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Horizontal

1. Mercadoria de ouro, de 
prata, de pedras 
preciosas, de pérolas, de 
linho finíssimo, de 
púrpura, de [fio feito com 
o filamento que constitui 
o casulo da larva de um 
inseto), de escarlata 
(Apoc 18:12)

3. Posição eminente, 
relevante; ponto muito 
alto; apogeu, auge

9. Sião será [sulcada com 
arado ou charrua] como 
um campo, Jerusalém se 
tornará em montões de 
ruínas, e o monte do 
templo, numa colina 
coberta de mato. (Jer 
26:18)

10. Eu fiz a terra e 
[gerei] nela o homem (Is 
45:12)

11. Abreviatura dos livros 
bíblicos entre os livros de 
Rute e 1 Reis.

12. Como passa a 
[procela,], assim 
desaparece o perverso,  
mas o justo tem perpétuo 
fundamento. (Prov 10:25)

14. Ligar-se a alguém, 
como Rute a sua sogra 
(Rt 1.14)

15. Aquele que furtava 
não furte mais; antes, 
trabalhe, fazendo com as 
próprias mãos o que é 
bom, para que tenha com 
que [auxiliar] ao 
necessitado. (Ef 4:28)

18. Deus mostrou à 
Jeremias uma vara de [?] 
(Jr 1.11)

20. Abreviatura do livro 
bíblico entre os livros de 
Amós e Jonas.

22. se eu [tornar 
cortante] a minha espada 
reluzente,  e a minha mão 
exercitar o juízo,  tomarei 
vingança contra os meus 
adversários  e retribuirei 
aos que me odeiam (Deut 
32:41)

23. Deus é o que edifica 
as suas câmaras no céu e 
a sua [cobertura de 
curvatura côncava e 
contínua, levantada num 
espaço interno] fundou 
na terra (Am 9:6)

24. O concerto do Monte 
Sinai é uma [metáfora] 
(Hb 9.9)

25. A [?] da disciplina 
afasta a criança da 
estultícia (Pv 22.15)

Vertical

1. Pastor com programa 
no sábado, na televisão.

2. Hamã tinha caído 
sobre o [espécie de sofá 
sem encosto] em que se 
achava Ester. (Est 7:8)

4. como o cego [tateia] 
nas trevas (Deut 28:29)

5. Partes dos troncos 
vegetais que permanecem 
ligadas à terra depois de 
cortadas as árvores.

6. O sacerdote de Júpiter, 
cujo templo estava em 
frente da cidade, trazendo 
para junto das portas 
touros e [guirlanda]s, 
queria sacrificar 
juntamente com as 
multidões. (At 14:13)

7. Na sua madeira se 
esculpiram os querubins 
do Templo (1Rs 6.23)

8. Jesus Cristo é o [?] da 
Igreja (Ef 5.23)

13. Ai dos que se 
levantam pela manhã e 
seguem a [vício da 
embriaguez] e 
continuam até alta noite, 
até que o vinho os 
esquenta! (Is 5:11)

16. Mas ajuntai para vós 
outros tesouros no céu, 
onde traça nem ferrugem 
[corrompe], e onde 
ladrões não escavam, 
nem roubam; (Mat 6:20)

17. Filho de Levi  e pai 
dos que cuidavam da 
manutenção do 
tabernáculo. (Gn 46.11; 
Nm 26.57)

19. [?] Histaspes, o 
quarto e maior dos reis 
persas, reinou de 521 a 
486 a.C. (Ed 4.5).

21. farto-me de me 
revolver na [leito] (Jó 
7.4)


