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CURIOSIDADES - VOCÊ SABIA? 
 
 
Você sabia? 
 
- A palavra Bíblia vem do grego, através do latim, e significa livros. 
 
- A Bíblia já foi traduzida por mais de 1500 línguas e dialetos. 
 
- No ano de 1250 o cardeal Caro dividiu a Bíblia em capítulos, que foram divididos em versículos no 
ano de 1550, por Robert Stevens. 
 
- A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1600 anos. 
 
- É uma obra de cerca de 40 autores, das mais variadas profissões: de humildes agricultores, 
pescadores até renomados reis. 
 
- O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens em Esdras, 
Jeremias e Daniel que foram escritas em aramaico. 
 
- O Novo Testamento foi escrito em grego. 
 
- O Codex Vaticanus é provavelmente o mais antigo exemplar da Bíblia em forma completa. 
 
- A primeira tradução completa da Bíblia para o inglês foi feita por Wycliffe, em 1380. 
 
- Martinho Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua do povo alemão. 
 
- Na biblioteca da Universidade de Gottingen, Alemanha, existe uma Bíblia que foi escrita em 470 
folhas de palmeira. 
 
- O Livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis, mas Jô. Acredita-se que foi escrito por Moisés, quando 
esteve no deserto. 
 
- O primeiro Salmo encontra-se em II Samuel 1:19-27, uma elegia de Davi em memória de Saul e seu 
filho Jônatas. 
 
- O Antigo Testamento termina com uma maldição, e o Novo Testamento termina com uma benção. 
 
- O último livro da Bíblia a ser escrito foi III São João. 
 
- Há 3573 promessas na Bíblia. 
 
- O livro de Isaías assemelha-se a uma pequena Bíblia: contém 66 capítulos; os primeiros 39 falam da 
história passada, e os 27 restantes apresentam promessas do futuro. 
 
- Dos quatro evangelistas só dois andaram com Jesus; Marcos e Lucas não foram seus discípulos. 
 
- Todos os versos do Salmo 136 terminam com o mesmo estribilho: "Porque a Sua misericórdia dura 
para sempre." 
 
- O profeta que veio depois de Malaquias foi João Batista. 
 
- Judas foi o único dos doze apóstolos que não era Galileu. 
 
- João era o discípulo mais jovem dos doze. 
 
- Os versículos 8, 15, 21 e 31 do Salmo 107 são iguais. 
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- 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". (Gen. 19:36-38) 
 
- 42 mil pessoas perderam a sua vida por não saberem pronunciar a palavra Shiboleth. (Juízes 12:5, 
6) 
 
- Adão não teve sogra. 
 
- A única idade de mulher que se menciona na Bíblia é a de Sara (Gên. 23:1) 
 
- A primeira cirurgia foi realizada por Deus, quando tirou uma costela de Adão. (Gên. 2:21,22) 
 
- Além de Jesus, Elias e Moisés foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40 noites. (I Reis 19:8 
e Deut. 9:9) 
 
- A arca de Noé tinha três andares. (Gên. 6:16) 
 
- O Salmo 119 é o mais longo 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. 
 
- Em Gate houve um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. (II 
Samuel 21:20) 
 
- Elias teve o privilégio de comer uma refeição preparada por um anjo. 
 
- Existem muitos dados curiosos relativos às estatísticas bíblicas. Um dos números que mais aparece 
na Bíblia é o 7. Entre os Hebreus este número era considerado sagrado e símbolo da perfeição. 
 
- Noé tinha 600 anos quando terminou a arca. 
 
- O sábio Salomão deixou mais de três mil provérbios. 
 
- A operação matemática mais rendosa foi efetuada por Jesus quando multiplicou 5 pães e 2 peixes 
para alimentar a mais de cinco mil pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios. 
 
- Talento era uma moeda grega que valia o equivalente a uns mil e quinhentos dólares. 
 
- Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, equivalentes a uns 20 dólares. 
 
- Calcula-se que o presente que Naamã ofereceu a Eliseu, do qual Geazi finalmente se apropriou, 
equivalia a uns 48.000 dólares. 
 
- Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Foi decapitado a espada por 
ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 de nossa era. 
 
- Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi decapitado em Roma por ordem do tirano Nero. 
 
- Em I Samuel 17:18, o queijo é mencionado pela primeira vez na Bíblia. 
 
- Em juízes 14:18 encontramos um dos exemplos mais antigos de enigma. 
 
- Dois reis dos Amorreus foram postos em fuga por vespões. 
 
- A última cidade mencionada na Bíblia é a cidade santa. (Apoc. 22:19) 
 
- Salmo 117 é o capítulo mais curto da Bíblia. 
 
- Salmo 118 é o capítulo que está no centro da Bíblia. Há 594 capítulos antes e 
depois do Salmo 118. 
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