
 
 
 
1) Em Isa. 6: 1 a 5, o profeta descreve que foi ao Templo e que ali teve uma visão. 
O que ele viu, o que enchia o Templo e qual era o aspecto/aparência dos 
Querubins? 
2) O que os Querubins faziam e falavam entre si e o que o que aconteceu com o 
Templo? 
3) O que NUNCA houve para Deus e a Bíblia conta a história da criação, contada 
por quem? 
4) Onde o início começa, onde estava Deus e como/com o que Ele criou todas as 
coisas? 
5) Deus não precisava de mim, nem ter me criado. Por que e para que Ele me 
criou?Isa. 45: 18 
6) A Bíblia não é um livro de faz de conta pois tudo o que ela relata é revelação 
clara e definitiva que? Baseado em Col. 1: 15 a 19. 
7) Segundo o que está escrito em II Tim. 3: 16, o que na Bíblia é inspirado e para 
que serve? 
8) Quantos livros tem a Bíblia, há quanto tempo iniciou sua escrita e quanto tempo 
levou para ser concluída, envolvendo mais ou menos quantas pessoas? 
9) O que encontramos na Bíblia em geral e o que ela expõe e aplica? 
10) Quantos livros tem o V.T., o que ele anuncia e quantos livros tem o N.T. e o 
que anuncia? 
11) Quais são os cinco fatores que definem a inspiração da Bíblia e além disso ela é 
o que +?  
12) Por quantos livros são compostos os Profetas Maiores e quem são os autores? 
13) O que Jesus é de forma geral, em todos os livros da Bíblia e como ela é 
organizada? 
14) Como Deus revelou a Bíblia aos homens escolhidos  e em quantas seções ela é 
dividida? 
15) Quantos são os Profetas Menores e quais são, na ordem que estão na Bíblia? 
16) Quantas Epístolas Gerais nós temos na Bíblia e quais são as Epistolas Paulinas? 
17) O que Paulo e Pedro deixam claro em I Cor. 2: 13 e II Pd. 1: 21 e quando cessou 
esta ação? 
18) Por que e para que é importante estudarmos as cronologias e as genealogias 
bíblicas? 
19) O que significa APÓCRIFO,  quantos e quais são e quantos livros tem a Bíblia 
Católica? 
20)O que afirma o período ortodoxo, modernismo e o neo ortodoxo, na inspiração 
da Bíblia? 
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