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Maratona bíblica sobre o livro de Ester
Anísio Renato de Andrade
Elaborei este roteiro e perguntas para a realização de uma maratona entre os jovens da Igreja Batista de
Carlos Prates. Disponibilizei na Web por achar que pode ser útil para outros líderes. As perguntas estão divididas
em três grupos, de acordo com o nível de dificuldade. Bom proveito!
Perguntas do nível A
1 - (A) Qual é o nome do rei citado no livro de Ester ? Assuero (1.1)
3 - (A) Sobre quantas províncias Assuero reinava? 127 (1.1)
4 - (A) Qual era o nome da cidade (fortaleza ou cidadela) em que ficava o trono de Assuero? Susã (1.2)
5 - (A) Em qual ano do reinado de Assuero foi realizada a grande festa ou banquete do capítulo 1? terceiro ano
(1.3)
6 - (A) A quem foi dirigido o primeiro convite de Assuero? Aos príncipes, servos, nobres e senhores das
províncias. (1.3)
7 - (A) O que Assuero mostrou aos governantes e servos? Suas riquezas e a glória do reino. (1.4).
9 - (A) A quem foi dirigido o segundo convite do rei? Ao povo de Susã (1.5)
10 - (A) Quanto tempo durou o banquete para o povo? 7 dias (1.5)
11 - (A) Em que lugar do palácio foi realizado o banquete? No pátio do jardim (1.5)
13 - (A) Qual era a bebida servida no banquete? vinho (1.7)
14 - (A) Enquanto o rei dava seu banquete, outra festa acontecia. Qual? A festa da rainha (1.9)
15 - (A) Quantos eunucos serviam diante do rei? 7 (1.10)
17 - (A) Em qual dia do banquete o rei mandou chamar a rainha? sétimo (1.10)
18 - (A) Qual era o nome da rainha no capítulo 1? Vasti (1.9)
19 - (A) Qual foi a atitude da rainha Vasti diante da ordem do rei de comparecer diante dele? Recusou-se a
atender.
(1.12)
20 - (A) A quem o rei pediu conselhos sobre o que fazer da rainha? Aos sábios, ou príncipes (1.13-14).
22 - (A) Na opinião dos sábios, qual seria a conseqüência do exemplo de Vasti? Todas as mulheres desprezariam
seus maridos. (1.17).
23 - (A) Qual foi a punição para Vasti? A perda da posição de rainha. (1.19).
24 - (A) Qual foi o objetivo da convocação das moças no capítulo 2? A escolha de uma nova rainha. (2.4)
26 - (A) Qual era o nome do primo de Ester ? Mordecai (ou Mardoqueu) (2.5)
27 - (A) Em que cidade Mardoqueu morava ? Susã (2.5)
35 - (A) Qual foi o segredo guardado por Ester quando se apresentou a Hegai? Não declarou seu povo e sua
parentela. (2.10)
36 - (A) Por quanto tempo as moças deveriam se preparar antes de se apresentarem ao rei? 12 meses (2.12)
37 - (A) Qual era o óleo usado pelas mulheres em sua purificação ou embelezamento? Óleo de mirra (2.12)
42 - (A) Onde Mardoqueu se assentava quando se aproximava do palácio? porta (2.21)
44 - (A) Quem denunciou o plano de matar o rei? Mardoqueu (2.22)
45 - (A) Qual foi a punição para os que queriam matar o rei? Foram enforcados (2.23)
47 - (A) Quem foi colocado pelo rei acima de todos os príncipes? Hamã (3.1)
49 - (A) Quem se recusava a se prostrar diante de Hamã? Mardoqueu (3.2)
50 - (A) A quem Hamã queria destruir? A todos os judeus que havia no reino de Assuero. (3.6)
51 - (A) O que significa Pur? sorte (3.7)
55 - (A) O que Ester mandou para Mardoqueu quando soube de sua situação? Roupas. (4.4)

57 - (A) Qual foi a ordem que Mardoqueu deu a Ester? (ou pedido) Que ela intercedesse diante do rei a favor dos
judeus.
