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Horizontal

1. Profeta que falou a 
Jeroboão que o reino de 
Israel seria dividido, e 
dez tribos ficariam 
sobre o seu domínio. 
(1Rs 11:29)

3. Sobrenome de Simão 
Pedro (Mt 16.17)

9. Cidade egípcia, 
também chamada de 
Heliópolis (Gn 41.45)

10. Não havendo bois, 
o [?] fica limpo,  mas 
pela força do boi há 
abundância de 
colheitas. (Pv 14:4)

11. Abreviatura de um 
dos livros bíblicos que 
ficam entre 2 Reis e 
Esdras.

14. E Jesus, estendendo 
a mão, tocou-lhe, 
dizendo: Quero, fica 
limpo! E [no mesmo 
instante] ele ficou 
limpo da sua lepra. (Mt 
8:3)

15. Cristão que morava 
em Trôade e em cuja 

casa Paulo havia 
deixado uma capa. 
(2Tm 4:13)

16. Nome da mulher de 
Hamã, perseguidor dos 
judeus. (Et 6:13)

20. Nela, se guardavam 
os dez mandamentos 
(Êx 25.16)

21. Primogênito de 
Judá, ferido por Deus 
[Gn 38]

22. Em Deus faremos 
[façanhas],  porque ele 
mesmo calca aos pés os 
nossos adversários. (Sl 
60:12)

23. Abreviatura do 
primeiro evangelho.

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. O primeiro dos 
filhos de Sem (Gn 
10.22)

Vertical

1. Aflição de Jesus no 
Monte das Oliveiras 
[Lc 22.24].

2. Abreviatura do título 
que se refere aos livros 
bíblicos mais antigos.

4. Óleo que era usado 
na alimentação  (1Rs 
17.12)

5. E perguntando 
Aquis: Contra quem 
deste hoje? Davi 
respondia: Contra o Sul 
de Judá, e o Sul dos [?], 
e o Sul dos queneus. 
(1Sm 27:10)

6. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre os 
livros de Miquéias e o 
de Habacuque.

7. Lançar [?]: maneira 
de resolver questões (At 
1.26)

8. Então, se abrirão os 
olhos dos cegos, e se 
[desobstruirão] os 
ouvidos dos surdos (Is 
35:5)

12. Olhar de [?], ou 
seja, rapidamente (Mc 
9.8)

13. O preguiçoso não 
lavra por causa do 
[estação mais fria do 
ano] (Pv 20.4)

17. Casa de detenção

18. Portanto, se a 
mulher não usa véu, 
nesse caso, que rape o 
[?]. (1Co 11:6)

19. E o povo falou 
contra Deus e contra 
Moisés: Por que nos 
fizestes subir do Egito, 
para que morramos 
neste deserto, onde não 
há pão nem água? E a 
nossa alma tem 
[Repugnância] deste 
pão vil. (Nm 21:5)

24. Abreviatura dos 
livros bíblicos que estão 
entre os livros de 
Romanos e Gálatas.

25. Em hebraico, o 
nome mais geral da 
Divindade


