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Horizontal
1. Vale próximo a
Jericó, cujo nome se
deve a Acã. Deveria
tornar-se um lugar de
benção. (Jos 7:24,26)
3. Naturais da terra para
onde foi levado José, o
filho de Jacó. (Gn 39:1)
9. Abreviatura do livro
bíblico de um dos
profetas menores que
está entre os livros de
Joel e Obadias.
10. Sou eu o mar, ou um
[ANIMAL GRANDE E
ESPANTOSO] marinho,
para que me ponhas uma
guarda? (Jó 7:12)
11. Abreviatura do
conjunto dos livros da
Bíblia em sua primeira
grande divisão.
14. Nela eram guardadas
as duas placas de pedra
em que estavam escritos
os dez mandamentos.
(Êx 25.10-22; Hb 9.4-5)
15. Segundo rei de Judá,
que reinou 3 anos,
depois de Roboão, seu
pai (2Cr 13).
16. Pátio do templo,
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descoberto e cercado de
alpendres. (Ez 10:4)
20. Enquanto esses se
retiravam, eis que lhe
trouxeram um homem
mudo e [POSSUÍDO].
(Mt 9:32)
21. Abreviatura do livro
bíblico que contém uma
descrição dos últimos
tempos, da volta de
Jesus e do Juízo Final.
22. Cárcere térreo ou
subterrâneo, escuro,
úmido e sujo.
23. Abreviatura do livro
profético do Velho
Testamento que descreve
a queda de Nínive, a
capital da Assíria
conquistada pelos
babilônios em 612 a.C.
26. Forma antiga da
palavra "Arqueiros".
(1Cr 12:2)
27. Cidade que ficava na
Via Ápia, a 64 km de
Roma (At 28.15).
Vertical
1. E, porque vós sois
filhos, enviou Deus ao
nosso coração o Espírito

de seu Filho, que clama:
[?]! (Gal 4:6)
2. Cidade egípcia,
também chamada de
Heliópolis (Gn 41.45)
4. Eu de muito boa
vontade gastarei, e me
deixarei [?] pelas vossas
almas. (2Co 12:13)
5. Pois as credenciais do
apostolado foram
apresentadas no meio de
vós, com toda a
[PERSEVERANÇA],
por sinais prodígios e
poderes miraculosos.
(2Co 12:12)
6. Abreviatura do livro
bíblico que é primeiro
dos profetas
7. Oo rei de Babilônia
acaba de [CERCAR]
Jerusalém neste dia. (Ez
24:2)
8. Amai-vos
[AFETUOSAMENTE]
uns aos outros com amor
fraternal, preferindo-vos
em honra uns aos outros.
(Rm 12:10)
12. Nome do filho de
Finéias e neto de Eli,
(1Sm 4.19-22)

13. Nome do Herodes
que governou a Galiléia
e a Peréia de 4 a.C. a 39
d.C. e que mandou
matar João Batista (Mt
14.1-12).
17. Filho do sacerdote
Joiada que, no exército
de Davi, comandava os
quereteus e os peleteus.
(2Sm 20:23)
18. Cantar louvores.
(2Sm 22:50)
19. Manaém, de
Antioquia, era [QUE
FOI AMAMENTADO
PELA MESMA
MULHER] de Herodes
(At 13.1)
24. Depois de Cristo,
abrev.
25. Abreviatura do livro
da Bíblia que está logo
após a epístola aos
Efésios.

