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Horizontal

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

8. Pelo seu sopro Deus 
[ILUMINA] os céus (Jó 
26.13).

9. Os mercadores dentre 
os povos te dão 
[MANIFESTAÇÃO 
COLETIVA DE 
DESAGRADO]s; tu te 
tornaste em grande 
espanto, e não mais 
existiras. (Ez 27:36)

10. Por que se 
enfureceram os gentios, 
e os povos 
[FANTASIAR]am 
coisas vãs? (At 4:25)

11. Em vindo a 
[ALTIVEZ], sobrevém a 
desonra,  mas com os 
humildes está a 
sabedoria. (Pv 11:2)

13. Atribuir algum dom 
a; oferecer.

15. O lábio 
[VERDADEIRO] 
permanece para sempre; 
mas a língua mentirosa 

dura só um momento. 
(Prov 12:19)

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. Feiura.

21. No período do Novo 
Testamento, 
compravam-se dois 
pássaros com uma destas 
moedas (Mt 10.29)

23. O homem preparado 
para a guerra era assim 
considerado; hábil (1Rs 
12.21)

24. Título pelo qual 
Deus é conhecido (Gn 
2:4)

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. Companheiro e 

ajudante de Bezalel, no 
trabalho artístico do 
Tabernáculo e das vestes 
sacerdotais (Êx 31:111)

4. Criada de Sara, 
depois concubina de 
Abraão (Gn 16.1 Bíblia)

5. E dos ímpios é 
retirada a sua luz, e o 
braço [SOBERBO] se 
quebranta. (Jó 38:15)

6. Terceiro filho de Sem 
e antepassado de 
Abraão. (Gn 10.22; 
11.10-13)

12. Porque todo sumo 
sacerdote é constituído 
para [OFERTAR] dons e 
sacrifícios (Hb 8:3)

14. O sol e a lua param 
nas suas moradas, ante o 
lampejo das tuas flechas 
volantes, e ao brilho 
[FORTE; IMPETUOSO] 
da tua lança fulgurante. 
(Hab 13:11)

16. Todo 
[ESPORTISTA] em 
tudo se domina. (1Cor 
9:25)

18. Jebuseu que vendeu 

a Davi um terreno para 
que levantasse nele um 
altar (2Sm 24.16-24).

19. Acolheu Paulo em 
sua casa em Tessalônica, 
e foi arrastado aos 
magistrados pelos judeus 
invejosos. (At 17:1-7)

22. Mas Jesus, ouvindo, 
disse: Os 
[SAUDÁVEIS] não 
precisam de médico, e 
sim os doentes. (Mat 
9:12)


