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Horizontal

1. E o povo da terra 
adorará à entrada da 
mesma porta, nos 
sábados e nas [?] novas, 
diante do Senhor. (Ez 
46:3)

3. Contrai. (Hab 3:10)

9. Filho de Jônatas e 
neto de Saul, aleijado de 
ambos os pés. (2Sm 4:4; 
19:26)

10. Abreviatura do 
conjunto dos livros da 
Bíblia em sua primeira 
grande divisão.

12. Escocês, educador 
missionário na Índia, 
inovador por converter 
muitos membros da 
elite.

13. Filho de Davi que 
enamorou-se de Tamar, 
sua irmã por parte de 
pai.  (2Sm 13:1)

14. Aquele a quem 
forem trilhados os 
testículos, ou for cortado 
o membro [VARONIL], 
não entrará na 
assembléia do Senhor. 

(Dt 23.1)

19. Descurado.

21. Abreviatura do livro 
que, na Bíblia, é a 
primeira epístola do 
apóstolo Paulo.

22. Duas palavras que 
Jesus falou para uma 
menina que estava 
morta, ordenando-lhe 
que ressuscitasse. (Mc 
5:41)

24. O que anda 
mexericando revela [?]; 
mas o fiel de espírito 
encobre o negócio. (Pv 
11:13)

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

Vertical

1. Então a mulher de 
Jeroboão se levantou e 
partiu, e veio para Tirza; 
chegando ela ao 
[SOLEIRA] da casa, o 
menino morreu. (1Rs 
14:17)

2. Expressão que 
significa "o princípio e o 
fim" (Ap 22.13)

4. Na [?] de um leão, 
Sansão achou mel. (Jz 
14.11)

5. Indivíduo 
encarregado de cuidar 
de um menor. [(Gl 4.2)

6. Animal que Deus 
enviou contra o Egito; a 
segunda praga (Êx 8.2)

7. O tabernáculo farás 
de dez cortinas de linho 
fino torcido, e de 
[TECIDO USADO 
PARA DECORAÇÃO] 
azul, púrpura, e 
carmesim. (Êx 26:1)

8. Ele tinha noventa e 
nove anos quando foi 
circuncidado. (Gen 
17:24)

11. Brotou na [LESÃO 
PRODUZIDA POR 
CALOR]; portanto o 
sacerdote o declarará 
imundo; é praga de 
lepra. (Lev 13:24)

15. Eles, porém, 
esperavam que Paulo 

viesse a 
[INTUMESCER] cair 
morto de repente. (At 
28:6)

16. Casas ou lugares de 
perdição.

17. Cidade que foi 
fortificada por Salomão 
(1Rs 9.15)

18. Sobre eles fez 
também chover carne 
como [TERRA 
PULVERIZADA], e 
aves de asas como a 
areia do mar. (Sl 78:27)

20. 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)

23. Abreviatura do livro 
bíblico que se encontra 
entre os livros de 
Sofonias e Zacarias.


