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Horizontal

7. Pequena ilha da costa 
da Fenícia (Ez 27.8-11).

8. Senhor, no idioma 
hebraico; título de Deus.

9. Em [PAGAMENTO] 
do meu amor são meus 
adversários; mas eu me 
dedico à oração. (Sl 
109:4)

10. Tu dominas a fúria 
do mar; quando as suas 
ondas se levantam tu as 
fazes [ACALMAR]. (Sl 
89:9)

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

13. A multidão 
levantou-se à uma 
contra eles, e os 
[JUÍZES], rasgando-lhes 
os vestidos, mandaram 
açoitá-los com varas. 
(At 16:22)

16. Abreviatura do 
último livro da Bíblia.

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

Habacuque.

18. Ajudador.

21. Então, [NESSE 
TEMPO] não haverá 
noite (Ap 22.5).

23. Nenhuma coisa 
[FEITA COM 
FERMENTO] comereis; 
em todas as vossas 
habitações, comereis 
pães asmos. (Ex 12:20)

24. Vale próximo a 
Jericó, cujo nome se 
deve a Acã. Deveria 
tornar-se um lugar de 
benção. (Jos 7:24,26)

25. O profeta Jonas 
esteve três dias e três 
noite em seu ventre.

27. Então, voltaram para 
Jerusalém, do monte 
chamado [?], que dista 
daquela cidade tanto 
como a jornada de um 
sábado. (At 1:12 RA)

Vertical

1. Maldito aquele que 
fizer o cego [?] o 
caminho. (Dt 27.18)

2. Cidade da Babilônia 
que ficava às margens 
do rio de mesmo nome. 
(Ed 8.15-31).

3. Pecadora.

4. Abreviatura de 
autores.

5. E clamaram com 
grande voz, dizendo: 
Até quando, ó 
[SUPREMO, 
ABSOLUTO], santo e 
verdadeiro, não julgas e 
vingas o nosso sangue 
dos que habitam sobre a 
terra? (Ap 6:10)

6. Ainda que eu ande 
pelo vale da sombra da 
morte, não temerei mal 
algum, porque tu estás 
comigo; a tua vara e o 
teu [BORDÃO] me 
consolam. (Sl 23.4)

11. Insultados; 
afrontados. (1Sm 20:34)

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

13. E disse ao homem: 
Eis que o temor do 
Senhor é a sabedoria, e o 
apartar-se do [?] é o 
entendimento. (Jó 
28:28)

14. Mas levanta-te e 
põe-te em pé; pois para 

isto te apareci, para te 
fazer ministro e 
testemunha tanto das 
coisas em que me tens 
visto como daquelas em 
que te hei de [SURGIR]. 
(At 26:26)

15. Uma árvore boa não 
pode [OFERTAR] maus 
frutos. (Mt 7:18a)

19. Fazer realizar em 
resultado de esforço 
próprio.

20. E o Espírito é o que 
[OFERECE] testemunho 
(1Jo 5.6).

22. A carne que [TER 
CONTATO COM] 
alguma coisa imunda 
não se comerá (Lv 7:19)

24. Sacerdote, filho de 
Arão. Com o seu irmão 
Nadabe foi morto por 
causa de desobediência 
(Êx 28.1; Lv 10.1-2)

26. Abreviatura do 
conjunto dos livros da 
Bíblia em sua primeira 
grande divisão.


