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Horizontal

1. Porque ele fortalece 
as [?] das tuas portas; 
abençoa aos teus filhos 
dentro de ti. (Sl 
147.13)

5. Um morre em 
[COMPLETA] 
prosperidade, 
inteiramente sossegado 
e tranqüilo; (Jó 21.23)

8. Os sábios serão 
envergonhados, 
[ASSUSTADOS] e 
presos; eis que 
rejeitaram a palavra do 
Senhor; que sabedoria 
é essa que eles têm? 
(Jer 8:9)

9. Rei de Judá, 
reformador religioso  
(1Rs 15.9-24).

10. Retomar.

12. Faze [PRISÃO], 
porque a terra está 
cheia de crimes de 
sangue, e a cidade, 
cheia de violência. (Ez 

7:23)

13. Lateral do 
abdomen; ilharga.

15. Então Judá foi 
[VENCIDO 
COMPLETAMENTE] 
diante de Israel, e 
fugiu cada um para a 
sua tenda. (2Rs 14.12)

16. Mas Israel, 
buscando a lei da 
justiça, [?] atingiu esta 
lei. (Rm 9.31)

18. Qualidade de 
Deus, o qual não muda 
nunca (Hb 6.17)

20. Garrafa com água 
gasosa sob pressão, 
contendo um 
dispositivo que faz 
jorrar o líquido.

21. Instrumento para 
serrar madeira, com 
lâmina e cabo.

Vertical

1. ...onde a [?] e a 
ferrugem corroem [Mt 
6.19].

2. Escocês, educador 
missionário na Índia 
que inventou o 
conceito de misturar 
educação com 
evangelismo. Inovador 
por converter muitos 
membros da elite.

3. Médico operador.

4. O mesmo que sarça 
(At 7.30)

5. Com este material 
foi vedada a arca de 
juncos do menino 
Moisés [Êx 2.3].

6. Enquanto esses se 
retiravam, eis que lhe 
trouxeram um homem 
mudo e [POSSUÍDO]. 
(Mt 9:32)

7. Natural de um povo 
que acabou com o 
reino hebreu do norte, 
tomando sua capital, 

Samaria. (2Rs 17:6)

11. Cantar louvores à 
Deus, como fazia Davi  
(Jz 5.3)

12. Esta saudação é de 
próprio punho, de 
Paulo. Lembrai-vos 
das minhas [?]. A 
graça seja convosco. 
(Col 4:18)

14. E ajuntaram-se a 
ele homens 
[DESOCUPADOS] 
filhos de Belial, e 
fortaleceram-se contra 
Roboão, filho de 
Salomão (...) (2Cr 
13.7)

17. Sua cabeça foi 
levada para Gideão [Jz 
7.24].

19. A lei nos serviu de 
[?] para nos conduzir a 
Cristo [Gl 3.24].


