
   
 

   
 

 

Nome: _______________________________________ 

Atividades para nosso primeiro encontro virtual 

Vamos relembrar o que já aprendemos com a Palavra do Senhor? Que tal encarar um 

desafio? Espero que vocês acertem todas as perguntas. 😊 Vamos lá! � 

Aprenda mais sobre a Bíblia e divirta-se! 

1. Onde Jesus nasceu? 

a) Jerusalém 

b) Belém 

c) Canaã 

Dica: Mateus 2:1 

2. No momento em que Jesus foi crucificado, chegando o momento em que ele ia morrer, 

então Ele clamou em voz bem alta as palavras em hebraico: Eli, Eli, lamá sabactâni.  

Pergunta: como é essa frase em português? Peça aos seus pais, avós ou tios para explicar 

por que Deus abandonou Jesus na cruz.  

Resposta: _________________________________________________________________ 

Dica: Mateus 27:46 

3. Quem traiu Jesus? 

a) Judas 

b) Pedro 

c) Paulo 

d) Bartolomeu 

Dica: Marcos 14:10 

4. Quem negou a Jesus 3 vezes? 

a) Judas 

b) Pedro 

c) Paulo 

d) Lucas 



   
 

   
 

Dica: Marcos 14: 66-72 

5. Complete a frase de Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade, ….” 

Resposta: __________________________________________________________________ 

Dica: João 14:6 

6. Discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus? Peça aos pais, avós ou tios para explicar 

o versículo 29 � 

Resposta: __________________________________________________________________ 

Dica: Tomé – João 20: 19-31 

7. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus depois da sua ressurreição? 

Resposta: __________________________________________________________________ 

Dica: João 20: 11-18 

8. Como Jesus tratava as crianças? 

a) Jesus não mencionou nada sobre as crianças na bíblia 

b) Jesus não tinha tempo para as crianças, então, pedia aos discípulos para mantê-las longe 

c) Jesus as tratava bem, pegava no colo e as abençoava, mostrando a importância que 

tinham no Reino de Deus 

Dica: Marcos 10:13-16 

9. Qual o profeta que foi engolido por um grande peixe? 

a) João 

b) Jonas 

c) Isaías 

Dica: Jonas 1:1-17 

10. O que acontece se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu 

coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos? 

a) Ficarei famoso 

b) Serei salvo 

c) Nada 

d) Ganharei um presente dos meus pais 

Dica: Romanos 10:9 


