Gincana bíblica
Setembro é o mês da Bíblia e por isso vamos fazer uma
atividade em grupos com as turmas misturadas.
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Material para trazer
Traga a sua Bíblia, canetas e um
cérebro funcional e bem aquecido!
Também chegue no horário como
sempre deve ser, não é?

Como surgiu a Bíblia?
Provavelmente a memória da revelação que foi transmitida oralmente desde o patriarca Abraão, que em Moisés
já encontramos uma organização de escritos (Ex 17,14). Ela levou 11 séculos para ser escrita. Algum tempo antes
de Cristo a coleção em hebraico (com trechos em aramaico) tinha 39 livros e uma tradução ,de 70 sábios, em
grego tinha 46 livros, com 7 amais escritos já em grego. Depois o novo testamento foi escrito inteiro em grego.
Os judeus decidiram pela versão hebraico de 39 livros do Antigo Testamento porque o grego era uma língua
pagã, enquanto os cristãos que definiram os 27 livros autênticos do Novo Testamento preferiram a versão grega
do Antigo com os 46 livros.
Como os protestantes quiseram ser mais rigorosos na raiz das Escrituras preferiam a versão hebraica com a
penas 39 livros. Por isso a Bíblia católica tem 73 livros e a protestante apenas 66 livros, faltando então Tobias,
Judite, Eclesiástico, Baruc, 1º e 2º Macabeus e a Sabedoria. Segundo estudos os próprios autores bíblicos
usaram a versão grega e os livros rejeitados pelos protestantes, tendo mais de 350 referências aos livros que
faltam na Bíblia protestante.

O que é uma gincana bíblica?
É uma atividade em grupos que, em uma competição
saudável, disputam o conhecimento da Bíblia adquirido
nos vários anos de catequese. Os nossos grupos serão
mistos das várias idades para uns aprenderem com os
outros. Vocês receberão folhas para responder.

Que tal já começar treinando?
Associe cada uma das passagens bíblicas que
justifica a nossa doutrina com o respectivo tema.
a) Uso de imagens: __________
Ex 25,18
b) Reencarnação:
__________
Dt 18,1
c) Primos de Jesus: __________
Mc 3,31
d) Seções espíritas: __________
Hb 9,27
Rm 1,27
e) Homossexualismo: __________
Mt 5,28
f) Pornografia:
__________

Como se localizar na Bíblia?
Na maioria dos livros nos localizamos pelas páginas, mas com
tantas traduções e formatos isso não funciona na Bíblia, então
nos referimos aos seus livros e depois em capítulos, os quais
foram definidos em 1214 pelo inglês Estevão Langton,
arcebispo de Cantuária. Ainda temos os versículos, definidos
em 1527 pelo dominicano Pagnini.
Então, como exemplo, 1Pd 3,15-16 significa 1ª carta de Pedro,
capítulo 3, versículos de 15 a 16. É fácil? No começo de cada
Bíblia está explicando como funciona essa nomenclatura,
pegue a sua Bíblia e vá praticar!
“Declarai santo, em vossos corações, o Senhor Jesus Cristo e
estejam sempre prontos para dar a razão de vossa esperança
a todo aquele que a pedir, mas com bons modos, com
respeito e mantendo a consciência limpa” (1Pd 3,15-16).

Gabarito
a) Ex 25,18
b) Hb 9,27
c) Mc 3,31
d) Dt 18,11
e) Rm 1,27
f) Mt 5,28

A química na Bíblia
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Essa atividade é a etapa da Gincana Bíblica onde vamos
ver se entre você e a Bíblia rolou uma química...
1. Bíblia significa biblioteca, um conjunto de
livros, então quantos livros tem?
a) O Antigo Testamento: _____
b) O Novo Testamento: _____
c) A Bíblia inteira:
_____
2. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, sendo a
maior parte do Antigo Testamento em um
deles com um pedacinho em outro, enquanto
todo o Novo Testamento foi escrito em um
terceiro idioma. Quais são eles?
_____________________________________

3. Na Bíblia se fala o nome de apenas três
anjos. Quais são eles?
_______________________________
4. Marque com um círculo o símbolo dos
elementos químicos, na tabela periódica,
idênticos às abreviaturas de livros da Bíblia.
Cuidado: os livros e as cartas que são 1º e 2º
contam apenas como um e não conta o “Es”
de Einstênio que poderia ser “Esd” de Esdras
ou “Est” de Ester. São 17 os elementos.

