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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. Disse-lhe Jesus: 
Maria! Ela, virando-se, 
disse-lhe em hebraico: 
Raboni!-que quer dizer, 
[?]. (Jo 20.16)

9. Um dos filhos de 
Aser, o quarto citado. 
(1Cr 7.30)

10. Cidade da Galiléia 
em cujo portão Jesus 
ressuscitou um jovem 
(Lc 7.11-17).

11. Descendentes de 
Amom (Jz 10.6)

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

13. E Davi, com 
[NOLSTALGIA], 
exclamou: Quem me 
dera beber da água da 
cisterna que está junto a 
porta de Belém! (2Sm 
23.15)

15. As palavras do 
Senhor são palavras 
[NÃO-
CONTAMINADAS], 
como prata refinada 
numa fornalha de barro, 
purificada sete vezes. (Sl 
12.6)

17. O rei Asa depôs 
também a Maaca, sua 
mãe, da dignidade de 
rainha-mãe, porquanto 
ela havia feito a [POSTE 
ÍDOLO], uma 
abominável imagem... 
(2Cr 15:16)

19. Quinto filho de Jacó 
com Léia [Gn 30.17-18].

23. Antigo nome da 
cidade de Tebas, no 
Egito.

24. Mas Judá será [?] 
para sempre, e 
Jerusalém de geração em 
geração. (Joel 3.20)

25. Décimo-segundo 
mês judaico.

26. Alça na qual uma 
outra linha pode ser 
passada.

27. O vosso adorno não 
seja o enfeite exterior, 
como as tranças dos 
cabelos, o uso de jóias de 
ouro, ou o luxo dos 
vestidos. (1Pe 3.3)

29. Feminino plural do 
artigo definido "o".

Vertical

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

2. Tamar adulterou e 
ficou [CHEIA; DIZ-SE 
DE MULHER 
GRÁVIDA] (Gn 38.24)

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

4. Juíz de Israel que 
tinha quarenta filhos e 

trinta netos, que 
montavam setenta 
jumentos. (Jz 12:14)

5. Esta é a lei da praga 
da lepra da veste de lã 
ou de linho, quer na [?], 
quer na trama; ou de 
qualquer coisa de peles, 
para se poder declará-las 
limpas ou imundas. (Lv 
13:59)

6. Porque a mulher 
[DESPOSADA] está 
ligada pela lei a seu 
marido enquanto ele 
viver; mas, se ele 
morrer, ela está livre da 
lei do marido. (Rm 7:2)

8. Quando ele te falar 
num [INFLEXÃO DA 
VOZ] suplicante, não o 
creias; Porque há sete 
abominações no seu 
coração. (Pv 26.25)

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

14. Tempo de matar, e 
tempo de curar; tempo 
de [ABATER], e tempo 
de edificar; (Ec 3.3)

16. Rei da Assíria, 
também conhecido como 
Assurbanipal (Ed 4.10).

18. Ora, aconteceu 

atravessar Jesus, em dia 
de sábado, as [CAMPOS 
DE CEREAIS], e os 
discípulos, ao passarem, 
colhiam espigas. (Mar 
2:23)

20. Rei egípcio, Oséias 
buscou o seu auxílio. 
(2Rs 7.14)

21. Jebuseu que vendeu 
a Davi um terreno para 
que nele levantasse um 
altar. (2Sm 24.16-24)

22. Criada de Sara, 
depois concubina de 
Abraão (Gn 16.1 Bíblia)

25. Os escudos dos seus 
valentes estão 
vermelhos, os homens 
valorosos estão vestidos 
de escarlate; os carros 
resplandecem como o [?] 
no dia da sua 
preparação, e as lanças 
são brandidas. (Na 2.3)

28. Abreviatura do livro 
profético da Bíblia que 
está entre os livros de 
Daniel e Joel.


