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Horizontal

1. E em visões de Deus me 
levou à terra de Israel, e 
me pôs sobre um monte 
muito [ELEVADO], sobre 
o qual havia como que um 
edifício de cidade para a 
banda do sul. (Ez  40:2)

3. Encantar (Is 14:2)

9. Rei que proibiu a 
reconstrução de Jerusalém 
(Ed 4.7-23)

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

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

13. Mau, nocivo

15. Era uma província 
romana a qual, juntamente 
com a Macedônia, formava 
a Grécia. (1Ts 1:7)

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

20. Então o Senhor Deus 
disse à serpente: Porquanto 
fizeste isso, maldita serás 
tu dentre todos os animais 
domésticos, e dentre todos 
os animais do campo; 

[ARRASTAR-TE-ÁS] 
sobre o teu ventre, e pó 
comerás todos os dias da 
tua vida. (Gn 3:14)

21. Abreviatura do livro de 
um dos profetas menores, o 
qual está entre os livros de 
Naum e o de Sofonias.

23. Abreviatura do livro do 
profeta que interpretou o 
sonho do rei babilônico 
Nabucodonozor.

24. Cidadãos aos  quais 
Paulo endereçou um 
discurso no qual 
mencionava um "Deus 
desconhecido" (At 17:22-
23)

26. Rei de Judá que 
começou a reinar aos 
dezesseis anos e reinou 
cinquenta e dois anos em 
Jerusalém. O Senhor o 
feriu, de modo que ficou 
leproso até o dia de sua 
morte (2Rs 15:1-5)

27. Filho de Jacó com Lia, 
do qual descende a classe 
sacerdotal de Israel.

Vertical

1. E, porque vós sois 
filhos, enviou Deus ao 
nosso coração o Espírito de 

seu Filho, que clama: [?]! 
(Gál 4:6)

2. Pela preguiça se 
enfraquece o [FACE 
SUPERIOR INTERNA 
DUM APOSENTO], e pela 
frouxidão das mãos a casa 
tem goteiras. (Ecl 10:18)

4. Acampamento dos 
Israelitas, após Jotbatá e 
antes de Eziom-Geber. 
(Nm 33:35)

5. Grande é o Senhor e 
muito digno de louvor;  e a 
sua grandeza, 
[INSONDÁVEL]. (Sl 
145:3)

6. Abreviatura do livro 
bíblico que contém uma 
descrição dos últimos 
tempos, da volta de Jesus e 
do Juízo Final.

7. E eis que se levantou 
certo doutor da lei e, para o 
[TESTAR], disse: Mestre, 
que farei para herdar a vida 
eterna? (Lc 10:25)

8. Um dos juízes de Israel; 
tinha quarenta filhos e 
trinta netos, que 
cavalgavam sobre setenta 
jumentos (Jz 12:13-14)

11. Um dos três amigos de 
Jó, que vieram para 

consolá-lo; era naamatita 
(Jó 2:11)

14. O sol conhece a hora do 
seu [?] (Sl 104:19).

17. Reino do rei cananeu 
que habitava no Negebe, e 
que lutou contra Israel 
quando este vinha pelo 
caminho de Atarim, 
levando alguns prisioneiros 
(Nm 21:1)

18. A  [?] de Sabá ouviu da 
fama de Salomão e veio a 
Jerusalém para prová-lo 
por enigmas (2Cr 9:1)

19. Um dos filhos de 
Zeruia, irmã de Davi; os 
outros dois eram Joabe e 
Asael (2Sm 2.18)

22. No período do Novo 
Testamento, compravam-se 
dois pássaros com uma 
destas moedas [Mt 10.29].

25. Abreviatura do livro 
bíblico que conta a história 
dos grandes líderes de 
Israel na terra prometida, 
antes do período dos reis.


