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1ª Gincana DOS JOVENS 2017 
CONGREGAÇÃO ROCHA DA BENÇÃO 

SANTIDADE E PODER 
 

COORDENADORES:  
Eliezio Matos, Gadi Santos, Pr. Miqueias Fernandes e Marcos Albuquerque  
LOCAL: CONGREGAÇÃO ROCHA DA BENÇÃO 
DATA: 12/02/2017 
HORA: 11h AS 14h 
 

 
OBS.: as perguntas serão do livro de Rute  (estude para não passar vergonha) 
 

 SUBIR AO MONTE TRAZEI MADEIRA E EDIFICAI A CASA; DELA ME ALEGRAREI E SEREI GLORIFICADO, DIZ O SENHOR. (AGEU 1:8)  
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20 Perguntas para Gincana Bíblica no Livro 
de Rute (Equipe) 

 

  

 
GINCANA BÍBLICA REFLEXÕES EVANGÉLICAS 
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Livro de Rute.  
Perguntas Bíblicas: 

1. Qual o nome do homem que Saio de Belém a Peregrina nos Campos de Moabe? [50 
pontos] 
R: Rute 1:2 – O homem chamava-se Elimeleque  

 
2. Qual o nome da Mulher de Elimelque? [50 pontos] 

R: Rute 1:2 - sua mulher, Noemi 

 
3. Quais os Nomes dos Filhos de Elimelque? [50 pontos] 

R: Rute 1:2 - e seus dois filhos, Malom e Quiliom 

 

4. Quais os Nomes das mulheres Moabitas que os filhos de Noemi Casaram? [50 pontos] 
R: Rute 1:4 - casaram com mulheres moabitas, uma ch amada Orfa e a 

outra Rute...  

5. Quanto tempo Noemi e suas Noras Viveram em Moabe  ? [50 pontos] 
R: Rute 1:4 -..Depois de terem morado lá por quase dez anos ...  

6. Por qual nome Noemi se chamava, após a chegada em Belém? [50 pontos] 
R: Rute 1:20 -...Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara ...  

7. Em que período Noemi e Rute voltaram dos Campos de Moabe à Belém? [50 pontos] 
R: Rute 1:22 ...  Elas chegaram a Belém no início da colheita da ceva da....  

8. Quais os principais Características de Boaz? [50 pontos] 
R: Rute 2:1 (Noemi tinha um parente por parte do ma rido. Era um homem rico e 

influente, pertencia ao clã  de Elimeleque e chamava-se Boaz)  

9. O que Rute foi apanha no Campo de Boaz? [50 pontos] 
R: Rute 2:2 (Rute, a moabita, disse a Noemi: "Vou RECOLHER ESPIGAS no campo 

daquele que me permitir-".)  

10.  De que forma Boaz Conheceu Rute? [50 pontos] 
R: Rute 2:2 ( 2:7); (2:8 e 6) O capataz respondeu: "É uma moabita que voltou 

de Moabe com Noemi; - EXTRA: Quantos Capítulos tem o Livro de Rute (R: 04)   
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11. Quais os motivos que levaram Boaz a se agradar de Rute?  [50 pontos] 
R: Rute 2:10,11 (Então, ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso 
de mim, sendo eu estrangeira? 
Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e 
como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias.  
 

12.  Quanto Rute colheu no 1º dia, nos Campos de Boaz?  [50 pontos] 
R: Rute 2:17 (Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde; debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada).  
 

13.  Qual a instrução que Noemi Deu a Rute, para conquistar Boaz?  [50 pontos] 
R: Rute 3:3 (Banha-te, e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira; porém não te dês a conhecer ao homem, até que 
tenha acabado de comer e beber.).  
 

14. A que horas Boaz acordou e encontra Rute aos Seus pés?  [50 pontos] 
R: Rute 3:8 (Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se; e eis que uma mulher estava deitada a seus pés).  
 

15.  Que pergunta fez à Boaz ao acorda e encontrar Rute aos Seus pés?  [50 pontos] 
R: Rute 3:9 (Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Rute, tua serva; estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és 
resgatador/Remidor).  
 

16. Quantas medidas de cevado que Boaz colocou no manto que Rute estava usando? [50 pontos] 
R: Rute 3:15 (Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com SEIS MEDIDAS DE CEVADA 
e lho pôs às costas; então, entrou ela na cidade).  

17. Quantas medidas de cevado que Boaz colocou no manto que Rute estava usando? [50 pontos] 
R: Rute 3:15 (Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com SEIS MEDIDAS DE CEVADA 
e lho pôs às costas; então, entrou ela na cidade).  (ANULADA)  
 

18. Qual objeto e usado para confirmar um contrato em Israel? [50 pontos] 
R: Rute 4:7 (Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas: o que queria CONFIRMAR QUALQUER NEGÓCIO 
TIRAVA O CALÇADO E O DAVA AO SEU PARCEIRO; assim se confirmava negócio em Israel.).  
 

19. Por que o primeiro Remidor não quis casar com Rute? [50 pontos] 
R: Rute 4:6 (Então disse o Remidor: Para mim não a poderei redimir, PARA QUE NÃO PREJUDIQUE A MINHA HERANÇA; TOMA PARA 
TI O MEU DIREITO DE REMISSÃO, porque eu não a poderei redimir.).  
 

20. Qual o nome do Filho de Boaz com Rute? [50 pontos] 
R: Rute 4:17 (As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obede. Este é o pai de Jessé, pai de 
Davi).  
 

21. EXTRA = Quantos Homens anciões da cidade Boaz Pegou para ser testemunha? [50 pontos] 
R: Rute 4:2 (Então, Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se).  
 

22. EXTRA = Quem foi o tataravo de Davi? [50 pontos] 
R: Rute 4:20 (Aminadabe gerou a Naassom, Naassom gerou a Salmom,).  

 


