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1. Abreviatura do último
livro da Bíblia.
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7. Não olhes para o vinho
quando se [APRESENTA]
vermelho, quando
resplandece no copo e se
escoa suavemente. (Pv
23.31)
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10. Cidade da Galiléia em
cujo portão Jesus
ressuscitou um jovem (Lc
7.11-17).
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19. Voltarei contra ti a
minha mão, e purificarei
como com [HIDRÓXIDO
DE POTÁSSIO,
CÁUSTICO] a tua
escória; e tirar-te-ei toda
impureza. (Is 21:25)
23. Abreviatura de um
livro poético do profeta
Jeremias.
24. Terceiro filho de Sem
e antepassado de Abraão.
(Gn 10.22; 11.10-13)
25. Iniciais da inscrição
fixada na cruz na qual
Jesus Cristo foi
crucificado.
26. No primeiro dia da
[SETE DIAS], cada um de
vós ponha de parte, em
casa, conforme a sua
prosperidade, e vá
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12. Abreviatura do livro
bíblico que fica entre os
livros de Ezequiel e
Ozéias.

17. Como era o nome da
mãe de Amnom, o
primogênito de Davi?
(2Sm 3:2)
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11. Agague era rei do
povo de [?] (1Sm 15)

15. Ou pensas tu que eu
não poderia [PEDIR;
IMPLORAR] a meu Pai, e
que ele não me mandaria
agora mesmo mais de
doze legiões de anjos? (Mt
26.53)
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9. Rei nabateu, sogro de
Herodes (2Co 11.32)

13. Fará raspar a casa por
dentro ao redor, e o pó
que houverem [?] deitarão
fora da cidade, num lugar
imundo. (Lv 14.41)
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juntando, para que se não
façam coletas quando eu
for. (1Cor 16:2)
27. O rio não pode
[FAZER VACILAR] a
casa construída na rocha
(Lc 6.48)
29. Abreviatura dos livros
bíblicos entre os livros de
Rute e 1 Reis.
Vertical
1. Abreviatura do livro
bíblico de um dos profetas
menores que está entre os
livros de Joel e Obadias.
2. ...Não será
[DESBASTADA] nem
será revolvida com
enxada, mas crescerão
nela espinhos e abrolhos.
(Is 5.6)
3. E vendo um deles sofrer
injustamente, defendeu-o,
e vingou o oprimido,
[ASSASSINANDO] o
egípcio. (At 7.24)
4. Filhas de reis se
encontram entre as tuas
[?] de honra; à tua direita
está a rainha adornada de
ouro finíssimo de Ofir. (Sl
45:9)
5. Porque a sua vinha é da

vinha de Sodoma e dos
campos de Gomorra; as
suas uvas são uvas [?]s,
seus cachos são amargos.
(Dt 32.32)
6. Ai da vaidosa coroa dos
bêbados de Efraim, e da
flor [PRESTES À CAIR]
do seu glorioso
ornamento, que está sobre
a cabeça do vale
fertilíssimo dos que são
vencidos de vinho! (Is
28.1)
8. Quando ele te falar num
[?] suplicante, não o
creias; Porque há sete
abominações no seu
coração. (Pv 26.25)
12. Contração da prep.
"de" com o artigo "a".
14. E farei conhecido o
meu santo nome no meio
do meu povo Israel, e
nunca mais deixarei
[MACULAR;
DESONRAR] o meu
santo nome. (Ez 39.7)
16. No primeiro dia da
semana cada um de vós
ponha de parte o que
puder, conforme tiver
prosperado, guardando-o,
para que se não façam [?]
quando eu chegar. (1Co

16.2)
18. Então disse: Não te
chamarás mais Jacó, mas
[?]; porque tens lutado
com Deus e com os
homens e tens
prevalecido. (Gn 32.28)
20. Abreviatura de dois
livros bíblicos do Novo
Testamento, epístolas
endereçadas a um jovem
discípulo de Paulo.
21. Da mesma sorte as
mulheres sejam
[TACITURNAS], não
maldizentes, temperantes,
e fiéis em tudo. (1Tm
3.11)
22. Filho de Henadade;
um dos que ajudaram na
reconstrução de
Jerusalém. (Ne 3.18)
25. Porque não passa de
um momento a sua
[INDIGNAÇÃO]; o seu
favor dura a vida inteira.
(Sl 30.5)
28. Abreviatura do livro
que, na Bíblia, é a
primeira epístola do
apóstolo Paulo.

