Charadas de Religião com Respostas
Conjunto de charadas sobre tipos de religião e assuntos religiosos, com respostas, para você passar
o tempo.

1. O que 6 carbonos e 6 hidrogênios estavam fazendo na igreja?
Resposta: Benzeno.

2. Quantos animais Moisés levou na arca?
Resposta: Nenhum, porque foi Noé que fez a arca.

3. O que é que se encontra no meio do purgatório?
Resposta: A letra A.

4. Qual é o grão que é crente?
Resposta: O Amém-doin.

5. Por que a caminhonete da igreja bateu?
Resposta: Porque ela estava sem "frei".

6. Qual é a religião dos cachorros?
Resposta: Cão-domblé.

7. Como se diz Testemunha de Jeová em chinês?
Resposta: Ding Dong.

8. O que é, o que é? O homem tem no meio, a mulher tem na frente, o padre
não tem.
Resposta: A letra M.

9. O que o pagodeiro foi fazer na igreja?
Resposta: Foi cantar pa God.

10. Por que o cachorro entrou na igreja?
Resposta: Porque ele era um Pastor Alemão.

11. O que a galinha foi fazer na igreja?
Resposta: Assistir a Missa do Galo.

12. Qual o casal de animais que Noé não levou em sua arca?
Resposta: O casal de peixes.

13. Qual é o ar que reza?
Resposta: ARcebispo.

14. O que é, o que é? Dá um pulo e se veste de padre.
Resposta: Pipoca queimada.

15. Por que Adão não tinha sogra?
Resposta: Porque ele morava no Paraíso.

16. O que é que o padre tem uma, o papa tem duas e Jesus nenhuma?
Resposta: A letra P.

17. Qual a diferença entre o padre e o bule?
Resposta: O padre é de muita fé, e o bule é de por café.

18. Em uma igreja haviam 5 velas. Entraram 3 ladrões e cada um levou uma.
Quantas velas ficaram?
Resposta: 8 velas, porque eles levaram, e não roubaram.

19. Qual o ator que leva a religião muito a sério?
Resposta: Tom Cruz.

20. Qual é o ar que é um anjo?
Resposta: ARcanjo.

21. O que o padre foi fazer na academia?
Resposta: Foi se exercizar.

22. O que é um pontinho preto branco, preto branco, preto branco, vermelho,
vermelho, vermelho?
Resposta: Uma freira rolando a escada.

23. O que é que o Arnold Schwarzenegger é grande, o Michael J. Fox é pequeno,
o Clodovil tinha mas fingia que não, a Madonna não tem, o Papa tem mas
não usa, o do Jânio ficava pendurado e o do Ademar era mole?
Resposta: O sobrenome.

24. Quem é que casa muitas vezes, mas sempre está solteiro?
Resposta: Padre.

25. O que o Batman foi fazer na igreja?
Resposta: Foi se Bat-zar.

26. Qual animal Noé não levou em sua arca?
Resposta: Cupim.

27. Qual é o estado brasileiro que está em todas as igrejas?
Resposta: Espírito Santo.

28. Qual é a igreja que o Thor frequenta?
Resposta: Igreja OrTHORdoxa.

29. Por que a Igreja Católica vai finalmente deixar os padres casarem?
Resposta: Pra eles aprenderem como realmente é o inferno.

30. Por que o monge foi ao hospital?
Resposta: Porque ele é paciente.

31. Como se chama o lanche favorito do pastor alemão?
Resposta: Cachorro Crente.

32. O que é que tem sempre na frente da igreja?
Resposta: A letra I.

33. Qual igreja o Batman frequenta?
Resposta: Bat-ista.

34. Qual é a religião dos bodes?
Resposta: Bodismo.

35. Por que o cachorro saiu da igreja?
Resposta: Porque ele tinha entrado.

36. Qual a peça de xadrez preferida dos católicos?
Resposta: Bispo.

37. Quem sempre casa mas continua solteiro?
Resposta: O padre.

38. Qual a diferença entre um padre e uma Mercedes?
Resposta: É que o padre reza e a Mercedes Benz.

39. Numa gruta pequenina tu os podes encontrar.
Maria, José e o menino numas palhinhas a descansar.

Quem sou eu?
Resposta: Presépio.

40. Como se chama uma freira viciada em jogos de azar?
Resposta: Católica Apostólica.

41. Estou na torre da igreja e estou sempre a tocar.
Dou muitas badaladas até me cansar.
Quem sou eu?
Resposta: Sino.

42. O que é, o que é? Éramos dois irmãos unidos, os dois de uma cor. Nunca
fiquei sem missa, mas meu irmão já ficou. Para festas e banquetes me
convidarão. Para festas de cozinha, convidarão meu irmão.
Resposta: Vinho e vinagre.

43. O que 6 carbonos e 6 hidrogênios estão fazendo de mãos dadas na igreja?
Resposta: Benzeno.

44. Qual é o lanche mais evangélico que existe?
Resposta: Misto Crente.

45. Qual igreja que os palmeirenses não frequentam?
Resposta: Igreja Mundial.

46. Sou alguém especial e asas brancas eu tenho.
Quando precisarem, me chamem, que lá do céu eu venho.
Quem sou eu?
Resposta: Anjo.

47. Qual a semelhança entre o padre e o carpinteiro?
Resposta: Os dois pregam.

48. Qual é a maior injustiça do Natal?
Resposta: É o peru que morre e a missa é do galo!

jogue mais charadas em rachacuca.com.br/charadas