Gabarito
Compensa
imprimir no
colorido.
Na questão 4
cada erro anula
um acerto!

1. Livros da Bíblia.
a) 46; b) 27; c) 73.
2. Idiomas da Bíblia.
Hebraico, aramaico e grego.
3. Nomes dos anjos.
Gabriel, Miguel e Rafael.
4. Abreviaturas
Ag – Prata – Ageu
Am – Amerício – Amós
At – Astato – Atos dos Apóstolos
Br – Bromo – Baruc
Cl – Cloro – Colossenses
Cr – Cromo – Crônicas
Fm – Férmio – Filêmon
Mt – Meitnério – Mateus
Na – Sódio – Naum
Ne – Neônio – Neemias
Os – Ósmio – Oséias
Pd – Paládio – 1ª e 2ª Pedro
Pr – Praseodímio – Provérbios
Sb – Antimonio – Sabedoria
Sm – Samário – 1º e 2º Samuel
Tb – Térbio – Tobias
Tm – Túlio – 1º e 2º Timótio

Escutando Jesus
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Essa atividade é a etapa da Gincana Bíblica onde vamos
ver se você escutou Jesus nas leituras bíblicas...
1. Algumas cidades da palestina receberam a
passagem de Jesus. Quais foram?
a) A que ele nasceu:
____________
b) A que ele cresceu:
____________
c) Fez o primeiro milagre: ____________
d) Começou a vida pública: ____________
e) Ressuscitou Lázaro:
____________
f) Onde morreu:
____________
g) Onde ressuscitou:
____________
2. Coloque em ordem as letras dos nomes dos
12 apóstolos. Consulte em Mt 10,2-4.
a) aemstu
_________________
b) abelmoortu
_________________
c) aimos
_________________
d) deopr
_________________
e) ajoo
_________________
f) agiot
_________________
g) aaddejstuu
_________________
h) adenr
_________________
i) emot
_________________
j) aacdeiijorssstu _________________
k) efiilp
_________________
l) agiot
_________________

“As minhas ovelhas escutam a minha voz,
Eu as conheço e elas me seguem” (Jo 10,27).

3. Ficar atento ao que Jesus disse é muito precioso,
então complete as frases que ele disse:
a) Eu sou a verdade, o _______________ e a vida.
Ninguém vai ao Pai se não por mim. (7 letras).
b) Pai, ________-___ eles não sabem o que fazem.
Em tuas mãos entrego o meu espírito. (10 letras).
c) Não os proíba, pois quem não está ____________
nós está a nosso favor. (6 letras).
d) O ___________ foi feito para o homem e não o
homem para o ____________. (6 letras).
e) Não se preocupem com eles. Se um _____ guia
outro _____ os dois cairão em um buraco. (4 letras).

4. Associe cada passagem Bíblia ao seu respectivo
sacramento. Veja a sua conexão com Jesus!
a) Jo 20,23 ____________________
b) Lc 22,19 ____________________
c) Mt 28,19 ___________________
d) Mc 6,13 ___________________
e) Mt 19,6 ___________________
f) Mt 16,18 ___________________
g) Jo 20,22 ____________________

