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Horizontal

1. Dionísio, o [?] foi um 
ateniense que aceitou 
Jesus (At 17.34)

6. Abreviatura do livro 
bíblico de um dos 
profetas menores, o 
qual se encontra entre 
os livros de Naum e 
Sofonias.

9. Em verdade vos 
digo: Quem não receber 
o reino de Deus como 
uma [?] de maneira 
nenhuma entrará nele. 
(Mar 10:15)

10. Eis aí um 
[burburinho]! (Jer 
10:22)

11. Abreviatura do 
quinto livro dos que 
compõem o 
Pentateuco.

12. Tendo o rei ouvido 
estas coisas, ficou 
muito [sentindo 
grande pena] e 
determinou consigo 
mesmo livrar a Daniel... 
(Dn 6:14)

14. Rei nabateu, sogro 
de Herodes (2Co 
11.32)

15. Vários reis de 
Edom tinham este nome 
(Gn 36.35)

18. E, [revoltando]-se, 
o seu senhor o entregou 
aos verdugos, até que 
lhe pagasse toda a 
dívida. (Mt 18:34)

20. De lá Abraão saiu 
para ir á Canaã (Gn 
11.31).

22. Comandante do 
exército da Síria que 
era leproso e foi curado 
por milagre. (2Rs 5)

23. Porque não [temos 
a coragem] classificar-
nos ou comparar-nos 
com alguns que se 
louvam a si mesmos... 
(2Co 10:12)

24. Abreviatura do livro 
bíblico de um dos 
profetas menores que 
está entre os livros de 
Joel e Obadias.

25. Tomando vulto a 
celeuma, temendo o 

comandante que fosse 
Paulo [feito em 
pedaços] por eles... 
(At 23:10)

Vertical

1. Nela, se guardavam 
os dez mandamentos 
(Êx 25.16)

2. O mais jovem dos 
amigos de Jó. (Jó 32:2-
6)

3. Portanto, agora, ireis 
em cativeiro entre os 
primeiros que forem 
levados cativos, e 
cessarão as [folia]s dos 
espreguiçadores. (Am 
6:7)

4. Esterroar ou aplanar 
(a terra lavrada) com 
grade. (Jó 39:10)

5. Eu sou o Senhor, 
vosso Deus, que vos 
[tomei] da terra do 
Egito... (Lev 25:38)

7. Os membros da 
Igreja são o [?] (1Co 
12.12)

8. Sustentar.

13. Não julgueis e não 
sereis julgados; não 
condeneis e não sereis 
condenados; [?] e 
sereis perdoados... (Lc 
6:37)

16. Pedra cinzenta, 
separável em lâminas 
resistentes e com que 
se cobrem casas. (Is 
8:1)

17. [?]-Gileade; Cidade 
de refúgio situada no 
território de Gade (1Rs 
22).

19. Ainda que pises o 
insensato com mão de 
gral  entre [sementes] 
pilados de cevada,  não 
se vai dele a sua 
estultícia. (Pv 27:22)

21. Sigla da associação 
de jovens cristãos 
americanos, que no 
Brasil corresponde à 
Jocum.


