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Horizontal

1. Seja o vosso [?] 
sim, e o vosso não não.

3. É lícito [TORNAR 
SÃO] no sábado? 
(Mat 12:10)

8. Monte situado em 
Edom, onde Arão foi 
enterrado (Nm 20.22).

11. Perturbação de 
espírito causada pela 
incerteza ou receio (Mt 
6:27).

12. [MAS] vós, 
irmãos, sois filhos da 
promessa, como 
Isaque (Gl 4:28).

13. Deus abriu as 
águas do [?] Vermelho 
(Êx 14.22)

15. Abreviatura do 
livro do Velho 
Testamento que está 
entre os livros de 
Esdras e Ester.

16. Abreviatura do 
livro do Velho 
Testamento que está 
entre os livros de 
Miquéias e 
Habacuque.

17. E o Senhor Deus 
[APRONTOU] túnicas 
de peles para Adão e 
sua mulher, e os vestiu 
(Gn 321).

18. Judeu de 
Alexandria, muito 
eloqüente, instruído na 
fé cristã por Áqüila e 
Priscila. (At 18:24-28)

20. "Filho", em 
hebraico. [?]Ami foi o 
pai dos amonitas. (Gn 
19.38).

22. Mãe de Samuel, o 
profeta  (1Sm 1.1-
2.21)

24. Cidade que foi 
fortificada por 
Salomão (1Rs 9.15)

25. Um dos filhos de 
Ló, também chamado 
de Ben-Ami (Gn 
19.38).

28. Por [?] anos, 
Cristo reinará na terra, 
após seu retorno e 
antes do juízo final 
(Ap 20.3).

30. Qual o nome da 
filha de Calebe, que ele 
prometeu a quem 
derrotasse e tomasse a 
cidade de Quiriate-
Sefer?  (Js 15:16)

31. Os de Isaque 
chamavam-se Abraão 
e Sara.

35. Filho do homem, 
que mais do que 
qualquer outro 
[PEDAÇO DE 
MADEIRA] é o da 
videira, o sarmento 
que está entre as 
árvores do bosque? 

(Ez 15:2)

37. Assim diz 
[FUNDADOR DO 
IMPÉRIO PERSA], 
rei da Pérsia: O 
Senhor, Deus dos 
céus, me deu todos os 
reinos da terra e me 
encarregou de lhe 
edificar uma casa em 
Jerusalém, que está em 
Judá; quem entre vós é 
de todo o seu povo, 
que suba, e o Senhor, 
seu Deus, seja com ele. 
(2Cr 36:23)

38. Nome do vale em 
que Deus julgará todas 
as nações no Dia do 
Senhor (Jl 3.2,12).

41. Porque eu sou 
grande [?], diz o 
Senhor (Ml 1.14).

43. Juiz e sumo 
sacerdote que não 
soube educar seus 
filhos e por isso teve 
sérios problemas (1Sm 
1-4; 1Rs 2.27,35).

44. Eis que vos envio 
como ovelhas ao meio 
de [?]; portanto, sede 
prudentes como as 
serpentes e simples 
como as pombas (Mt 
10:16).

48. Lista.

50. Abreviatura do 
livro que, na Bíblia, é 
a primeira epístola do 
apóstolo Paulo.

52. Contração da prep. 
"de" com o artigo "a".

53. Quinto mês no 
calendário judaico.

54. Ora no segundo [?] 
do reinado de 
Nabucodonosor, teve 
este uns sonhos; e o 
seu espírito se 
perturbou, e passou-
se-lhe o sono (Dn 2:1).

55. Nas cidades dos 
[?], os judeus foram 
obrigados, pelo rei da 
Assíria, a habitar (2Rs 
17.6).



57. Segunda praga que 
Deus enviou  contra o 
Egito (Êx 8:2).

58. Infrutescência da 
amoreira.

59. Ou, se lhe pedir 
um [?] lhe dará um 
escorpião? (Lc 11:12)

Vertical

1. [?] Teológica, obra 
maior de Tomás de 
Aquino.

