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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. Lugar até onde se 
estendeu a perseguição de 
Jefté aos amonitas; cidade 
famosa por sua produção 
de trigo. (Jz 11.13; Ez 
27.17)

9. Festas licenciosas em 
honra de deuses pagãos. (Jr 
3:23)

10. Juiz de Israel que tinha 
trinta filhos. (Jz 10.4)

11. Ai dos que decretam 
leis [INÍQUAS], e dos 
escrivães que escrevem 
perversidades. (Is 10.1)

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

14. Então saiu do arraial 
dos filisteus um 
[VENCEDOR], cujo nome 
era Golias, de Gate, que 
tinha de altura seis côvados 
e um palmo. (1Sm 17.4)

15. Mãe de Amnom, filho 

primogênito de Davi. (2Sm 
3.2)

17. Tudo fez formoso em 
seu tempo; também pôs na 
mente do homem a 
[REPRESENTAÇÃO 
MENTAL] da eternidade. 
(Ec 3.11)

19. Senhor, eu amo o 
recinto da tua casa e o 
lugar onde permanece a tua 
glória. (Sl 26.8)

23. Ainda que eu falasse as 
línguas dos homens e dos 
anjos e não tivesse  
caridade, seria como o 
metal que [retumba] ou 
como o sino que tine. (1Co 
13:1)

24. Habitante da antiga 
assíria, onde hoje é o 
Iraque

25. Cidade do sacerdote 
Aimeleque qu,e ajudou 
Davi quando este fugia de 
Saul, e foi destruída por 
este (1Sm 22.9-19)

26. Cidade na qual foi 
travada a grande batalha na 
qual Joabe derrotou os 
amonitas e seus aliados. 
(1Cr 19.7-15)

27. Desejar ardentemente  
[Sl 130.6].

29. Branca, era símbolo de 
pureza e santidade (Is 
1.18).

Vertical

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

2. A vaidosa coroa dos 
bêbedos de Efraim será 
[CALCADA] aos pés (Is 
28.3)

3. Multidões, multidões no 
vale da [RESOLUÇÃO]! 
(Joel 3.14)

4. Dela se utilizam no seu 
ofício os que trabalham em 
metal. (1Sm 13.19)

5. Frade da ordem fundada 
por Santo Agostinho.

6. Paulo, tendo ficado ali 
ainda muitos dias, 
despediu-se dos irmãos e 
navegou para a Síria, e com 
ele Priscila e Áqüila, 
havendo [TOSADO] a 
cabeça em Cencréia, 
porque tinha voto. (At 
18.18)

8. Insopitável.

13. Isto é (abreviatura).

16. O Salvador prometido 
no AT (Jo 1.41)

18. (...) porque sobre toda 
a glória se estenderá um 
[armação ornamental que 
encima altar, trono, leito, 
etc.] e um pavilhão (Is 4:5)

20. Abreviatura dos livros 
bíblicos que estão entre os 
livros de Romanos e 
Gálatas.

21. Subamos contra Judá, e 
amedrontemo-lo, e o 
conquistemos para nós, e 
façamos reinar no meio 
dele o filho de [?]. (Is 7.6)

22. Todo lugar que 
[CALCAR] a planta do 
vosso pé, vo-lo dei, como 
eu disse a Moisés. (Js 1.3)

28. Animal que Deus 
enviou contra o Egito; a 
segunda praga (Êx 8.2)


