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Horizontal

1. Procurando os 
marinheiros fugir do 
navio, e, tendo [descido] o 
bote no mar... (At 27:30)

5. Era uma província 
romana a qual, juntamente 
com a Macedônia, 
formava a Grécia. (1Ts 1:7)

8. Apliquei-me a 
conhecer, e a [fazer 
diligências para 
encontrar as causas], e a 
buscar a sabedoria e meu 
juízo de tudo... (Ec 7:25)

9. Equivalente da 
preposição em e do artigo 
definido a.

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

13. Filho de Harã e 
sobrinho de Abraão (Gn 
11.31)

14. E acrescentou: 
[possuímos] palha, e 
muito pasto, e lugar para 
passar a noite. (Gn 24:25)

16. Os de mais [número de 
anos de vida] não é que 
são os sábios,  nem os 

velhos, os que entendem 
o que é reto. (Jó 32:9)

19. Abreviatura do título 
que se refere aos livros 
bíblicos mais antigos.

22. Conciso; lacônico.

24. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre os 
livros de Joel e Obadias.

25. E, se forem santas as 
primícias da massa, 
igualmente o será a sua 
[completude]; se for santa 
a raiz, também os ramos o 
serão. (Rm 11:16)

27. Com efeito, Deus é 
bom para com Israel,  para 
com os de coração [puro]. 
(Sl 73:1)

28. Maciço onde pousou 
a arca de Noé  (Gn 8.4).

Vertical

1. No princípio, sobre a 
face do [?] havia trevas 
(Gn 1.2)

2. Saberão todas as 
árvores do campo que eu, 
o Senhor, abati a árvore 
alta, elevei a baixa, sequei 
a árvore verde e fiz 
[tornar a ficar verde] a 

seca... (Ez 17:24)

3. Desejado ardentemente.

4. Então, voltaram para 
Jerusalém, do monte 
chamado [?], que dista 
daquela cidade tanto 
como a jornada de um 
sábado. (At 1:12 RA)

5. Rio na cidade de 
Damasco (2Rs 5.12)

6. Autoridade Palestina, 
sigla.

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

10.  ...a mulher 
[desprezada] quando se 
casa... (Pv 30:23)

12. Por que dura a minha 
dor continuamente, e a 
minha ferida me [causa 
sofrimento] e não admite 
cura? (Jer 15:18)

15. Os cristãos são o [?] 
da terra (Mt 5.13)

17. Mulher judia casada 
com o governador Félix 
(At 24.24-25)

18. Pai de Ester e tio de 
Mordecai (Et 2.15)

20. ...e da costela que o 
senhor Deus lhe [tirara], 
formou a mulher e a trouxe 
ao homem. (Gn 2:22)

21. O que foi semeado em 
solo rochoso, esse é o 
que ouve a palavra e a 
[aceita] logo, com alegria; 
(Mt 13:20)

23. ...[encolerizado] 
resfolgar das suas 
narinas. (2Sm 22.16)

26. Abreviatura da única 
epístola de Paulo que tem 
apenas um capítulo.


