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Horizontal

1. Sabei isto, meus amados 
irmãos: Todo homem seja 
pronto para ouvir, tardio 
para falar e tardio para se 
[ENRAIVECER]. (Tg 1:19)

3. Alguém que fala demais.

9. Habitante da cidade de 
onde era natural o profeta 
Amós (Am 1.1).

10. Pai do apóstolo 
Mateus. (Mc 2.14)

11. De modo que qualquer 
que comer do pão, ou beber 
do cálice do Senhor 
[INCONVENIENTEMENT
E; VILMENTE], será 
culpado do corpo e do 
sangue do Senhor. (1Co 
11:27)

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

14. Esses consumirão a 
terra da Assíria à espada, e 
a terra de Ninrode nas suas 
entradas. Assim ele nos 
livrará da Assíria, quando 
entrar em nossa terra, e 
quando [PISOTEAR] os 
nossos termos. (Mq 5:6)

17. Expressão ou epíteto. 

que designava Jesus em 
sua humanidade. (Mt 
11:19)

20. Se há iniqüidade na tua 
mão, lança-a para 
[DISTANTE] de ti, e não 
deixes a perversidade 
habitar nas tuas tendas. (Jó 
11:14)

21. A terra de Node, na 
qual Caim habitou depois 
de sair da presença do 
Senhor, ficava em qual 
direção? (Gn 4:16)

22. Pois os poderes dos 
céus serão [SACUDIDOS]. 
(Lc 21.26)

23. Jéter, o primogênito de 
Gideão, não teve coragem 
de matar os dois reis que 
seu pai lhe ordenou matar. 
O nome de um dos reis era 
Zalmuna. E o do outro? (Jz 
8:18-20)

Vertical

1. Naqueles dias eu, 
Daniel, estava pranteando 
por três semanas 
[COMPLETAS]. (Dn 10:2)

2. O que era feito de 
madeira de acácia, tinha o 
comprimento de dois 
côvado e meio, a largura de 

um côvado e meio, e a 
altura também de um 
côvado e meio? (Êx 25:10)

4. Servo do rei Josias, ao 
qual este ordenou que, 
junto com outros homens, 
consultasse o Senhor a 
respeito das palavras do 
livro da lei, que havia sido 
encontrado. (2Cr 34:21)

5. Ora, ouvindo o cananeu, 
rei de [?], que habitava no 
Negebe, que Israel vinha 
pelo caminho de Atarim, 
pelejou contra Israel, e 
levou dele alguns 
prisioneiros. (Nm 21:1)

6. Energicamente.

7. Tomarão ouro, estofo 
[DA COR DO CÉU, 
QUANDO NÃO HÁ 
NUVENS], púrpura, 
carmesim e linho fino. (Êx 
28:5)

8. Se alguém cuida ser 
religioso e não refreia a sua 
[?], mas engana o seu 
coração, a sua religião é vã. 
(Tg 1:26)

12. Após a abertura dos 
sete selos e o derramar das 
sete taças, no livro de 
Apocalipse, qual 
instrumento musical foi 

tocado sete vezes? (Ap 8:2)

15. Não haja no meio de ti 
deus [ALHEIO]. (Sl 81.9)

16. O justo odeia a palavra 
mentirosa, mas o ímpio se 
faz [DETESTÁVEL] e se 
cobre de vergonha. (Pv 
13:5)

18. As [MAMÍFERO 
CARNÍVORO DE 
HÁBITOS NOTURNOS -
sing.] uivarão nos seus 
castelos, e os chacais nos 
seus palácios de prazer; 
bem perto está o seu 
tempo, e os seus dias não 
se prolongarão. (Is 13:22)
Mamífero carnívoro de 
hábitos noturnos

19. Letra inicial do 
alfabeto grego, uma das 
que o Senhor usou para se 
apresentar a si mesmo. (Ap 
22:13)


