. II Sam. 19:35 
840. Ez. 29:3,4 
841. Apoc. 16:8,9 
842. Núm. 26:44 
843. II Reis 4:43 
844. Ez. 39:11-15 
845. Is. 28:20 
846. Esd. 7:21,22 
847. I Reis 2:39 
848. Zac. 1:8 
849. II Sam. 23:1 
850. Cânt. 5:11 

 
 

 
Perguntas Bíblicas 851 - 900 

 
851. A qual dos profetas se ordenou que raspasse seu cabelo e sua barba? 
852. Somente uma vez nas Escrituras um homem diz haver tomado (em 
inglês, comprado) sua mulher. Onde? 
853. Qual foi o profeta que uma vez confessou que seus lábios tremeram? 
854. Quem fez bolos em homenagem à rainha do céu? 
855. Qual é o versículo que diz que "depois de amainadas as velas, assim 
foram à toa"? 
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856. Onde lemos de um anjo que protestou? 
857. Onde lemos de trapos velhos sendo úteis a um profeta? 
858. Qual é o profeta que disse haver visto, nas paredes, retratos de homens 
pintados de vermelho? 
859. Onde o Novo Testamento se refere a uma mulher falando em voz alta? 
860. Qual é o povo descrito como mentiroso pelos seus próprios profetas? 
861. Onde lemos de um homem puxando a serra? 
862. Quem fez a declaração: "Escapei com a pele dos meus dentes"? 
863. Onde o Velho Testamento fala de uma mulher alvoroçadora? 
864. Onde lemos das portas fechadas de um quarto? 
865. Onde lemos de um rei que constituiu sacerdotes para os demônios? 866. 
Quem disse que sua maldade era tão grande que não podia ter perdão? 867. 
Onde lemos que a terra de Canaã foi dividida em lotes entre as tribos de 
Israel? 
868. Onde certos homens foram salvos da morte por estarem assinalados na 
testa? 
869. Quando foi um homem censurado por haver desposado mulher cusita? 
870. Quando um escriba rasgou seu manto antes de orar? 
871. Quando um profeta, em sua dor, clamou ao Senhor durante a noite 
inteira? 
872. Quando foi um rei advertido a não se opor a Deus? 
873. Quem profetizou que todos os cavaleiros de Jerusalém seriam feridos de 
loucura? 
874. Qual é o único versículo das Escrituras que menciona segador? 
875. Onde lemos a respeito das palmas das mãos de um ídolo? 
873. Onde nos é dito da morte de 10.000 homens valentes, "todos eles 
ilustres"? 
877. Onde as Escrituras nos falam de bons costumes? 
878. Quem arrancou seus próprios cabelos e barba? 
879. Qual versículo da Bíblia proíbe os israelitas cortar o canto da barba? 
880. Quem pagou 1.000 talentos de prata a um rei estrangeiro? 
881. Dê o nome de um bisneto do rei Saul. 
882. Onde lemos de uma tempestade que durou 15 dias? 
883. Quando certos judeus tiveram de hipotecar suas terras e casas para 
poderem ter alimento? 
884. Onde lemos de homens tão famintos que apanhavam malva para comer? 
885. De quem é dito que "maltrataram" os profetas de Deus? 
886. Onde se fala de mil vides do valor de mil moedas de prata? 
887. Onde se descrevem os avestruzes como cruéis? 
888. Quando 2 homens dirigiram bois em um carro novo? 
889. Qual era a lei de arquitetura imposta aos judeus em construções de 
casas? 
890. Qual foi o país em que toda a terra pertenceu ao rei, o qual exigia um 
quinto do produto como imposto? 
891. Onde lemos de instrumentos musicais feitos de faia? 
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892. Qual foi o homem amado de Deus que foi induzido a pecar por mulheres 
estrangeiras? 
893. Quem era Rabe-Mague? 
894. Onde nos dá a Bíblia regras sobre a ave e seu ninho? 
895. Quando um anjo recusou dizer o seu nome por ser isto segredo? 
896. Quem confessou haver hesitado dar sua opinião por ser muito jovem? 
897. Quando morreu uma criancinha enquanto dormia sua mãe? 
898. Qual foi a criança que escapou de um massacre e depois de crescida 
casou-se com a irmã de uma grande rainha? 
899. Quando foram assassinados 500 homens em um palácio? 
900. Onde se lê de um homem chamado "Niger"? 

