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Horizontal

1. Juntou-se à Davi em 
Ziclague (1Cr 12.18)

4. Lá, Ciro ordenou a 
reconstrução do templo 
de Deus. (Ed 6.2)

9. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre os 
livros de 2 Coríntios e 
Efésios

10. E ninguém seja 
devasso, ou [SEM 
RESPEITO ÀS COISAS 
SAGRADAS] como 
Esaú, que por uma 
simples refeição vendeu 
o seu direito de 
primogenitura. (Hb 
12.10)

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

14. [?] o homem que não 
anda no conselho dos 
ímpios (Sl 1.1)

15. Planta da qual se 
extrai um perfume 
valorizado (Jo 12.3)

16. Por entre as pedras 

[PLANAS; SEM 
ASPEREZAS] do vale 
está o teu quinhão; estas, 
estas são a tua sorte (Is 
57:6)

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

21. Em hebraico, o 
nome mais geral da 
Divindade.

22. Corajoso.

23. Abreviatura do livro 
do Velho Testamento 
que está entre os livros 
de Esdras e Ester.

26. ...era Isaque de 
quarenta anos, quando 
tomou por esposa a 
Rebeca, filha de Betuel, 
o [SIRIO] de Padã-Arã, 
e irmã de Labão (Gn 
25:20)

27. Piso descoberto dos 
pavimentos do navio.

Vertical

1. Território no reino de 
Ogue, com 60 cidades 
[Dt 3.4].

2. Abreviatura do 
conjunto dos livros da 
Bíblia em sua primeira 
grande divisão.

3. Os que me espreitam 
continuamente querem 
ferir-me;  e são muitos 
os que 
[INSOLENTEMENTE] 
me combatem. (Sl 56:2)

5. Os ensinamentos de 
Confúcio (c. 551-478 
a.C.) enfatizavam o 
amor pela humanidade, 
pelo estudo e pela 
família, influenciando a 
tradicional cultura 
chinesa.

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

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

8. Orgulhoso de algo.

12. Culto sincrético de 
origem africana, nascido 

no Rio de Janeiro na 
virada do século XX.

13. Chefe de 
trabalhadores braçais.

17. Um pouco de 
fermento  
[FERMENTA] toda a 
massa. (Gl 5:9)

18. Esforça-te, e tem 
bom [DISPOSIÇÃO], 
porque tu farás a este 
povo herdar a terra que 
jurei a seus pais lhes 
daria. (Js 1.6)

19. Rogo-vos, irmãos, 
que [PERCEBAIS] os 
que promovem 
dissensões e escândalos 
contra a doutrina que 
aprendestes; desviai-vos 
deles. (Rm 16.17)

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

25. Abreviatura do livro 
escrito por Salomão e 
que se encontra, na 
Bíblia, entre os livros de 
Salmos Eclesiastes.


