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Horizontal

1. O que [PLANTAR] a 
perversidade segará 
males; e a vara da sua 
indignação falhará. (Pv 
22:8)

4. Cidade moabita dada 
a Rúbem (Nm 32.3)

9. Rei dos moabitas que 
mandou chamar Balaão 
para que amaldiçoasse o 
povo de Israel. (Nm 
22:7)

10. Sã.

11. Assim leram no 
livro, na lei de Deus, 
[CLARAMENTE]; e 
deram o sentido, de 
modo que se entendesse 
a leitura. (Ne 8:8)

12. Qual o nome da 
mulher de quem Jesus 
expeliu sete demônios? 
(Bíblia Mc 16:9)

15. Jesus, porém, lhes 
respondeu: Errais, não 
[ENTENDENDO] as 
Escrituras nem o poder 
de Deus (Mt 22:29)

18. Por entre as pedras 
[PLANAS; SEM 

ASPEREZAS] do vale 
está o teu quinhão; estas, 
estas são a tua sorte (Is 
57:6)

19. Como era chamado o 
profeta Elias, em relação 
ao seu local de 
nascimento? (2Rs 1:3)

21. Cinco dias depois o 
sumo sacerdote Ananias 
desceu com alguns 
anciãos e um certo 
Tertulo, 
[DISCURSADOR], os 
quais fizeram, perante o 
governador, queixa 
contra Paulo. (At 24:1)

22. Porque a mulher 
[DESPOSADA] está 
ligada pela lei a seu 
marido enquanto ele 
viver; mas, se ele 
morrer, ela está livre da 
lei do marido. (Rm 7:2)

Vertical

1. [DEBAIXO DE] esta 
única condição 
consentiremos; se vos 
tornardes como nós, 
circuncidando-se todo 
varão entre vós (Gn 

34:15)

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

3. Qual era a 
nacionalidade de Husai, 
amigo de Davi que foi 
ao seu encontro com a 
roupa rasgada e terra 
sobre a cabeça, quando 
ele se escondia de 
Absalão? (2Sm 15:32)

5. Cidade também 
conhecida como Laís e 
Dã (Js 19.47).

6. Tendo antes de tudo 
[INTENSO, VIVO] 
amor uns para com os 
outros, porque o amor 
cobre uma multidão de 
pecados (1Pe 4:8)

7. Que ultrapassa o 
natural ou o ordinário; 
excessivo.

8. Imparcialmente.

11. Lar.

13. O que trabalha com 
mão [DESLEIXADA] 
empobrece; mas a mão 
do diligente enriquece. 
(Pv 10:4)

14. Disse-me também o 
Senhor: Toma uma 
[PEDRA CINZENTA] 
grande e escreve nela de 
maneira inteligível: 
Rápido-Despojo-Presa-
Segura. (Is 8:1)

16. Tendo ouvido isto, 
Moisés caiu sobre o seu 
[PARTE ANTERIOR 
DA CABEÇA]. (Núm 
16:4)

17.  E o Espírito e a 
[AQUELA QUE VAI 
CASAR] dizem: Vem. E 
quem ouve, diga: Vem. 
E quem tem sede, 
venha; e quem quiser, 
receba de graça a água 
da vida. (Ap 22:17)

20. Rei de Judá, 
reformador religioso  
(1Rs 15.9-24).