 
 

RESPOSTAS 
 
851. Ez. 5:1 
852. Rute 4:10 
853. Hab. 3:16 
854. Jer. 7:18; 44:19 
855. At. 27:17 
856. Zac. 3:6 
857. Jer. 38:11,12 
858. Ez. 23:14,15 
859. Luc. 1:42 
860. Tito 1:12 
861. Is. 10:15 
862. Jó 19:20 
863. Prov. 7:11 
864. Jui. 3:23,24 
865. II Crön. 11:15 
866. Gen. 4:13 
867. At. 13:19 
868. Ez. 9:4-7 
869. Núm. 12:1 
870. Esd. 9:5 
871. I Sam. 15:11 
872. II Crön. 35:20,21 
873. Zac. 12:4 
874. Sal. 129:7 
875. I Sam. 5:4 
876. Jui. 3:29 
877. I Cor. 15:33 
878. Esd. 9:3 
879. Lev. 19:27 
880. II Reis 15:17-19 
881. II Sam. 9:6, 12 
882. At. 27:14, 27, 28 
883. Neem. 5:3 
884. Jó 30:3,4 
885. II Crôn. 36:16 
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886. Is. 7:23 
887. Lam. 4:3 
888. I Crôn. 13:7-9 
889. Deut. 22:8 
890. Gên. 47:20-26 
891. II Sam. 6:5 
892. Neem. 13:26 
893. Jer. 39:3, 13 
894. Deut. 22:6 
895. Jui. 13:18 
896. Jó 32:6 
897. I Reis 3:19-21 
898. I Reis 11:15-19 
899. Est. 9:6 
900. At. 13:1 

 
 

 
Perguntas Bíblicas 901 - 950 

 
901. Quem suplicou a um rei que o ouvisse pacientemente? 
902. Onde o Velho Testamento fala de "boas-novas"? 
903. Onde lemos de pranto de avestruz? 
904. Onde o profeta descreve a face do homem tornando-se pálida pelo medo? 
905. Quem descreve nosso Senhor como uma pessoa justa? (Ed. Almeida de 
1944). 

 
906. Qual é o único versículo das Escrituras que fala da cebola? 
907. Onde lemos do fogo que era pouco para aquecer um palácio? 
908. Quem disse à sua esposa: "Deixa-me ir, se não eu te mato"? 
909. Quando uma mulher proferiu maldição por haver sido roubada? 
910. Qual foi o servo que disse: "Não me detenhais!"? 
911. Quem é descrito como tendo raios em sua mão? 
912. Qual foi o erro de Fileto? 
913. Mostre, pelas Escrituras, que os filisteus eram adivinhos. 
914. Onde lemos de um homem que "anda com a perversidade na boca"? 
915. Quem disse a um sacerdote: "Vem conosco e sê tu para nós um pai e um 
sacerdote"? 
916. Qual rei foi comparado a uma raposa? 
917. A quem disse um anjo: "Vai em direção do sul"? 
918. Quando foi operado um milagre às 13 horas? 
919. Onde lemos de sátiros dançando? 
920. Qual dos profetas se refere ao broto da videira? 
921. Qual dos profetas foi vestido de púrpura? 
922. Quando a vida de um prisioneiro foi avaliada em um talento de prata? 
923. Quando dois homens fizeram um pacto num bosque? 
924. No palácio de qual rei havia um quarto especial para o escriba? 
925. Um homem quebrou o pescoço em um acidente e morreu. Quem foi ele? 
926. Quando morreu um falso profeta, poucos meses depois de um profeta 
verdadeiro haver-lhe predito a morte? 
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927. Onde a Bíblia nos fala de uma toalha azul para mesa? 
928. Onde lemos de camelos ajoelhando-se? 
929. Onde na Bíblia lemos de um recém-nascido que não foi envolto em 
faixas? 
930. Onde o Novo Testamento menciona uma escola? 
931. Só uma vez fala o Velho Testamento de "a Escritura". Onde? 
932. Onde, nas Escrituras, lemos de um carro cheio de feixes? 
933. Que versículo das Escrituras fala de pastores dorminhocos? 
934. Qual é o nome do 12° mês do calendário hebraico? 
935. Qual foi o rei que libertou um escravo real antes do fim de um ano? 
936. Qual é o primeiro homem mencionado como tosquiando o seu rebanho? 
937. Onde lemos de uma casa ser raspada? 
938. Onde lemos de um profeta ajudando a disparar uma flecha? 
939. Quem cortava o seu cabelo ao fim de cada ano? 
940. Qual foi o profeta que teve uma visão no "começo de um ano"? 
941. Onde lemos que os abismos se condensaram no meio do mar? 
942. Quando um jovem rei recebeu dois pães como sinal? 
943. Quais são as três qualidades de árvores, cuja sombra nos é dito ser boa? 
944. Qual era o tremendo pecado, cuja punição era a morte, a qual deveria ser 
praticada mesmo pelo irmão contra o irmão, pelo pai contra o filho ou a filha 
ou ainda pelo esposo contra a esposa? 
945. Quem veio a Mileto a chamado de Paulo? 
946. Qual foi o rei que despedaçou uma junta de bois? 
947. Qual foi a cidade construída na Palestina 7 anos antes que a cidade de 
Zoã no Egito? 
948. Onde lemos de 4.000 porteiros? 
949. Como sabemos que um anão era impedido de oficiar como sacerdote em 
Israel? 
950. Quem tentou deter um anjo? 