58 - (A) Por quanto tempo os judeus de Susã jejuaram por Ester? Três dias. (4.16)
59 - (A) Qual foi a reação do rei quando Ester entrou em sua presença? Apontou para ela o cetro. (5.2)
60 - (A) Quantos banquetes Ester realizou? Dois (5.4 e 7.2)
62 - (A) Qual foi o conselho dado a Hamã por sua esposa? Que se fizesse uma forca para Mardoqueu. (5.14).
67 - (A) Quem denunciou Hamã diante do rei? Ester (7.6)
68 - (A) Qual foi o castigo imposto sobre Hamã? Morrer na forca que havia preparado para Mardoqueu. (7.10)
74 - (A) Quantos eram os filhos de Hamã? 10 (9.7-9)
83 - (A) Quantos capítulos tem o livro de Ester? 10 (ou 16 na Bíblia católica).
Perguntas do nível B
2 - (B) Quais eram os limites do reino de Assuero? Da Índia até a Etiópia. (1.1)
8 - (B) Por quanto tempo os governantes permaneceram com Assuero? 187 dias (1.4-5,11)
12 - (B) De que cor eram os tecidos ou tapetes do rei ? (citar uma cor) branco ou verde ou azul. (1.6)
25 - (B) Qual era o nome do eunuco responsável pelas mulheres? Hegai (2.3)
31 - (B) De qual tribo de Israel era Mardoqueu? Benjamim (2.5)
34 - (B) Qual era o outro nome de Ester? Hadassa (2.7)
38 - (B) Qual era o nome do guarda das concubinas? Saasgaz (2.14)
41 - (B) Quem foram os convidados para a festa ou banquete de coroamento de Ester? Príncipes e servos. (2.18)
46 - (B) Onde foi registrada a história da denúncia e do enforcamento? Nas crônicas do rei. (2.23)
48 - (B) Quem se prostrava diante de Hamã? Os servos (3.2)
52 - (B) De quanto seria o pagamento pela morte dos judeus? 10 mil talentos de prata. (3.9)
53 - (B) Em que dia os judeus deveriam ser mortos? Dia 13 do décimo segundo mês (Adar). (3.13)
54 - (B) Qual foi a reação de Mardoqueu ao saber da ordem para matar os judeus? Rasgou suas vestes, vestiu-se de
um saco com cinzas e saiu clamando pela cidade. (4.1)
56 - (B) Qual era o nome do eunuco enviado até Mardoqueu para saber o motivo de sua tristeza? Hataque (ou Hatá)
(4.5)
61 - (B) Qual era o nome da mulher de Hamã? Zerés (5.10)
63 - (B) Qual era a altura da forca construída para Mardoqueu? 50 côvados. (5.14)
64 - (B) Como foi a homenagem feita a Mardoqueu? Ele usou o vestido real, a coroa, o cavalo do rei, e um príncipe
foi gritando diante dele : "Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada." (6.8-9)
65 - (B) Qual foi o pedido que Ester fez ao rei no primeiro banquete por ela oferecido? Que o rei e Hamã viessem
ao banquete do dia seguinte. (5.8)
66 - (B) Qual foi o pedido que Ester fez ao rei no segundo banquete por ela oferecido? Sua vida e a vida de seu
povo. (7.3)
69 - (B) Para quê era usado o anel do rei? Para selar ou marcar suas cartas (ou decretos). (8.10).
72 - (B) O que foi concedido pelo rei aos judeus? O direito de se defenderem dos seus inimigos. (8.11)
77 - (B) O que passou a ser feito todos os anos nos dias 14 e 15 do mês de Adar? Festa de Purim. Dias de alegria,
banquetes, dia de darem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres.
78 - (B) De onde vem o nome da festa de Purim? De Pur, que significa sorte. (9.26)
79 - (B) O que significa a palavra tributo? Imposto ou pagamento devido ao governante (10.1)
84 - (B) Quantas vezes a palavra Deus é citada no livro de Ester? Nenhuma.
