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Horizontal
1. Pequena ilha da costa da
Fenícia (Ez 27.8-11).

25
27

viu curado e, tomando o
leito, pôs-se a andar. E
aquele dia era sábado. (Jo
5:9)

4. Rei dos amalequitas que
Saul poupou, após derrotálo na guerra, mas que foi
morto pelo profeta Samuel.
(1Sm 15-8, 33)

21. Abreviatura do livro
bíblico de um dos profetas
menores que está entre os
livros de Joel e Obadias.

9. Abreviatura do último
livro da Bíblia.

22. Que mudar
[IRREFLETIDO] é esse
dos teus caminhos? (Jer
2:36)

10. As minhas [?] ouvem a
minha voz; eu as conheço,
e elas me seguem. (Jo
10:27)
11. Abreviatura do título
da Bíblia que se refere aos
livros bíblicos mais
antigos.
14. Nela eram guardadas as
duas placas de pedra em
que estavam escritos os dez
mandamentos, assim como
outros objetos sagrados (Êx
25.10-22; Hb 9.4-5).

23. Abreviatura dos livros
bíblicos que estão entre os
livros de Romanos e
Gálatas.
26. Cidade dos filisteus
para onde a Arca da
Aliança foi levada. (1Sm
5.1-7).
27. Marca deixada por uma
chicotada ou varada.
Vertical

15. E a tua vida mais
[LUMINOSA] se levantará
do que o meio-dia; ainda
que haja trevas, será como
a manhã. (Jó 11:17)

1. E, porque vós sois
filhos, enviou Deus ao
nosso coração o Espírito de
seu Filho, que clama: [?]!
(Gál 4:6)

16. Filho de Zeruia, a irmã
de Davi (1Cr 27.7).

2. Então, Moisés disse a
Deus: Quem sou eu, que
[MOVA-ME] a Faraó e tire
do Egito os filhos de

20. [NO MESMO
INSTANTE], o homem se

Israel? (Êx 3:11)
3. Missionário norte
americano que, com grande
esforço pessoal, empenhouse na obra do evangelho
entre os índios. Seu diário
e biografia foram de grande
inspiração para outros
missionários. (1718-1747)
5. Deus nos dará todas as
coisas [SEM COBRAR
NADA EM TROCA] (Rm
8.32)
6. Abreviatura do livro
bíblico que está entre os
livros de 2 Coríntios e
Efésios
7. Qualquer que [IR PARA
DENTRO] no arrolamento,
de vinte anos para cima,
dará a oferta ao Senhor.
(Êx 30:14)
8. E edificou Noé um
[MESA SOBRE A QUAL
SE OFERECIAM
SACRIFÍCIOS] ao Senhor.
(Gn 8:20)
12. Portanto devemos
[RECEBER] esses irmãos,
para nos tornarmos
cooperadores da verdade.
(3Jo 8)

13. O preguiçoso não lavra
por causa do [ESTAÇÃO
MAIS FRIA] [Pv 20.4].
17. (...) até que os tempos
dos gentios se completem,
Jerusalém será
[PALMILHADA] por eles.
(Lc 21:24)
18. Ao redor do
tabernáculo havia um
[PÁTIO DESCOBERTO E
CERCADO DE
ALPENDRES]. (Êx 40:33)
19. Entretanto, se alguém
julga que trata sem
[DIGNIDADE] a sua filha,
estando já a passar-lhe a
flor da idade, e as
circunstâncias o exigem,
faça o que quiser. Não
peca; que se casem (1Co
7:36)
24. Abreviatura do
penúltimo livro da Bíblia.
25. Abreviatura do livro
bíblico que se encontra
entre os livros de Sofonias
e Zacarias.