 
 

RESPOSTAS 
 
901. At. 26:3 
902. Prov. 25:25 
903. Miq. 1:8 
904. Jer. 30:5,6 
905. Mat. 27:24 
906. Núm. 11:5 
907. João 18:15-18 
908. I Sam. 19:17 
909. Jui. 17:2 
910. Gên. 24:56 
911. Hab. 3:4 
912. II Tim. 2:17,18 
913. Is. 2:6 
914. Prov. 6:12 
915. Jui. 18:19 
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916. Luc. 13:32 
917. At. 8:26 
918. João 4:51-53 
919. Is. 13:21 
920. Os. 14:7 
921. Dan. 5:29 
922. I Reis 20:39 
923. I Sam. 23:16-18 
924. Jer. 36:12, 20, 21 
925. I Sam. 4:18 
926. Jer. 28:15-17 
927. Núm. 4:7 
928. Gên. 24:11 
929. Ez. 16:4 
930. At. 19:9 
931. Dan. 10:21 
932. Am. 2:13 
933. Naum 3:18 
934. Est. 9:1 
935. II Reis 25:27-30 
936. Gên. 31:10 
937. Lev. 14:41-43 
938. II Reis 13:15-17 
939. II Sam. 14:26 
940. Ez. 40:1 
941. Êx. 15:8 
942. I Sam. . 10:1-7 
943. Os. 4:13 
944. Deut. 13:6-9 
945. At. 20:17 
946. I Sam. 11:6,7 
947. Núm. 13:22 
948. I Crôn. 23:5 
949. Lev. 21:20 
950. Juí. 13:15,16 

 
 
 

 

 
 
 
Perguntas Bíblicas 951 - 1001 

 
951. Quando foi sugerido que se desse a um profeta, por pagamento de uma 
consulta, um quarto de ciclo de prata? 
952. Qual ó a única passagem na Escritura que menciona quadrilheiros? 953. 
Onde se prediz que as bestas do campo e as aves do céu desfalecerão? 
954. Quem se ocultou no rochedo de Haquila? 
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955. Qual dos profetas faz referências às fendas dos rochedos? 
 
