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Horizontal

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

7. Assim a palavra do 
Senhor crescia 
[INTENSAMENTE; 
FORTEMENTE] e 
prevalecia. (At 19.20)

9. Soltando as âncoras, 
deixaram-nas no mar, 
largando ao mesmo tempo 
as amarras do leme; e, 
içando ao vento a [PEÇA 
DE LONA] da proa, 
dirigiram-se para a praia. 
(At 27.40)

10. Estenderei sobre 
Jerusalém o cordel de 
Samária e o prumo da casa 
de Acabe; e limparei 
Jerusalém como quem 
limpa a [TIGELA DE 
MADEIRA], limpando-a e 
virando-a sobre a sua face. 
(2Rs 21.13)

11. Filho primogênito de 
Judá, que foi ferido por 
Deus por causa de sua 
maldade (Gn 38.3-7)

12. Ninguém sabe quem é 
o Filho, senão o Pai; e 
também ninguém sabe 
quem é o Pai, senão o 
Filho, e aquele a quem o 

Filho o quiser 
[MOSTRAR]. (Lc 10:22)

14. Cada uma das varas 
colocadas ao lado de um 
objeto pesado, e que 
servem para carregá-lo (Êx 
25.13)

16. Marido insensato de 
Abigail, que tornou-se 
mulher de Davi após sua 
morte (1Sm 25.3)

18. Depois das sessenta e 
duas [?], será morto o 
Ungido e já não estará. 
(Dan 9:26)

22. Abreviatura de dois 
livros do Novo Testamento, 
que vem logo após o livro 
de Romanos.

23. Em algumas versões da 
Bíblia, "amor" é traduzido 
por esta palavra.

24. Décimo-segundo mês 
judaico.

25. Filhos de José e Maria 
[três palavras] (Mt 13.55)

27. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre os 
livros de Gálatas e 
Filipenses.

Vertical

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

2. Vale onde se queimavam 
crianças para Moloque 
(2Rs 23.10)

3. Suportar (Sl 101:5)

4. Goela (Jó 5.5)

5. Portanto vos digo: Todo 
pecado e blasfêmia se 
perdoará aos homens; mas 
a blasfêmia contra o 
Espírito não será [?]. (Mt 
12.31)

6. Única mulher que reinou 
em Judá. (2Rs 11.3)

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

11. Em hebraico, o nome 
mais geral da Divindade.

13. Eu sou judeu, nasci em 
Tarso da Cilícia, mas criei-
me nesta cidade e aqui fui 
instruído aos pés de 
Gamaliel, segundo a 
[PRECISÃO] da lei de 
nossos antepassados. (At 
22:3)

15. Digno é o Cordeiro, 

que foi morto, de receber o 
poder, e riqueza, e 
sabedoria, e força, e honra, 
e glória, e louvor. (Ap 
5.12)

17. Corrente que segura a 
âncora à embarcação (At 
27.40)

19. Abreviatura do 
primeiro Evangelho.

20. Rei dos amalequitas 
que Saul poupou, após 
derrotá-lo na guerra, mas 
que foi morto pelo profeta 
Samuel. (1Sm 15-8, 33)

21. Rei de Israel que 
edificou Ramá e fez guerra 
contra Asa, rei de Judá 
(1Rs 15.16-17)

24. Quinto mês no 
calendário judaico.

26. Abreviatura do nome 
de um profeta do tempo do 
rei Josias. Seu livro está 
entre os de Habacuque e 
Ageu.


