
1. 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? 



2. 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? 



3. 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. 
 



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



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



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



7. CONCEIÇÃO MARQUES: 
Podemos frequentar festinhas de 
aniversário de parentes e amigos que não 
pertencem a nossa fé? 
 



8. 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? 
 



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



10. 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? 
 



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



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



13. PIEDADE ROLIM 
Como explicar Mateus 28:19? 
 



14. 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. 
 



15. 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? 



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



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



18. DANIELE – PARNAMIRIM/RN 
Gostaria de entender porque o Apocalipse 
22 fala que a árvore da vida servirá para 
cura dos povos, quando os salvos 
transformados não mais adoecerão. 
 



19. MARCOS ANTÔNIO – OLINDA/PE 
O milênio será com Deus e com Cristo, 
porém preciso entender esse verso de 
Zacarias 14:16,17? 



20. PAULO SÉRGIO – CATU/BA 
De acordo com Apocalipse 6,  
em que selo estamos no momento atual? 



21. WBIRAJARA FREITAS – NATAL/RN 
A luta de Jacó foi com Deus  
ou com o anjo do Senhor –  
O Filho de Deus? 
Isso foi literal ou simbólico?  



22. JOSÉ FLOR – JOÃO PESSOA/PB 
Há alguma explicação para o fato de Jesus, 
com a natureza humana, ter sentido que 
de seu interior fora liberado poder, 
conforme Marcos 5:30? 



23. JORAN BSTISTA – ROSÁRIO/MA 
Por que Jesus é chamado de Deus pelo Pai 
em Hebreus 1:8,9? 



24. PAULO SÉRGIO – CATU/BA 
Os anjos quando vieram (vem) a Terra  
se alimentaram (alimentam) literalmente, 
conforme Gênesis 18:1-8? 
(Esposa do irmão Paulo Sérgio) 
 



25. SUELEN VASCNCELOS  
“E acontecerá que todo aquele que me 
encontrar, me matará” (Gn 4.14). 
Tenho dúvida quem iria matá-lo. 
Só se fala na família de Adão e Eva? 
Com quem Caim se casou? 



26. SILVANA PESSANHA  
Eu queria entender João 3:13? 
“Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que 
desceu do céu, o Filho do homem”. 



27. CLAUDIA LIMA 
Se Satanás é nosso acusador, porque Jesus 
disse aos judeus que quem ia acusar era 
Moisés? João 5.45 
 



28. FRANCISCO SANTOS MENDONÇA 
Todos viemos de Adão e Eva. 
Por que existe vários tipos sanguíneos e 
fatores RH, negativo e positivo? 
 



29. SEREJO FILHO 
Amados, aqui na cidade onde moro 
estamos sob decreto. Todo o comércio está 
fechado, inclusive aos domingos e multas 
para quem abrir. Isso já é um sinal do 
decreto dominical, que acham? 
 



30. EVALDO MORAIS – NATAL/RN 
Gostaria de uma explicação mais profunda 
sobre os 144 mil e a grande multidão. 
 



31. FRANCISCO CAMPINA – NATAL/RN 
Nos novos céus e nova terra, na 
eternidade, haverá um novo jardim do 
Éden? 
 



32. LEVI ANDRADE – PARNAMIRIM/RN 
Gostaria que os irmãos falassem sobre o 
selo de Deus. Uns defendem que é apenas 
o nome Pai e eu vejo o nome do Pai e do 
Filho. 
 



33. ANTONIO ROLIM – C. GRANDE/PB 
Dormiremos no céu ou viveremos 
acordados eternamente? 
Vamos ter família na eternidade ou todos 
os salvos formarão uma única família? 
 



34. EDINALVA XAVIER – NATAL/RN 
Pergunta:  Como podemos harmonizar 1 
Cor 14:2 " Porquanto quem se expressa em 
uma língua estranha, NÃO FALA AOS 
HOMENS MAS A DEUS, de fato, NINGUÉM 
O COMPREENDE, pois em espírito fala 
mistérios", com o falar em línguas em Atos 
cap. 2, visto que falaram AOS HOMENS e 
todos COMPREENDERAM? 



35. ROSILENE – NATAL/RN 
Como entender Gn 6:2 Vendo os filhos de 
Deus que as filhas dos homens eram 
formosas, tomaram p si mulheres, as que, 
entre todas, mais lhe agradaram. 