Gabarito
1. Cidades de Jesus.
a) Belém
b) Nazaré
c) Canaã
d) Carfanaum
e) Betânia
f) Jerusalém
g) Jerusalém
2. Nomes dos apóstolos.
a) Mateus
b) Bartolomeu
c) Simão
d) Pedro
e) João
f) Tiago
g) Judas Tadeu
h) André
i) Tomé
j) Judas Iscariotes
k) Filipe
l) Tiago
3. Frases de Jesus.
a) caminho
b) perdoai-os
c) contra
d) sábado
e) cego
4. Sacramentos na Bíblia.
a) confissão
b) eucaristia
c) batismo
d) unção dos enfermos
e) matrimônio
f) ordem
g) crisma

Teste bíblico
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Essa atividade é a etapa da Gincana Bíblica onde vamos
ver se você presta atenção na Bíblia e encara desafios.

Gabarito
01. D
02. B
03. D
04. B
05. A
06. E
07. C
08. A
09. B
10. C
11. D
12. E

01. Devido aos seus precoces cabelos brancos o pe. Sílvio resolve,
então, brincar sobre a idade com algumas frases. Qual delas o faz
parecer de menor idade?
a) Não estive no dilúvio, mas pisei no barro.
b) Troquei as fraldas de Matusalém.
c) Lustrava a coroa do valente rei Davi.
d) Fui coroinha de São Pedro.
e) Já levei bronca de Moisés.

05. Em toda a Bíblia só se fala o nome de 09. “Mandas teu espírito, são criados, e assim
três anjos, quais são esses nomes?
renovas a face da terra” (Sl 104,30). Essa passagem
a) Gabriel, Miguel e Rafael.
dos salmos faz parte de que oração?
b) Daniel, Samuel e Ezequiel.
a) Credo niscenoconstantinopolitano
c) Gabriel, Daniel e Rafael.
b) Invocação ao Espírito Santo
d) Samuel, Miguel, e Ezequiel.
c) Salve Rainha
e) Rafael, Gabriel e Daniel.
d) Anjo da guarda
e) Rosário

02. Durante a missa o padre veste uma túnica branca e um manto
(casula) ou estola de uma cor que depende de um calendário
especial. Na maior parte do tempo ele se veste nas cores de um
time de futebol. Qual time é esse?
a) São Paulo
b) Palmeiras
c) Corinthians
d) Santos
e) Cruzeiro

06. Complete a frase de Jesus: “As minhas
ovelhas escutam a minha voz, Eu as
conheço e elas me ________” (Jo 10,27).
a) escutam
b) conhecem
c) respondem
d) fazem bééé...
e) seguem

10. A oração Ave-Maria é composta de duas
passagens do Evangelho de Lucas, com que se dão
essas falas?
a) Miguel e Isabel.
b) Gabriel e Raquel.
c) Gabriel e Isabel.
d) Daniel e Raquel.
e) Samuel e Isabel.

03. Ele era valente, “ruivo e de bela aparência” (1Sm 17,42) e para
se salvar, uma vez se “fez de bobo [...] e começou a fingir que
estava louco: começou a tamborilar nos batentes da porta e
deixava a baba escorrer pela barba” (1Sm 21,14). Quem era ele?
a) O profeta Jonas.
b) O profeta Elias.
c) O rei Saul.
d) O rei Davi.
e) São Paulo.

07. São citados apenas dois profetas
carecas em toda a Bíblia, quais são os
nomes deles?
a) Saul e Davi
b) Josué e Sansão
c) Eliseu e Jonas
d) Pedro e Paulo
e) Ananias e Herodes

11. Nas instruções recebidas por Moisés, Deus
mandou colocar duas imagens de ouro em cima da
arca da aliança. Do que eram essas imagens?
a) Dragões
b) Flores
c) Arcanjos
d) Querubins
e) Serafins

08. O livro mais traduzido do mundo é a
Bíblia, que originalmente foi escrita em
três idiomas, quais são eles?
a) Hebraico, aramaico e grego.
b) Hebraico, latim e grego.
c) Egípcio, latim e grego.
d) Sumério, Persa e Ariano.
e) Português, espanhol e italiano.

