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Horizontal

7. A pobreza do 
preguiçoso virá como 
um...? (Pv 6:9-11)

8. Depois destas coisas, 
ouvi no céu como que 
uma grande voz de uma 
[ENORME] multidão, 
que dizia: Aleluia! A 
salvação e a glória e o 
poder pertencem ao 
nosso Deus. (Ap 19:1)

9. Mãe de Isaque (Gn 
21.3)

10. Sem efeito.

11. Em vindo a 
[ALTIVEZ], sobrevém a 
desonra,  mas com os 
humildes está a 
sabedoria. (Pv 11:2)

13. Então Herodes 
chamou secretamente os 
[?], e deles inquiriu com 
precisão acerca do 
tempo em que a estrela 
aparecera; (Mt 2.7)

15. Bendirei o Senhor 
em todo o 
[MOMENTO],  o seu 
louvor estará sempre nos 
meus lábios. (Sl 34:1)

17. Revoltou-se contra 
Davi, juntamente com 
Absalão, e depois 
suicidou-se. (2Sm 16)

20. Falou o rei do Egito 
às parteiras das 
[MULHERES 
ISRAELENSES], das 
quais uma se chamava 
Sifrá e a outra Puá. (Êx 
1.15)

21. Oferecer 
gratuitamente.

23. Ou sinédrio; 
assembléia dos anciãos 
de Israel (At 5.21)

24. Pois do cume das 
[PENEDOS] o vejo, e 
dos outeiros o 
contemplo; eis que é um 
povo que habita só, e 
entre as nações não será 
contado. (Nm 23.9)

Vertical

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

2. Pequena ilha da costa 
da Fenícia (Ez 27.8-11).

3. Companheiro e 
ajudante de Bezalel, no 
trabalho artístico do 
Tabernáculo e das vestes 
sacerdotais (Êx 31:111)

4. Benjamita que 
insultou Davi e foi 
perdoado. [2Sm 16.5-
14].

5. Vejam isto os mansos, 
e se alegrem; vós que 
buscais a Deus [VOLTE 
A VIVER] o vosso 
coração. (Sl 69.32)

6. Puseram as armas de 
Saul no templo de [?]; e 
penduraram o seu corpo 
no muro de Bete-Seã. 
(1Sm 31.10)

12. Porque todo sumo 
sacerdote é constituído 
para [OFERTAR] dons e 
sacrifícios (Hb 8:3)

14. Purifica-me com 
[PLANTA 
AROMÁTICA E DE 
FORTE SABOR, 
CULTIVADA COMO 
MEDICINAL], e ficarei 
limpo; lava-me, e ficarei 
mais alvo do que a neve. 
(Sl 51.7)

16. Mas vindo a Jesus, e 
vendo que já estava 
morto, não lhe 
quebraram as [?]; (Jo 
19.33)

18. E todos se 
maravilharam a ponto 
de perguntarem entre si, 
dizendo: Que é isto? 
Uma nova doutrina com 
autoridade! Pois ele 
[COMANDA] aos 
espíritos imundos, e eles 
lhe obedecem! (Mc 1.27)

19. Nome da mulher de 
Saul (1Sm 14.50)

22. Profeta que falou 
para Jeroboão que o 
reino de Israel seria 
dividido, e dez tribos 
ficariam sob o seu 
domínio. (1Rs 11:29)


