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Horizontal
1. E ele, sentando-se,
chamou os doze e lhes
disse: se alguém quiser ser
o primeiro, será o
[ÚLTIMO] de todos e o
servo de todos. (1Co 15:8)
6. Abreviatura do livro do
Velho Testamento que está
entre os livros de Miquéias
e Habacuque.
9. Também serás uma
coroa de adorno na mão do
Senhor, e um [ORNATO
CIRCULAR QUE SE
COLOCA NA CABEÇA]
real na mão do teu Deus.
(Is 62:3)
10. Quando abriu o terceiro
selo, ouvi o terceiro ser
vivente dizer: Vem! E
olhei, e eis um cavalo [DA
COR DO CARVÃO]; e o
que estava montado nele
tinha uma balança na mão.
(Ap 6:5)
11. Demonstrando falta de
naturalidade.
Amaneiradamente.
13. Duas mulheres estarão
juntas [TRITURANDO];
uma será tomada, e a outra
será deixada. (Lc 17:35)
15. Confio de vós, no

Senhor, que de outro modo
não haveis de
[REFLETIR]; mas aquele
que vos perturba, seja
quem for, sofrerá a
condenação. (Gl 5:10)
17. Também das cidades
circunvizinhas afluía muita
gente a Jerusalém,
conduzindo enfermos e
[AFLIGIDOS] de espíritos
imundos, os quais eram
todos curados. (At 5:16)
20. Pai do apóstolo
Mateus. (Mc 2.14)
21. Render culto à Deus.
22. Abreviatura do
conjunto dos livros da
Bíblia em sua primeira
grande divisão.
23. Embelezar. (Pv 15:13)
Vertical
1. Moeda grega de prata
que os cobradores de
impostos cobraram de
Pedro. (Mt 17:24)
2. Mulher que escondeu os
espiões israelitas, na
cidade de Jericó. (Js 6.17)

3. Escocês, educador
missionário na Índia,
inovador por converter
muitos membros da elite.
4. Domínios de Arioque,
um dos reis que
aprisionaram Ló, sobrinho
de Abraão. (Gn 14.1)
5. São esses os que foram
contados por Moisés e
Arão, e pelos príncipes de
Israel, sendo estes doze
homens e
[DESEMPENHANDO O
PAPEL] cada um a casa de
seus pais. (Nm 1:44)
7. Uma das aves impuras
que os judeus estavam
proibidos de comer (Dt
14:13)
8. Aborreço, desprezo as
vossas [REUNIÕES
ALEGRES], e não me
deleito nas vossas
assembléias solenes. (Am
5:21)
12. E assalariaram contra
eles conselheiros para
[BALDAR]em o seu plano,
por todos os dias de Ciro,
rei da Pérsia, até o reinado
de Dario, rei da Pérsia. (Ed
4:5)
14. O tabernáculo no
deserto tinha dez cortinas

de [TECIDO USADO
ESPECIALMENTE PARA
DECORAÇÃO] azul,
púrpura e carmesim. (Êx
26:1)
16. Veio a mim a palavra
do Senhor segunda vez,
dizendo: Que é que vês? E
eu disse: Vejo uma panela
a [EBULIR], que se
apresenta da banda do
norte. (Jr 1:13)
18. Para qual cidade Paulo
foi com Barnabé, depois de
ter sido apedrejado em
Listra? (At 14:20-21)
19. Cidade da Babilônia
que ficava às margens do
rio de mesmo nome. (Ed
8.15-31).

