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Horizontal

7. Décimo sexto rei de 
Judá, que reinou 31 anos 
depois de Amom, seu 
pai Promoveu uma 
reforma religiosa, 
baseada no Livro da Lei. 
(2Rs 21-23).

8. E, assim, andarei, 
Senhor, ao redor do teu 
altar, para [FAZER 
OUVIR, CANTANDO], 
com voz alta, os 
louvores e proclamar as 
tuas maravilhas todas. 
(Sl 26:6-7)

9. Deus fez vestimentas 
de pele para ele e para 
sua mulher. (Gn 3:21)

10. O mesmo que 
Astarote. Deusa da 
fertilidade e da guerra, 
adorada por vários povos 
do mundo bíblico (Jz 
10.6; 1Rs 11.5).

11. Abreviatura do livro 
bíblico que se encontra 
entre os livros de 
Sofonias e Zacarias.

12. Nome do Herodes 
que governou a Galiléia 
e a Peréia de 4 a.C. a 39 
d.C. Foi ele quem 

mandou matar João 
Batista (Mt 14.1-12).

14. Não suponha esse 
homem que alcançará do 
Senhor alguma coisa; 
homem de ânimo 
[FINGIDO], inconstante 
em todos os seus 
caminhos. (Tg 1.8)

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

18. Maciço onde pousou 
a arca de Noé  (Gn 8.4).

22. Abreviatura do livro 
bìblico que se encontra 
entre os livros de Juízes 
e 1 Samuel. (Biblia)

23. Tribunal onde Paulo 
discursou em Atenas. 
(At 17:22)

24. Do [CHÃO] fez o 
Senhor Deus brotar toda 
sorte de árvores 
agradáveis à vista e boas 
para alimento... (Gn 2:9)

25. Dito isso, cuspiu na 
terra e, tendo feito lodo 
com a [CUSPE], 
aplicou-o aos olhos do 
cego... (Jo 9:6)

26. Lisonjear. (Pv 19:6)

Vertical

1. Flash [?]; antigo herói 
de histórias em 
quadrinhos.

2. A haste da sua lança 
era como o [PEÇA 
ALONGADA EM 
CUJA EXTREMIDADE 
SE FIXA UMA RODA] 
do tecelão, e a ponta da 
sua lança, de seiscentos 
siclos de ferro... (1Sm 
17:7)

3. O Senhor dispersou 
todos os valentes  que 
estavam comigo;  
apregoou contra mim 
um ajuntamento,  para 
[ESMIGALHAR] os 
meus jovens... (Lm 1:15)

4. Se do teu próximo 
tomares em penhor a sua 
[ROUPA], lha restituirás 
antes do pôr-do-sol... 
(Êx 22:26)

5. Perturbar os sentidos; 
aturdir. (Sl 60:3)

6. A ilha de Creta, de 
onde vieram os filisteus 
(Jr 47.4).

11. Abreviatura do 
último livro da Bíblia.

13. O perverso recebe 
um salário [IRREAL],  
mas o que semeia justiça 
terá recompensa 
verdadeira. (Pv 11:18)

15. Lançar com ímpeto. 
(Zc 11:13)

17. Taciturnas

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

20. Jesus lhes disse: 
Enchei de água as 
[VASOS DE BARRO]. 
E eles as encheram 
totalmente. (Jo 2:7)

21. Filho de Henadade; 
um dos que ajudaram na 
reconstrução de 
Jerusalém. (Ne 3.18)

24. Então, disse o 
Senhor: O meu Espírito 
não agirá para sempre 
no homem, pois este é 
carnal; e os [QUE LHE 
PERTENCEM] dias 
serão cento e vinte anos. 
(Gn 6:3)


