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Horizontal

7. A pobreza do 
preguiçoso virá como 
um...? (Pv 6:9-11)

8. Portanto, assim como 
por uma só [INJÚRIA] 
veio o juízo sobre todos 
os homens para 
condenação, assim 
também por um só ato 
de justiça veio a graça 
sobre todos os homens 
para justificação e vida. 
(Rm 5:18)

9. Pois a dor destrói o 
louco, e a inveja [TIRA 
A VIDA] o tolo. (Jó 5:2)

10. No sentido bíblico, 
ter relações sexuais com 
alguém. (Gn 4.1)

11. Aproximar, 
avizinhar (Deut 21:5)

13. Sansão destruiu o 
templo deste falso deus, 
adorado pelos filisteus 
em Gaza e em Azoto. 
(Jz 16.23-30).

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

17. Um dos quatro reis 

que fizeram guerra 
contra outros cinco, e 
que levaram cativo a Ló, 
sobrinho de Abraão. (Gn 
14:1-2)

20. Cada um dos quatro 
reis de uma tetrarquia. O 
que Herodes era à época 
do nascimento de Jesus. 
(Bíblia - Luc 3:1)

21. Profeta que falou a 
Jeroboão que o reino de 
Israel seria dividido, e 
dez tribos ficariam sobre 
o seu domínio. (1Rs 
11:29)

23. Que [BERRO], pois, 
de ovelhas é este nos 
meus ouvidos (1Sm 
15.14)

24. Ou Etanim; sétimo 
mês no calendário 
judaico.

Vertical

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

2. Pequena ilha da costa 
da Fenícia (Ez 27.8-11).

3. Já cobri a minha 

cama de cobertas, de 
[COBERTAS DE 
CAMA] de linho do 
Egito. (Pv 7:16)

4. Regozijemo-nos, e 
exultemos, e demos-lhe 
a glória; porque são 
chegadas as 
[CELEBRAÇÃO DE 
CASAMENTO] do 
Cordeiro, e já a sua 
noiva se preparou. (Ap 
19:7)

5. Vejam isto os mansos, 
e se alegrem; vós que 
buscais a Deus [TORNE 
A VIVER] o vosso 
coração. (Sl 69:32)

6. Puseram as armas de 
Saul no templo de 
[ANTIGA DEUSA 
FENICIA DO AMOR E 
DA FERTILIDADE]; e 
penduraram o seu corpo 
no muro de Bete-Seã. 
(1Sm 30:10)

12. Então o Senhor Deus 
fez cair um sono pesado 
sobre o homem, e este 
adormeceu; tomou-lhe, 
então, uma das [?], e 
fechou a carne em seu 
lugar. (Gn 2:21)

14. E como José, seu 
esposo, era justo, e não a 
queria [DESONRAR], 
intentou deixá-la 
secretamente. (Mt 1:19)

16. Alguém que 
voluntáriamente sofre 
pena de morte por 
recusar-se a renunciar a 
sua religião. (Ap 17:6)

18. Servo do rei Josias, 
ao qual este ordenou 
que, junto com outros 
homens, consultasse o 
Senhor a respeito das 
palavras do livro da lei, 
que havia sido 
encontrado. (2Cr 34:21)

19. Rio divisor entre o 
território dos israelitas e 
o dos moabitas  (Dt 
2.24)

22. Sacerdote, filho de 
Arão. Com o seu irmão 
Nadabe foi morto por 
causa de desobediência 
(Êx 28.1; Lv 10.1-2)


