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Horizontal

1. Monte ás portas da terra 
de Canaã, defronte de 
Jericó, onde Moisés 
morreu. (Deut 34:1-6)

3. Então, caia a 
[CONSTITUI A PARTE 
ÓSSEA POSTERIOR DE 
CADA OMBRO; 
ESCÁPULA] do meu 
ombro,  e seja arrancado o 
meu braço da articulação. 
(Jó 31:22)

8. Tolerar. (Sl 101:5)

9. As tuas riquezas e os 
teus tesouros, eu os 
entregarei sem preço ao 
[DESPOJO; ROUBO]; e 
isso por todos os teus 
pecados, mesmo em todos 
os teus limites. (Jr 15:13)

11. Portanto aos tais 
devemos acolher, para que 
sejamos 
[AUXILIADORES] da 
verdade. (3 Jo 1:8)

13. Saul deu à ele sua filha 
Merabe (1Sm 18.s19).

14. Semeai para vós em 
justiça, colhei segundo a 
misericórdia; [ARAR] o 
campo alqueivado; porque 
é tempo de buscar ao 
Senhor, até que venha e 

chova a justiça sobre vós. 
(Os 10:12)

17. Frade da ordem 
fundada por Santo 
Agostinho.

20. A figueira começa a dar 
os seus primeiros figos; as 
vides estão em flor e 
exalam o seu [PERFUME 
AGRADÁVEL]. Levanta-
te, amada minha, formosa 
minha, e vem. (Ct 2:13)

21. Seja extirpada a sua 
posteridade; o seu nome 
seja [EXTINTO] na 
geração seguinte! (Sl 
109:13)

22. E a tua vida estará 
como em [ESTADO DO 
QUE ESTÁ PENDENTE] 
diante de ti; e estremecerás 
de noite e de dia, e não 
terás segurança da tua 
própria vida. (Dt 28:66)

23. E todos se 
maravilharam a ponto de 
perguntarem entre si, 
dizendo: Que é isto? Uma 
[RECENTE] doutrina com 
autoridade! Pois ele ordena 
aos espíritos imundos, e 
eles lhe obedecem! (Mc 
1:27)

Vertical

1. Ora, espero no Senhor 
Jesus enviar-vos em breve 
Timóteo, para que também 
eu esteja de bom ânimo, 
sabendo as vossas 
[NOVAS]. (Fp 2:19)

2. Um dos livros apócrifos 
do Velho Testamento; faz 
referência ao profeta 
Daniel.

4. Daqui em diante 
ninguém me moleste; 
porque eu trago no meu 
corpo as [SINAIS] de 
Jesus. (Gl 6:17)

5. Passe meu senhor 
adiante de seu servo; eu 
seguirei guiando-as pouco 
a pouco, no [ANDAR] do 
gado que me vai à frente... 
(Gn 33:14)

6. Profeta que ajudou 
Zorobabel, quando este 
retornou do cativeiro na 
qualidade de governador 
dos judeus. (Ag 1 e 2)

7. Máquina de guerra, viga 
com uma das pontas 
reforçadas, usada para 
abater muralhas. (Ez 26:9)

10. Está cortado o poder de 
Moabe, e [DEBILITADO] 
o seu braço, diz o senhor. 
(Jr 48:25)

12. Conjunto dos judeus 
que vivem fora de Israel.

15. Os filhos de Zeruia, 
irmã de Davi, eram: Joabe, 
[?] e Asael (2Sm 2.18)

16. Pai de Ainoã, a mulher 
de Saul. (1Sm 15.40)

18. Oferecereis um 
holocausto em cheiro 
[AMENO; DELEITOSO] 
ao Senhor: um novilho, um 
carneiro e sete cordeiros de 
um ano, todos sem defeito. 
(Nm 29:2)

19. Deus não criou a terra 
para ser um [CONFUSÃO; 
ABISMO], mas para ser 
habitada (Is 45.18)