Perguntas do nível C
16 - (C) Quais eram os nomes dos eunucos que serviam diante do rei? Meumã, Bizta, Harbona, Bigtá, Abagta,
Zetar, Carcas. (1.10)
21 - (C) Quais eram os nomes dos príncipes que aconselhavam ao rei? Carsena, Memucã, Setar, Admata, Tarsis,
Meres, Marsena. (1.14).
28 - (C) Qual era o nome do pai de Mardoqueu? Jair (2.5)
29 - (C) Qual era o nome do avô de Mardoqueu? Simei (2.5)
30 - (C) Qual era o nome do bisavô de Mardoqueu? Cis (ou Quis) (2.5)
32 - (C) Qual rei levou Mardoqueu cativo? Nabucodonozor (2.6)
33 - (C) Quem era o rei de Judá quando Mardoqueu foi levado cativo? Jeconias (2.6)
39 - (C) Qual era o nome do pai de Ester? Abiail (2.15)
40 - (C) Em qual mês do ano Ester se apresentou ao rei? décimo mês (Tebete) (2.16)

43 - (C) Quais eram os nomes dos guardas da porta do palácio? Bigtã e Teres (2.21)
70 - (C) O maior versículo da Bíblia está no livro de Ester. Qual é ele? Ester 8.9
71 - (C) O que é um ginete? cavalo (8.10)
73 - (C) O que é um sátrapa? Governador ou homem poderoso ou protetor do império (9.3)
75 - (C) Quais eram os nomes dos filhos de Hamã? Parsandata, Dalfom, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta
(ou Farmasta), Arisai, Aridai , Vaizata (ou Vaisata). (9.7-9).
76 - (C) Qual era o nome do pai de Hamã? Hamedata (9.10)
80 - (C) O que significa o nome Ester ? Estrela
81 - (C) O que significa o nome Hadassa? Murta (pequeno arbusto da região mediterrânea).
82 - (C) Qual é o outro nome do rei Assuero? Xerxes.
85 - (C) Quando reinou Assuero? Entre 480 e 465 a. C.
86 - (C) Em qual classificação se enquadra o livro de Ester ? Histórico.
87 - (C) O nome Ester pertence a qual idioma? Hebraico.
88 - (C) O nome Hadassa pertence a qual idioma? Persa
89 - (C) Qual é o significado nome da esposa de Hamã? Ouro
90 - (C) Qual é o significado nome Vasti? A mais excelente.
91 - (C) O que é uma província? Divisão regional ou administrativa de um reino. (Uma região pertencente a um
reino ou a um país). (1.16)
92 - (C) O que é um comissário? Representante do rei, ou do governo. (2.3)
93 - (C) O que é um edito ? decreto real ou lei. (1.19)
94 - (C) O que é uma cavalariça ou coudelaria? Estrebaria, lugar onde se guardam os cavalos. (8.10)
Classificação das perguntas:
41 perguntas do nível A (mais fáceis) (valor : 1 ponto cada)
25 perguntas do nível B (mais difíceis) (valor : 2 pontos cada)
30 perguntas do nível C (quase impossíveis) (valor : 3 pontos cada)
Obs. : No caso das perguntas de nível B e C, as respostas parciais poderão ser consideradas, dando-se um valor
menor que o total.
Roteiro da maratona.
1) Os participantes vão à frente do auditório.
2) Todos recebem o material: papel e caneta.
Ciclo do nível A
3) Realiza-se a leitura de uma pergunta do nível A.
4) Os que souberem a resposta levantam a mão, mas não respondem.
5) Se ninguém souber a resposta, passa-se para a próxima pergunta.
6) Se apenas um participante souber a resposta, responderá em voz alta.
7) Se mais de um souberem a resposta, escreverão no papel (número da pergunta, nome, resposta).
8) O papel é passado para o contador dos pontos.
9) Depois de passados todos os papéis, os participantes vão respondendo em voz alta até que alguém acerte.
10) O dirigente diz se a resposta está certa ou errada.
11) Se ninguém acertar, o dirigente lê a resposta certa.
12) O contador dos pontos, faz o lançamento dos pontos com base na resposta escrita.
