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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. Irmão de criação de 
Herodes, o tetrarca (At 
13.1)

9. Assim despediu Isaque a 
Jacó, o qual foi a Padã-Arã, 
a Labão, filho de Betuel, 
[SÍRIO], irmão de Rebeca, 
mãe de Jacó e de Esaú.  
(Gn 28:5)

10. São árvores sem folhas 
nem fruto, duas vezes 
mortas, [ARRANCADAS 
DO SOLO] (Jd 1.12)

12. Esse Jesus, que dentre 
vós foi elevado para o céu, 
há de vir assim como para 
o céu o vistes [?] (At 1:11).

13. Para quem são os ais? 
para quem os 
[TRISTEZAS; 
CONSTERNAÇÕES]? 
para quem as pelejas, para 
quem as queixas? (Pv 
23.29)

15. Monte de onde 
Baraque foi ao encontro de 
Sísera (Jz 4.14)

17. Quando  Jesus chamou 
Tiago e João eles estavam 
num [?] (Mt 4.21)

19. Rubéola.

23. No ano em que morreu 
o rei Uzias, eu [?] o Senhor 
assentado sobre um alto e 
sublime trono, e as orlas do 
seu manto enchiam o 
templo. (Is 6.2)

24. Vendo, pois, seus 
irmãos que seu pai o amava 
mais do que a todos eles, 
odiavam-no, e não lhe 
podiam falar 
[MANSAMENTE]. (Gn 
37.4)

26. Morador da cidade de 
Gaza [Jz 16.2].

27. Porque [?] era a cidade 
de Siom, rei dos amorreus, 
que pelejara contra o 
precedente rei de Moabe, e 
tomara da mão dele toda a 
sua terra até o Arnom. (Nm 
21.26)

29. Nome abreviado do 
livro bíblico que contém 
muitas poesias escritas 
pelo rei Davi.

Vertical

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

2. Pois a pedra clamará da 
[?], e a trave lhe 
responderá do 
madeiramento (Hb 2.11)

3. Nacionalidade de 
Manre, irmão de Escol e de 
Aner, e que era aliado de 
Abraão (Gn 14:13)

4. Tendo, pois, tal 
esperança, usamos de 
muita ou[?] no falar. (2Co 
3.12)

5. Depois sentaram-se para 
comer; e, levantando os 
olhos, viram uma 
[VIAJANTES 
ATRAVESSANDO O 
DESERTO] de ismaelitas 
que vinha de Gileade. (Gn 
37:25)

6. Contudo 
[TRANSPORTADO] serás 
ao Seol, ao mais profundo 
do abismo (Is 14.5)

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

11. O festim faz-se para [?] 
(Ec 10.19)

14. E aquele que estava 
assentado era, na 
aparência, semelhante a 

uma pedra de jaspe e 
sárdio; e havia ao redor do 
trono um [?] semelhante, 
na aparência, à esmeralda 
(Ap 4.3)

16. A tua língua maquina 
planos de destruição, como 
uma [FACA COM 
LÂMINA RETRÁTIL] 
afiada, ó tu que usas de 
dolo. (Sl 52.2)

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

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

21. Ilha onde João escreveu 
o Livro de Apocalipse (Ap 
1.9)

22. [?] e desligar; um poder 
da Igreja (Mt 16.19)

25. Saiu, pois, Jesus, 
trazendo a coroa de 
espinhos e o manto de 
púrpura. E disse-lhes 
Pilatos: [AÍ ESTÁ] o 
homem! (Jo 19.5)

28. Abreviatura do último 
livro do Velho Testamento.


