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Horizontal

1. Disse Deus a Noé: 
Este é o sinal da aliança 
[FIRMADA] entre mim 
e toda carne sobre a 
terra. (Gn 9:17)

9. Então, disse Moisés a 
Deus: Quem sou eu para 
[ANDAR DE UM 
LUGAR PARA 
OUTRO] a Faraó e tirar 
do Egito os filhos de 
Israel? (Êx 3:11)

10. Cidade para onde o 
apóstolo Paulo foi após 
sair de Atenas. (At 18:1)

11. Abreviatura do livro 
bíblico que se encontra 
entre os livros de Isaías 
e Lamentações.

14. Sobrinho de Calebe, 
a quem ele deu sua filha 
Acsa em casamento. (Jz 
15:13-19)

15. Disse [AINDA] 
Deus: Ajuntem-se as 
águas debaixo dos céus 
num só lugar, e apareça 
a porção seca. E assim 
se fez. (Gn 1:9)

17. Todo o Israel foi 
registrado por [LISTAS 

COM OS NOMES DOS 
ANTEPASSADOS] e 
inscrito no Livro dos 
Reis de Israel, e Judá foi 
levado para o exílio à 
Babilônia, por causa da 
sua transgressão. (1Cr 
9:1)

20. O quinto na 
enumeração dos valentes 
de Davi. (1Cr 12:3)

21. Pai de Ainoã, 
mulher de Saul (1Sm 
15.40)

23. Não há árvore boa 
que [FORNEÇA] mau 
fruto [Lc 6.43].

24. Tudo isso nos 
sobreveio;  entretanto, 
não nos esquecemos de 
ti,  nem fomos 
[DESLEAIS; QUE NÃO 
MANTÉM A 
PALAVRA DADA] à 
tua aliança. (Sl 44:17)

25. És infeliz, sim, 
miserável, pobre, cego e 
[COMO VEIO AO 
MUNDO]. (Ap 3.17).

28. Subiu também com 
eles um [PESSOAS DE 
VÁRIAS ETNIAS]. (Êx 
12.38)

Vertical

2. Abreviatura dos livros 
bíblicos entre os livros 
de Rute e 1 Reis.

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

4. Ali havia 12 fontes de 
água e 70 palmeiras [Êx 
15.27].

5. Limpei-os, pois, de 
toda [COSTUMES DE 
OUTROS PAÍSES] e 
designei o serviço dos 
sacerdotes e dos 
levitas... (Ne 13:30)

6. Abreviatura do livro 
bíblico que é primeiro 
dos profetas

7. Posição direita, 
vertical. (Sl 145:14)

8. Como era o nome da 
mãe de Amnom, o 
primogênito de Davi? 
(2Sm 3:2)

12. Noé era homem 
justo e [RETO, 
IMPARCIAL; 
COMPLETO] entre os 
seus contemporâneos. 
(Gn 6:9)

13. Sumo sacerdote, 
filho de Aimeleque, e 
que foi conselheiro de 
Davi. (1Sm 22.20)

16. Quarto rei de Israel, 
que reinou 2 anos, 
depois de Baasa, seu pai 
(1Rs 16.8-14).

18. Nome hebraico 
daquele que governa as 
regiões do inferno. Em 
grego o seu nome é 
Apoliom. (Ap 9:11)

19. Outro nome para a 
Assíria. (Nm 24.22)

22. Videira.

26. Abreviatura do livro 
profético da Bíblia que 
está entre os livros de 
Daniel e Joel.

27. Abreviatura do título 
da Bíblia que se refere 



aos livros bíblicos mais 
antigos.


