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Horizontal

1. Jabal, um dos filhos de 
Lameque, foi o pai dos que 
habitavam em tendas e 
possuíam...? (Gn 4:19-20)

3. E dando ela à luz, um 
pôs fora a mão, e a 
[MULHER QUE AJUDA 
A DAR À LUZ] tomou um 
fio encarnado e o atou em 
sua mão, dizendo: Este saiu 
primeiro. (Gn 38:28)

8. Ficar como responsável. 
(Nm 18:3)

9. Então o rei deu um 
grande banquete a todos os 
seus príncipes e aos seus 
servos; era um banquete 
em honra de Ester; e 
concedeu alívio às 
províncias, e fez presentes 
com [REAL] liberalidade. 
(Et 2:18)

11. Frade da ordem 
fundada por Santo 
Agostinho.

13. Mas a vereda dos 
justos é como a luz da [?] 
(Pv 4.18)

14. Visto como o seu 
[PRÓPRIO DE DEUS] 
poder nos tem dado tudo o 
que diz respeito à vida e à 
piedade, pelo pleno 

conhecimento daquele que 
nos chamou por sua própria 
glória e virtude. (2Pe 1:3)

17. Título de Deus que 
ocorre em Dn 7.9-22. 
Refere-se a sua 
imortalidade.

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. Mudar o semblante, 
como fez Caim (Gn 4.5)

22. Condutor de animal de 
carga.  (Jó 39.7)

23. Assim também a língua 
é um pequeno membro, e 
se [UFANA] de grandes 
coisas. Vede quão grande 
bosque um tão pequeno 
fogo incendeia. (Tg 3:5)

Vertical

1. Quem dera que as 
minhas palavras fossem 
escritas! Quem dera que 
fossem [INSCRITAS] num 
livro! (Jó 19:23)

2. E [DISCURSANDO] ele 
sobre a justiça, o domínio 
próprio e o juízo vindouro, 

Félix ficou atemorizado e 
respondeu: Por ora vai-te, e 
quando tiver ocasião 
favorável, eu te chamarei. 
(At 24:25)

4. Acampamento dos 
Israelitas, após Jotbatá e 
antes de Eziom-Geber. 
(Nm 33:35)

5. Falava ele ainda, e eis 
que chegou Judas, um dos 
doze, e, com ele, grande 
[MULTIDÃO 
DESORDENADA] com 
espadas e porretes... (Mt 
26:47)

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

7. Tentar fazer exatamente 
o que faz uma pessoa ou 
animal.

10. Finalmente, irmãos, 
orai por nós, para que a 
palavra do Senhor se 
propague e seja 
[HOMENAGEADA]. 
(2Tes 3:1)

12. O Senhor, Deus de 
nossos pais Abraão, Isaque 
e Israel, [MANTÉM] para 
sempre no coração do teu 
povo estas disposições e 

estes pensamentos, e 
encaminha o seu coração 
para ti. (1Cr 29:18)

15. Depois destas coisas, 
ouvi no céu como que uma 
grande voz de uma 
[ENORME] multidão, que 
dizia: Aleluia! A salvação e 
a glória e o poder 
pertencem ao nosso Deus. 
(Ap 19:1)

16. Veio para enganar-te, 
tomar conhecimento de 
tuas empresas e 
[INVESTIGAR] todos os 
teus planos. (2Sm 3:25)

18. Os de mais [NÚMERO 
DE ANOS DE VIDA] não 
é que são os sábios,  nem 
os velhos, os que entendem 
o que é reto. (Jó 32:9)

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


