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Horizontal

1. Profeta que ajudou 
Zorobabel, quando este 
retornou do cativeiro na 
qualidade de governador 
dos judeus. (Ag 1 e 2)

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

9. Primogênito de Judá, 
ferido por Deus. (Gn 38)

10. O Senhor quebrará o 
arco de Israel no Vale de 
[?]

11. Abreviatura do livro 
do Velho Testamento 
que está entre os livros 
de Miquéias e 
Habacuque.

14. O que era para a 
terra o sétimo ano [3 
palavras]? (Lev 25:4-5)

15. O caminho do 
Senhor é fortaleza para 
os [?]; mas é destruição 
para os que praticam a 
iniqüidade. (Pv 10.29)

16. E propôs-lhes 
também uma parábola: 

Pode porventura um 
cego [CONDUZIR] 
outro cego? não cairão 
ambos no barranco? (Lc 
6.39)

20. Produz um perfume 
agradaval à Deus. (Is 
43.24)

21. Abreviatura do livro 
do profeta Ezequiel.

22. Revoltou-se contra 
Davi, juntamente com 
Absalão, e depois 
suicidou-se. (2Sm 16)

23. Depois de Cristo, 
abrev.

26. Como vaso de barro 
coberto de escórias de 
prata,  assim são os 
lábios [CARINHOSOS, 
TERNOS, MEIGOS] e o 
coração maligno. (Pv 
26:23)

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. Em hebraico, o nome 
mais geral da 
Divindade.

4. Saul deu à ele sua 
filha Merabe (1Sm 
18.s19).

5. Grande é o Senhor e 
muito digno de louvor;  
e a sua grandeza, 
[INSONDÁVEL]. (Sl 
145:3)

6. Abreviatura do título 
da Bíblia que se refere 
aos livros bíblicos mais 
antigos.

7. Governa as regiões do 
inferno. (Ap 9.11)

8. Comemorativo.

12. Muitos buscam o 
favor daquele que 
[ADMINISTRA],  mas 
para o homem a justiça 
vem do Senhor. (Pv 
29:26)

13. Nisso veio um 
mensageiro a Saul, 

dizendo: Apressa-te, e 
vem, porque os filisteus 
acabam de [OCUPAR À 
FORÇA] a terra. (1Sm 
23.27)

17. Cidade onde o rei 
Ciro ordenou a 
reconstrução do templo. 
(Ed 6.2)

18. Primeiro rei de Judá, 
depois da divisão de 
Israel (1Rs 12;14)

19. Ou é pela tua 
inteligência que voa o 
[AVE DE RAPINA 
DIURNA; NO BRASIL, 
TAMBÉM GAVIÃO],  
estendendo as asas para 
o Sul? (Jó 39:26)

24. Abreviatura do livro 
bíblico que é o quarto 
evangelho

25. Abreviatura do 
último livro da Bíblia.


