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Horizontal
1. O mesmo que
AntiCristo (2Ts 2.3).
7. Abreviatura do quarto
livro da Biblia Sagrada.
8. Tendo Paulo ajuntado e
atirado à fogueira um feixe
de [lenha miúda]s, uma
víbora, fugindo do calor,
prendeu-se-lhe à mão. (At
28:3)
9. Equivalente da
preposição em e do artigo
definido a.
13. Escocês, educador
missionário na Índia,
inovador por converter
muitos membros da elite.
14. Militar heteu, marido
de Bate-Seba. (2Sm 11.3)
15. Quanto a Efraim, a sua
glória [?] como ave... (Os
9:11)
19. Faze uma arca de
tábuas de cipreste; nela
farás [divisão]s e a
calafetarás com betume
por dentro e por fora. (Gn
6:14)

20. Abreviatura do livro
bíblico que se encontra
entre os livros de
Sofonias e Zacarias.
21. Eis o grito dos teus
atalaias! Eles erguem a
voz, juntamente exultam;
porque com seus próprios
olhos distintamente vêem
o [regresso] do Senhor a
Sião. (Is 52:8)
22. A segunda cidade que
o povo de Israel
conquistou e destruiu,
depois de ter atravessado
o Jordão (Js 7-12)
25. Então, novamente lhe
pôs as mãos nos olhos, e
ele, passando a ver
claramente, ficou
[restaurado]; e tudo
distinguia de modo
perfeito. (Mc 8:25)
Vertical
1. Os seus filhos recebem
[homenagens], e ele o não
sabe; são humilhados, e
ele o não percebe. (Jó
14:21)
2. Abreviatura do último
livro do Velho Testamento
3. Qual o nome da mulher

de quem Jesus expeliu
sete demônios? (Mc 16:9)

cidade de Quiriate-Sefer?
(Js 15:16)

4. Porventura, o [?] não
submete à prova as
palavras, como o paladar
prova as comidas? (Jó
12:11)

17. Qual era a
nacionalidade de ObedeMeleque, eunuco que
ajudou Jeremias quando
ele estava no calabouço?
(Jr 38:7-10)

5. Assim também vós [por
fora] pareceis justos aos
homens, mas, por dentro,
estais cheios de hipocrisia
e de iniqüidade. (Mt 23:28)
6. Abreviatura do título
que se refere aos livros
bíblicos mais antigos.
10. Primeira letra do
alfabeto grego (a última é
o ômega).
11. Aquele dia é dia de
indignação, dia de
angústia e dia de alvoroço
e desolação, dia de
escuridade e [escuridão;
trevas], dia de nuvens e
densas trevas... (Sof 1:15)
12. Governador, de 6 a 9
d.C., da província romana
da Síria, que incluía a terra
de Israel (Lc 2.2).
16. Qual o nome da filha
de Calebe, que ele
prometeu a quem
derrotasse e tomasse a

18. Tenho, pois, [ocasião;
causa] de gloriar-me em
Cristo Jesus nas coisas
concernentes a Deus. (Rm
15:17)
23. Abreviatura de dois
livros bíblicos do Novo
Testamento, após o livro
de Colossenses.
24. Àquele lugar chamou
Jacó Peniel, pois disse:
[enxerguei] a Deus face a
face, e a minha vida foi
salva. (Gn 32:20)

