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Horizontal

1. Qual o nome da filha de 
Calebe, que ele prometeu 
a quem derrotasse e 
tomasse a cidade de 
Quiriate-Sefer?  (Js 15:16)

3. Pulsar; bater (o 
coração)

9. Abreviatura do 
conjunto dos livros da 
Bíblia em sua primeira 
grande divisão.

10. Jesus afirmou que ele 
era a [?] verdadeira. (Jo 
15.1)

11. Abreviatura do livro 
profético do Velho 
Testamento que contém as 
mensagens ao povo de 
Judá e aos moradores de 
Jerusalém entre 740 e 687 
a.C. Ele ensina que Deus é 
poderoso e exige que o 
seu povo seja santo.

14. Nela eram guardadas 
as duas placas de pedra 
em que estavam escritos 
os dez mandamentos. (Êx 
25.10-22; Hb 9.4-5)

15. Comandante das 
forças rebeldes de 
Absalão. Foi morto por 
Joabe. (2Sm 17.25)

16. Ao redor do 
tabernáculo havia um 
[PÁTIO DESCOBERTO 
E CERCADO DE 
ALPENDRES]. (Êx 
40:33)

20. Enquanto esses se 
retiravam, eis que lhe 
trouxeram um homem 
mudo e [POSSUÍDO]. 
(Mt 9:32)

21. Em hebraico, o nome 
mais geral da Divindade.

22. Mas evita questões 
tolas, genealogias, 
contendas e debates acerca 
da lei; porque são coisas 
[SEM PRÉSTIMO] e vãs. 
(Tito 3.9)

23. Abreviatura do livro 
bíblico que se encontra 
entre os livros de 
Filipenses e 1 
Tessalonicenses.

26. Feliz é o homem que 
me dá ouvidos, velando 
cada dia às minhas 
entradas, esperando junto 
às [?]s da minha porta. (Pv 
8.34)

27. Deus fez vestimentas 
de pele para ele e para sua 
mulher. (Gn 3:21)

Vertical

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

2. Nome abreviado do 
livro bíblico que contém 
muitas poesias escritas 
pelo rei Davi.

4. Capital da Ática, que 
Paulo visitou (At 17.15-
34)

5. Pois as credenciais do 
apostolado foram 
apresentadas no meio de 
vós, com toda a 
[PERSEVERANÇA], por 
sinais prodígios e poderes 
miraculosos. (2Co 12:12)

6. Abreviatura de dois 
livros bíblicos do Novo 
Testamento, epístolas 
endereçadas a um jovem 
discípulo de Paulo.

7. Emitir som surdo e 
arreganhar os dentes.

8. Misericordiosamente. 
(Sl 119.58)

12. De cama (fem). (Mt 
8.14)

13. Nome do Herodes que 
governou a Galiléia e a 

Peréia de 4 a.C. a 39 d.C. 
e que mandou matar João 
Batista (Mt 14.1-12).

17. E, se por causa da 
minha mentira, fica em 
[DESTAQUE] a verdade 
de Deus para a sua glória, 
por que sou eu ainda 
condenado como pecador? 
(Rm 3:7)

18. Insistir; solicitar.

19. Porque está escrito: 
Por minha vida, diz o 
Senhor, diante de mim se 
dobrará todo [?], e toda 
língua louvará a Deus. 
(Rm 14.11)

24. Abreviatura do livro 
bíblico entre os livros de 
Amós e Jonas.

25. Abreviatura do 
penúltimo livro da Bíblia.