13) Repete-se o ciclo de 3 a 12, até que terminem as perguntas do nível A.
14) Terminadas as perguntas do nível A, somam-se os pontos dos participantes.
15) Classificam-se para o próximo nível os que obtiveram 50% ou mais dos pontos do nível A (20 pontos ou mais).
16) Os pontos do nível A continuam valendo para se acumularem com os pontos do nível B.
Opções para o nível B
a) Se o número de classificados for até 6, cada um responderá a 4 perguntas, que deverão ser tiradas
pelo próprio participante de dentro de um saco plástico onde estarão dobradas todas as perguntas do nível
B. As perguntas de um candidato não serão passadas para os demais. Serão somados os pontos e feita a
premiação dos três primeiros colocados.
b) Se o número de candidatos for superior a 6, o nível B terá os mesmos procedimentos do nível A.
Ao final das perguntas, serão somados os pontos e feita a premiação dos três primeiros colocados.
Se, após a soma dos pontos, houver empate no primeiro, segundo ou terceiro lugar, serão então utilizadas as
perguntas do nível C, da seguinte maneira:

Ciclo do nível C
1) Realiza-se a leitura da pergunta do nível C.
2) Os que souberem a resposta levantam a mão, mas não respondem.
3) Se ninguém souber a resposta, passa-se para outra pergunta.
4) Se apenas um participante souber a resposta, responderá em voz alta.
5) O dirigente diz se a resposta está correta.
6) Se a resposta estiver correta, estará feito o desempate.
7) Se mais de um souberem a resposta, escrevem no papel (número da pergunta, nome, resposta).
8) O papel é passado para o contador dos pontos.
9) Depois de passados todos os papéis, os participantes vão respondendo em voz alta até que alguém acerte.
10) O dirigente diz se a resposta está certa ou errada.
11) Se ninguém acertar, o dirigente lê a resposta certa.
12) O contador dos pontos, faz o lançamento dos pontos com base na resposta escrita.
13) Se apenas uma pessoa acertou a resposta escrita, estará feito o desempate.
14) Repete-se o ciclo 1 a 13, apenas se ainda persistir o empate no primeiro, segundo ou terceiro lugar.
1 - Onde a Bíblia fala do avião?
R.: Isaias 60:8
2 - Onde a Bíblia fala do rádio?
R.: Jó 38:35
3 - Quem disse que cada dia morre?
R.: I Coríntios 15:31
4 - Onde está escrito que as águas gastam as pedras?
R.: Jó 14:19
5 - Onde está escrito que Deus fala ao sol?
R.: Jó 9:7
6 - Qual o Salmo que todos os seus versos têm o mesmo estribilho?
R.: Salmos 136
7 - Sobre que monte foi construído o Templo de Jerusalém?
R.: II Crônicas 3:1
8 - De que planta foram feitos os pães do milagre da multiplicação?
R.: São João 6:9
9 - Qual era o nome da única filha de Jacó?
R.: Gênesis 34:1
10 - Quem destruiu a serpente de metal feita por Moisés?
R.: II Reis 18:4
11 - Quem foi que construiu a primeira cidade, e qual o seu nome?
R.: Gênesis 4:17
12 - Quem foi acometido de insolação?
R.: II Reis 4:18;20
13 - Qual é a sogra mais amada que encontramos narrada na Bíblia?
R.: Rute 1:8;16
14 - Em que versículo encontramos que "A voz da rola ouve-se na nossa terra"?
R.: Cantares 2:12
15 - Qual era a lei de arquitetura imposta aos judeus em construções de casas?
R.: Deuteronômio 22:8
16 - Quem arrancou seus próprios cabelos e barba?
R.: Esdras 9:3
17 - Qual é o mais longo capítulo do Pentateuco?
R.: Números 7
18 - Onde a Bíblia menciona "cuco"?
R.: Levítico 11:16
19 - Qual é o versículo das Escrituras que falam de maçã de ouro?

R.: Provérbios 25:11
20 - Qual era o outro nome de Salomão?
R.: II Samuel 12:25
21 - Qual era o outro nome de Josué?
