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Horizontal

1. Pastor evangélico com 
programa na televisão.

8. Abreviatura do 
segundo evangelho.

9. Um dos chefes dos 
sacerdotes, nos dias de 
Jesua. (Ne 12:17)

10. Abreviatura do livro 
bìblico que se encontra 
entre os livros de Juízes e 
1 Samuel.

13. Ali, apelidarão a 
Faraó, rei do Egito, de 
[extravagante]. (Jr 46.17)

14. Um dos rios que 
correm do Éden, e que 
rodeia a terra de Havilá. 
(Gn 2:11)

16. Designação comum às 
aves passeriformes 
turdídeas; também 
conhecido no Brasil como 
"graúna."

20. Portanto, o caminho 
deles será como lugares 
[resvaladios] na 
escuridão; serão 
empurrados e cairão nele; 
porque trarei sobre eles 
calamidade, o ano mesmo 
em que os castigarei, diz o 

Senhor. (Jr 23:12)

22. Abreviatura de dois 
livros bíblicos do Novo 
Testamento, após o livro 
de Colossenses.

23. Os meus pés seguiram 
as suas [pegadas]; guardei 
o seu caminho e não me 
desviei dele. (Jó 23:11)

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

27. Título de 13 salmos. 
(Sl 42)

Vertical

1. Profeta que ungiu Saul 
e Davi como reis. (1Sm 1-
25)

2. Filho de Harã e 
sobrinho de Abraão. (Gn 
11.31)

3. O mundo dos mortos, 
para o povo hebreu.

4. As muitas águas não 
poderiam [extinguir] o 
amor. (Ct 8.7)

5. E entrou Gideão  e 
preparou um cabrito e 
bolos asmos de um efa de 

farinha; a carne pôs num 
[cestinho de vime, de 
bordo baixo, sem arco e 
sem asas] e o caldo pôs 
numa panela. (Jz 6:19 
ARC)

6. Antes de Cristo, abrev.

7. ...errantes pelos 
desertos, pelos montes, 
pelas covas, pelos 
[cavernas] da terra. (Hb 
11:38)

11. Curral onde 
guardavam as ovelhas.  
(Jo 10.16)

12. ...e juro que nada 
tomarei de tudo o que te 
pertence, nem um fio, nem 
uma [tira de couro] de 
sandália, para que não 
digas: Eu enriqueci a 
Abrão. (Gn 14:23)

15. Irmão que, na igreja, 
ajuda nas tarefas mais 
simples.

17. Dias especiais de 
comemorações religiosas 
dos israelitas, em número 
de oito.

18. Filho de Levi  e pai 
dos que cuidavam da 
manutenção do 
tabernáculo. (Gn 46.11; 

Nm 26.57)

19. Certo homem vestido 
de linho, com um 
[caixinha] de escrevedor à 
cintura. (Ez 9.2)

21. Desde Aroer, que está 
à borda do vale de Arnom, 
até ao monte Siom, que é 
Hermom,  e toda a [terras 
baixas que vão desde o 
lago da Galiléia até 
Eziom-Geber, no golfo de 
Ácaba, passando pelo mar 
Morto; planície; 
campina], além do Jordão, 
do lado oriental. (Dt 4:48-
49)

25. Abreviatura do livro 
bíblico que se encontra 
entre os livros de 
Filipenses e 1 
Tessalonicenses.

26. Cidade que Israel 
destruiu, além do Jordão.  
(Js 7-12)


