
1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12

13 14 15

16

17 18 19

20

21 22

23

Horizontal

1. 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).

8. João 10:16 Ainda 
tenho outras ovelhas não 
deste [CURRAL ONDE 
GUARDAVAM AS 
OVELHAS]; a mim me 
convém conduzi-las... 
(Jo 10.16).

9. Pedaço delgado e 
mais ou menos 
comprido de pão.

10. [ENCOLERIZADO] 
resfolgar das suas 
narinas. [2Sm 22.16].

11. Naqueles dias e 
naquele tempo, farei 
brotar a Davi um 
[BROTO; RAMO 
NOVO QUE CRESCE 
DE UMA ÁRVORE 
CORTADA] de justiça; 
ele executará juízo e 
justiça na terra. (Jr 
33:15)

13. Inseto que, quando 
social, produz o mel. (Jz 
14:8)

15. Foi a única mulher 
que reinou em Judá (2Rs 
11.3)

17. Madeira forte e 
durável usada nos varais 
para carregar a arca da 
aliança. (Êx 25:13)

18. Os soldados deram 
este golpe em Cristo. 
(Mt 26.67)

21. Se o homem o 
emitisse, seria imundo 
até a tarde. (Lv 15:16)

22. Se [FOR 
CONVENIENTE] que 
eu também vá, eles irão 
comigo. (1Co 16:4)

23. Título de Jesus que 
fala de sua obediência ao 
Pai. (Is 42,49)

Vertical

1. Cansar. (1Co 4:12)

2. Aos conselheiros, 
leva-os despojados do 
seu [FUNÇÃO OU 
EMPREGO] e aos juízes 

faz desvairar. (Jó 12:17)

3. Porquanto, [NÃO 
CONHECENDO] a 
justiça de Deus e 
procurando estabelecer a 
sua própria, não se 
sujeitaram à que vem de 
Deus. (Rm 10:3)

4. Prática de 
prognosticação a qual 
Deus proibiu os 
Israelitas de usarem. 
(2Rs 17:17)

5. Ora, àquele que é 
poderoso para fazer 
[INCALCULÁVELME
NTE] mais do que tudo 
quanto pedimos ou 
pensamos... (Ef 3:20)

6. Havia em Jope uma 
discípula por nome 
Tabita, nome este que, 
traduzido, quer dizer 
Dorcas; era ela [DIGNA 
DE ATENÇÃO E 
REPARO] pelas boas 
obras e esmolas que 
fazia. (At 9:36)

7. Décimo-segundo mês 
judaico.

12. Fracassar. (Jó 17:11)

14. Espumar. (Ez 14:6)

16. Ou é pela tua 
inteligência que voa o 
[AVE DE RAPINA 
DIURNA],  estendendo 
as asas para o Sul? (Jó 
39:26)

19. O terceiro foi o 
estado unitário alemão 
(Alemanha nazista) 
vigente entre 1933 e 
1945.

20. O que os querubins 
estendiam sobre a arca 
da aliança? (1Rs 8:7)


