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Horizontal

1. (?) da Aliança.

3. Ainda hoje a minha 
queixa é de um revoltado,  
apesar de a minha mão 
[sufocar] o meu gemido. 
(Jó 23:2)

9. Quem recebe um 
profeta, no [papel] de 
profeta, receberá o 
galardão de profeta. (Mat 
10:41)

10. Cidade natal de São 
Francisco.

11. O reino de Israel era 
de [?] até Berseba. (Jz 
20.1)

12. Filho de Jônatas, o 
qual gerou a Mica. 
(1Crôn 8:34)

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

15. (Francês) Sistema de 
suspensão no qual o 
corpo suspenso mantém a 
mesma posição.

18. O homem perverso 
instiga a contenda, e o 
[leva-e-traz] separa os 
maiores amigos. (Pv 

16:28)

20. Noroeste, sigla.

22. Regra que o atleta 
segue para ser coroado. 
(2Tm 2.5)

23. Perto está o Senhor de 
todos os que o invocam,  
de todos os que o 
invocam em [?]. (Sal 
145:18)

24. Como vaso de barro 
coberto de escórias de 
prata,  assim são os lábios 
[Carinhosos, ternos, 
meigos] e o coração 
maligno. (Pv 26:23)

25. Não havendo 
[mamíferos ruminantes, 
pertencentes ao gênero 
Bos], o celeiro fica limpo. 
(Prov 14:4)

Vertical

1. Nela, se guardavam os 
dez mandamentos (Êx 
25.16)

2. Assim diz [Fundador 
do Império Persa], rei da 
Pérsia: O Senhor, Deus 
dos céus, me deu todos os 
reinos da terra e me 
encarregou de lhe edificar 

uma casa em Jerusalém, 
que está em Judá; quem 
entre vós é de todo o seu 
povo, que suba, e o 
Senhor, seu Deus, seja 
com ele. (2Cr 36:23)

4. Segundo filho de José, 
no Egito. (Gn 41.52)

5. Acolheu os espiões 
israelitas (Js 6.17)

6. O Reino dos Céus é 
semelhante a um grão de 
qual planta?(Mat 13:31)

7. Filhos de Deus 
inculpáveis no meio de 
uma geração pervertida e 
corrupta, na qual 
[brilhais muito] como 
luzeiros no mundo. (Fil 
2:15)

8. Todo [quem pratica 
um esporte 
profissionalmente] em 
tudo se domina. (1Cor 
9:25)

13. Medida de capacidade 
para líquidos; 1/12 do 
him (Lv 14.10)

16. De um côvado e meio 
era a [?] da Arca da 
Aliança. (Êx 25:10)

17. Como o [?] é para a 

brasa, e a lenha, para o 
fogo,  assim é o homem 
contencioso para acender 
rixas. (Prov 26:21)

19. Deus disse a Caim: 
Por que andas [muito 
zangado], e por que 
descaiu o teu semblante? 
(Gên 4:6)

21. Então, Jacó rasgou as 
suas vestes, e se cingiu de 
[tecido] de saco, e 
lamentou o filho por 
muitos dias. (Gn 37:34)


