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Horizontal

1. Porque assim diz o 
Senhor Deus, o Santo de 
Israel: Em vos 
converterdes e em 
[AQUIETARDES], está 
a vossa salvação... (Is 
30:15)

7. Tocai a trombeta na 
Festa da Lua Nova, no 
tempo 
[DETERMINADO] para 
a nossa solenidade. (Sl 
81:3)

9. E o Senhor, o Senhor 
dos Exércitos, vos 
convidará naquele  dia 
ao choro, e ao pranto, e 
ao [ESCANHOAR] da 
cabeça, e ao cingidouro 
do cilício. (Is 22:12)

10. Então, novamente 
lhe pôs as mãos nos 
olhos, e ele, passando a 
ver claramente, ficou 
[RESTAURADO]; e 
tudo distinguia de modo 
perfeito. (Mc 8:25)

11. Noé construiu uma 
[?] de tábuas de cipreste, 
com compartimentos e 
calafetada com betume 
por dentro e por fora. 

(Gn 6:14)

13. Deus da Babilônia, 
equivale ao cananeu 
Baal. (Is 46.1)

14. Cidade da Babilônia 
que ficava às margens 
do rio de mesmo nome. 
(Ed 8.15-31).

17. Que tiveram os 
prepúcios retirados. (Gn 
17.27)

20. Esposa de 
Elimeleque, de Belém, 
que se tornou sogra e 
conselheira de Rute (Rt 
1-4).

21. Então,  Satanás se 
levantou  contra Israel e 
incitou Davi a 
[CONTAR] a Israel. 
(1Cr 21:1)

22. Aplicação da 
matemática e estatística 
ao estudo da economia e 
de dados financeiros.

Vertical

1. Capital do reino 
judaico do Norte, 
construída no monte de 
mesmo nome por Onri 
(1Rs 16.24).

2. Disse também Deus: 
Povoem-se as águas de 
enxames de [ENTES] 
viventes... (Gn 1:20)

3. O que era para a terra 
o sétimo ano? (Lev 25:4-
5)

4. Para qual cidade 
Paulo foi com Barnabé, 
depois de ter sido 
apedrejado em Listra? 
(At 14:20-21)

5. Ouve, Senhor, a 
minha [ORAÇÃO DE 
INTERCESSÃO, POR 
SI MESMO OU 
OUTREM],  e cheguem 
a ti os meus clamores. 
(Sl 102:1)

6. Nome de Abraão, 
antes de Deus dar-lhe 
um novo nome. (Gn 
11:26)

8. Profetizou a Jeroboão 
que Deus iria dividir o 
reino de Salomão em 
doze partes e também 
faze-lo rei sobre dez 
dessas partes. (1Rs 
11:30-31)

12. E João, ouvindo  no 
[CALABOUÇO] falar 
dos feitos de Cristo, 

enviou dois dos seus 
discípulos. (Mt 11:2)

15. País localizado na 
Mesopotâmia. Suas 
capitais foram Assur, 
Calá e Nínive.

16. País pertencente aos 
descendentes de Esaú, 
que ficava ao sul do mar 
Morto. (Nm 20:18-21)

17. País da África 
Central que ficou 
independente da França 
em 1960.

18. Oh! Quão bom e 
quão suave é que os 
irmãos vivam  em 
[COESÃO; 
HARMONIA]! (Sl 
133:1)

19. Nos seus dias 
florescerá o justo,  e 
abundância de paz 
haverá enquanto 
[PERMANECER] a lua. 
(Sl 72:7)


