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Horizontal

7. Um dos valentes de 
Davi (1Cr 2.36-37)

8. Igualmente o atleta 
não é coroado se não 
lutar segundo as 
[regras]. (2Tm 2:5)

9. Homem segundo o 
coração de Deus (1Sm 
13.14)

10. Descendentes de 
Elão, filho de Sem.

11. Foi rei de Israel 
depois de Jeú, seu pai 
(2Rs 13.1)

13. Originou a palavra 
"cananeus".

15. havia naquele lugar 
muita [erva rasteira]. 
(Jo 6.10)

17. Não é bom ser 
[Favorável a uma das 
partes] com o perverso,  
para torcer o direito 
contra os justos. (Pv 
18:5)

20. Ai de ti, Corazim! 
Ai de ti, [?]! (Mt 11:21)

21. Décimo-segundo 
mês judaico.

23. Ainda que pises o 
insensato com mão de 
gral  entre grãos pilados 
de [ Planta da família 
das gramíneas, de 
cujos frutos se fabrica 
pão e a cerveja],  não 
se vai dele a sua 
estultícia. (Prov 27:22)

24. Quem, ao fim de 
sete anos, deveria 
remitir o empréstimo? 
(Dt 15.2).

Vertical

1. Ofensa que, 
proferida, leva o 
ofensor ao Sinédrio  
(Mt 5.22)

2. Pertencente á tribo de 
Gade (Dt 3.12)

3. Ninguém sabe quem 
é o Filho, senão o Pai; e 
também ninguém sabe 
quem é o Pai, senão o 
Filho, e aquele a quem 
o Filho o quiser 

[mostrar]. (Lc 10:22)

4. Pois eu sou o Senhor, 
teu Deus, que agito o 
mar, de modo que 
bramem as suas [?] - o 
Senhor dos Exércitos é 
o meu nome. (Is 51:15)

5. Planta rasteira que 
provoca ardência na 
pele

6. Silas [?], conhecido 
pastor da Assembléia 
de Deus

12. Quando os israelitas 
venceram os filisteus 
levantaram uma pedra a 
que chamaram de [?] 
(1Sm 7.12).

14. Lugar de onde veio 
o general Naamã (2Rs 
5)

16. Também enviarei 
[insetos parecidos com 
os marimbondos] 
diante de ti, que lancem 
os heveus, os cananeus 
e os heteus de diante de 
ti. (Êx 23:28)

18. Dar-te-ei as [?] do 

reino dos céus; o que 
ligares na terra terá sido 
ligado nos céus; e o que 
desligares na terra terá 
sido desligado nos céus. 
(Mt 16:19)

19. Castigo 
[derradeiro] (Ez. 
21:25)

22. Uma das aves 
impuras que os judeus 
estavam proibidos de 
comer (Dt 14:13)


