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Horizontal
1. Profetizou a
Jeroboão que Deus iria
dividir o reino de
Salomão em doze
partes e também faze-lo
rei sobre dez dessas
partes. (1Rs 11:30-31)
3. Ando pelo caminho
da retidão, no meio das
veredas da justiça,
dotando de bens
permanentes os que me
amam, e
[ABARROTANDO] os
seus tesouros. (Prov
8.20-21)
9. Declarar.
10. Produção agrícola
de um ano.
11. Rei da Assíria, que
deportou estrangeiros
para Samaria. Reinou
de 668 a 630 a.C. (Ed
4:10)
13. Bramir; Rugir. (Os
11.10)
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15. São Francisco [?] um santo católico, cofundador da Companhia
de Jesus.
17. Título de Deus que
ocorre em Dn 7.9-22.
Refere-se a sua
imortalidade.
20. Em lugar da vossa
vergonha, tereis
[DOBRADA] honra;
em lugar da afronta,
exultareis na vossa
herança; (Is 61:7)
21. Uma das aldeias nas
quais habitaram os
filhos de Judá que
retornaram do exílio na
Babilônia. (Ne 11.29)
22. Primo e também pai
adotivo de Ester. (Et
2.5)
23. Como o pássaro no
seu vaguear, como a
andorinha no seu [?],
assim a maldição sem
causa não encontra
pouso. (Pv 26.2)

Vertical
1. Missionária norteamericana que fundou o
Colégio Batista
Brasileiro, em São
Paulo, em 1902.
2. Segundo rei de Judá,
que reinou 3 anos,
depois de Roboão, seu
pai (2Cr 13).
4. E passou a
[CONTAR] esta
parábola: Certo homem
tinha uma figueira
plantada na sua vinha; e
indo procurar fruto
nela, e não o achou. (Lc
13.6)
5. É necessário, pois,
que o bispo seja
irrepreensível, marido
de uma só mulher,
temperante, sóbrio,
ordeiro,
[ACOLHEDOR], apto
para ensina. (1Tm 3.2)
6. Sexto filho de Jacó e
uma das tribos de Israel
(Gn 30.8; Nm 1:43)
7. Falar a Deus.
8. Porque é necessário

que isto que é
corruptível se revista da
incorruptibilidade e que
isto que é mortal se
revista da [VIDA
ETERNA] (1Co 15:53).
12. Supor.
14. Rei da Assíria,
também Assurbanipal
(Ed 4.10).
16. Ora, quanto à
[ARRECADAÇÃO]
para os santos fazei vós
também o mesmo que
ordenei às igrejas da
Galiléia. (1Co 16.1)
18. Qual era o
parentesco de João para
com Tiago? (Mc 3.17)
19. País pertencente aos
descendentes de Esaú,
que ficava ao sul do
mar Morto. (Nm 20:1821)