36. SILVANA PEÇANHA  
Quem são os 24 anciãos que estão diante 
do trono de Deus e do Cordeiro?  



37. SILVANA PESSANHA  
O livro dos sete selos será aberto antes da 
volta de Jesus? 



38. SEREJO FILHO 
Apocalipse 1:7 e Daniel 12:2 estão se 
referindo a ressurreição especial? Se sim, 
quando ocorre e quem fará parte dela? 



39. DOUGLAS ROCHA – CARNAÚBA/RN 
Observo que muitos cristãos estão 
apegados apenas com a teoria, 
esquecendo-se da prática. O certo não 
seria utilizar ambas, teoria e prática? 



40. MANUEL LOPES 
A árvore que produz 12 frutos, que as 
folhas serviram para a cura das nações? 



41. HÉLIO MIRANDA – JACOBINA/BA 
O sábado foi abolido? 
(Esposa é TJ). 



42. BERNARDO SILVA 
Jesus se alimentou de carne? 



43. FRANCINALDO OLIVEIRA – COBÉ/RN 
Como entender Isaías 9:6? 
“Porque um menino nos nasceu, um filho 
se nos deu, e o principado está sobre os 
seus ombros, e se chamará o seu nome: 
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai 
da Eternidade, Príncipe da Paz”.  



44. BERNARDO SILVA  
Como explicar Hebreus 7:3, a partir da 
ótica que Cristo foi gerado? 
 
a quem também Abraão separou o dízimo de 
tudo {sendo primeiramente, por interpretação 
do seu nome, rei de justiça, e depois também rei 
de Salém, que é rei de paz; sem pai, sem mãe, 
sem genealogia, não tendo princípio de dias 
nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho 
de Deus}, permanece sacerdote para sempre. 



45. RICARDO MESSAS 
Por que II Ped 1.1 diz que Jesus é Deus e 
no verso 2 diz que Cristo é Senhor? 
 

Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus 
Cristo, aos que conosco alcançaram fé 
igualmente preciosa na justiça do nosso 
Deus e Salvador Jesus Cristo: 
Graça e paz vos sejam multiplicadas no 
pleno conhecimento de Deus e de Jesus 
nosso Senhor; 



46. ARAUJO LOPES 
Em Mat 18:20 e 28.20, Jesus diz que Ele 
estaria no meio do seus discípulos onde 
estivesse 2 ou 3, e até o fim. Nesse caso, 
onde fica a suposta pessoa do Espírito 
Santo, como terceira pessoa da Trindade? 



47. ANGELA BARCELLOS 
Lá diz que construiremos casas, 
plantaremos nossas vinhas e se a pessoa 
estiver sozinha, como vai ser? Vai ter 
solidão? 



48. GIZELDA MARIA 
Na salvação uns não reconhecerão aos 
outros, pois é começo de uma nova vida? 



49. JOÃO BATISTA 
Em Apocalipse 17:5 fala sobre a mãe das 
prostituições. Isso quer dizer que suas 
filhas também estão na prostituição? 



50. PAULO ROBERTO 
Como conciliar a origem da criação e o 
Espírito? Prov 30.4; Sal 33.6 ACF. Isa 40:12-
13; Rom 11:34; 1Cor 2:16 e 10-12; 2Cor 
4:5; 3:17. Que é o Espírito? 



51. MARIA ALICE 
Apocalipse 3:12 está relacionado ao 
selamento dos 144.000? 
 

Farei do vencedor uma coluna no templo 
de meu Deus, de onde jamais sairá, e 
escreverei sobre ele o nome de meu Deus, 
e o nome da cidade de meu Deus, a nova 
Jerusalém, que desce dos céus enviada por 
meu Deus, assim como o meu nome novo. 
Apocalipse 3:12 



52. PAULO SÉRGIO 
Como interpretar 1 João 5:7,8? 



53. PAULO SÉRGIO 
Como entender Mateus 4:10 (adorar só a 
Deus) em relação a Mateus 14:32,33? 



54. PAULO SÉRGIO 
João 14:17 quando Jesus fala do outro 
consolador, é a mesma figura de expressão 
usada por João em João 20:2, outro 
discípulo? 
 
Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao 
outro discípulo, a quem Jesus amava, e 
disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro,  
e não sabemos onde o puseram. João 20:2 



55. ADEMIR MORAES – NATAL/RN 
As Escrituras Sagradas afirma que ninguém 
viu a Deus. Adão e Eva viram a Deus face a 
face, porque eram puros e sem pecados? 
Nós, também, depois de salvos, sem 
pecados, veremos a Deus face a face? 



