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Horizontal
7. E ele, chamando-o,
disse-lhe: Que é isso
que ouço de ti? Presta
contas da tua
[ADMINISTRAÇÃO]
, porque já não poderás
ser mais meu
mordomo. (Lc 16:2
ARC)
8. As mais sábias das
suas [MULHER
NOBRE]s
responderam, e ela
respondia a si mesma.
(Jz 5.29)
9. Filho de Jacó com
Lia, do qual descende
a classe sacerdotal de
Israel.
11. Produzir som
semelhante à voz das
aves (Is 8.19; 38.14).
12. Aquele que é
remisso na sua obra é
irmão do que é
[ESBANJADOR].
(Prov 18:9)

20

13. Tesoura de ouro
usada para aparar o
pavio da lamparina.
(Êx 25.38)
16. Cavalo destinado a
reprodução.
17. Ela e sua irmã
OOLIBÁ, que
representa Jerusalém e
o Reino do Sul, foram
acusadas de serem
infiéis a Javé. (Ez 23)
18. Décima-primeira
letra do alfabeto
hebraico.
19. E habitarão
seguros, quando eu
[REALIZAR] juízos
contra todos os que
estão ao seu redor e
que os desprezam. (Ez
28:26)
Vertical
1. Ora, Moisés estava
apascentando o
rebanho de Jetro, seu
sogro, sacerdote de

Midiã; e levou o
rebanho para trás do
deserto, e chegou a
[SINAI], o monte de
Deus.. (Êx 3.1)
2. Abreviatura do
penúltimo livro da
Bíblia.
3. Missionária
fundadora da
Associação Dohnavur
na Índia. Escreveu 35
livros.
4. Bem-aventurados os
[?], porque eles serão
chamados filhos de
Deus. (Mt 5:9)
5. Líder da igreja
Universal do Reino de
Deus.
6. Surpreenderam-me
eles no dia da minha
calamidade, mas o
Senhor foi o meu
[ARRIMO]. (Sl 18:18)
10. E assim todo o
Israel será salvo, como
está escrito: Virá de

Sião o Libertador, e
desviará de Jacó as
[CRUELDADES].
(Rm 11:26)
14. Ora, aconteceu
atravessar Jesus, em
dia de sábado, as
[CAMPOS DE
CEREAIS], e os
discípulos, ao
passarem, colhiam
espigas. (Mar 2:23)
15. Ranger os dentes.
20. Porque vale mais
[?] dia nos teus átrios
do que em outra parte
mil. (Sl 84:10)

