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101 Contradições na Bíblia 

1. Quem incitou Davi a contar os homens de combate 

de Israel? 

Deus  (2 Samuel 24: 1) 

Satanás (I Crônicas 2 1:1) 

 

2. Nessa contagem quantos homens de aptos a 

combate foram encontrados em Israel? 

Oitocentos mil homens (2 Samuel 24:9) 

Um milhão e cem mil homens (I Crônicas 21:5) 

 

3. Quantos homens combatentes foram encontrados 

em Judá? 

Quinhentos mil (2 Samuel 24:9) 

Quatrocentos e setenta mil (I Chronicles 21:5) 

 

4. Deus enviou seu profeta para ameaçar David com 

quantos anos de fome? 

Sete (2 Samuel 24:13) 

Três (I Cronicass 21:12) 

 

5. Quantos anos tinha Acazias quando começou 

a reinar sobre Jerusalém? 

Vinte e dois (2 Reis 8:26) 
Quarenta e dois (2 Crônicas 22:2) 
 
6. Qual era a idade de Joaquim, quando se tornou rei 

de Jerusalém? 

• Dezoito (2 Reis 24: 8) 
• Oito (2 Crônicas 36: 9) 
 



 

7. Quanto tempo ele governou sobre Jerusalém? 

• Três meses (2 Reis 24: 8) 
• Três meses e dez dias (2 Crônicas 36: 9) 
 
8. O chefe dos valentes de Davi, levantando sua lança  

matou quantos homens ao mesmo tempo? 

• Oitocentos (2 Samuel 23: 8) 
• Trezentos (I Crônicas 11: 11) 
 
9. Quando Davi levou  a Arca da Aliança a Jerusalém? 

Antes de derrotar os filisteus ou depois? 

• Depois (2 Samuel 5 e 6) 
• Antes de (I Crônicas 13 e 14) 
 
10. Quantos pares de animais limpos que Deus disse a 

Noé para levar para o Arca? 

• Dois (Gênesis 6:19, 20) 
• Sete (Gênesis 7: 2). Mas, apesar desta última instrução 
apenas dois pares entrou na arca (Gênesis 7: 8-9) 
 
11. Quando Davi derrotou o rei de Saba, quantos 

cavaleiros que ele capturou? 

• Um mil e setecentos (2 Samuel 8: 4) 
• Sete mil (I Crônicas 18: 4) 
 
12. Quantos carros para cavalos  Salomão tinha? 

• Quarenta mil (I Reis 4:26) 
• Quatro mil (2 Crônicas 9:25) 
 
13. Em que ano do reinado do rei Asa, Baasa, rei de Israel 

morreu? 

• Vigésimo e sexto (I Reis 15:33 - 16: 8) 
• Ainda vivo no trigésimo sexto ano (2 Crônicas 16: 1) 
 



 

14. Quantos superintendentes Salomão nomeou para o 

trabalho de construção do templo? 

• Três mil e seiscentos (2 Crônicas 2: 2) 
• Três mil trezentos (I Reis 5:16) 
 
15. Salomão construiu um local que continha qual 

número de banhos? 

• Dois mil (1 Reis 7:26) 
• Mais de três mil (2 Crônicas 4: 5) 
 
16. Dos israelitas que foram libertados do cativeiro 

babilônico, quantos foram os filhos de Pahrath-Moab? 

• Dois mil oitocentos e doze (Esdras 2: 6) 
• Dois mil oitocentos e dezoito (Neemias 7:11) 
 
17. Quantos foram os filhos de Zatu? 

• novecentos e quarenta e cinco (Esdras 2: 8) 
• Oitocentos e quarenta e cinco (Neemias 07:13) 
18. Quantos foram os filhos de Azgade? 

