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Horizontal
1. Profeta que falou 
para Jeroboão que o 
reino de Israel seria 
dividido, e dez tribos 
ficariam sobre o seu 
domínio. (1Rs 11:29)
3. Conjunto de cabos e 
degraus que sustentam 
mastros de embarcações 
a vela.
9. Porque há muitos [?]
s, faladores vãos, e 
enganadores, 
especialmente os da 
circuncisão (Tt 1.10)
10. Abreviatura do livro 
bíblico que é primeiro 
dos profetas
11. O mesmo que 
coudelaria (Est 8:10)
13. Nas cidades dos [?], 
os judeus foram 
obrigados, pelo rei da 
Assíria, a habitar (2Rs 
17.6).
14. Criada de Sara, 
depois concubina de 
Abraão (Gn 16.1 
Bíblia)
19. Aquele que nega 
que Jesus é o Cristo. (Jo 
2.22)

21. Abreviatura do livro 
do Velho Testamento 
que está entre os livros 
de Esdras e Ester.
23. Escocês, educador 
missionário na Índia 
que inventou o conceito 
de misturar educação 
com evangelismo.
24. As partes 
acolchoadas do 
lombilho que assentam 
no lombo da 
cavalgadura.
25. Nome do oitavo 
filho de Jacó (Gn 
30.13).

Vertical
1. Pai de Ester e tio de 
Mordecai [Et 2.15].
2. Qual o nome da filha 
de Calebe, que ele 
prometeu a quem 
derrotasse e tomasse a 
cidade de Quiriate-
Sefer?  (Js 15:16)
4. Igualmente o atleta 
não é coroado se não 
lutar segundo as 
normas. (2Tm 2:5)
5. Ainda ele estenderá a 
mão contra o Norte, e 
destruirá a Assíria; e 

fará de Nínive uma 
desolação, terra 
[SECA] como o 
deserto. (Sf 2.13)
6. No sentido bíblico, 
ter relações sexuais 
com alguém. (Gn 4.1)
7. Senhor, no idioma 
hebraico; título de 
Deus.
8. Ele tinha noventa e 
nove anos quando foi 
circuncidado. (Gen 
17:24)
12. Há homem cujo 
trabalho é feito com 
sabedoria, ciência e 
[habilidade] [Ec 2.21].
15. De um côvado e 
meio era a [?] da Arca 
da Aliança. (Êx 25:10)
16. Disse mais o Senhor 
a Moisés: Dize a Arão: 
Estende a mão com o 
teu bordão sobre os 
rios, sobre os 
[SULCOS POR ONDE 
CIRCULA OU CORRE 
ÁGUA] e sobre as 
lagoas e faze subir rãs 
sobre a terra do Egito. 
(Êx 8:5)
17. Tira a roupa àquele 
que fica por [AQUELE 

QUE SE 
RESPONSABILIZA 
PELO 
CUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES DE 
OUTREM] do 
estranho; e toma penhor 
daquele que se obriga 
por estrangeiros. (Pv 
20.16)
18. Eu vos enviei a 
[COLHER] onde não 
trabalhaste; outros 
trabalharam, e vós 
entrastes no seu 
trabalho. (Jo 4.38)
20. E vi descer do céu 
um anjo, que tinha a [?] 
do abismo e uma 
grande cadeia na sua 
mão. (Ap 20.1)
22. E o povo da terra 
adorará à entrada da 
mesma porta, nos 
sábados e nas [?] novas, 
diante do Senhor. (Ez 
46:3)


