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Horizontal
1. Apolo, o apóstolo, era
natural de [?] (At 18.24)
6. Abreviatura do livro
do Velho Testamento
que está entre os livros
de Miquéias e
Habacuque.
9. Carruagem usada em
batalha. (2Cr 8:9)
10. Contração da
preposição "em" com o
artigo definido "o".
11. Doença infecciosa
aguda, contagiosa e
peculiar à infância, e
que se manifesta por
acessos de tosse.
13. Rio divisor entre o
território dos israelitas e
o dos moabitas. (Dt
2.24)
14. Quem
[ENCONTRAR] a sua
vida perdê-la-á, e quem
perder a sua vida por
amor de mim achá-la-á.
(Mt 10:39)
19. A banda do sul será
desde o deserto de Zim,
ao longo de Edom; e o
limite do sul se
estenderá da

extremidade do [MAR
MORTO], para o
oriente. (Nm 34:3)
21. Abreviatura do livro
bíblico que é primeiro
dos profetas.
23. Limpei-os, pois, de
toda [COSTUMES DE
OUTROS PAÍSES] e
designei o serviço dos
sacerdotes e dos
levitas... (Ne 13:30)
24. Abreviatura do livro
bíblico que está entre os
livros de Amós e Jonas.
25. Alonga de mim a
falsidade e a mentira;
não me dês nem a
pobreza nem a riqueza:
dá-me só o pão que me é
[ESSENCIAL;.
INDISPENSÁVEL]. (Pv
30:8)
Vertical
1. Segredo, mistério. (Jó
11:7)
2. A Festa dos
Tabernáculos guardarás
sete dias, quando
colheres da tua [ÁREA
DE TERRA ONDE SE
SECAM E MALHAM
CEREAIS] e do teu

lagar. (Dt 16:13)
3. O primeiro dia do
ano.
4. Edomita que, a
mando de Saul, matou
oitenta e cinco
sacerdotes de Israel.
(1Sm 22:18)
5. Nunca houve um rei
[SEMELHANTE] a
Josias. (2Rs 23.25)
7. ...era Isaque de
quarenta anos, quando
tomou por esposa a
Rebeca, filha de Betuel,
o [SIRIO] de Padã-Arã,
e irmã de Labão. (Gn
25:20)
8. ...e deram para o
serviço da casa de Deus
cinco mil talentos e dez
mil [MOEDA GREGA
EQUIVALENTE A UM
DENÁRIO ROMANO]
de ouro, e dez mil
talentos de prata, dezoito
mil talentos de bronze, e
cem mil talentos de
ferro. (1Cr 29:7)
12. Maciço onde pousou
a arca de Noé (Gn 8.4).

15. Mas agora quebrarei
o seu jugo de sobre ti, e
romperei as tuas
[GRILHÕES]. (Na 1:13)
16. E desceu a chuva,
correram as torrentes,
sopraram os ventos, e
bateram com
[IMPULSO; FUROR]
contra aquela casa, e ela
caiu; e grande foi a sua
queda. (Mt 7:27)
17. Rei dos amalequitas
que Saul poupou, após
derrotá-lo na guerra,
mas que foi morto pelo
profeta Samuel. (1Sm
15-8, 33)
18. O bom senso alcança
favor; mas o caminho
dos prevaricadores é
[ESCARPADO;
DURO]. (Pr 13:15)
20. Diretor de música
sacra no tempo de Davi.
(1Cr 16.5)
22. Mas, se alguém não
cuida dos seus, e
especialmente dos da
sua família, tem negado
a fé, e é [MAIS MAU]
que um incrédulo. (1Tm
5:8)

