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Horizontal
1. As [epístolas], com
efeito, dizem, são graves
e fortes; mas a presença
pessoal dele é fraca, e a
palavra, desprezível.
(2Co 10:10)
4. País que no AT é
chamado também de Javã
(Is 66.19)
9. Filho de Harã e
sobrinho de Abraão (Gn
11.31)
10. Recanto secreto (Ez
7.22)
11. Noroeste, sigla.
14. Qual o nome da
mulher de quem Jesus
expeliu sete demônios?
(Mc 16:9)
15. Acã, que tomou das
coisas condenadas,
trazendo maldição sobre
Israel, era neto de quem?
(Jos 7:1)
16. Palavra aramaica,
significa "dividido". (Dn
5.28)
20. Os tais são
murmuradores, são
descontentes, andando

25
27

segundo as suas paixões
A sua boca vive
propalando grandes
arrogâncias; são
aduladores dos outros,
por motivos [egoístas].
(Jud 16)
21. Abreviatura do livro
bíblico do VT que está
entre os livros de
Neemias e Jó.
22. O escrivão da cidade,
tendo apaziguado o povo,
disse: Senhores, efésios:
quem, porventura não
sabe que a cidade de
Éfeso é a [vigia;
defensora] do templo da
grande Diana e da
imagem que caiu de
Júpiter? (At 19:35)
23. Cidade cananita,
existia no tempo de
Abraão. (Gn 12.8)
26. Também fez o véu de
[tecido usado
especialmente para
decoração] azul, púrpura,
carmesim e linho fino; e
fez bordar nele querubins.
(2Crôn 3:14)
27. Envergonhando-se
eles de tudo quanto

praticaram, faze-lhes
saber a planta desta casa
e o seu arranjo, as suas
saídas, as suas entradas e
todas as suas [feitios,
configurações, aspectos
particulares] (Ez 43:11)
Vertical
1. Cana Aromática. (Ct
4.14).
2. Abreviatura de "Rio
Grande do Sul"
3. Escocês, educador
missionário na Índia
5. Então, novamente lhe
pôs as mãos nos olhos, e
ele, passando a ver
claramente, ficou
[restaurado]; e tudo
distinguia de modo
perfeito. (Mar 8:25)

8. Em todo trabalho há
proveito; [simples]
palavras, porém, levam à
penúria. (Prov 14:23)
12. Ando [sem rumo]
como ovelha desgarrada;
procura o teu servo, pois
não me esqueço dos teus
mandamentos. (Sal
119:176)
13. Navio a vela
17. Capital da Cirenaica,
um distrito da Líbia. (At
2.10)
18. Juro exagerado
condenado por Deus. (Sl
15.5)
19. Profeta, filho de
Beeri, que anunciou a
mensagem de Deus ao
povo de Israel, o Reino do
Norte, no tempo de
Jeroboão II (Os 1.1).

6. Abreviatura dos livros
bíblicos que estão entre os 24. Abreviatura do título
livros de Romanos e
que se refere aos livros
Gálatas.
bíblicos mais antigos.
7. Capital da Ática, que
Paulo visitou (At 17.1534)

25. Abreviatura do quarto
livro dos que compõem o
Pentateuco.

