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Horizontal

1. Noé construiu uma 
[?] de tábuas de 
cipreste, com 
compartimentos e 
calafetada com betume 
por dentro e por fora. 
(Gn 6:14)

2. Pois é necessário que 
o bispo seja 
irrepreensível, como 
despenseiro de Deus, 
não soberbo, nem 
irascível, nem dado ao 
vinho, nem espancador, 
nem cobiçoso de torpe 
[COBIÇA]. (Tt 1.7)

8. O cetro não se 
[AFASTAR]rá de Judá, 
nem o bastão de 
autoridade dentre seus 
pés, até que venha 
aquele a quem pertence; 
e a ele obedecerão os 
povos. (Gn 49.10)

10. Do meio da [?] o 
anjo falou à Moisés. 
(Êx 3.2)

11. Pai de Arão, Moisés 
e Miriã  [Nm 26.59].

12. Reino de Arioque, 
um dos que lutaram ao 

lado de Quedorlaomer 
na célebre batalha dos 
quatro reis contra cinco. 
(Gn 14.9)

14. Pelo que haverá 
grande [ROGO] em 
toda a terra do Egito, 
como nunca houve nem 
haverá jamais. (Êx 
6.11)

16. Sagrar rei.

19. Pacífico.

21. Mãe de Armoni e 
Mefibosete, filhos de 
Saul (2Sm 21.1-11)

24. Segundo rei de 
Judá, que reinou 3 anos, 
depois de Roboão, seu 
pai (2Cr 13).

25. Homem rico e 
influente que era eleito 
ou nomeado para 
promover o culto ao 
imperador romano e à 
deusa Roma. (At 19:31)

26. Os discípulos, 
porém, ao vê-lo 
andando sobre o mar, 
[AMEDRONTAR]am-
se e disseram: É um 
fantasma. E gritaram de 

medo. (Mt 14.26)

27. Dois passarinhos 
valiam um [?]. (Mt 
10.29)

Vertical

1. Língua que era falada 
na Babilônia. (Dn 2:4)

3. Nome do meolatita a 
quem foi dada como 
espôsa Merabe, filha de 
Saul que estava 
prometida para Davi. 
(1Sm 18.19)

4. Perturbação de 
espírito causada pela 
incerteza ou receio (Mt 
6:27).

5. Deveras estou 
[RODEADO] de 
zombadores, e os meus 
olhos contemplam a sua 
provocação! (Jó 17.2)

6. Décimo-segundo mês 
judaico.

7. O justo odeia a 
palavra mentirosa, mas 
o ímpio se faz 
[DETESTÁVEL] e se 
cobre de vergonha. (Pv 

13:5)

9. O festim faz-se para 
[?] [Ec 10.19].

13. Terceiro filho de 
Sem e antepassado de 
Abraão. (Gn 10.22; 
11.10-13)

15. Reinou em Judá 
depois de Joás, seu pai 
(2Rs 14)

17. Pasta de massa de 
que é feita a hóstia para 
a comunhão.

18. Sumo sacerdote que 
orientou o rei Joás (2Rs 
11)

20. Cidade natal de São 
Francisco.

22. Quando ele abriu o 
segundo selo, ouvi o 
segundo [?] vivente 
dizer: Vem! (Ap 6.3)

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


