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RARIDADES BÍBLICAS 
  

  

  

1. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, morreu antes de seu pai, Enoque que ascendeu ao Céu. 

2. Em Gênesis 38:27-30 é relatado o incidente de uma mão que nasceu primeiro que o primeiro dos 

gêmeos. 

3. Paulo lançou ao fogo uma serpente viva (Atos 28:3,5). 

4. Elifaz, amigo de Jó, viu um fantasma que lhe fez arrepiar os cabelos. (Jó 4:15). 

5. "Sô" era um rei do Egito. (II Reis 17:4) 

6. Em Isaías 66:24 são mencionados uns vermes imortais. 

7. Há na Bíblia uma profecia segundo a qual "a luz da Lua será como a luz do Sol." (Isaías 30:26). 

8. Ló era o pai de Moabe e Bem-ami, e também o avô dos dois porque as "duas filhas de Ló 

conceberam do próprio pai." (Gên. 19: 36-38). 

9. Não se permitia que os corcovados ministrassem nos templos. (Lev. 21:20). 

10. A Espanha aparece no Antigo Testamento com o nome de Társis, para onde foi Jonas. 

11. Quarenta e duas mil pessoas perderam a vida por não saberem pronunciar a palavra Shibolet. 

(Juízes 12:5,6). 

12. Quase ninguém reconhece estes nomes: Samua, Safate, Jigael, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, 

Nabi, Guel; no entanto Josué e Calebe, que também foram espias, são universalmente conhecidos. 

13. Amarias foi um sumo sacerdote no tempo dos juízes (I Crônicas 6:7), um chefe da família da tribo 

de Levi (I Crônicas 23:19); sumo sacerdote no reinado de Salomão (I Crônicas 6:11); principal 

sacerdote no tempo do rei Josafá (II Crônicas 19:11); um distribuidor das ofertas no templo no 

reinado de Ezequias (II Crônicas 31:15); o bisavô de Sofonias (Sof. 1:1); um dos sacerdotes que 

voltaram de Babilônia para Jerusalém( Nee. 12:2); um dos homens que haviam se casado com 

mulheres estrangeiras no tempo de Esdras (Esdras 10:42); um dos sacerdotes no governo de 

Neemias ( Nee. 10:3); um cidadão de Jerusalém no tempo de Neemias (Nee.11:4). 

14. Eva não teve mãe. ( Gên.2:21 e 22). 

15. Caim casou-se com sua própria irmã. (Gên. 5:4) 

16. A única idade de mulher que se menciona na Bíblia é a de Sara. ( Gên. 23:1). 

17. A primeira cirurgia foi realizada por Deus, quando tirou uma costela de Adão. ( Gên. 2:21,22). 

18. Depois da Criação do homem, a primeira referência feita ao sábado aparece no deserto do Sinai. ( 

Êxodo 16:23). 

19. São registrados na Bíblia alguns nomes com as terminações verbais: Ar (Núm. 21:15), cidade 

limítrofe com Moabe; Er (Gên. 38:1-7; 46:11), filho de Judá; Ir (I Crôn. 7:12) da tribo de 

Benjamim. 

20. O nome Rafael encontra-se em I Crôn. 26:7. 

21. Além de Jesus, Elias e Moisés foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40 noites. (I Reis 
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19:8 e Deut. 9:9). 

22. A Arca de Noé tinha três andares (Gên. 6:16). 

23. Eliseu fez flutuar um machado de ferro. (II Reis 6: 5-7). 

24. O Salmo 119, o mais longo capítulo da Bíblia, é um acróstico. Os 176 versículos acham-se 

divididos em 22 seções de oito versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do 

alfabeto hebraico. 

25. Ogue, rei de Basã, dormia numa cama de ferro de 9 côvados de comprimento e 4 côvados de 

largura. 

26. Durante os quarenta anos no deserto os israelitas não comeram pão, não beberam vinho, nem 

bebida forte, e suas vestes e sandálias não se gastaram. (Deut. 29:5,6). 

27. Em Josué 10:11 está registrado que o Senhor fez cair sobre os inimigos de Israel uma chuva de 

pedras tão forte que foi maior o número de mortos por ela do que pela espada. 

28. Em Gate houve um homem tão grande em estatura, que tinha seis dedos em cada mão e em cada 

pé. (II Sam. 21:20). 

29. Elias teve o privilégio de comer uma refeição preparada por um anjo. (I Reis 20:30). 

30. Um só muro, na cidade de Afeque, caiu sobre 27.000 homens e os matou. (I Reis 19:6) 

31. A Bíblia registra um único caso de morte por insolação, a do filho da sunamita. (II Reis 4: 18-20). 

32. Jó, no capítulo 6, verso 6, faz a seguinte pergunta: "haverá sabor na clara de ovo?" 

33. Não era permitido aos sacerdotes levitas, filhos de Zadoque, usar vestes de lão.(Eze. 44:17). 

34. Se as pragas do Egito foram terríveis, piores ainda serão as dos últimos dias, segundo Apocalipse 

16:21, pois haverá pedras com o peso de mais de 34 quilos. 

35. João Batista usava sempre uma veste de pêlo de camelo. (S. Mat. 3:4). 

36. A palavra Mesopotâmia significa "entre dois rios", neste caso o Tigre e o Eufrates. 

37. Segundo alguns comentários bíblicos, o mais eloqüente discurso de Cristo encontra-se em Lucas 

17:32 e consta apenas de seis palavras: "Lembrai-vos da mulher de Ló." 

38. Diz-se que a mais antiga cidade do mundo que ainda é habitada, é Damasco. (New Standard 

Encyclopaedia, vol.4, pág. 17.) 

A cruz não podia ser colocada sobre nenhum cidadão romano. Esse castigo era reservado para os 

escravos, criminosos e estrangeiros. Acredita-se que esse tipo de morte foi introduzido na 

Palestina por Antíoco Epifânio, pelo ano de 165 AC. (Bible Dictionary, vol. 8, pág. 236). 
  

Fonte: www.bomdebiblia.com.br 

   
 


