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Horizontal

1. A quantas igrejas 
foram enviadas cartas, no 
livro de Apocalipse? (Ap 
1:11)

3. Os teus testemunhos, 
recebi-os por legado [que 
dura para sempre],  
porque me constituem o 
prazer do coração. (Sal 
119:111)

9. Abreviatura do quinto 
livro do Pentateuco.

10. Fato ou 
acontecimento fora do 
comum, que Deus realiza 
para confirmar o seu 
poder, o seu amor e a sua 
mensagem.

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

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

15. De tudo o que se tem 
ouvido, a suma é: Teme a 
Deus e guarda os seus 
mandamentos; porque 
isto é o [obrigação] de 
todo homem. (Ecl 12:13)

16. Segundo filho de Levi 
[Nm 3.17].

20. Ora, nós não temos 
recebido o espírito do 
mundo, e sim o Espírito 
que vem de Deus, para 
que conheçamos o que 
por Deus nos foi dado [?]. 
(1 Co 2:12)

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

22. Em nascendo o sol, 
Deus mandou um vento 
[quente, tranquilo, 
caloroso] oriental; (Jon 
4:8)

23. Abreviatura do livro 
bíblico do VT que narra 
os feitos do copeiro de 
Artaxerxes, que liderou 
um grupo que voltou da 
Babilônia para Jerusalém, 
onde foi governador e 
realizou reformas.

26. A lei do Senhor é 
perfeita  e [revigora] a 
alma;  o testemunho do 
Senhor é fiel  e dá 
sabedoria aos símplices. 
(Sal 19:7)

27. Pois, assim como o 
[?] é colhido e lançado ao 

fogo, assim será na 
consumação do século. 
(Mt 13:40)

Vertical

1. Deus a destruiu com 
fogo e enxôfre [Gn 
19.24].

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

4. Domínios de Arioque, 
que também prendeu Ló 
(Gn 14.1)

5. Nome do local onde 
esmolava um homem, 
coxo de nascença, o qual 
foi curado por Pedro. (At 
3:1-10)

6. Abreviatura de dois 
livros bíblicos do Novo 
Testamento, após o livro 
de Colossenses.

7. Andemos dignamente, 
como em pleno dia, não 
em [festims licenciosos] e 
bebedices, não em 
impudicícias e 
dissoluções, não em 
contendas e ciúmes; 
(Rom 13:13)

8. Cidade onde havia 
muralhas defensivas.

12. Onde se guardam as 
armas de guerra  [2Rs 
20.13].

13. Então, eles, de bom 
grado, o receberam, e 
logo o barco chegou ao 
seu [lugar aonde se dirige 
alguém ou algo]. (João 
6:21)

17. Mover com 
freqüência.

18. Filho mais novo de 
Arão. (Êx 6.23)

19. Ai de vós, escribas e 
fariseus, hipócritas, 
porque devorais as casas 
das viúvas e, para o 
justificar, fazeis longas 
orações; por isso, 
sofrereis juízo muito mais 
[rigoroso]! (Mt 23:14)

24. Abreviatura do livro 
bíblico que é primeiro dos 
profetas.

25. Abreviatura do livro 
bíblico que é o quarto 
evangelho.