• Mil 222 (Esdras 2:12) 
• Dois mil 322 (Neemias 7:17) 
 
19. Quantos eram os filhos de Adin? 

• Quatrocentos e cinquenta e quatro (Esdras 2:15) 
• Seiscentos e cinquenta e cinco (Neemias 7:20) 
 
20. Quantos foram os filhos de Hasum? 

• Duzentos e vinte e três (Esdras 2:19) 
• Trezentos e vinte e oito (Neemias 07:22) 
 
21. Quantos eram os filhos de Betel e Ai? 

• Duzentos e vinte e três (Esdras 2:28) 
• Cento e vinte e três (Neemias 07:32) 
 



 

22. Esdras 2:64 e Neemias 7:66 concordam que o número 

total de todo o conjunto foi 42.360. No entanto, os 

números não somam qualquer coisa perto disso. Os 

totais obtidos a partir de cada livro é como se segue: 

• 29.818 (Esdras) 
• 31.089 (Neemias) 
 
23. Quantos cantores acompanharam a campanha? 

• Duzentos (Esdras 2:65) 
• Duzentos e quarenta e cinco (Neemias 7:67) 
 
24. Qual era o nome da mãe Rei Abijahs? 

• Micaías, filha de Uriel de Gibeá (2 Crônicas 13: 2) 
• Maaca, filha de Absalão (2 Crônicas 11:20) Absalão, porém, 
teve apenas uma filha, cujo nome era Tamar (2 Samuel 
14:27) 
 
25. Será que Josué e os israelitas capturararam 

Jerusalém? 

• Sim (Josué 10:23, 40) 
• Não (Josué 15:63) 
 
26. Quem foi o pai de José, marido de Maria? 

• Jacó (Mateus 1:16) 
• Inferno (Lucas 3:23) 
 
27. Jesus descende a partir de qual o filho de Davi? 

• Salomão (Mateus 1: 6) 
• Natan (Lucas 3: 31) 
 
28. Quem era o pai de Salatiel? 

• Jeconias (Mateus 1:12) 
• Neri (Lucas 03:27) 
 



 

29. Qual filho de Zorobabel era um antepassado de Jesus 

Cristo? 

• Abiud (Mateus 1: 13) 
• Rhesa (Lucas 03:27) Mas os sete filhos de Zorobabel são os 
seguintes: 1.Meshullam 2,.Ananias, 3. Hashubah, 4 Ohel, 
5.Berechiah, 6. Hasadias, 7. Hesede (I Crônicas 3:19, 20). Os 
nomes Abiud e Resa não se encaixam em qualquer maneira 
nessa lista. 
 
30. Quem foi o pai de Uzias? 

• Jorão (Mateus 1: 8) 
• Amazias (2 Crônicas 26: 1) 
 
31. Quem foi o pai de Jeconias? 

• Josias (Mateus 1:11) 
• Jeholakim (I Crônicas 3:16) 
 
32. Quantas gerações se pasaram desde o exílio 

babilônico, até que Cristo? 

• Mateus diz catorze (Mateus 1:17) 
• Mas uma contagem cuidadosa das gerações revela apenas 
treze (ver Mateus 1: 12-16) 
 
33. Quem foi o pai de Selá? 

• Cainan (Lucas 3: 35-36) 
• Arfaxad (Gênesis II: 12) 
 
34. Foi João Batista, Elias que estava para vir? 

• Sim (Mateus II: 14, 17: 10-13) 
• Não (João 1: 19-21) 
 
35. Será que Jesus herdará o trono de Davi? 

• Sim. Então disse o anjo (Lucas 1:32) 
• Não, uma vez que ele é um descendente de Joaquim (ver 
Mateus 1: I 1, I Crônicas 3:16). E Joaquim, foi amaldiçoado 



 

por Deus, para que nenhum de seus descendentes 
podudessem sentar-se no trono de Davi (Jeremias 36:30) 
 
36. Jesus entrou em Jerusalém montado em quantos 

animais? 

• Um jumento (Marcos 11: 7; cf Lc 19: 3 5). E trouxeram a 
Jesus o jumentinho e lançaram suas vestes sobre ele; e ele 
estava sentado sobre ele. 
• Dois - um jumento e uma jumenta (Mateus 21: 7). Eles 
trouxeram a jumenta e o  jumentinho e puseram as suas 
vestes sobre eles e ele sentou-se neles. 
 
37. Como é que Simão Pedro descobriu que Jesus era o 

Cristo? 

• Por uma revelação do céu (Mateus 16:17) 
• Seu irmão André disse a ele (João 1:41) 
 
38. Onde Jesus conheceu Simão Pedro e André? 

• À beira-mar na Galiléia (Mateus 4: 18-22) 
• Nas margens do rio Jordão (João 01:42). Depois disso, 
Jesus decidiu partir para a Galiléia (João 1:43) 
 
39. Quando Jesus encontrou Jairo ela a filha de Jairo já 

estava morta? 