56. ARAÚJO LOPES 
Podemos dizer que Jesus é a parte visível 
de Deus e que o Espírito Santo é a parte 
invisível de Deus? 



57. ALANY LEMOS – NATAL/RN 
Oração intercessória: Peço que comentem 
sobre a necessidade de fazer uma oração 
presencial por alguém. Há necessidade ou 
não? Pode ser feita à distância? 
Obs: Porque já fui convidada para ir até 
alguém para orar, mas não fui por 
entender que o Senhor ouviria a minha 
oração do lugar que eu estava. 



58. FRANCISCO CAMPINA – NATAL/RN 
Depois do julgamento final, nós iremos ver 
Jesus Cristo face a face? 



59. CLAUDIA LIMA 
O anjo Gabriel que apareceu a Maria era o 
próprio Jesus Cristo?  



60. SALOMÃO GOMES 
Quantos tronos existem? Porque uma 
amiga disse que leu 3 tronos. 



61. FRANCISCO SANTOS MENDONÇA  
Se toda humanidade é doutrinada nas 
escolas desde o primário até a 
universidade a acreditar na teoria da 
evolução, como uma verdade, e nós 
estudantes da Bíblia somos criacionistas. 
Podemos afirmar que, quem é 
evolucionista não acredita em Deus? 



62. ROGÉRIO BARRETO 
Como explicar João 20.28? 



63. DAVI LIMA MADUREIRA 
Expliquem João 1:47. Cristo disse que 
Natanael não tinha pecado? 
 
Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: 
"Aí está um verdadeiro israelita, em quem não 
há falsidade". João 1:47 (NVI) 
 
Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse 
a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em 
quem não há dolo! João 1:47 (ARIB) 



64. ROGÉRIO BARRETO 
Como alguém pode habitar dentro de 
outras pessoas, a não ser pelo espírito? 
Afinal o espírito é o ruach (sopro, fôlego, 
hálito, bafo) ou o próprio Cristo? 



65. ROGÉRIO BARRETO 
Como explicar Ezequiel 9? 



66. LUIZ CARLOS 
Irmãos, relativamente a trindade. Os que 
creem na trindade, quando chegar no céu, 
se é que cheguem, vão ver três pessoas 
divinas? 



67. PEDRO XAVIER 
Qual a visão dos irmãos em relação a 
embriaguez de Noé e a maldição de Cão, 
conforme descrito em Gên. 9:22-25. Quem 
pecou mais, Noé ou Cão? 



68. SILVANAPESSANHA 
Encontramos nas Escrituras, base para o 
rebatismo? 



69. MARIA DA CONCEIÇÃO 
Qual o verso da Bíblia que os católicos 
falam que o discípulo Pedro foi o primeiro 
papa de Roma? 



70. LOURENA STENIA 
As pessoas não entendem um verso bíblico 
tão claro, podemos dizer que para essas 
pessoas o espírito já esta se retirando da 
Terra? 



71. LOURENA STENIA 
Ouço as pessoas dizendo que acreditam no 
dia da morte. Exemplo: Fulano morreu 
porque era o dia dele. Como responder 
biblicamente? Isso entraria na teoria da 
predestinação? 



72. JOÃO BATISTA 
Por que o Senhor fez sinais que não foram 
registrados nas Escrituras Sagradas? Será 
que isso só vai ser revelado no tempo do 
fim, na vinda de Cristo? 



73. SILVANA PESSANHA 
Um pastor me falou que o Pai, Filho e 
Espírito Santo se fundem e vira um só. Se 
fosse assim, como os trinitarianos se 
sentiriam ao chegarem no céu? 
Confesso que, na época, fiquei muito triste 
só em imaginar que não veria Jesus. 



74. AFONSO OLIVEIRA 
Um grupo de irmãos frequentam um local 
erigido na área rural do meu município 
como um monte que Deus orientou para 
que fosse levantado ali. Fizeram um altar 
de pedras e numa delas está escrito que 
Jesus é Deus. Não seria uma ofensa a 
Palavra de Deus que nos ensina que não há 
dois deuses? 



75. WILSINHO BR 
“Elohim” é plural majestático ou se refere a 
dois ou mais deuses? 



75. WILSINHO BR 
Por que os apóstolos não batizaram em 
nome dos três (trindade), sendo que Jesus 
pediu pra fazerem? 


