
Dinâmicas Bíblicas para Encontros de Jovens e 
Adolescentes 
 
1. Espada para o ar 

Os participantes se posicionam com a bíblia para o alto, o 
apresentador cita a referência bíblica e ao seu sinal os participantes 
deverão encontrar o texto na bíblia. Ganha quem encontrar e ler 
primeiro. 

  

2. Qual é o versículo (Com mímica) 

O líder entrega um versículo para o participante e este terá um tempo 
para fazer sua equipe adivinhar qual é o versículo fazendo mímica. 

  

3. Qual é o versículo (Desafio bíblico com imagens) 

Mostre imagens para ajudar o participante a descobrir qual é o 
versículo. Estipule um tempo para que o participante adivinhe. 

  

Você conhece o Desafio Bíblico com imagens Qual é o Versículo? 

É um jogo onde o desafio é descobrir o versículo através do 
significado das imagens. Clique na imagem abaixo para mais 
detalhes. 
 
 

4. Qual é o versículo (Desafio bíblico desenhando no quadro 
branco) 

Mostre o versículo para o participante, este terá de ajudar as pessoas 
a descobrirem qual é o versículo desenhando dicas no quadro. 
Ganha o participante que tiver o maior número de versículos 
decifrados. 

 

  



5. Desafio bíblico (Perguntas bíblicas) 

Elabore algumas perguntas bíblicas e coloque-as dentro de uma 
caixa. Organize o grupo em círculo, coloque uma música, peça para 
que passem a caixa. Quando a música parar, peça para que a pessoa 
que estiver com a caixa tire uma pergunta e responda. 

  
6. Torneio bíblico (Perguntas bíblicas) 

O ideal é fazer como um grande torneio com eliminatórias. Prepare 
as eliminatórias do torneio com primeira fase, segunda fase, seminal 
e final. Os participantes vão se enfrentando e sendo eliminados até 
que sobrem apenas dois. Um será o campeão. 

Escolha um livro para elaborar as perguntas bíblicas. Divulgue a data 
do torneio para os participantes para que se preparem lendo e 
estudando o livro com antecedência. 

Uma boa ideia é aumentar o nível das perguntas conforme as fases 
do torneio forem passando. 

As dinâmicas aqui apresentadas, podem ser utilizadas durante as 
etapas do torneio bíblico. 

 
7. Complete o versículo 

Escreva alguns versículos bíblicos em pedaços de papel e coloque-
os dentro de uma caixa, coloque uma música, peça para que passem 
a caixa. Quando a música parar peça para que a pessoa que estiver 
com a caixa tire um versículo e complete-o. 

Outra ideia, é separar os versículos em duas caixas: Antigo 
Testamento e Novo Testamento. Os participantes escolhem a caixa, 
tiram o versículo e completam. 

  

 
 
 
 
 



8. Disputa de versículos memorizados 

Pode ser feito como no modelo do torneio bíblico, com eliminatórias 
e fases. 

Ganha quem tiver o maior número de versículos bíblicos 
memorizados. 

 9. Onde está na Bíblia? 

O líder cita o versículo sem referência, o participante terá de dizer 
onde está na bíblia, livro, capítulo e versículo. 

No formato de um torneio, pode ser estipulado um número de pontos 
para quem souber o livro e quem souber livro e versículo. Exemplo: 
Livro vale 5 pontos; livro, capítulo e versículo 10 pontos. 

Para que todos tenham a chance de responder, entregue folhas de 
papel e caneta. Os participantes deverão escrever suas respostas 
(livro, capítulo e versículo) e mostrar a todos. 

 
10. Onde está o versículo? 

O versículo é lido, mas a referência não é citada. Os participantes, 
posicionados e com a Bíblia para o alto, ao sinal do mestre, deverão 
encontrar o texto lido. Ganha quem encontrar primeiro. 

Essa dinâmica é uma variação de espada para o ar. 

  

11. Quem disse? 

O líder cita o versículo, e o participante terá de dizer quem disse, 
quem é o autor. 

Exemplo: 

Líder: Quem disse “Posso todas as coisas em Cristo que me 
fortalece”? 

Participante: Paulo. 

 12. Quiz bíblico 



São perguntas com alternativas a, b, c para resposta, onde um item 
está correto. 

Exemplo: 

Que apóstolo curava os enfermos com sua sombra? 

a. João 

b. Pedro 

c. Paulo 

Resposta: Pedro (Atos 5:15-16) 

 Elabore as perguntas com antecedência e divirta-se com seu grupo 
de jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Jogue o dado e responda 



Confeccione um dado grande, com aproximadamente 30x30cm. 

Elabore 6 perguntas bíblicas. Providencie 6 folhas de papel, em um 
lado escreva a pergunta, do outro lado um número de 1 a 6, cole-as 
na parede com o número para cima. 

As crianças, adolescentes ou jovens jogam o dado e respondem à 
pergunta correspondente ao número sorteado.  

Outra maneira de jogar com o dado é preparando 6 caixas, em cada 
caixa cole um número de 1 a 6. Em cada caixa coloque 5 ou mais 
perguntas, depende do número de participantes e o quanto deseja 
jogar. O participante joga o dado e tira uma pergunta da caixa 
correspondente para responder. 

Divida as perguntas das caixas da seguinte maneira: 

Caixa 01 – Novo Testamento 

Caixa 02 – Antigo Testamento 

Caixa 03 – Pentateuco 

Caixa 04 – Evangelhos 

Caixa 05 – Quem fez? 

Caixa 06 – Quem disse? 

  

14. Monte o versículo 

Escreva o versículo com referência em uma cartolina, em seguida 
recorte-o em várias partes. Entregue as partes para os participantes, 
pode ser dupla ou trio. Dê um tempo para que montem o versículo. 

 

 

  

15. Jogo da memória 

Faça um círculo com todos os participantes. 



Escolha quem vai começar. 

O primeiro participante diz o nome de um personagem, o segundo 
diz o do primeiro e o seu, o terceiro diz o do primeiro, do segundo e 
o seu, o quarto participante diz o do primeiro, o do segundo, o do 
terceiro e o seu, etc. 

Exemplo: O primeiro participante diz: João; o segundo diz: João, 
Pedro; o terceiro: João, Pedro, Abraão; o quarto: João, Pedro, 
Abraão, Davi. Etc. 

O jogo da memória pode ser feito com os livros da bíblia ou com 
personagens bíblicos. Perde quem não souber mais um livro ou 
personagem, ou quem errar a sequência. Ganha quem ficar por 
último. 

  
16. Bible Songs 

Distribua versículos entre os grupos e estipule um tempo para que 
façam do versículo uma canção. Pode ser uma paródia. 

Passado o tempo estipulado para a realização da atividade, os 
grupos devem apresentar-se. 

  

 


