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Horizontal

1. Dois passarinhos valiam 
um [MOEDA BÍBLICA] 
[Mt 10.29].

3. Povo mau e guerreiro 
que morava nas montanhas 
de Canaã e que foi 
dominado por Josué. (Js 
10;11)

9. Abreviatura do título da 
Bíblia que se refere aos 
livros bíblicos mais 
antigos.

10. ...Mas a minha 
salvação durará para 
sempre, e a minha justiça 
não será [INVALIDADA]. 
(Is 51:6)

11. Abreviatura do livro 
bíblico que fica entre os 
livros de Ezequiel e 
Ozéias.

14. Ano em que a terra 
deveria descansar, após ser 
preparada e semeada 
durante seis anos (Lev 
25:5)

15. Bendirei o Senhor em 
todo o [MOMENTO],  o 
seu louvor estará sempre 
nos meus lábios. (Sl 34:1)

16. Mesa, balcão ou bloco 
de pedra destinado à 
imolação de vítimas em 

holocausto ou a outros 
tipos de sacrifícios; ara. 
(Gn 8:20)

20. Ora, todos estes que 
obtiveram bom testemunho 
por sua fé não obtiveram, 
contudo, a 
[REALIZAÇÃO] da 
promessa... (Hb 11:39)

21. Abreviatura do livro 
escrito por Salomão e que 
se encontra, na Bíblia, 
entre os livros de Salmos 
Eclesiastes.

22. ...Tendo ele comido, e 
se fartado, e engordado, e 
houver tornado a outros 
deuses, e os houver 
servido, e me irritado, e 
[INVALIDADO] a minha 
aliança... (Dt 31:20)

23. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre o de 
Obadias e o de Miquéias.

26. Descrever. (Jr 44:19)

27. No primeiro mês, no 
dia catorze do mês, tereis a 
Páscoa, festa de sete dias; 
pão [SEM FERMENTO] se 
comerá. (Êx 45:21)

Vertical

1. [?] ajudou a levar a arca 
até Jerusalém (1Cr 15.6)

2. Rei egípcio, Oséias 
buscou o seu auxílio. (2Rs 
7.14)

4. A primeira foi Eva. (Gn 
3:20)

5. Escarnecido. (Lc 16:14)

6. Primogênito de Judá, 
ferido por Deus. (Gn 38)

7. Porque dos muitos 
trabalhos vêm os [QUE 
OCORREM DURANTE O 
SONO], e do muito falar, 
palavras néscias. (Ec 5:3)

8. Ai de vós, escribas e 
fariseus, hipócritas, porque 
limpais o exterior do copo 
e do prato, mas estes, por 
dentro, estão cheios de 
rapina e [FALTA DE 
MODERAÇÃO]! (Mt 
23:25)

12. Muitos buscam o favor 
daquele que 
[ADMINISTRA],  mas para 
o homem a justiça vem do 
Senhor. (Pv 29:26)

13. Tomou, então, Saul três 
mil homens, escolhidos 
dentre todo o Israel, e foi 
ao [RASTO] de Davi e dos 

seus homens, nas faldas 
das penhas das cabras 
monteses. (1Sm 4:2)

17. ...Então, irás, 
envergonhado, 
[UTILIZAR] o último 
lugar. (Lc 14:9)

18. Foi a única mulher que 
reinou em Judá (2Rs 11.3)

19. ...duas estarão 
trabalhando num 
[ENGENHO COMPOSTO 
DE DUAS MÓS], uma será 
tomada, e deixada a outra. 
(Mt 24:41)

24. Abreviatura do livro 
escrito por Salomão e que 
está, na Bíblia, entre os 
livros de Eclesiastes e 
Isaías

25. Abreviatura do livro 
bíblico que fica entre os 
livros de Deuteronômio e 
Juízes.


