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Horizontal
1. Para lá foi que os 
filisteus levaram a Arca 
da Aliança (1Sm 5.1-7)
4. Rei dos amalequitas 
que Saul poupou, após 
derrotá-lo na guerra, 
mas que foi morto pelo 
profeta Samuel. (1Sm 
15-8, 33)
9. Abreviatura do livro 
do profeta Ezequiel.
10. As minhas [?] 
ouvem a minha voz; eu 
as conheço, e elas me 
seguem. (Jo 10:27)
11. Abreviatura do livro 
do Velho Testamento 
que está entre os livros 
de Miquéias e 
Habacuque.
14. Era de madeira e 
revestida de ouro; nela 
eram guardadas as duas 
placas de pedra em que 
estavam escritos os dez 
mandamentos, assim 
como outros objetos 
sagrados (Êx 25.10-22; 
Hb 9.4-5).
15. Sucederá que, 
naquele dia, diz o 
Senhor Deus, farei que o 
sol se ponha ao meio-dia 

e entenebrecerei a terra 
em dia [LÍMPIDO]. 
(Am 8:9)
16. Cidade natal de São 
Francisco.
20. [NO MESMO 
INSTANTE], o homem 
se viu curado e, tomando 
o leito, pôs-se a andar. E 
aquele dia era sábado. 
(Jo 5:9)
21. Abreviatura do 
último livro da Bíblia.
22. Que mudar 
[IRREFLETIDO] é esse 
dos teus caminhos? (Jer 
2:36)
23. Abreviatura dos 
livros bíblicos que estão 
entre os livros de 
Romanos e Gálatas.
26. Leite vos dei a beber, 
não vos dei alimento 
[DURO]; porque ainda 
não podíeis suportá-lo. 
(1Co 3:2)
27. E, se por causa da 
minha mentira, fica em 
[DESTAQUE] a verdade 
de Deus para a sua 
glória, por que sou eu 
ainda condenado como 
pecador? (Rm 3:7)

Vertical
1. Rei nabateu, sogro de 
Herodes (2Co 11.32)
2. Não há árvore boa 
que [?] mau fruto [Lc 
6.43].
3. Missionário norte 
americano que, com 
grande esforço pessoal, 
empenhou-se na obra do 
evangelho entre os 
índios. (1718-1747)
5. Deus nos dará todas 
as coisas [SEM 
COBRAR NADA EM 
TROCA] (Rm 8.32)
6. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre os 
livros de 2 Coríntios e 
Efésios
7. Qual a mosca morta 
faz o ungüento do 
perfumador [LANÇAR 
ODORES] mau cheiro, 
assim é para a sabedoria 
e a honra um pouco de 
estultícia. (Ec 10:1)
8. Mesa, balcão ou bloco 
de pedra destinado à 
imolação de vítimas em 
holocausto ou a outros 
tipos de sacrifícios; ara. 
(Gn 8:20)
12. Portanto devemos 

[RECEBER] esses 
irmãos, para nos 
tornarmos cooperadores 
da verdade. (3Jo 8)
13. Sou 
[DESPREZÍVEL]; que 
te responderia eu?  
Ponho a mão na minha 
boca. (Jó 40:4)
17. Pai de Ainoã, 
mulher de Saul (1Sm 
15.40)
18. Ao redor do 
tabernáculo havia um 
[PÁTIO DESCOBERTO 
E CERCADO DE 
ALPENDRES]. (Êx 
40:33)
19. Como água fria para 
o sedento,  tais são as 
boas-novas vindas de um 
país [DISTANTE]. (Pv 
25:25)
24. Nome abreviado do 
livro bíblico que contém 
muitas poesias escritas 
pelo rei Davi.
25. Abreviatura do livro 
do Velho Testamento 
que está entre os livros 
de Esdras e Ester.


