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Horizontal

1. Abreviatura do livro 
bíblico que se encontra 
entre os livros de 
Sofonias e Zacarias.

7. Mas, antes que viesse 
a fé, estávamos sob a 
[TUTORIA] da lei e 
nela encerrados, para 
essa fé que, de futuro, 
haveria de revelar-se. 
(Gl 3:23)

9. Habitou Abrão na 
terra de Canaã, e Ló 
habitou nas cidades da 
planície, e foi armando 
as suas tendas até 
[ALCANÇAR] a 
Sodoma. (Gn 13.12)

10. Cidade da Babilônia 
que ficava às margens 
do rio de mesmo nome. 
(Ed 8.15-31).

11. Mas, logo que os 
judeus de Tessalônica 
souberam que também 
em Beréia era anunciada 
por Paulo a palavra de 
Deus, foram lá agitar e 
[REVOLTAR] as 
multidões. (At 17.13)

12. Abreviatura do livro 
do Velho Testamento 
que está entre os livros 
de Esdras e Ester.

13. Companheiro e 
ajudante de Bezalel, no 
trabalho artístico do 
Tabernáculo e das vestes 
sacerdotais (Êx 31:111)

15. Nome primitivo da 
mulher de Abraão (Gn 
11.19)

17. Filho de Henadade, 
que ajudou a edificar os 
muros de Jerusalém [Ne 
3.18].

19. Profeta que predisse 
a morte do rei Acabe 
(2Cr 18.7-27)

23. Abreviatura do livro 
bíblico que se encontra 
entre os livros de Isaías 
e Lamentações.

24. Mas Judá será [?] 
para sempre, e 
Jerusalém de geração 
em geração. (Joel 3.20)

25. Monte situado em 
Samaria, em frente ao 
monte Gerizim.  [Dt 
27.4-26]

26. O mesmo que choça 
(Ne 8:14)

27. Então, voltaram para 
Jerusalém, do monte 
chamado [?], que dista 
daquela cidade tanto 
como a jornada de um 
sábado. (At 1:12 RA)

29. Porque a sua ira 
dura [APENAS] um 
momento; no seu favor 
está a vida. (Sl 30.5)

Vertical

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

2. Verme provido de 
dentes que escava em 
madeiras submersas, 
danificando 
embarcações.

3. Mulher com quem 
Davi cometeu adultério 
(2Sm 11.4)

4. Rei de Israel, marido 
de Jezabel [1Rs 16.28-
22.40].

5. Nenhuma coisa 

[FEITA COM 
FERMENTO] comereis; 
em todas as vossas 
habitações, comereis 
pães asmos. (Ex 12:20)

6. Deste modo 
sobreveio-lhes o que diz 
este provérbio 
verdadeiro; Volta o cão 
ao seu vômito, e a porca 
[LIMPA COM ÁGUA] 
volta a revolver-se no 
lamaçal. (2Pe 2.22)

8. Deus criou-a de uma 
costela de Adão [Gn 
3.20]

12. Abreviatura do livro 
do Velho Testamento 
que está entre os livros 
de Miquéias e 
Habacuque.

14. Por que se 
enfureceram os gentios, 
e os povos 
[FANTASIAR]am 
coisas vãs? (At 4:25)

16. Cidade atribuída à 
tribo de Dã, que não 
alcançou expulsar os 
amorreus que ali 
habitavam (Jud. 1:35).

18. Duas palavras que 
significam a mesma 
coisa, a primeira delas 

em aramaico; uma 
forma de clamar a Deus. 
(Gl 4:6 Bíblia)

20. Abreviatura de um 
dos livros bíblicos que 
ficam entre 2 Reis e 
Esdras.

21. Servo do rei Josias, 
ao qual este ordenou 
que, junto com outros 
homens, consultasse o 
Senhor a respeito das 
palavras do livro da lei, 
que havia sido 
encontrado. (2Cr 34:21)

22. Que as nossas 
[NOVILHAS 
CRESCIDAS] andem 
pejadas, não lhes haja 
rotura, nem mau 
sucesso. (Sl 144.14)

25. Juiz e sumo 
sacerdote que não soube 
educar seus filhos e por 
isso teve sérios 
problemas (1Sm 1-4; 
1Rs 2.27,35).

28. Pai dos moabitas e 
dos amonitas (Gn 19.30-
38)