• Sim. Mateus (9:18) cita-o dizendo: Minha filha acaba de 
morrer. 
• Não. Marcos 05:23 cita-o dizendo: Minha filha está a ponto 
de morrer. 
 
40. Será que Jesus permitiu seus discípulos a formarem 

um grupo em sua viagem? 

• Sim (Marcos 6: 8) 
• Não (Mateus 10: 9; Lucas 9: 3) 
 



 

41. Será que Herodes pensava que Jesus era João 

Batista? 

• Sim (Mateus 14: 2; Marcos 6:16) 
• Não (Lucas 9: 9) 
 
42. Será que João Batista reconheceu Jesus antes de seu 

batismo? 

• Sim (Mateus 3: 13-14) 
• Não (João 1: 32,33) 
 
43. Será que João Batista reconheceu Jesus depois de 

seu batismo? 

• Sim (João 1:32, 33) 
• Não (Mateus 11: 2) 
 
44. De acordo com o Evangelho de João, o que Jesus 

disse sobre o que leva o seu próprio testemunho? 

• Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho 
não é verdadeiro (João 5: 3 1) 
• Mesmo que eu testemunhe de mim mesmo, o meu 
testemunho é verdadeiro (João 8:14) 
 
45. Quando Jesus entrou em Jerusalém que ele purificou 

o templo nesse mesmo dia? 

• Sim (Mateus 21:12) 
• Não. Ele entrou no templo e olhou em volta, mas por que era 
muito tarde que ele não fez nada. Em vez disso, ele foi para 
Betânia para passar a noite e voltou pela manhã seguinte 
para purificar o templo (Marcos 1: 1- 17) 
 
46. Os Evangelhos dizem que Jesus amaldiçoou uma 

figueira. Será que a árvore murchou de uma vez? 

• Sim. (Mateus 21:19) 
• Não. Ela secou durante a noite (Macos 2: 20) 



 

 
47. Será que Judas beijou Jesus? 

• Sim (Mateus 26: 48-50) 
• No. Judas não podia chegar perto o suficiente de Jesus para 
beijá-lo (João 18: 3-12) 
 
48. O que Jesus disse sobre a negação de Pedro? 

• O galo não cantará até que me tenhas negado três vezes 
(João 13:38) 
• Antes que o galo cante duas vezes me negarás três vezes 
(Marcos 14:30). Quando o galo cantou uma vez, as três 
negações ainda não estavam completas (ver Marcos 14:72). 
Por isso a predição (A) falhou. 
 
49. Será que Jesus carregou a sua cruz? 

• Sim (João 19:17) 
• Não (Mateus 27: 31-32) 
 
50. Jesus morreu antes que o véu do templo se rasgasse? 

• Sim (Mateus 27: 50-51; Marcos LS: 37-38) 
• Não. Após o véu ter se rasgado, então Jesus clamando com 
grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito! 
E, havendo dito isto, deu seu último suspiro (Lucas 23: 45-46) 
 
51. Jesus disse secretamente alguma coisa? 

• Não, eu não disse nada em segredo (João 18:20) 
• Sim. Ele falou com eles (as pessoas) sem parábolas, mas 
em particular aos seus próprios discípulos explicou tudo 
(Marcos 4:34). Os discípulos perguntaram-lhe Por que lhes 
falas em parábolas? Ele disse: A vós é dado conhecer os 
mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dada 
(Mateus 13: 1 0-11) 
 
52. Onde estava Jesus na sexta hora no dia da 

crucificação? 



 

• Na cruz (Marcos 15:23) 
• No tribunal de Pilatos (João 19:14) 
 
53. Os Evangelhos dizem que dois ladrões foram 

crucificados juntamente com Jesus. Será que os dois 

ladrões zombaram Jesus? 

• Sim (Marcos 15:32) 
• Não. Um deles zombou de Jesus, o outro defendeu Jesus 
(Lucas 23:43) 
 
54. Será que Jesus ascendeu ao Paraíso no mesmo dia da 

crucificação? 

• Sim. Ele disse ao ladrão que o defendeu, hoje estarás 
comigo no paraíso (Lucas 23:43) 
• Não. Ele disse a Maria Madalena, dois dias depois, eu ainda 
não subi ao Pai (João 20:17) 
 
55. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, ele viu 

uma luz e ouviu uma voz. Será que aqueles que estavam 

com ele ouviram a voz? 

