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Horizontal

1. Quantas vezes Deus 
disse que Caim seria 
vingado se alguém o 
matasse? (Gn 4:15)

3. Depois sentaram-se 
para comer; e, 
levantando os olhos, 
viram uma 
[VIAJANTES 
ATRAVESSANDO O 
DESERTO] de 
ismaelitas que vinha de 
Gileade. (Gn 37:25)

9. E ele clamou com voz 
forte, dizendo: Caiu, 
caiu a grande Babilônia, 
e se tornou morada de 
demônios, e [ABRIGO] 
de todo espírito imundo. 
(Ap 18:2)

10. Cidade para a qual 
Filipe foi arrebatado (At 
8.39-40)

11. Frade da ordem 
fundada por Santo 
Agostinho.

13. Duas palavras que 
significam a mesma 
coisa, a primeira delas 
em aramaico; uma 
forma de clamar a Deus. 

(Gl 4:6 Bíblia)

15. Cidades dos filisteus, 
centro de adoração de 
Dagom. A Arca da 
Aliança foi levada para 
lá e depois devolvida. 
(1Sm 5.1-7)

18. Que agrada os outros 
pensando em levar 
vantagem.

22. Melhor é morar num 
canto do eirado, do que 
com a mulher rixosa 
numa casa [MUITO 
LARGA]. (Pv 21:9)

23. Procurando, 
entrementes, os 
marinheiros fugir do 
navio, e tendo 
[ABAIXADO] o batel ao 
mar sob pretexto de irem 
lançar âncoras pela 
proa... (At 27:30)

24. Aquele que conduz 
animal de carga. (Jó 
39.7)

25. Apóstolo que 
escreveu o quarto 
evangelho.

Vertical

1. (...) desde a infância, 
sabes as [SACRAS] 
letras, que podem 
tornar-te sábio para a 
salvação pela fé em 
Cristo Jesus. (2Tim 
3:15)

2. Filho de Zebedeu e de 
Salomé. Ele e seu irmão 
João eram pescadores. 
(Mt 4.21).

4. Jebuseu que vendeu a 
Davi um terreno para 
que levantasse nele um 
altar (2Sm 24.16-24).

5. Rio na cidade de 
Damasco (2Rs 5.12)

6. O primeiro dia do 
ano.

7. Uma das aves 
impuras que os judeus 
estavam proibidos de 
comer (Dt 14:13)

8. Cidade da Licaônia, 
onde Paulo encontrou 
Timóteo (At 14.6-21; 
16.1-2).

12. Quero, do mesmo 
modo, que as mulheres 
se ataviem com traje 

[DECENTE], com 
modéstia e sobriedade. 
(1Tm 2:9)

14. Rei da Assíria, 
também Assurbanipal 
(Ed 4.10).

16. Comandante do 
exército de Jabim que 
foi morto por uma 
mulher chamada Jael. 
(Jz 4:17-21)

17. Faze [INCIDIR] o 
mal sobre os meus 
inimigos; destrói-os por 
tua verdade. (Sl 54:5)

19. Cidade de Edom, 
situada no golfo de 
Ácaba, perto de Eziom-
Geber [Dt 2.8]

20. Então, lhe disse o 
Senhor: Por que andas 
[ENRAIVECIDO], e por 
que descaiu o teu 
semblante? (Gn 4:6)

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