R.: Números 13:16
22 - Porque o povo de Israel passou quarenta anos no deserto?
R.: Números 13:25 com 14:34
23 - Onde se diz que Moisés deu um beijo?
R.: Êxodo 18:7
24 - Onde se lê de uma nação inteira lavando sua roupa?
R.: Êxodo 19:14
25 - Onde a Bíblia menciona "latrinas"?
R.: II Reis 10:27
26 - Que versículo Bíblico fala contra o ato de fumar?
R.: Gálatas 5:21 "...e coisas semelhantes a estas..."
27 - Onde a Bíblia menciona "pirâmides"?
R.: Jeremias 31:21
28 - Quem possuía 40 filhos e 30 netos que cavalgavam sobre 70 jumentos?
R.: Juízes 12:13;14
29 - Qual era a função de Neemias no Palácio Real?
R.: Neemias 1:11
30 - Quantos anos tinha Isaque quando desposou Rebeca?
R.: Gênesis 25:20
31 - Que rei reinou sobre 127 províncias?
R.: Ester 1:1
32 - Onde o queijo é mencionado pela primeira vez na Bíblia?
R.: Gênesis 18:8 (Melhores Textos em Hebraico e Grego)
33 - Onde a Bíblia menciona "rapadura"?
R.: Jeremias 47:5
34 - Que remédio foi utilizado para a recuperação do rei Ezequias?
R.: II Reis 20:7
35 - Quantos anos tinha José quando foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos?
R.: Gênesis 37:2
36 - Quem viajou em uma mula para ser ungido rei de Israel?
R.: I Reis 1:38
37 - Durante quantos dias as águas do dilúvio cobriram a terra?
R.: Gênesis 7:24
38 - Qual é o maior nome próprio mencionado na Bíblia?
R.: Isaias 8:3
39 - Onde a Bíblia faz menção da esposa do profeta Isaias?
R.: Isaias 8:3
40 - Onde a Bíblia faz menção da mãe do rei Davi?
R.: Salmos 86:16
41 - Quem encontrou uma colméia em um esqueleto?
R.: Juízes 14:8
42 - Durante quantos dias a morte de Moisés foi pranteada pelos Israelitas?
R.: Deuteronômio 34:8
43 - Qual foi a primeira mulher mencionada na Bíblia como doente da vista?
R.: Gênesis 29:17
44 - De qual monte Moisés viu a Terra Prometida?
R.: Números 27:12
45 - Que rainha foi atirada do alto de uma janela depois de ter se enfeitado?

R.: II Reis 9:30;33
46 - A quem Eliseu mandou abrir a janela para o oriente e atirar?
R.: II Reis 13:14;18
47 - Qual planta serviu de abrigo para o profeta Jonas?
R.: Jonas 4:6
48 - Quem foi enforcado na própria forca que fez para outro?
R.: Ester 7:9
49 - Qual o homem que morreu ao tentar amparar a Arca de Deus?
R.: II Samuel 6:6;7
50 - Quem ouviu a voz de Deus em um redemoinho?
R.: Jó 38:1
51 - Qual era a provisão diária de Salomão?
R.: I Reis 4:22;23
52 - Que profeta disse que o Senhor se assenta sobre o globo da terra?
R.: Isaias 40:22
53 - Quem enfrentou 800 homens e os feriu de uma vez?
R.: II Samuel 23:8
54 - Quantos anos tinha Davi quando começou a reinar sobre Israel?
R.: II Samuel 5:4
55 - Qual é o arco mencionado na Bíblia que não é uma arma de guerra?
R.: Gênesis 9:13
56 - Quantos são os dias da nossa vida?
R.: Salmos 90:10
57 - Quem fez uma pequena túnica, para uma pessoa que lhe era muito querida?
R.: I Samuel 2:19
58 - Qual foi o nome dado ao vento tempestuoso do nordeste do Mediterrâneo?
R.: Atos 27:14
59 - A que semente e árvore Jesus assemelhou o Reino dos Céus?
R.: São Mateus 13:31;32
60 - Qual o profeta do Antigo Testamento que disse ser "cultivador de
sicômoros"?
