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Horizontal
7. Em [?] Paulo teve a
visão para ir à Europa
(At 16.8-12).
8. Capital da Ática, que
Paulo visitou. (At 17.1534)
9. Cidade da Babilônia
que ficava às margens
do rio de mesmo nome.
(Ed 8.15-31).
10. No sentido bíblico,
ter relações sexuais com
alguém. (Gn 4.1)
11. Comei de tudo o que
se vende no [ONDE SE
COMERCIAM
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS], sem
nada perguntardes por
motivo de consciência.
(1Co 10:25)
13. Só prevalecem o
perjurar, o mentir, o [?],
o furtar, e o adulterar;
há violências e
homicídios sobre
homicídios. (Os 4.2)
15. Nome da mulher de
Saul (1Sm 14.50)
17. Cidade atribuída à
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tribo de Dã, que não
alcançou expulsar os
amorreus que ali
habitavam (Jud. 1:35).
20. E, como aos homens
está [MANDADO
FAZER COM
AUTORIDADE]
morrerem uma só vez,
vindo depois o juízo...
(Hb 9.27)
21. Sacerdote, filho de
Arão. Com o seu irmão
Nadabe foi morto por
causa de desobediência
(Êx 28.1; Lv 10.1-2)
22. Nome do vale onde
os israelitas, sob o
comando de Jeosafá,
ajuntaram-se para louvar
a Deus, após haverem
saqueado os amonitas e
moabitas. (2Cr 20.26)
23. Sétimo mês no
calendário judaico.
Vertical
1. Pequena ilha da costa
da Fenícia (Ez 27.8-11).
2. Levou-me à [?] do
banquete, e o seu

estandarte sobre mim
era o amor. (Ct 2.4)
3. Porque de quem um
homem é
[DERROTADO], do
mesmo é feito escravo.
(2Pe 2.19)
4. Pai dos que habitam
em tendas e possuem
gado. (Gn 4.20)
5. E depois do terremoto
um fogo, porém o
Senhor não estava no
fogo; e ainda depois do
fogo uma voz mansa e
[SUAVE; FRAGIL].
(1Rs 19.12)
6. Ora, andava ali
pastando no monte uma
grande [?] de porcos;
rogaram-lhe, pois que
lhes permitisse entrar
neles, e lho permitiu.
(Lc 8.32)
12. Ajudar (Rm 16.3)
14. Com Absalão se
revoltou contra Davi
[2Sm 16].

16. Nome que foi dado a
Jacó por Deus, e que se
aplicou aos seus
descendentes (Gn 32.28)
18. Ai de vós, escribas e
fariseus, hipócritas!
porque dais o dízimo da
hortelã, do endro e do
cominho, e tendes
omitido o que há de
mais importante na lei, a
saber, a justiça, a
misericórdia e a fé; estas
coisas, porém, devíeis
fazer, sem [?] aquelas.
(Mt 23.23)
19. Luis (?); Evangelista
argentino, chamado de
"Billy Graham da
América Latina".
21. Profetizou a
Jeroboão que Deus iria
dividir o reino de
Salomão em doze partes
e também faze-lo rei
sobre dez dessas partes.
(1Rs 11:30-31)

