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Horizontal

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

7. Toma-se dele madeira 
para fazer alguma obra? ou 
toma-se dele alguma 
estaca, para se lhe 
pendurar algum [MÓVEL 
CASEIRO]? (Ez 15:3)

9. Todos os seus atalaias 
são cegos, nada sabem; 
todos são cães mudos, não 
podem [LATIR]. (Is 56:10)

10. Coisa feita ou dita ao 
gosto e costume dos 
naturais de outras nações.

12. Profeta do Velho 
Testamento que, em 
linguagem poética, 
descreve a queda de 
Nínive, capital da Assíria 
que foi conquistada pelos 
babilônios em 612 a.C

13. Não saiu de ti um que 
maquinava o mal contra o 
Senhor, aconselhando 
[PERVERSIDADE; 
INIQUIDADE]? (Na 1:11)

15. São estas as coisas que 
contaminam o homem; mas 
o comer sem [LIMPAR 

COM ÁGUA] as mãos, 
isso não o contamina. (Mt 
15:20)

17. Que fareis vós no dia 
da solenidade, e no dia da 
[SOLENIDADE; 
COMEMORAÇÃO] do 
Senhor? (Os 9:5)

19. Um dos sacerdotes e 
levitas que subiram com 
Zorobabel do exílio na 
Babilônia. (Ne 12:1)
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24. Mas o Espírito 
[CLARAMENTE] diz que 
em tempos posteriores 
alguns apostatarão da fé. 
(1Tm 4:1)

26. Surpreenderam-me eles 
no dia da minha 
calamidade, mas o Senhor 
foi o meu [ARRIMO]. (Sl 
18:18)

27. E, porque vós sois 
filhos, enviou Deus ao 
nosso coração o Espírito de 
seu Filho, que clama: [?]! 
(Gal 4:6)

29. Abreviatura de dois 
livros bíblicos que 
descrevem a vida e as 
obras dos soberanos de 
Israel e Judá.

Vertical

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

2. Ó Senhor, a ti clamo; dá-
te [URGÊNCIA] em me 
acudir! Dá ouvidos à minha 
voz, quando a ti clamo! (Sl 
141:1)

3. Começou João a pregar 
no [?] de Tibério César (Lc 
3.1-3)

4. Pai do apóstolo Mateus. 
(Mc 2.14)

5. Voltarei para minha 
casa, donde saí. E, 
chegando, acha-a 
desocupada, varrida e 
[ENFEITADA]. (Mt 12:44)

6. Ele se lembra dos seus 
nobres; eles tropeçam na 
sua [JORNADA A PÉ]. 
(Na 2:5)

8. Quando ele abriu o 
segundo selo, ouvi o 
segundo [ENTE VIVO] 
vivente dizer: Vem! (Ap 
6:3)

11. Mãe do profeta 
Samuel. (1Sm 1.1-2.21)

14. Tornar torpe, feio; 
desfigurar.

16. Nem a altura, nem a 

profundidade, nem 
qualquer outra criatura nos 
poderá [APARTAR] do 
amor de Deus, que está em 
Cristo Jesus nosso Senhor. 
(Rm 8:39)

18. Estes vos serão 
imundos entre o [GRANDE 
QUANTIDADE] de 
criaturas que povoam a 
terra: a doninha, o rato, o 
lagarto, segundo a sua 
espécie. (Lv 11:29)

20. Órgão duplo, que era 
queimado sobre o altar. (Lv 
8.16)

21. Levantar.

22. Abraão habitava junto 
aos carvalhos de Manre, o 
heteu, o qual tinha dois 
irmãos; o nome de um era 
Aner. E o do outro? (Gn 
14:13)

25. Dignos de alcançar a 
[ÉPOCA HISTÓRICA] 
vindoura. (Lc 20.35)

28. Abreviatura do livro 
bíblico que é primeiro dos 
profetas