R.: Amós 7:14
61 - O que é que a Bíblia diz a respeito do "fundo de uma agulha"?
R.: São Marcos 10:25
62 - Quem era Dídimo?
R.: São João 11:16
63 - Quem foi chamado o "amigo de Deus"?
R.: São Tiago 2:23
64 - Quem feriu, numa peleja em Gate, um homem que possuia 24 dedos?
R.: II Samuel 21:20;21
65 - Onde a Bíblia fala que se trocava um homem por um par de sapatos?
R.: Amós 8:6
66 - Que faziam Tiago e João quando Jesus os chamou?
R.: São Marcos 1:19;20
67 - A que seita pertencia Paulo antes da sua conversão?
R.: Atos 26:5
68 - Por quantos anos Deus prolongou a vida de Ezequias?
R.: II Reis 20:6
69 - Há quanto tempo estava enferma a mulher que tocou nas vestes de Jesus?
R.: São Mateus 9:20
70 - Onde se compara a voz de um anjo ao rugir de leão?
R.: Apocalipse 10:3

71 - Quem foi auxiliar o pai procurando jumentas e achou um reino?
R.: I Samuel 9:3;17
72 - Qual o nome do amigo e companheiro de Paulo que era médico?
R.: Colossenses 4:14
73 - Onde lemos de uma águia que plantou uma árvore?
R.: Ezequiel 17:3;6
74 - Onde a Bíblia menciona uma escada de caracol?
R.: I Reis 6:8
75 - Quando um servo ganhava liberdade por perder um dente?
R.: Êxodo 21:27
76 - Que versículo das Escrituras fala de pastores dorminhocos?
R.: Naum 3:18
77 - Onde lemos de 6 irmãos que profetizaram com uma harpa?
R.: I Crônicas 25:3
78 - Que profeta subia a uma torre para meditar e falar com Deus?
R.: Habacuque 2:1;2
79 - Qual a primeira menção de prata como moeda corrente?
R.: Gênesis 23:16
80 - Haverá música nos Céus?
R.: Apocalipse 5:8;9 e 14:2
81 - Quem era o pai de Pedro?
R.: São João 1:42
82 - Quais apóstolos foram apelidados de "filhos do trovão"?
R.: São Marcos 3:17
83 - Qual era o outro nome de Natanael?
R.: São Lucas 6:14
84 - Quem sonhou com uma escada cujo topo atingia o Céu?
R.: Gênesis 28:12
85 - Quem trabalhava em obras de bronze e ferro?
R.: Gênesis 4:22
86 - De que monte subiu Jesus para os Céus?
R.: Atos 1:10;12
87 - De que cidade era Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz?
R.: São Lucas 23:26
88 - Que profeta era simples pastor de rebanhos em Tecoa?
R.: Amós 1:1
89 - A que mãe Paulo se referiu como sendo mãe dele também?
R.: Romanos 16:13
90 - Quem, milagrosamente, ficou mãe aos 90 anos de idade?
R.: Gênesis 17:17 e 21:2
91 - Que outro nome tinha Daniel?
R.: Daniel 4:19
92 - Que rei de Israel construiu uma marinha mercante?
R.: I Reis 9:26
93 - A quem Jesus chamou de "essa rapousa"?
R.: São Lucas 13:31;32
94 - Que órgão do corpo é comparado a um grande fogo?
R.: São Tiago 3:5;6
95 - Quem foi a primeira mulher convertida na Europa?
R.: Atos 16:14
96 - Que sacerdote ficou mudo porque não creu na palavra de um anjo?
R.: São Lucas 1:20

97 - Quem foi o primeiro mártir Cristão?
R.: Atos 7:59
98 - Qual foi o primeiro cântico de natal?
R.: São Lucas 2:14
99 - Quem deu o dízimo pela primeira vez a um sacerdote de Deus?
R.: Gênesis 14:19;20
100 - Onde lemos de querubins bifrontais, sendo uma face de homem e outra de
leão?
R.: Ezequiel 41:18;19

