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Horizontal
1. Um dos aliados de
Abraão, quando este
habitava junto aos
carvalhais de Manre;
irmão de Escol. (Gn 14:13)
3. No vocabulário cristão,
o amor que move a
vontade à busca efetiva
do bem de outrem
9. Abreviatura do título
que se refere aos livros
bíblicos mais antigos.
10. ...Que defesa, que
indignação, que temor,
que saudades, que zelo,
que [vingança; punição
legal]! (2Co 7:11)
11. Abreviatura do livro
do NT que leva o nome de
um discípulo a quem
Paulo chama de
"verdadeiro filho,
segundo a fé comum."
14. Escocês, educador
missionário na Índia,
inovador por converter
muitos membros da elite.
15. e o povo assentou-se
para [?] e beber (Êx 32.6).
16. Acautelai-vos por vós
mesmos, para que nunca
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vos suceda que o vosso
coração fique
sobrecarregado com as
conseqüências da orgia...
(Lc 21:34)
20. Mar 9:9 Ao descerem
do monte, ordenou-lhes
Jesus que não
divulgassem as coisas
que tinham visto, até o dia
em que o Filho do Homem
[revivesse] dentre os
mortos. (Mc 9:9)
21. Abreviatura de dois
livros bíblicos do Novo
Testamento, após o livro
de Colossenses.
22. Nome hebraico do
montão de pedras feito
por Labão e Jacó para se
lembrarem de um trato.
(Gn 31.45-55).
23. Noroeste, sigla.
26. E ambos sonharam,
cada um o seu sonho...
(Gn 40:5)
27. Cidade que ficava na
Via Ápia, a 64 km de Roma
(At 28.15).

Vertical
1. E, porque vós sois
filhos, enviou Deus ao
nosso coração o Espírito
de seu Filho, que clama:
[?]! (Gál 4:6)
2. Em hebraico, o nome
mais geral da Divindade.
4. Para lá os filisteus
levaram a Arca da Aliança
(1Sm 5.1-7)
5. ...como José havia
[ajuizado o sentido]. (Gn
40:22)
6. Abreviatura do livro
bíblico que está entre os
livros de Joel e Obadias.
7. O tabernáculo no
deserto tinha dez cortinas
de [tecido usado
especialmente para
decoração] azul, púrpura e
carmesim. (Êx 26:1)
8. Cidade onde havia
muralhas defensivas, na
Antiguidade.
12. Descanso, que resta
para o povo de Deus (Hb
4.9)

13. Como [escutasse]
Esaú tais palavras de seu
pai, bradou com profundo
amargor. (Gn 27:34)
17. Rei nabateu, sogro de
Herodes. (2Co 11.32)
18. Lá, Ciro ordenou a
reconstrução do templo.
(Ed 6.2)
19. Os ídolos são como
um espantalho em pepinal
e não podem falar;
necessitam de quem os
leve, porquanto não
podem andar. Não tenhais
[medo] deles, pois não
podem fazer mal, e não
está neles o fazer o bem.
(Jr 10:5)
24. Abreviatura do livro
bíblico que fica entre os
livros de Ezequiel e
Ozéias.
25. Autoridade Palestina,
sigla.

