
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. Ao verem isso, todos 
murmuravam, dizendo: 
Entrou para ser [QUEM SE 
ALOJA 
TEMPORÁRIAMENTE] 
de um homem pecador. (Lc 
19:7)

5. Em lugar do espinheiro 
crescerá a faia, e em lugar 
da sarça crescerá a 
[MURTEIRA]; o que será 
para o Senhor por nome, 
por sinal eterno, que nunca 
se apagará. (Is 55:13)

8. Depois chamou Jacó a 
seus filhos, e disse: 
Ajuntai-vos para que eu 
vos anuncie o que vos há 
de [SUCEDER] nos dias 
vindouros. (Gn 49:1)

9. O ornato dos jovens é a 
sua força, e a beleza dos 
velhos, as suas [CABELOS 
BRANCOS] [Pv 20.,29].

10. O temor do Senhor é 
[DETESTAR] o mal; a 
soberba, e a arrogância, e o 
mau caminho, e a boca 
perversa, eu os odeio. (Pv 
8:13)

12. Abreviar.

13. Ano em que a terra 
deveria descansar, após ser 

preparada e semeada 
durante seis anos (Lev 
25:5)

15. Não que a palavra de 
Deus haja falhado. Porque 
nem todos os que são de 
Israel são israelitas; nem 
por serem descendência de 
Abraão são todos filhos; 
mas: Em Isaque será 
[NOMEADA] a tua 
descendência. (Rm 9:6-7)

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

19. Vivei a vida comum do 
[CASA ONDE SE VIVE] 
[1Pe 3.7].

20. Nome do irmão de 
Davi que era o segundo 
filho de Jessé. (1Sm 17:13)

22. Irmã de Lázaro  e de 
Maria. (Jo 12.2)

23. E a terra teve 
[DESCANSO] por 
quarenta anos. (Jz 5:32)

Vertical

1. Lacuna, intervalo.

2. Respondeu-lhe este: 
Chegou teu irmão; e teu pai 
matou o bezerro cevado, 
porque o recebeu [?] e 

salvo. (Lc 15:27)

3. Irmãos, filhos da 
[LINHAGEM] de Abraão, 
e os que dentre vós temem 
a Deus, a nós é enviada a 
palavra desta salvação. (At 
13:26)

4. Certamente tu os pões 
em lugares 
[RESVALADIOS], tu os 
lanças para a ruína. (Sl 
73:18)

5. Ajuntamento das águas 
que Deus fez no terceiro 
dia da Criação.

6. A palavra de Cristo 
habite em vós 
[ABUNDANTEMENTE], 
em toda a sabedoria; 
ensinai-vos e admoestai-
vos uns aos outros, com 
salmos, hinos e cânticos 
espirituais, louvando a 
Deus com gratidão em 
vossos corações. (Cl 3:16)

7. Natural de um povo que 
acabou com o reino hebreu 
do norte, tomando sua 
capital, Samaria. (2Rs 
17:6)

11. Prestar culto ou 
adoração aos ídolos vãos.

13. Porto e uma das cinco 
cidades principais dos 

filisteus. Judá a tomou (Jz 
1.18), mas os filisteus a 
retomaram e retiveram 
durante a maior parte do 
tempo do AT. Na RA, 
Asquelom.

14. Tornei-me irmão dos 
[MAMÍFEROS FEROZES, 
ASSEMELHADOS AO 
LOBO E A RAPOSA], e 
companheiro dos 
avestruzes. (Jó 30:29)

16. Era uma província 
romana a qual, juntamente 
com a Macedônia, formava 
a Grécia. (1Ts 1:7)

18. ...enquanto oram eles a 
vosso favor, com grande 
[SIMPATIA], em virtude 
da superabundante graça 
de Deus que há em vós. (2 
Co 9:14)

21. Quinto mês no 
calendário judaico.