• Sim (Atos 9: 7) 
• Não (Atos 22: 9) 
 
56. Quando Paulo viu a luz que ele caiu no chão. Será que 

seus companheiros de viagem também cairam no chão? 

• Sim (Atos 26:14) 
• Não (Atos 9: 7) 
 
57. Será que a voz  indicou o local que deveria Paulo 

fazer? 

• Sim (Atos 26: 16-18) 
• Não. A voz ordenou Paulo para ir para a cidade de Damasco 
e lá ele seria instruido sobre o que ele deveria fazer. (Atos 9: 
7; 22: 10) 



 

 
58. Quando os israelitas habitavam em Shittin eles 

cometeram adultério com as filhas dos moabitas. Deus 

feriu os com uma praga. Quantas pessoas morreram com 

a peste? 

• Vinte e quatro mil (Números 25: 1 e 9) 
• Vinte e três mil (I Coríntios 10: 8) 
 
59. Quantos membros da casa de Jacó foram para o 

Egito? 

• Setenta almas (Gênesis 4 e 27) 
• Setenta e cinco almas (Atos 7:14) 
 
60. O que Judas fez com o dinheiro de sangue que ele 

recebeu por trair Jesus? 

• Ele comprou um campo (Atos 1: 18) 
• Ele jogou tudo isso para dentro do templo e foi embora. Os 
sacerdotes não podiam colocar o dinheiro de sangue para o 
tesouro do templo, por isso eles usaram no para comprar um 
campo para enterrar estranhos (Mateus 27: 5) 
 
61. Como é que Judas morreu? 

• Depois que ele jogou o dinheiro para dentro do templo ele foi 
embora e se enforcou (Mateus 27: 5) 
• Depois que ele comprou o campo com o preço de sua má 
ação, ele caiu de cabeça e abriu se no meio e todas as suas 
entranhas se derramaram (Atos 1:18) 
 
62. Por que o campo foi chamado Campo de Sangue? 

• Porque os sacerdotes comparam no com o dinheiro de 
sangue (Mateus 27: 8) 
• Por causa da morte sangrenta de Judas nele (Atos 1:19) 
 
63. Quem é um resgate por quem? 



 

• O Filho do Homem veio ... para dar a sua vida em resgate 
por muitos (Marcos 10:45). Jesus Cristo, que Se deu em 
resgate por todos ... (I Timóteo 2: 5-6) 
• O iníquo é resgate para o justo, e os infiéis para os retos 
(Provérbios 21:18) 
 
64. É a lei de Moisés útil? 

• Sim. Toda a Escritura é ... rentável ... (2 Timóteo 3:16) 
• Não. . . . Um mandamento anterior é posto de lado por 
causa da sua fraqueza e inutilidade ... (Hebreus 7:18) 
 
65. Qual foi a expressão exacta escrita na cruz na cruz? 

• Este é Jesus, o Rei dos judeus (Mateus 27:37) 
• O Rei dos Judeus (Marcos 15:26) 
• Este é o Rei dos judeus (Lucas 23:38) 
• Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus (João 19:19) 
 
66. Será que Herodes queria matar João Batista? 

• Sim (Mateus 14: 5) 
• Não. Foi Herodias, mulher de Herodes, que queria matá-lo. 
Mas Herodes sabia que ele era um homem justo e manteve-o 
seguro (Marcos 6:20) 
 
67. Quem foi o décimo discípulo de Jesus na lista de 

doze? 

• Tadeu (Mateus 10: 1-4; Marcos 03:13 -19) 
• Judas, filho de Tiago é o nome correspondente no 
evangelho de Lucas (Lucas 6: 12-16) 
 
68. Jesus viu um homem que trabalhava no escritório dos 

cobradores de impostos e o chamou para ser seu 

discípulo. Qual era o nome dele? 

• Mateus (Mateus 9: 9) 
• Levi (Marcos 2:14; Lc 5:27) 
 



 

69. Jesus foi crucificado no dia antes da refeição da 

Páscoa ou o dia seguinte? 

