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Horizontal

1. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre os 
livros de Joel e 
Obadias.

8. Ainda que pises o 
insensato com mão de 
gral  entre grãos pilados 
de [ Planta da família 
das gramíneas, de 
cujos frutos se 
fabrica pão e a 
cerveja],  não se vai 
dele a sua estultícia. 
(Prov 27:22)

9. Capital da Ática, que 
Paulo visitou. (At 
17.15-34)

10. O teu umbigo é [?] 
redonda (Ct 7.2)

11. Primo e também 
pai adotivo de Ester. 
(Et 2.5)

12. És infeliz, sim, 
miserável, pobre, cego 
e [?]. (Ap 3.17)

13. Comei de tudo o 
que se vende no [lugar 
onde se comerciam 
gêneros 
alimentícios], sem 
nada perguntardes por 
motivo de consciência. 
(1Co 10:25)

15. Nome do lugar 
onde Miriã, irmã de 
Moisés, morreu e foi 
sepultada. (Nm 20:1)

17. Profeta levado ao 
céu num redemoinho. 
(2Rs 2.1-15)

19. Então, disseram os 
egípcios: [Retiremo-
nos apressadamente] 
da presença de Israel, 
porque o Senhor peleja 
por eles contra os 
egípcios. (Ex 14:25)

23. Abreviatura do livro 

bíblico que fica entre os 
livros de Ezequiel e 
Ozéias.

24. Achou uma 
[mandíbula] de 
jumento, ainda fresca, à 
mão, e tomou-a, e feriu 
com ela mil homens. (Jz 
15:15)

25. Fiel aos seus 
compromissos.

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

27. Ribeiro que corria 
entre Jerusalém e o 
monte das Oliveiras. 
(Jo 18.1)

29. Abreviatura de "Rio 
Grande do Sul"

Vertical

1. Antes de Cristo, 
abrev.

2. Nome da filha mais 
velha de Saul. (1Sm 
14:49)

3. Eli, Eli, [?] sabactâni. 

(Mt 27.46); Palavra 
aramaica que quer 
dizer: "Por quê?"

4. Coleção de escritos 
dos judeus, contendo 
explicações e tradições 
referentes à Lei de 
Moisés.

5. Unha aguçada e 
curva, que possuem 
certos animais.

6. Nenhuma coisa 
[feita com fermento] 
comereis; em todas as 
vossas habitações, 
comereis pães asmos. 
(Ex 12:20)

7. Sistema japones 
tradicional de combate 
desarmado.

12. Equivalente da 
preposição em e do 
artigo definido a.

14. No sentido bíblico, 
ter relações sexuais 
com alguém. (Gn 4.1)

16. Relativo ao povo 
hebreu.

18. Exaltar, enaltecer e 
glorificar a Deus.

20. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre o 
de Obadias e o de 
Miquéias.

21. Aquele que  
discursa em público.

22. Originou a palavra 
"cananeus".

25. João 20:27 Depois, 
disse a Tomé: Põe aqui 
o teu dedo e vê as 
minhas mãos;  chega a 
tua mão e põe-na no 
meu [região lateral]; 
não sejas incrédulo, 
mas crente. (Jo 20:27)

28. Abreviatura de 
"manuscrito".


