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Horizontal

1. Nome do pai do profeta 
Sofonias (Sf 1:1)

3. Não te [metas] com 
esse justo; porque hoje, 
em sonho, muito sofri por 
seu respeito. (Mt 27:19)

9. Apoiassem; 
encostassem.

10. Abreviatura do livro 
de um dos profetas 
menores, o qual está entre 
os livros de Naum e o de 
Sofonias.

12. Porque,  por mim, se 
multiplicam os teus dias, e 
anos de vida se te 
[adicionarão]. (Pv 9:11)

13. E Abraão deu ouvidos 
a Efrom e Abraão 
[abalançou] a Efrom a 
prata de que tinha falado 
aos ouvidos dos filhos de 
Hete, quatrocentos siclos 
de prata, correntes entre 
mercadores. (Gn 23:16)

14. Jacó [queria muito] a 
Raquel (Gn 29.18)

18. Além disso, tínhamos 
os nossos pais segundo a 
carne, que nos corrigiam, 
e os [considerávamos]; 

não havemos de estar em 
muito maior submissão ao 
Pai espiritual e, então, 
viveremos? (Hb 12:9)

19. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre os 
livros de Gálatas e 
Filipenses.

20. 1Cor 2:7 mas falamos a 
sabedoria de Deus em 
mistério, outrora oculta, a 
qual Deus [predestinou] 
desde a eternidade para a 
nossa glória (1Co 2:7)

22. Não temas as suas 
palavras, nem te 
[atemorizes] com o rosto 
deles, porque são casa 
rebelde. (Ez 2:6)

23. Então, Paulo, 
levantando-se no meio do 
Areópago, disse: 
Senhores atenienses! Em 
tudo vos [enxergo] 
acentuadamente 
religiosos (At 17:22)

Vertical

1. Disse-lhe Jesus Porque 
me viste, creste? Bem-
aventurados os que não 
viram e [?]. (Jo 20:29)

2. Porque eu livrava os 

pobres que clamavam  e 
também o órfão que não 
tinha quem o [ajudasse]. 
(Jó 29:12)

4. O Senhor, ao registrar 
os povos, dirá:  Este [veio 
ao mundo] lá. (Sl 87:6)

5. Oferta que era movida 
de um lado para outro e 
depois era comida pelo 
sacerdote e pelo oferente. 
(Êx 29:26)

6. Àquele lugar chamou 
Jacó Peniel, pois disse: 
[enxerguei] a Deus face a 
face, e a minha vida foi 
salva. (Gn 32:20)

7. Ele apanha os 
[entendidos] na sua 
própria astúcia;  e o 
conselho dos que tramam 
se precipita. (Jó 5:13)

8. Porque o Senhor 
responde aos 
necessitados  e não 
despreza os seus 
[cativos]. (Sl 69:13)

11. Mas Deus ferirá 
[profundamente] a cabeça 
de seus inimigos e o 
crânio cabeludo do que 
anda em suas culpas. (Sl 
68:21)

15. Ato de coragem fora 
do comum (Sl 60.12)

16. Qual era a 
nacionalidade de Obede-
Meleque, eunuco que 
ajudou Jeremias quando 
ele estava no calabouço? 
(Jr 38:7-10)

17. Devemos embraçar 
sempre o [?] da fé (Ef 6.16)

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