• Depois (no dia seguinte) (Marcos 14: 12-17) 
• Antes. Antes da festa da Páscoa (João 1) Judas saía à noite 
(João 13:30). Os outros discípulos pensaram que ele estava 
saindo para comprar suprimentos para se preparar para a 
refeição da Páscoa (João 13:29). Quando Jesus foi preso, os 
judeus não entraram no tribunal de Pilatos para o julgamento  
porque queriam ficar limpos para comer a Páscoa (João 
18:28). Quando a sentença foi pronunciada contra Jesus, que 
era cerca da hora sexta no dia da preparação para a Páscoa 
(João 19:14) 
 
70. Jesus orou ao Pai para evitar a crucificação? 

• Sim. (Mateus 26:39; Marcos 14:36; Lucas 22:42) 
• Não. (João 12:27) 
 

71. Nos evangelhos que dizem que Jesus orou para evitar 

a cruz, quantas vezes ele se afastou de seus discípulos a 

orar? 

• Três (Mateus 26: 36-46 e Marcos 14: 32-42) 
• Uma. Nenhuma abertura é deixada por mais duas vezes. 
(Lucas 22: 39-46) 
 
72. Mateus e Marcos concordam que Jesus foi e orou três 

vezes. Quais foram as palavras da segunda oração? 

• Marcos não dá as palavras, mas ele diz que as palavras 
eram as mesmas que a primeira oração (Marcos 14: 3 9) 
• Mateus nos dá as palavras, e podemos ver que elas não são 
as mesmas que no primeira (Mateus 26:42) 
 
73. O que o centurião disse quando Jesus morreu? 

• Certamente este homem era inocente (Lucas 23:47) 



 

• Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus (Marcos 
15:39) 
 
74. Quando Jesus disse Meu Deus, meu Deus, por que me 

desamparaste? em que língua ele fala? 

• Hebraico: as palavras são Eloi, Eloi .. (Mateus 27:46) 
• Aramaico: as palavras são Eloi, Eloi .. (Marcos 15:34) 
 
75. De acordo com os evangelhos, quais foram as últimas 

palavras de Jesus antes de morrer? 

• Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito! (Lucas 23:46) 
• "Está consumado" (João 19:30) 
 
76. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, curou o servo 

de um centurião. Será que o centurião veio pessoalmente 

para solicitar Jesus para isso? 

• Sim (Mateus 8: 5) 
• Não. Ele enviou alguns anciãos dos judeus e seus amigos 
(Lucas 7: 3,6) 
 
77. 

• Adão foi dito que, se e quando ele come o fruto proibido que 
ele iria morrer no mesmo dia (Gênesis 2:17) 
• Adão comeu o fruto e passou a viver até uma idade madura 
de 930 anos (Genesis 5: 5) 
 
 
78. 

• Deus decidiu que o tempo de vida dos seres humanos será 
limitado a 120 anos (Gênesis 6: 3) 
• Muitas pessoas nascidas depois  viveram mais tempo do 
que 120. Arfaxade viveu 438 anos. Seu filho Selá viveu 433 
anos. Seu filho Eber viveu 464 anos, etc. (Gênesis 11: 12-16) 
 
79. Além de Jesus teve mais alguém que subiu ao céu? 



 

• Não (João 3:13) 
• Sim. E Elias subiu ao céu num redemoinho (2 Reis 2:11) 
 
80. Quem era o sumo sacerdote quando Davi entrou na 

casa de Deus e comeu os pães da proposição? 

• Abiatar (Marcos 2:26) 
• Aimeleque, o pai de Abiatar (I Samuel 1: 1; 22:20) 
 
81. Foi o corpo de Jesus envolto em especiarias antes do 

enterro, de acordo com os costumes de sepultamento 

judaicos? 

• Sim e seus discípulos testemunharam seu enterro (João 19: 
39-40) 
• Não. Jesus estava simplesmente envolto em uma mortalha 
de linho. Em seguida, as mulheres compraram e prepararam 
especiarias para que pudessem ir e ungi-lo [a Jesus) (Marcos 
16: 1) 
 
82. Quando as mulheres compram as especiarias? 

• Depois de passado o sábado (Marcos 16: 1) 
• Antes do sábado. As mulheres prepararam especiarias e 
ungüentos. Em seguida, no sábado repousaram, conforme o 
mandamento (Lucas 23:55 a 24: 1) 
 
83. Em que hora do dia que as mulheres visitaram o 

túmulo? 

