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Horizontal

1. Espuma. (Ez 24.11)

4. Nome da filha mais 
velha de Saul. (1Sm 
14.49)

9. Abreviatura do livro 
bíblico que fica entre os 
livros de Hebreus e 1 
Pedro.

10. Cristão à quem Paulo 
enviou uma recomendação 
para que tivesse cuidado 
do ministério que havia 
recebido. (Cl 14.17)

11. Abreviatura do título 
da Bíblia que se refere aos 
livros bíblicos mais 
antigos.

14. Escocês, educador 
missionário na Índia que 
inventou o conceito de 
misturar educação com 
evangelismo.

15. Porventura [?]-se-á 
mal por bem? Contudo 
cavaram uma cova para a 
minha vida. Lembra-te de 
que eu compareci na tua 
presença, para falar a 
favor deles, para desviar 
deles a tua indignação. (Jr 
18.20)

16. Ventre da mãe. (Gl 
1.15)

20. Angustiado estou por 
ti, meu irmão Jônatas; 
muito querido me eras! 
Maravilhoso me era o teu 
amor, [INDO ALÉM] o 
amor de mulheres. (2Sm 
1.26)

21. Abreviatura do livro 
bíblico que se encontra 
entre os livros de Sofonias 
e Zacarias.

22. Verdadeiro. (Jo 6.32)

23. Abreviatura do 
Penúltimo livro do Velho 
Testamento.

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

27. Vós, com alegria, 
tirareis água das 
[NASCENTES] da 
salvação. (Is 12:3)

Vertical

1. Qualquer que [IR 
PARA DENTRO] no 
arrolamento, de vinte anos 
para cima, dará a oferta ao 
Senhor. (Êx 30:14)

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

3. Qual o nome da mulher 
de quem Jesus expeliu sete 
demônios? (Mc 16:9)

5. Se alguém disser 
alguma palavra contra o 
Filho do homem, isso lhe 
será perdoado; mas se 
alguém falar contra o [?], 
não lhe será perdoado, 
nem neste mundo, nem no 
vindouro. (Mt 12.32)

6. Abreviatura do livro 
bíblico que contém uma 
descrição dos últimos 
tempos, da volta de Jesus 
e do Juízo Final.

7. O tabernáculo farás de 
dez cortinas de linho fino 
torcido, e de [TECIDO 
USADO PARA 
DECORAÇÃO] azul, 
púrpura, e carmesim. (Êx 
26:1)

8. Eis que a mão do 
Senhor não está encolhida, 
para que não possa salvar; 
nem [?] o seu ouvido, para 
que não possa ouvir; (Is 
59.1)

12. Esaú vendeu o seu 

direito por um 
[REPASTO] (Hb 12.16)

13. Governador, de 6 a 9 
d.C., da província romana 
da Síria, que incluía a 
terra de Israel (Lc 2.2).

17. E da mão do anjo 
subiu diante de Deus a [?] 
do incenso com as orações 
dos santos. (Ap 8.4)

18. Filho de Naás, rei dos 
amonitas, que maltratou 
os mensageiros que Davi 
lhe tinha enviado, o que 
resultou numa guerra em 
que os amonitas foram 
derrotados e dominados 
(2Sm 10).

19. Mulher que foi 
ressuscitada por Pedro. 
(At 9.36-41)

24. Abreviatura do livro 
do Velho Testamento que 
está entre os livros de 
Miquéias e Habacuque.

25. Mato Grosso, sigla.