2. O [PAREDE QUE 
CIRCUNDA OU 
SEPARA] da cidade 
tinha doze 
fundamentos, e neles 
estavam os nomes dos 
doze apóstolos do 
Cordeiro (Ap 21-14).

3. Lista dos livros 
considerados como 
inspirados pelos 
cristãos.

4. Mas, o que se 
[JUNTA] ao Senhor é 
um só espírito com ele 
(1Co 6;17).

5. Abreviatura de dois 
livros bíblicos que se 
encontram entre os 
livros de Samuel e os 
de Crônicas.

6. Décima-sexta letra 
do alfabeto hebraico.

7. Acolheu os espiões 
israelitas (Js 6.17)

8. Um dos dois filhos 
do sacerdote Eli que 
pereceram na batalha 
contra os filisteus em 
Afeque (1Sm 4:11).

9. Julgai entre vós 
mesmos: é próprio que 
a mulher [REZE] a 
Deus sem trazer o 
véu? (1Co 11:13)

10. Por esta 
[MOTIVO] te lembro 
que despertes o dom de 
Deus, que há em ti 
pela imposição das 
minhas mãos (2Tm 
1:6).

14. Abreviatura do 
último livro da Bíblia.

19. Estou atolado em 
profundo 
[ATOLEIRO], que 
não dá pé;  estou nas 
profundezas das águas,  
e a corrente me 
submerge (Sl 69:2).

21. Natural da terra 
onde o povo de Israel 
foi afligido durante 
quatrocentos anos. (Gn 
15:13)

23. Abreviatura do 
livro bíblico de um dos 
profetas menores, que 
está entre os livros de 
Joel e Obadias.

24. Abreviatura do 
último livro do Velho 
Testamento.

25. Alcoólicos 
Anônimos, sigla.

26. Abreviatura do 
segundo evangelho.

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

29. A de [?] Deus é a 
sua reação contra o 
pecado, a qual o leva a 
castigar o pecador (Ez 
7.8-9].

32. Cidade cananita 
que existia no tempo 
de Abraão (Gn 12.8)

33. Os quais lhes 
disseram: Varões 
galileus, por que ficais 

aí olhando para o céu? 
Esse Jesus, que dentre 
vós foi elevado para o 
céu, há de vir assim 
como para o céu o 
vistes ir (At 1:11).

34. Oséias conspirou 
com [?], rei do Egito 
(2Rs 17.4)

35. A sua 
[INSTRUMENTO 
USADO PARA 
CAVAR O SOLO], 
ele a tem na mão, para 
limpar completamente 
a sua eira e recolher o 
trigo no seu celeiro; 
porém queimará a 
palha em fogo 
inextinguível. (Lc 
3:17)

36. Cidade natal de 
Abraão, na Caldéia 
(Gn 11:31).

38. Então começou ele 
a praguejar e a 
[PROMETER 
SOLENEMENTE], 
dizendo: Não conheço 
esse homem. E 
imediatamente o galo 
cantou (Mt 26:74).

39. E vi quando o 
Cordeiro abriu um dos 
sete [MARCAS 
ESTAMPADAS], e 
ouvi um dos quatro 
seres viventes dizer 
numa voz como de 
trovão: Vem! (Ap 6:1)

40. [FIXA] os meus 
passos na tua palavra; 
e não se apodere de 
mim iniqüidade 
alguma (Sl 119:133).

42. Embaixador do rei 
Zedequias à Babilônia. 
(Jr 29.3)

45. Órgão que tem a 
função, entre outras, 

de destruir glóbulos 
vermelhos.

46. Abreviatura do 
livro bíblico entre os 
livros de Amós e 
Jonas.

47. Chamou Deus ao 
elemento [ENXUTO] 
terra, e ao ajuntamento 
das águas mares. E viu 
Deus que isso era bom 
(Gn 1:10).

49. Não suscitou 
descendência ao irmão 
e, por causa disto, 
Deus o matou (Gn 
38.4-10).

51. O "m" hebraico

52. O rei de [?] juntou-
se a Jabim, rei de 
Hazor (Js 11,12)

56. Contr. da prep. de 
e do art. o.


