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Horizontal

1. Profetizou a Jeroboão 
que Deus iria dividir o 
reino de Salomão em doze 
partes e também faze-lo 
rei sobre dez dessas 
partes. (1Rs 11:30-31)

3. A terra pranteia, 
desfalece; o Líbano se 
envergonha e se murcha; 
Sarom se tornou como um 
deserto; Basã e Carmelo 
ficam [NUS] de folhas. (Is 
33.9)

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

10. Jesus, porém, 
respondeu: Não lho 
proibais; porque ninguém 
há que faça [?] em meu 
nome e possa logo depois 
falar mal de mim. (Mc 
9.39)

11. Abreviatura do livro 
do profeta que interpretou 
o sonho do rei babilônico 
Nabucodonozor.

14. Nela eram guardadas 
as duas placas de pedra 
em que estavam escritos 
os dez mandamentos, 
assim como outros objetos 
sagrados (Êx 25.10-22; 

Hb 9.4-5).

15. Comandante das 
forças rebeldes de 
Absalão. Foi morto por 
Joabe. (2Sm 17.25)

16. Ao redor do 
tabernáculo havia um 
[PÁTIO DESCOBERTO 
E CERCADO DE 
ALPENDRES]. (Êx 
40:33)

20. Enquanto esses se 
retiravam, eis que lhe 
trouxeram um homem 
mudo e [POSSUÍDO]. 
(Mt 9:32)

21. Interjeição que se usa 
para espantar aves (Isaías 
27.8)

22. Uma das quatro 
cidades da tribo de Issacar 
que foi dada aos levitas. 
(Js 21.29)

23. Cidade natal de 
Abraão, na Caldéia.

26. Principal da sinagoga 
de Corinto (At 18.17)

27. Cidade que ficava na 
Via Ápia, a 64 km de 
Roma (At 28.15).

Vertical

1. Capital da Ática, que 
Paulo visitou (At 17.15-
34)

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

4. Arioque era um dos 
quatro reis que fizeram 
guerra contra outros cinco, 
quando Abraão estava em 
Canaã. Qual era o nome 
de seu país? (Gn 14.1)

5. Pois as credenciais do 
apostolado foram 
apresentadas no meio de 
vós, com toda a 
[PERSEVERANÇA], por 
sinais prodígios e poderes 
miraculosos. (2Co 12:12)

6. E o Espírito é o que 
[OFERECE] testemunho 
(1Jo 5.6).

7. Veio para enganar-te, 
tomar conhecimento de 
tuas empresas e 
[INVESTIGAR] todos os 
teus planos. (2Sm 3:25)

8. Misericordiosamente. 
(Sl 119.58)

12. De cama (fem). (Mt 
8.14)

13. Nome do Herodes que 
governou a Galiléia e a 
Peréia de 4 a.C. a 39 d.C. 
e que mandou matar João 
Batista (Mt 14.1-12).

17. Ou fala com a terra, e 
ela te ensinará; até os [?] o 
mar to declararão. (Jó 
12.8)

18. Pois isso seria um 
crime [TORPE]; sim, isso 
seria uma iniqüidade para 
ser punida pelos juízes. 
(Jó 31.11)

19. Não esmagará a cana 
quebrada, e não apagará o 
[PONTA 
CARBONIZADA DA 
MECHA] que fumega, até 
que faça triunfar o juízo. 
(Mt 12.20)

24. Abreviatura de dois 
livros bíblicos que se 
encontram entre os livros 
de Samuel e os de 
Crônicas.

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


