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Horizontal
1. Mês judaico.
3. O que recebera cinco 
[PEÇAS DE OURO 
USADAS COMO 
DINHEIRO] saiu 
imediatamente a 
negociar com eles e 
ganhou outros cinco. 
(Mt 25:16)
8. Mas, se não houver 
[TRADUTOR], esteja 
calado na igreja, e fale 
consigo mesmo, e com 
Deus. (1Co 14.28)
10. Abreviatura do livro 
bíblico de um dos 
profetas menores que 
está entre os livros de 
Joel e Obadias.
12. O que era feito de 
madeira de acácia, tinha 
o comprimento de dois 
côvado e meio, a 
largura de um côvado e 
meio, e a altura também 
de um côvado e meio? 
(Êx 25:10)
13. Uma das parteiras 
hebréias a quem o rei 
do Egito disse que 
matassem os israelitas 
que nascessem do sexo 
masculino. (Êx 1.15)

14. Eis que estes virão 
de longe, e eis que 
aqueles, do Norte e do 
Ocidente, e aqueles 
outros, da terra de 
[PROVÁVELMENTE 
A CIDADE DE 
ASSUÃ]. (Is 49.12).
19. Angustiado estou 
por ti, meu irmão 
Jônatas; muito querido 
me eras! Maravilhoso 
me era o teu amor, 
(INDO ALÉM) o amor 
de mulheres. (2Sm 
1.26)
21. Cidade natal de 
Abraão
22. Estou encurvado, 
estou muito abatido, 
ando [?] o dia todo. (Sl 
38.6)
24. Cidade da Filístia 
onde Sansão matou 
trinta homens, levando 
as suas vestes para 
entregá-las aos que 
haviam declarado o seu 
enigma. (Jz 14.19)
25. Sabei, porém, isto: 
se o [?] da casa 
soubesse a que vigília 
da noite havia de vir o 
ladrão, vigiaria e não 

deixaria minar a sua 
casa. (Mt 24.43)

Vertical
1. Um dos filhos de 
Zeruia, irmã de Davi; 
os outros dois eram 
Joabe e Asael (2Sm 
2.18)
2. Quem é o mentiroso, 
senão aquele que nega 
que Jesus é o Cristo? 
Esse mesmo é o [?], 
esse que nega o Pai e o 
Filho. (Jo 2.22)
4. Pôr arreios em 
animal.
5. Abreviatura do livro 
do NT que leva o nome 
de um discípulo a quem 
Paulo chama de 
"verdadeiro filho, 
segundo a fé comum."
6. O que [PLANTAR] a 
perversidade segará 
males; e a vara da sua 
indignação falhará. (Pv 
22:8)
7. Aquele que  discursa 
em público.
9. Três vezes.
11. E, 
[REVOLTANDO]-se, o 
seu senhor o entregou 

aos verdugos, até que 
lhe pagasse toda a 
dívida. (Mt 18:34)
15. [?] que voa e salta 
sobre a terra, pode-se 
comer (Lv 11.21)
16. Inseto da família 
dos tabanídeos.
17. Raquel escondeu os 
deuses que roubara de 
seu pai sob a albarda de 
qual besta de carga? 
(Gn 31.34)
18. Que produz som 
intenso (Sl 150.5).
20. Rei de Judá que 
removeu sua mãe de ser 
rainha, por ela haver 
feito um ídolo. (1Rs 
15.13)
23. Abreviatura do 
último livro dos 
Profetas Menores que 
traz as mensagens de 
Deus ao povo de Judá, 
proferidas em torno de 
450 a.C., depois de 
haver sido reconstruído 
o Templo de Jerusalém.


