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Horizontal

7. Era feita de madeira 
de acácia e tinha o 
comprimento de dois 
côvados e meio. (Êx 
25:10)

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

9. O primeiro dos 
cinco cânticos do 
Advento. (Lc 1.28-33)

10. O Salvador 
prometido no AT (Jo 
1.41)

12. Regozijemo-nos, e 
exultemos, e demos-lhe 
a glória; porque são 
chegadas as [?] do 
Cordeiro, e já a sua 
noiva se preparou. (Ap 
19.7)

14. Dize-nos, pois, que 
te parece? É lícito 
[SATISFAZER 
ENCARGO] tributo a 
César, ou não? (Mt 

22.17)

16. Cidade atribuída à 
tribo de Dã, que não 
alcançou expulsar os 
amorreus que ali 
habitavam (Jud. 1:35).

19. Moisés exortou a 
Josué, dizendo-lhe: "Sê 
forte e [?]"(Dt 31:7)

20. A justiça será o 
cinto dos seus lombos, 
e a fidelidade, o cinto 
dos seus [ÓRGÃOS 
SITUADOS UM DE 
CADA LADO DO 
SEGMENTO 
LOMBAR DA 
COLUNA 
VERTEBRAL]. (Is 
11:5)

22. Desleixadamente.

Vertical

1. Noé construiu uma 
[?] de tábuas de 
cipreste, com 
compartimentos e 
calafetada com betume 
por dentro e por fora. 

(Gn 6:14)

2. Pois, quem [EM 
TEMPO ALGUM] 
conheceu a mente do 
Senhor? ou quem se 
fez seu conselheiro? 
(Rm 11.34)

3. O [RUÍDO SECO] 
das asas dos querubins 
se ouviu até ao átrio 
exterior, como a voz 
do Deus Todo-
Poderoso, quando fala. 
(Ez 10:5)

4. Pai do apóstolo 
Mateus. (Mc 2.14)

5. Moabe a minha 
bacia de lavar; sobre 
Edom lançarei o meu 
[CALÇADO]. (Sl 
108.9)

6. Paulo foi 
[CHICOTEADO] 
cinco vezes pelos 
judeus (2Co 11.24)

11. Por bronze trarei 
ouro, por ferro trarei 
prata, por madeira 
bronze, e por pedras 

ferro; farei pacíficos 
os teus oficiais e justos 
os teus [COLETORES 
DE IMPOSTOS]. (Is 
70.17)

13. Um dos sete 
discípulos escolhidos 
para servirem a igreja 
como diáconos. Era 
natural de Antioquia 
(At 6.5)

15. Juntou-se à Davi 
em Ziclague (1Cr 
12.18).

17. Saul deu à ele sua 
filha Merabe (1Sm 
18.s19).

18. Um dos amigos de 
Jó que vieram para 
consolá-lo. Era 
naamatita. (Jó .11)

21. Qual o parentesco 
de Atalia, a rainha má, 
para com Onri, rei de 
Israel? (2Rs  8.26)


