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Horizontal

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

7. (...) até que os tempos 
dos gentios se 
completem, Jerusalém 
será [PALMILHADA] 
por eles. (Lc 21:24)

9. Não farás para ti [?] 
de escultura (Êx 20.4)

10. Homem da região 
montnhosa de  Efraim 
que, tendo cem moedas 
de prata,  mandou fazer 
uma imagem de 
escultura e uma de 
fundição, um éfode e 
terafins, e consagrou um 
de seus filhos para 
servir-lhe de sacerdote. 
(Jz 17.1-6)

11. E a todo aquele que 
[PRONUNCIAR] uma 
palavra contra o Filho 
do homem, isso lhe será 
perdoado; mas ao que 
blasfemar contra o 
Espírito Santo, não lhe 
será perdoado. (Lc 
12.10)

12. Contração da prep. 
"de" com o artigo "a".

13.  Aquele que sai 
chorando, 
[CARREGANDO] a 
semente para semear, 
voltará com cânticos de 
júbilo, trazendo consigo 
os seus molhos. (Sl 
126.6)

15. Se alguém ferir o 
olho do seu servo ou o 
olho da sua serva e o [?], 
deixá-lo-á ir forro por 
causa do olho. (Êx 
21.26)

17. Comandante do 
exército de Saul  e seu 
primo. (1Sm 14.50)

19. Pessoa muito alta e 
magra.

23. Abreviatura de dois 
livros bíblicos do Novo 
Testamento, epístolas 

endereçadas a um jovem 
discípulo de Paulo.

24. Terceiro filho de 
Sem e antepassado de 
Abraão. (Gn 10.22; 
11.10-13)

25. Pois ainda que seja 
[BRUTO; RÚSTICO] na 
palavra, não o sou 
contudo na ciência; 
antes, por todos os 
modos, isto vos temos 
demonstrado em tudo. 
(2Co 11.6)

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

27. Pedindo sempre em 
minhas orações que, 
[POR FIM], pela 
vontade de Deus, se me 
ofereça boa ocasião para 
ir ter convosco. (Rm 
1.10)

29. Abreviatura dos 
livros bíblicos entre os 
livros de Rute e 1 Reis.

Vertical

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

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

3. Fará raspar a casa por 
dentro ao redor, e o pó 
que houverem [?] 
deitarão fora da cidade, 
num lugar imundo. (Lv 
14.41)

4. Nome da mulher de 
Saul (1Sm 14.50)

5. Mulher de Urias, o 
heteu, pela qual se 
apaixonou Davi. (2Sm 
11.2-4)

6. Uma das duas 
mulheres de Elcana, pai 
do profeta Samuel. Ela 
tinha filhos, ao passo 
que Ana, mãe de 
Samuel, era estéril. 
(1Sm 1.1-2)

8. Quer dizer "pai" em 
aramaico  (Mc 14.36)

12. Abreviatura do livro 
bíblico que fica entre os 
livros de Ezequiel e 
Ozéias.

14. O primeiro dos cinco 
cânticos do Advento (Lc 
1.28-33)

16. Governador persa do 
tempo de Zorobabel, o 
qual não desejava que os 
judeus reconstruíssem os 
muros de Jerusalém. (Ed 
5:3)

18. Impedir.

20. Abreviatura do livro 
que, na Bíblia, é a 
primeira epístola do 
apóstolo Paulo.

21. Administrador da 
casa de Acabe (1Rs 
18.2-16)

22. Está aqui um 
[JOVEM] que tem cinco 
pães de cevada e dois 
peixinhos; mas que é 
isto para tantos? (Jo 6:9)

25. Porque eu sou 
grande [?], diz o Senhor 
[Ml 1.14].

28. Abreviatura de um 
livro poético do profeta 
Jeremias.


