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Horizontal

1. Profeta que falou para 
Jeroboão que o reino de 
Israel seria dividido, e dez 
tribos ficariam sobre o seu 
domínio. (1Rs 11:29)

3. As [VIAS PÚBLICAS] 
estão desoladas, cessam os 
que passam pelas veredas; 
alianças se rompem, 
testemunhas se desprezam, 
e não se faz caso dos 
homens. (Is 33:8)

9. Tinham sobre si como 
rei o anjo do abismo, cujo 
nome em hebraico é 
Abadom e em grego [?]. 
(Ap 9:11)

10. Os teus cadáveres 
servirão de [ERVA PARA 
ALIMENTO] a todas as 
aves do céu, e aos animais 
da terra, e não haverá 
quem os enxote. (Deut 
28:6)

11. E lhe dirá: Ouvi, é 
Israel; vós estais hoje para 
entrar na peleja contra os 
vossos inimigos; não se 
amoleça o vosso coração; 
não temais nem tremais, 
nem vos [ATEMORIZEIS] 
diante deles (Deut 20:3)

13. E andai em amor, como 
Cristo também vos amou, e 

se entregou a si mesmo por 
nós, como oferta e 
sacrifício a Deus, em 
[AROMA] suave. (Ef 5:2)

14. Disse mais o Senhor a 
Moisés: Dize a Arão: 
Estende a tua vara, e fere o 
pó da terra, para que se 
torne em [?]s por toda a 
terra do Egito. (Êx 8:16)

17. Não seguirás a 
multidão para fazeres o 
mal; nem numa demanda 
darás testemunho, 
[SEGUINDO] a maioria, 
para perverteres a justiça 
(Êx 23:2)

20. Comandante do 
exército de Saul  (1Sm 
14.50)

21. Governador persa do 
tempo de Zorobabel, o qual 
não desejava que os judeus 
reconstruíssem os muros de 
Jerusalém. (Ed 5:3)

22. Povo mau e guerreiro 
que morava nas montanhas 
de Canaã e que foi 
dominado por Josué (Js 
10;11).

23. Ficarão de [NA PARTE 
EXTERIOR] os cães, os 
feiticeiros, os adúlteros, os 
homicidas, os idólatras, e 
todo o que ama e pratica a 

mentira. (Ap 22:15)

Vertical

1. Língua que era falada na 
Babilônia (Dn 2:4)

2. O que era para a terra o 
sétimo ano? (Lev 25:4-5)

4. Respondeu-lhe o anjo: 
Virá sobre ti o Espírito 
Santo, e o poder do 
Altíssimo te cobrirá com a 
sua [ESPAÇO SEM LUZ, 
OBSCURECIDO]; por isso 
o que há de nascer será 
chamado santo, Filho de 
Deus. (Lc 1:35)

5. Está aqui um [JOVEM] 
que tem cinco pães de 
cevada e dois peixinhos; 
mas que é isto para tantos? 
(Jo 6:9)

6. Ensinando; educando 
(Hb 12:7)

7. Mas Jesus, ouvindo, 
disse: Os [SAUDÁVEIS] 
não precisam de médico, e 
sim os doentes. (Mat 9:12)

8. Não temas diante deles; 
pois eu sou contigo para te 
[SALVAR], diz o Senhor. 
Jer 1:8)

12. Não trarás o salário da 
prostituta nem o aluguel do 

[HOMOSSEXUAL] para a 
casa do Senhor teu Deus 
por qualquer voto, porque 
uma e outra coisa são 
igualmente abomináveis ao 
Senhor teu Deus. (Deut 
23:18)

15. Passando sob a 
proteção de uma [ILHA 
PEQUENA] chamada 
Cauda, a custo 
conseguimos recolher o 
bote (At 27:16)

16. Pedro negou outra vez, 
e imediatamente o galo [?]. 
(Jo 18:27)

18. Posso contar todos os 
meus ossos. Eles me olham 
e ficam a [OLHAR]-me. 
(Sl 22:17)

19. Cidade da Babilônia 
que ficava às margens do 
rio de mesmo nome. (Ed 
8.15-31).


