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Horizontal

1. Era feita de madeira 
de gôfer, e calafetada 
com betume. (Gn 6:14)

3. Epíteto aplicado a 
Satanás, por ele estar 
sempre apontando as 
falhas dos crentes. (Ap 
12:10)

9. Certamente te 
edifiquei uma casa 
para morada, [ONDE 
ALGUÉM SENTA] 
para a tua eterna 
habitação. (1Rs 18:13)

10. Disseram eles: 
Senhor, eis aqui duas 
espadas. Respondeu-
lhes: [É 
SUFICIENTE]. (Lc 
22:38)

11. Rei dos cananeus 
que foi perseguido por 
Judá e Simeão, os 
quais lhe cortaram os 
polegares das mãos e 
dos pés (Jz 1:6).

13. Ilha 
(provávelmente Creta) 
de onde procederam os 
filisteus. (Jer 47:6)

15. Rei da Síria; 
reinou em lugar de 
Ben-Hadade (2Rs 
8.15)

17. ...não se promulga 
lei para quem é justo, 
mas para 
transgressores e 
rebeldes, 
[DESATENCIOSOS]. 
(1Tm 1:9)

20. Ponto da derrota 
de Ogue pelos 
israelitas (Dt 1.4)

21. Levantar.

22. Porque o Senhor 
teu Deus o escolheu 
dentre todas as tribos, 
para [PRESTAR 
ASSISTÊNCIA] e 
ministrar em nome do 
Senhor. (Deut 18:5)

23. De [?], grande 
fonte de lucro é a 
piedade com o 
contentamento. (1Tm 
6:6)

Vertical

1. Língua que era 
falada na Babilônia. 
(Dn 2:4)

2. Aquele que não se 
macula com mulheres 
é [PURO]. (Ap 14:4)

4. Então o Senhor, da 
sua parte, fez 
[DESABAR COMO 
ÁGUA] do céu 
enxofre e fogo sobre 
Sodoma e Gomorra. 
(Gn 19:24)

5. Multiplicarei 
[ALÉM DA 
MEDIDA] a tua 
descendência, de modo 
que não será contada, 
por numerosa que será. 
(Gn 16:10)

6. A voz do Senhor faz 
as corças dar à luz, e 
[DESVESTE] as 
florestas. (Sl 29:9)

7. Não contenderá, 
nem clamará, nem se 
ouvirá pelas [VIAS 
PÚBLICAS] a sua 
voz. (Mt 12:19)

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

12. O ímpio recebe um 
salário [QUE 
ENGANA]; mas o que 
semeia justiça recebe 
galardão seguro. (Prov 
11:18)

14. Grandes iras. (Ez 
14:19)

16. Filho da filha mais 
nova de Ló. (Gn 
19.38)

18. Cidade onde 
morava Tamar, nora 
de Judá. (Gn 38:13)

19. Segunda refeição 
maior do dia, tomada 



no fim da tarde ou 
começo da noite. (Luc 
14:17)