• Perto do amanhecer (Mateus 28: 1) 
• Quando o sol tinha nascido (Marcos 16: 2) 
 
84. Qual era a finalidade para a qual as mulheres foram ao 

sepulcro? 

• Para ungir o corpo de Jesus com especiarias (Marcos 16: 1; 
Lucas 23:55 a 24: 1) 



 

• Para ver o túmulo. Nada sobre especiarias aqui (Mateus 28: 
1) 
• Por nenhuma razão especificada. Neste evangelho a 
embalagem com especiarias tinha sido feita  antes do sábado 
(João 20: 1) 
 
85. Uma grande pedra foi colocada na entrada do túmulo. 

Onde estava a pedra quando as mulheres chegaram? 

• Elas viram que a pedra foi rolada para trás (Marcos 16: 4) E 
acharam a pedra removida do sepulcro (Lucas 24: 2) Elas 
viram que a pedra tinha sido tirada do túmulo (João 20: 1) 
• À medida que as mulheres se aproximaram, um anjo desceu 
do céu, rolou a pedra, e conversou com as mulheres. Mateus 
fez as mulheres testemunharem o rolamento espetacular 
longe da pedra (Mateus 28: 1-6) 
 
86. Alguém disse às mulheres o que aconteceu com o 

corpo de Jesus? 

• Sim. Um jovem com uma túnica branca (Marcos 16: 5). 
Dois homens ... com vestes resplandecentes mais tarde 
descritos como anjos (Lucas 24: 4 e 24:23). Um anjo - aquele 
que rolou a pedra (Mateus 16: 2). Em cada caso, as mulheres 
foram informadas de que Jesus tinha ressuscitado dos mortos 
(Mateus 28: 7; Marcos 16: 6; Lucas 24: 5 nota de rodapé) 
• Não. Maria não encontrou ninguém e voltou dizendo: 
Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o 
puseram (João 20: 2) 
 
87. Quando Maria Madalena teve o primeiro encontro com 

Jesus ressuscitado? E como ela reagiu? 

• Maria e as outras mulheres encontraram Jesus no caminho 
de volta a partir de sua primeira e única visita ao túmulo. Elas 
prostraram se a seus pés eo adoraram (Mateus 28: 9) 
• Em sua segunda visita ao túmulo Maria encontrou Jesus do 
lado de fora do túmulo. Quando viu Jesus, ela não o 



 

reconheceu. Ela confundiu-o com o jardineiro. Ela ainda 
pensava que o corpo de Jesus foi colocado  em algum lugar e 
estranho e ela exige saber onde. Mas quando Jesus disse seu 
nome ela imediatamente o reconheceu e chamou-o mestre. 
Jesus disse-lhe: Não me toque ... (João 20:11 a 17) 
 
88. Qual foi a instrução de Jesus aos seus discípulos? 

• Diga aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me 
verão (Mateus 2 8: 10) 
• Vá a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e 
vosso Pai, meu Deus e vosso Deus (João 20:17) 
 
89. Quando os discípulos voltaram para a Galiléia? 

• Imediatamente, porque quando eles viram Jesus na Galiléia 
alguns duvidaram (Mateus 28:17). Este período de incerteza 
não deveria persistir 
• Depois de pelo menos 40 dias. Naquela noite, os discípulos 
ainda estavam em Jerusalém (Lucas 24: 3 3). Jesus apareceu 
para eles e disse-lhes, ficai na cidade até que sejais 
revestidos de poder do alto (Lucas 24:49). Ele estava 
aparecendo-lhes durante quarenta dias (Atos 1: 3), e ordenou-
lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que 
esperassem a promessa ... (Atos 1: 4) 
 
90. A quem os midianitas venderam José? 

• Para os ismaelitas (Gênesis 37:28) 
• Para Potifar, oficial de Faraó (Gênesis 37:36) 
 
91. Quem trouxe José para o Egito? 

• Os ismaelitas compraram José e, em seguida, levaram José 
para o Egito (Gênesis 37:28) 
• Os midianitas tinham-o vendido no Egito (Gênesis 37:36) 
• José disse a seus irmãos que eu sou seu irmão, José, a 
quem vendestes para o Egito (Gênesis 45: 4) 
 



 

