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Horizontal

1. A [CAMPO DE 
CEREAIS], na verdade, 
é grande, mas os 
trabalhadores são 
poucos. (Mc 9:37)

4. Porto da Mísia; ali 
Paulo foi aguardado. (At 
20.13)

8. Toulose (?); Pintor 
francês que retratou a 
vida nos cafés e teatros 
de Montmartre (1864-
1901)

9. Qual era o sobrenome 
de Simeão, um dos 
profetas e mestres que 
havia na igreja de 
Antioquia? (At 13:1)

10. Os que me espreitam 
continuamente querem 
ferir-me;  e são muitos 
os que 
[INSOLENTEMENTE] 
me combatem. (Sl 56:2)

12. Contração da prep. 
"de" com o artigo "a".

13. Décimo-segundo 
mês judaico.

16. Nome do mar que 
teve suas águas abertas 
por Deus, através de 
Moisés. (Êx 14.22)

17. Ave columbiforme 
que se alimenta de 
gramíneas e que era 
sacrificada para Deus. 
(Lc 2.24)

19. Abreviatura do livro 
bíblico de um dos 
profetas menores que 
está entre os livros de 
Joel e Obadias.

21. Tampa da Arca da 
Aliança. (Êx 25.17-22)

24. Deus pagão cujo 
culto foi introduzido na 
Samaria pelos colonos 
de Hamate (2Rs 17.30)

25. Fogem os perversos, 
sem que [NENHUMA 
PESSOA] os persiga;  
mas o justo é intrépido 

como o leão. (Pv 28:1)

27. Cidade até a qual 
Josué foi, depois da 
batalha de Bete-Horom 
(Js 10.10-11)

28. Disse, porém, 
Abraão: Filho, lembra-te 
de que recebeste os teus 
bens em tua vida, e 
Lázaro igualmente, os 
[AFLIÇÕES; 
SOFRIMENTOS]. (Lc 
16:25)

Vertical

1. Porém, quando o 
[ASTRO-REI] aparece, 
eles voltam e vão se 
deitar nas suas covas. 
(Sl 104:22)

2. Estar de acordo. (Gn 
16:2)

3. Nenhum [MAL] 
sobrevirá ao justo. (Pv 
12.21)

4. 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).

5. Eis que estes virão de 
longe, e eis que aqueles, 
do Norte e do Ocidente, 
e aqueles outros, da terra 
de 
[PROVÁVELMENTE A 
CIDADE DE ASSUÃ]. 
(Is 49.12).

6. E chamou Deus ao 
firmamento Céus. Houve 
tarde e manhã, o [?] dia. 
(Gn 1:8)

7. Prostituição e lascívia, 
são obra dela. (Gl 5.19)

10. Quer dizer "pai" em 
aramaico  (Mc 14.36)

11. E quem receber uma 
criança, [ASSIM] como 
esta, em meu nome, a 
mim me recebe. (Mt 
18:5)

14. Pois o próprio Filho 
do Homem não veio 
para ser servido, mas 
para servir e 
(ENTREGAR) a sua 
vida em resgate por 
muitos. (Mc 10:45)

15. Descendente de um 
dos filhos de Ló com 

uma de suas filhas. (Gn 
19:38)

18. A lei nos serviu de 
[INSTRUTOR], para 
conduzir a Cristo. (Gl 
3.24)

20. Ou Etanim, sétimo 
mês no calendário 
judaico.

21. Mas, ao clarear da 
madrugada, estava Jesus 
na [BEIRA-MAR]; 
todavia, os discípulos 
não reconheceram que 
era ele. (Jo 21:14)

22. Os de mais 
[NÚMERO DE ANOS 
DE VIDA] não é que 
são os sábios,  nem os 
velhos, os que entendem 
o que é reto. (Jó 32:9)

23. Midianita que 
acolheu Moisés e 
tornou-se seu sogro. (Êx 
2.21)

26. Cada [?] do ano 
judaico iniciava com a 
lua nova.


