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Horizontal

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

8. Fala aos filhos de 
Israel e dize-lhes que 
nos cantos das suas 
vestes façam borlas 
pelas suas gerações; e as 
borlas em cada canto, 
[PRENDIDAS] por um 
cordão azul. (Nm 15:38)

9. Era de madeira e 
revestida de ouro; nela 
eram guardadas as duas 
placas de pedra em que 
estavam escritos os dez 
mandamentos. (Êx 
25.10-22; Hb 9.4-5).

10. Sumo sacerdote, 
filho de Aimeleque, e 
que foi conselheiro de 
Davi. (1Sm 22.20)

12. E Moisés, tendo 
[RETIRADO-SE] da 
presença de Faraó, orou 
ao Senhor. (Êx 10:18)

14. Filho de Henadade, 
que ajudou a edificar os 
muros de Jerusalém [Ne 
3.18].

16. Pois qual de vós, 

pretendendo construir 
uma torre, não se 
assenta primeiro para 
calcular a [GASTO 
NECESSÁRIO] e 
verificar se tem os meios 
para a concluir? (Lc 
14:28)

19. Maldito aquele que 
fizer a obra do Senhor 
[DESLEIXADAMENT
E] (Jr 48:10)

21. Porém Sansão esteve 
deitado até à meia-noite; 
então, se levantou, e 
pegou ambas as folhas 
da porta da cidade com 
suas ombreiras, e, 
juntamente com a 
[BARRA QUE SE USA 
PARA SEGURAR AS 
PORTAS], as tomou... 
(Jz 16:3)

22. Cura-me, Senhor, e 
serei [SARADO] (Jr 
17.14).

Vertical

1. Nome do oitavo filho 
de Jacó (Gn 30.13).

2. Sumo sacerdote que 
orientou o rei Joás (2Rs 
11)

3. Foi rei de Israel 
depois de Jeú, seu pai 
(2Rs 13.1)

4. Judeu de Alexandria, 
muito eloqüente, 
instruído na fé cristã por 
Áqüila e Priscila. (At 
18:24-28)

5. Ainda que pises o 
insensato com mão de 
gral entre grãos pilados 
de [PLANTA DE 
CUJOS FRUTOS SE 
FABRICA PÃO E 
CERVEJA],  não se vai 
dele a sua estultícia. (Pv 
27:22)

6. E cozeram bolos 
asmos da massa que 
levaram do Egito; pois 
não se tinha levedado, 
porque foram 
[JOGADOS] fora do 
Egito... (Êx 12:39)

11. O rei estava 
assentado na casa de 
inverno, pelo nono mês, 
e diante dele estava um 
[VASO PARA 
BRASAS] aceso. (Jr 
36:22)

13. Olhar de [?], ou seja, 
rapidamente (Mc 9.8)

15. Jebuseu que vendeu 
a Davi um terreno para 
que nele levantasse um 
altar. (2Sm 24.16-24)

17. Também fez chover 
sobre eles carne como 
[TERRA 
PULVERIZADA] e 
voláteis como areia dos 
mares. (Sl 78:27)

18. Ora, Israel amava 
mais a José que a todos 
os seus filhos, porque 
era filho da sua velhice; 
e fez-lhe uma túnica 
[QUE DESCE ATÉ O 
CALCANHAR] de 
mangas compridas. (Gn 
37:3)

20. Viu Deus [A 
TOTALIDADE DAS 
COISAS] quanto fizera, 
e eis que era muito bom. 
Houve tarde e manhã, o 
sexto dia. (Gn 1:31)