92. Será que Deus mudou de idéia? 

•Sim. A palavra do Senhor veio a Samuel: Arrependo-me de 
ter feito Saul rei ... (I Samuel 15:10 a 11) 
• Não. Deus não mente ou se arrepende; pois ele não é um 
homem, para que se arrependa (I Samuel 15:29)  
Sim. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei 
sobre Israel (I Samuel 15:35). Observe que as três citações 
acima são todas do mesmo capítulo do mesmo livro! Além 
disso, a Bíblia mostra que Deus se arrependeu em diversas 
outras ocasiões: 
Eu. O Senhor arrependi-me de ter feito o homem (Gênesis 6: 
6) 
Lamento que Eu fiz eles (Gênesis 6: 7) 
. E o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de 
fazer ao seu povo (Êxodo 32:14). 
 
93. A Bíblia diz que para cada milagre Moisés e Arão 

demonstraram, os magos fizeram o mesmo por suas artes 

secretas. Em seguida, vem o seguinte repto: 

• Moisés e Arão converteram toda a água disponível em 
sangue (Êxodo 7: 20-21) 
• Os magos fizeram o mesmo (Êxodo 07:22). Isso é 
impossível, uma vez que não teria havido nenhuma água 
deixou de se converter em sangue. 
 
94. Quem matou Golias? 

• David (I Samuel 17:23, 50) 
• Elhanan (2 Samuel 21:19) 
 
95. Quem matou Saul? 

• Saul tomou a espada e se lançou sobre ela .... Assim morreu 
Saul ... (I Samuel 31: 4-6) 
• Um amalequita o matou (2 Samuel 1: 1- 16) 
 
96. Será que todas as pessoas cometem pecado pecado? 



 

• Sim. Não há homem que não peque (I Reis 8:46; ver 
também 2 Crônicas 06:36; Provérbios 20: 9; Eclesiastes 7:20 
e I João 1: 810) 
• Não. Os verdadeiros cristãos não podem cometer pecado, 
porque eles são os filhos de Deus. Todo aquele que crê que 
Jesus é o Cristo é filho de Deus .. (I João 5: 1). Fomos 
chamados filhos de Deus; e por isso estamos limpos (I João 
3: 1). Aquele que ama é nascido de Deus (I João 4: 7). 
Ninguém nascido de Deus comete pecado;pois a  natureza de 
Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque é 
nascido de Deus (I João 3: 9). Mas, novamente, sim! Se 
dissermos que não temos pecado nos enganamos, e a 
verdade não está em nós (I João 1: 8) 
 
97. Quem suportará acarga? 

• Suportai uns as cargas (fardos) dos outros, e assim cumpri a 
lei de Cristo (Gálatas 6: 2) 
• Cada homem terá de suportar a sua própria carga (Gálatas 
6: 5) 
 
98. A quantos discípulos Jesus aparece depois de sua 

ressurreição? 

• Doze (I Coríntios 15: 5) 
• Onze (Mateus 27: 3-5 e Atos 1: 9-26, ver também Mateus 
28:16; Marcos 16:14 nota; Lucas 24: 9; Lucas 24: 3 3) 
 
99. Onde estava Jesus três dias depois de seu batismo? 

• Depois do seu batismo, o espírito imediatamente o impeliu 
para o deserto. E ele estava no deserto quarenta dias ... 
(Marcos 1: 12-13) 
• No dia seguinte, depois do batismo, Jesus selecionou dois 
discípulos. Segundo dia: Jesus foi para a Galileia - mais dois 
discípulos. Terceiro dia: Jesus estava em uma festa de 
casamento em Caná da Galiléia (João 1:35; 1:43; 2: 1-11) 
 



 

100. Jesus enquanto bebê foi ameaçado em Jerusalém? 

• Sim, então Joseph fugiu com ele para o Egito e ficou lá até 
Herodes morrer (Mateus 02:13 23) 
• Não. A família não fugiu para lugar nenhum. Eles 
calmamente apresentaram a criança no templo de Jerusalém 
de acordo com os costumes judaicos e voltaram para a 
Galiléia (Lucas 2: 21-40) 
 
101. Quando Jesus andou sobre as águas como é que os 

discípulos reagiram? 

• Eles adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho 
de Deus (Mateus 14:33) 
• Eles foram totalmente surpreendidos, pois não entendiam o 
milagre dos pães, mas seu coração estava endurecido 
(Marcos 6: 51-52) 
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