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Horizontal
1. Pai de Ester e tio de Mordecai
(Et 2.15)
4. Porque a mulher casada está
[ATADA] pela lei a seu marido
enquanto ele viver; mas, se ele
morrer, ela está livre da lei do
marido. (Rm 7:2)
9. Abreviatura do livro bíblico
que conta a história do
livramento do povo hebreu dos
planos de Hamã para destruí-lo
completamente.
10. Acontecer.
11. Abreviatura do livro
profético do Velho Testamento
que descreve a queda de Nínive,
a capital da Assíria conquistada
pelos babilônios em 612 a.C.
14. O que era para a terra o
sétimo ano? (Lev 25:4-5)

27

21. Abreviatura do livro do
Velho Testamento no qual estão
registrados os discursos que
Moisés fez quando o povo de
Israel estava na terra de Moabe,
antes de atravessar o rio Jordão
e tomar posse de Canaã.
22. E prosseguindo ele no seu
ensino, disse: Guardai-vos dos
escribas, que gostam de andar
com vestes [COMPRIDAS ATÉ
OS CALCANHARES], e das
saudações nas praças. (Mc
12:38)
23. Abreviatura do livro do
Velho Testamento, escrito pelo
profeta Jeremias, sobre a
destruição de Jerusalém e sobre
o sofrimento do povo que
participou dela, em 587 a.C.
26. Filha de Labão, esposa de
Jacó e mãe de José e de
Benjamim (Gn 29.6-35.20).

15. Filho de Naás, rei dos
amonitas, que maltratou os
mensageiros que Davi lhe tinha
enviado, o que resultou numa
guerra em que os amonitas
foram derrotados e dominados
(2Sm 10).

27. Cidades dos filisteus, centro
de adoração de Dagom. A Arca
da Aliança foi levada para lá e
depois devolvida. (1Sm 5.1-7)

16. Ele guardará os pés dos seus
santos, porém os ímpios ficarão
[SEM FALA] nas trevas,
porque o homem não
prevalecerá pela força. (1Sm
2:9)

1. Capital da Ática, que Paulo
visitou. (At 17.15-34)

20. Principal apologista cristão
do século II (C. 100-165);
escreveu, entre outras obras,
"Diálogo com Trifo."

Vertical

2. Abreviatura do livro profético
do Velho Testamento que
contém as mensagens ao povo
de Judá e aos moradores de
Jerusalém entre 740 e 687 a.C.
Ele ensina que Deus é poderoso
e exige que o seu povo seja
santo.

3. E admirou-se da
[DESCRENÇA] deles. Em
seguida percorria as aldeias
circunvizinhas, ensinando. (Mc
6:6)

bem de todo o seu trabalho (Ec
5:18)

5. Ele faz coisas grandes e
[IMPENETRÁVEIS] e
maravilhas que não se podem
contar. (Jó 5:9)

24. Abreviatura do último livro
dos Profetas Menores que traz
as mensagens de Deus ao povo
de Judá, proferidas em torno de
450 a.C., depois de haver sido
reconstruído o Templo de
Jerusalém.

6. Abreviatura do livro bíblico
que se encontra entre os livros
de Sofonias e Zacarias.
7. Nome hebraico daquele que
governa as regiões do inferno
(Ap 9.11). Significa
"Destruidor."
8. Os descrentes irão
[QUEIMAR] no fogo eterno.
12. Voltarei contra ti a minha
mão, e purificarei como com
[HIDRÓXIDO DE
POTÁSSIO, CÁUSTICO] a tua
escória; e tirar-te-ei toda
impureza. (Is 21:25)
13. E isto vos será por sinal:
Achareis um menino
[ENROLADO] em faixas, e
deitado em uma manjedoura.
(Lc 2:12)
17. Com ele está um braço de
carne, mas conosco o Senhor
nosso Deus, para nos
[AUXILIAR] e para guerrear
por nós. E o povo descansou nas
palavras de Ezequias, rei de
Judá. (2Cr 22:8)
18. Eis o que eu vi: boa e bela
coisa é comer e beber e
[DESFRUTAR] cada um do

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

25. Abreviatura do livro bíblico
no qual Jesus é apresentado
como a Palavra de Deus, que
existiu desde a eternidade com
Deus e que se tornou um ser
humano, a fim de revelar o
amor e a verdade de Deus.

