
CLAUDIA LIMA – APODI/RN: 
Em Mt 27:52,53 diz que abriram-se os 
sepulcros, e muitos corpos de santos foram 
ressuscitados; E saindo dos sepulcros, 
depois da ressurreição Dele , entraram na 
cidade santa e apareceram a muitos. Esses 
santos eram os profetas? E eles entraram 
em Jerusalém aqui na Terra ou na 
Jerusalém celestial? 



JOSÉ FLOR – JOÃO PESSOA/PB: 
Como refutar o ensino amplamente 
difundido no mundo cristão de que Pedro 
foi o fundador da igreja e também o 
primeiro papa, que se baseiam em  
Mateus 16:18,19? 



REGILANE – NATAL/RN: 
A profecia das 70 semanas só se cumpre 
fielmente quando os objetivos do verso 24 
de Daniel 9 alcançados. É impossível que 
isso já tenha ocorrido. O que chamamos de 
"intervalo profético" é, na verdade, o 
cumprimento do final do verso 26: guerras 
e desolações ATÉ O FIM. Desse modo,  
não há interrupção profética. 
 



ISMAEL – PEDRO II/PI: 
Por que o apóstolo Paulo chama o Jesus 
Cristo de nosso grande Deus e Salvador em 
Tito 2:13? 
 



EVA – NATAL/RN: 
Qual a posição correta para fazer as 
orações? 
 



Biancardy – NATAL/RN: 
Na carta de Judas a quem ele escreve?  
E quem é os homens que entraram no 
meio deles, no verso 4? 
 



Conceição Marques: 
Podemos frequentar festinhas de 
aniversário de parentes e amigos que não 
pertencem a nossa fé? 
 



ANTONIO LOPES – NATAL/RN: 
Podemos afirmar que o povo de Israel, 
quando seus líderes de afastaram da 
vontade de Deus, a maioria do povo 
também se afastara da vontade de Deus? 
 



JOSÉ ANTONIO TOMASCHEKI 
O templo de Salomão era o mesmo da 
época de Jesus? 
 



SILVANA PESSANHA 
O que aprendemos na igreja, embora não 
fazendo parte da mesma hoje, temos que 
jogar tudo fora, mesmo que esse 
aprendizado esteja de acordo com a Bíblia? 
 



ROSEMBERG – NATAL/RN 
Sei que o jejum tem um propósito... 
Como devo fazer jejum para que Deus 
aceite? Tem uma forma exata? 
 



MARLI OLIVEIRA 
Gostaria de uma melhor explicação 
sobre o texto em que Cristo afirma: 
“Eu e o Pai somos um”? 
 



PIEDADE ROLIM 
Como explicar Mateus 28:19? 
 



RANIEL MARTINS – SINOP/MT 
Como entender a soberania de Deus em 
Êxodo 1:3, Apocalipse 3:12 e várias outras 
passagens que mostram a soberania do 
PAI, Deus único? O Título Rei dos reis não 
seria para o PAI? 
Em Apocalipse 19:11-16 se referindo a 
Jesus, sempre entendi que Jesus é o Filho 
de Deus, o príncipe dos céus, herdeiro do 
Deus único, o PAI. 
 



FRANCISCO ASSIS – C. GRANDE/PB 
Com que idade desfrutaremos da vida 
eterna? 
Com a idade que se morre nessa vida? 
Quem morre com 100 anos viverá pra 
sempre com 100 anos? Quem morre com 1 
ano, viverá para sempre com 1 ano? 



EDSON MARTINS GONÇALVES 
Cristo pode ser adorado ou somente o PAI 
pode ser adorado? 
 



ANA EDSON MARINHO 
O cristão é obrigado a guardar o sábado 
da mesma forma como o judeu faz? 
 