956. Qual foi a mulher que disse: "Deus me deu uma boa dádiva"? 
957. Qual dos profetas predisse que o Monte das Oliveiras seria fendido em 
dois? 
958. Quem eram aqueles cujos filhos foram vendidos aos filhos dos gregos 
pelos tírios e os sidônios? 
959. "Proferes mentira!" Quem disse isto a um profeta? 
960. Onde lemos de "carros pulando"? 
961. Qual é o nome da filha do rei Salomão? 
962. A quem se perguntou: "Podes falar grego"? 
963. De quem lemos que "guardou rebanhos por uma mulher"? 
964. Nomeie os 3 gigantes que moravam em Hebrom. 
965. Qual rei é desdenhosamente descrito como um som? 
966. Qual foi o profeta que dormiu em um sótão? 
967. Onde lemos de um sacerdote professor? 
968. Quais são os 4 homens dos quais se diz que foram menos sábios que 
Salomão? 
969. Onde encontramos as palavras: "Teus filhos, ó Sião, contra teus filhos, ó 
Grécia"? 
970. Onde está predito que os homens semearam trigo e ceifaram espinhos? 
971. Quem confessou que se tornou pesado a si mesmo? 
972. Quem disse: "A mesa do Senhor é desprezível"? 
973. Onde se lê que o correio foi zombado? 
974. Quem derramou água numa bacia? 
975. Quando foram justiçados 10 irmãos na mesma forca? 
976. Quando foi ferido um profeta a seu próprio pedido? 
977. Quando 4 homens rasparam sua própria cabeça? 
978. Onde a Bíblia fala de derramar leite? 
979. Quando foi um profeta proibido de se casar? 
980. Onde lemos que uma parede caiu sobre 27.000 soldados? 
981. Quem é o primeiro homem descrito como pregador? 
982. Onde se menciona pregação em grande auditório? 
983. De quem se profetizou que Mênfis os sepultaria? 
984. Qual é o profeta que menciona 9 diferentes pedras preciosas em um só 
versículo? 
985. Quando foi ordenado a um profeta que quebrasse, como sinal, uma botija 
de barro? 
986. Quem predisse que o rei do Sul seria movido com cólera? 
987. Qual foi o profeta que se referiu à luta de Jacó com um anjo? 
988. Onde lemos de "plantar os céus"? 
989. Quando um profeta se recusou a Ir para casa com um rei? 
990. Qual foi o sacerdote hebreu que construiu um altar de acordo com um 
modelo pagão? 
991. Onde penduraram os gamaditas os seus escudos? 
992. Qual foi a única mulher que cavalgou um jumento albardado? 
993. Qual foi a nação da qual se diz haver posto o seu ninho entre as estrelas? 
994. Onde se diz que o junco não pode crescer em qualquer parte, exceto no 
lamaçal? 
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995. Onde lemos do dragão que está no mar? 
996. Quem declarou ter o coração quebrantado por causa do Senhor? 
997. Qual foi o pecado revelado pelo barulho de animais mudos? 
998. Quais são aqueles de quem se diz que pereceram em EnDor? 
999. Onde lemos de 50.000 camelos capturados na guerra? 
1000. Onde, nas Escrituras, ocorre a frase: "E conhecereis o meu apartamento 
(separação)"? 
1001. Qual foi o profeta que se referiu ao povo com "limpeza de dentes"? 

 
 

RESPOSTAS 

951. I Sam. 9:8 

952. At. 16:35, 38 
953. Os. 4:3 
954. I Sam. 23:19 
955. Is. 2:21 
956. Gên. 30:20 
957. Zac. 14:4 
958. Joel 3:4-6 
959. Jer. 43:2 
960. Naum 3:2 
961. I Reis 4:11 
962. At. 21:37 
963. Os. 12:12 
964. Núm. 13:22 
965. Jer. 46:17 
966. I Reis 17:19 
967. II Crôn. 15:3 
968. I Reis 4:31 
969. Zac. 9:13 
970. Jer. 12:13 
971. Jó 7:20 
972. Mal. 1:7 
973. II Crôn. 30:6, 10 
974. João 13:5 
975. Est. 9:13,14 
976. I Reis 20:37 
977. At. 21:23-27 
978. Jó 10:10 
979. Jer. 16:1,2 
980. I Reis 20:30 
981. II Ped. 2:5 
982. Sal. 40:9 
983. Os. 9:6 
984. Ez. 28:13 
985. Jer. 19:1,10 
986. Dan. 11:11 
987. Os. 12:4 
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988. Is. 51:16 
989. I Reis 13:7,8 
990. Reis 16:10-12 
991. Ez. 27:11 
992. II Reis 4:22-25 
993. Ob. 4 
994. Jó 8:11 
995. Is. 27:1 
996. Jer. 23:9-15 
997. I Sam. 15:14,15 
998. Sal. 83:10 
999. I Crôn, 5:21 
1000. Núm. 14:34 
1001. Am. 4:6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




