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Horizontal

1. Sobe-se ao templo e a 
Dibom, aos altos, para 
chorar; nos montes Nebo 
e Medeba, lamenta 
Moabe; todas as cabeças 
se tornam [desprovidas 
de cabelos], e toda barba 
é rapada. (Is 15:2)

4. Sétimo mês no 
calendário judaico. (1Rs 
8:2)

9. Todos os utensílios do 
tabernáculo em todo o seu 
[Exercício de cargos ou 
funções obrigatórias], e 
todas as suas estacas, e 
todas as estacas do átrio 
serão de bronze. (Êx 
27:19)

10. Ajuntamento das 
águas que Deus fez no 
terceiro dia da Criação

11. Conjunto organizado 
de soldados. (2Cr 25.13)

12.  pastoreai o rebanho 
de Deus que há entre vós 
não por constrangimento, 
mas espontaneamente, 
como Deus quer; nem por 
[vil] ganância, mas de 
boa vontade. (1Ped 5:2)

13. O Senhor, Deus de 
seus pais, começando de 
madrugada, falou-lhes 
por intermédio dos seus 
[emissários], porque se 
compadecera do seu povo 
e da sua própria morada. 
(2Crôn 36:15)

18. Argila vermelha 
usada para pintura.  (Is 
44.13)

20. Nome original de 
Abraão. (Gn 17.5)

22. São justas todas as 
palavras da minha boca;  
não há nelas nenhuma 
coisa [retorcida], nem 
perversa. (Pv 8:8)

23. O Éden, jardim 
plantado por Deus, ficava 
em qual direção?(Gn 2:8)

24. Ora, aconteceu 
atravessar Jesus, em dia 
de sábado, as [campos de 
cereais], e os discípulos, 
ao passarem, colhiam 
espigas. (Mar 2:23)

25. Melhor é um 
[pequena quantidade de 
qualquer coisa] seco e 
tranqüilidade  do que a 
casa farta de carnes e 

contendas. (Prov 17:1)

Vertical

1. Moisés casou-se com 
uma mulher de qual 
nacionalidade? (Nm 
12:1)

2. Eu sou a rosa de 
Sarom, o [?] dos vales. 
(Ct 2.1)

3. No sexto dia Deus 
criou os [?] domésticos 
(Gn 1:24)

5. O [?] do SENHOR é o 
princípio do saber. (Pv 
1.7)

6. Os da casa de [?], 
saudados por Paulo, 
estavam no Senhor (Rm 
16:11)

7. Insetos dípteros; uma 
das sete pragas que Deus 
enviou contra o Egito (Êx 
8:24)

8. Os filhos de Arão, os 
sacerdotes ungidos, eram 
[dedicados a Deus] para 
oficiar como sacerdotes. 
(Núm 3:3)

14. Segunda igreja 
mencionada no 
Apocalipse. (Ap 1.11)

15. Ó Deus, não te cales;  
não te emudeças, nem 
fiques [inerte], ó Deus! 
(Sal 83:1)

16. Vós que amais o 
Senhor, detestai o mal;  
ele guarda a alma dos 
seus [?],  livra-os da mão 
dos ímpios. (Sl 97:10)

17. então, proferirás este 
[gracejo] contra o rei da 
Babilônia e dirás: Como 
cessou o opressor! Como 
acabou a tirania! (Is 14:4)

19. Bênção que uma 
pessoa recebe de Deus, 
sem merecimento de sua 
parte.  (Sl 84.11; Rm 6.1; 
Ef 2.7).

21. Quem ama o dinheiro 
jamais dele se farta; e 
quem ama a abundância 
nunca se farta da 
[importância derivada 
da propriedade de um 
fator de produção]. (Ecl 
5:10)


