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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. Dirigente dos cantores
levitas que serviam no
Templo
9. Fiel aos seus
compromissos. (Tito 2:10)
10. Cada um dos 12
homens que Jesus escolheu
para serem seus seguidores
e para lançarem as bases
da Igreja (Mt 10.2-4; Ef
2.20).
11. Nome abreviado do
livro bíblico que contém
muitas poesias escritas
pelo rei Davi.
12. Pedra semipreciosa,
com duas camadas de cores
diferentes, numa das quais
se talha uma figura em
relevo.
14. Teimam no mau
propósito; falam em
secretamente
[PREPARAR] ciladas;
dizem: Quem nos verá? (Sl
64:5)
16. Jesus não julgou como
usurpação o ser [?] a Deus
(Fp 2.6)
18. Larvas dos insetos

lepidópteros. Uma praga
com a qual Deus castiga os
infiéis. (Sl 78:46)
22. Abreviatura do livro do
profeta que interpretou o
sonho do rei babilônico
Nabucodonozor.
23. Ai dos que se levantam
pela manhã e seguem a
[VÍCIO DA
EMBRIAGUEZ] e
continuam até alta noite,
até que o vinho os
esquenta! (Is 5:11)
24. Palavra hebraica que
quer dizer ³ assim seja´ ,
³ certamente´ , ³ de fato´ ,
³ com certeza´ . (Dt 27.1526).
25. Nomes que
representam as nações
inimigas de Deus que
lutarão contra o seu povo
na batalha final. (Ap 20.79).
27. Antes de Cristo, abrev.
Vertical
1. Abreviatura do livro
bíblico de um dos profetas
menores que está entre os
livros de Joel e Obadias.
2. Como o rei preparado
para a [BATALHA]. (Jó
15.24)
3. Ele foi o artífice

escolhido por Deus para a
construção da arca do
testemunho. (Êx 37:1)
4. Não pode fugir o ligeiro,
nem escapar o [HOMEM
EXTRAORDINÁRIO POR
SEUS FEITOS
GUERREIROS]. (Jer 46:5)
5. Os tijolos caíram, mas
com [PEDRA PARA
CONSTRUÇÃO]
tornaremos a edificar. (Is
9:10)
6. Foi a única mulher que
reinou em Judá. (2Rs 11.3)
8. E quem receber uma
criança, [ASSIM] como
esta, em meu nome, a mim
me recebe. (Mt 18:5)
11. Profeta do tempo do rei
Josias e dos profetas Naum
e Habacuque. Seu livro
está entre os livros de
Habacuque e Ageu.
13. Qual era o povo de
Agague, rei que foi morto
pelo profeta Samuel? (1Sm
15:33)
15. Esta saudação é de
próprio punho, de Paulo.
Lembrai-vos das minhas
[?]. A graça seja convosco.
(Col 4:18)
17. Nacionalidade das
pessoas que levaram Paulo
ao Areópago para discorrer

sobre as doutrinas que
pregava. (At 17:19)
19. Abreviatura do livro da
Bíblia que narra a história
da criação de Deus.
20. Suspensão temporária
de hostilidades.
21. Benjamita que insultou
Davi, quando este escapava
de seu filho Absalão. (2Sm
16.5-14)
24. Portanto, assim como
por uma só ofensa veio o
juízo sobre todos os
homens para condenação,
assim também por um só
[O QUE SE FAZ] de
justiça veio a graça sobre
todos os homens para
justificação e vida. (Rm
5:18)
26. Abreviatura do livro
escrito pelo rei Salomão e
que expõe a fragilidade e a
vaidade inerentes a vida
humana.