12. Complete a frase: “Se Cristo não _____________,
a nossa pregação é vazia e também é vazia a fé que
vocês têm” (1Cor 15,14).
a) caminhou conosco
b) comeu conosco
c) curou os doentes
d) morreu na cruz
e) ressuscitou

04. Isso não está escrito na Bíblia, mas a tradição oral preservou os
nomes dos avós de Jesus, da parte de Maria. Quais são os nomes
deles?
a) Marta e Ezequiel.
b) Ana e Joaquim.
c) Ester e Estevão.
d) Sara e Abraão.
e) Fátima e Simão.

Prestando atenção
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Essa atividade é a etapa da Gincana Bíblica onde vamos
testar a sua atenção nos detalhes da Bíblia.
1. Algumas pessoas antes de se envolverem com o projeto de
evangelizador de Deus tiveram outras profissões como
sustento, até mesmo Jesus. Quais foram as profissões deste?
a) Simão Pedro
(Mt 4,18) _____________________
b) Jesus de Nazaré (Mt 13,55) _____________________
c) Rei Davi
(1Sm 16,19) _____________________
d) Mateus
(Mt 9,9) _____________________
e) Madalena
(Jo 8,3; Lc 8,2) _____________________
f) Lucas
(Cl 4,14) _____________________
g) Paulo de Tarso
(At 18,3) ______________________
2. Se você presta atenção na leitura da Bíblia durante a missa já
deve ter percebido alguns números com significado simbólico,
mas aqui vamos querer saber só quais são os números.
a) Essa é fácil. Quantos apóstolos Jesus tinha?
_______
b) Por quantas moedas de prata Judas traiu Jesus? _______
c) Com quantos anos Jesus ensinou no Templo? _______
d) Quantos anos Abraão era mais velho que Sara? _______
e) Quantos anos os hebreus vagaram no deserto? _______
f) Com quantos anos Moisés morreu?
_______
g) A que horas da tarde Jesus morreu na cruz?
_______
h) A que horas acharam o túmulo de Jesus vazio? _______

3. É importante conhecer a ordem histórica das
pessoas cujas histórias estão na Bíblia, responda
“V” para verdadeiro e “F” para falso se a ordem
cronológica dos nomes está, respectivamente,
verdadeira ou não.
a) ( ) Abraão, Isaac e Jacó.
b)( ) Davi, Moisés e Jesus.
c) ( ) Sansão, João Batista e Paulo.
d) ( ) Moisés, Isaias e Jesus.
e) ( ) Isaac, Pedro e Jonas.
f) ( ) Jacó, Davi e Madalena.
g) ( ) Sansão, Moisés e Elias.
h) ( ) Eliseu, Isaac e Jesus

4. Responda o nome do personagem bíblico em
cada um desses atos históricos:
a) Matou Golias com uma pedrada. _________
b) Subiu na árvore para ver Jesus. _________
c) Escreveu o livro do Apocalipse. _________
d) Ficou cego ao ver Jesus.
_________
e) Profeta que ungiu Davi como rei. _________
f) Queria tocar nas feridas de Jesus. _________
g) Sacerdote irmão de Moisés.
_________
h) Jogado nem fosso pelos irmãos. _________

Em várias Bíblias há dados
históricos para ajudar o
leitor, seria algo inteligente
procurar isso na Bíblia...

Gabarito
1. Profissões
a) Pescador
b) Carpinteiro
c) Pastor
d) Cobrador de impostos
e) Prostituta
f) Médico
g) Fabricante de tendas
2. Números
a) 12 b) 30 c) 12 d) 10
e) 40 f) 80 g) 3 h) 6
3. Ordem histórica
a) V b) F c) V d) V e) F
f) V g) F h) F
4. Nomes
a) Davi
b) Zaqueu
c) João
d) Saulo/Paulo
e) Samuel
f) Tomé
g) Araão
h) José

