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Horizontal

1. Adivinhação pela 
invocação dos espíritos. 
(1Sm 28:8)

8. Escocês, educador 
missionário na Índia, 
inovador por converter 
muitos membros da 
elite.

9. Abreviatura do livro 
bíblico entre os livros de 
Amós e Jonas.

10. Tempo que 
prenuncia o juízo de 
Deus sobre a Terra a 
volta de Jesus.

12. Espíritos enviados 
para serviço a favor 
dos salvos (Hb 1.14)

13. Qual era a cidade 
de um rei cananeu, que 
habitava no Neguebe e 
que pelejou contra 
Israel, quando este 
vinha pelo caminho de 
Atarim, sob a direção 
de Moisés? (Nm 33:40)

18. Mas vejo, nos meus 
membros, outra lei que, 

[COMBATENDO] 
contra a lei da minha 
mente, me faz 
prisioneiro da lei do 
pecado que está nos 
meus membros. (Rm 
7:23)

20. Abreviatura do livro 
bíblico que é primeiro 
dos livros profeticos.

22. Acontecerá com os 
salvos na vinda de 
Cristo  (1Ts 4.17)

23. As palavras  do 
[MEXERIQUEIRO] 
são como doces 
bocados, e elas descem 
ao íntimo do ventre. (Pv 
18:8 ARC)

Vertical

1. És  tu melhor do que 
[TEBAS], que está 
situada entre os rios, 
cercada de águas, 
tendo por esplanada o 
mar e ainda o mar, por 
muralha? (Na 3:8)

2. Guardai-vos dos 

[[CACHORROS],  
guardai-vos dos maus 
obreiros, guardai-vos da 
circuncisão! (Fl 3:2)

3. Foste chamado 
sendo servo? Não te dê 
cuidado; e, se ainda 
podes ser livre, 
aproveita a 
[OPORTUNIDADE]. 
(1Co 7:21)

4. Para lá foi que os 
filisteus levaram a Arca 
da Aliança (1Sm 5.1-7)

5. Faces.

6. Iluminado (Jó 33:20)

7. Ouvi agora a minha 
[CONTESTAÇÃO DA 
ACUSAÇÃO] e 
atentai para os 
argumentos dos meus 
lábios. (Jó 13:16)

11. Terás peso 
[COMPLETO] e justo 
(Dt 25:15)

14. Ora, nós 
esperávamos que fosse 
ele quem havia de 
[REMIR, TIRAR DO 

CATIVEIRO] a Israel. 
(Lc 24:21)

15. Nenhum [MAL] 
sobrevirá ao justo [Pv 
12.21].

16. Então, [ENTOOU] 
Israel este cântico:  
Brota, ó poço! Entoai-
lhe cânticos! (Nm 
21:17)

17. Moisés era para 
Zípora um [MARIDO] 
sanguinário (Êx 4.25)

19. Filho primogênito 
de Jacó [Gn 29.32].

21. Iniciais da inscrição 
fixada na cruz na qual 
Jesus Cristo foi 
crucificado.


