
1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11 12

13

14 15 16

17

18 19 20

21

22 23

24 25

Horizontal

1. [?]-íris; sinal da 
aliança de Deus com os 
homens (Gn 9).

3. Quem a multidão 
exigiu que fosse solto por 
Pilatos, ao invés de Jesus?
(Mc 15.15)

9. Pessoa que tem, por 
incumbência legal ou 
judicial, a função de zelar 
pelos bens e pelos 
interesses dos que por si 
não o possam fazer. (Gl 
4.2)

10. Instrumento com o 
qual se trabalhou o ouro, 
para fazer o bezerro 
fundido. (Êx 32.4)

11. Abreviatura do livro 
bíblico que fica entre os 
livros de Ezequiel e 
Ozéias.

12. Conheço um homem 
em Cristo que há catorze 
anos (se no corpo, não 
sei, se fora do corpo, não 
sei; Deus o sabe) foi 
arrebatado ao terceiro 
céu. (2 Co 12:2)

14. Solicitar julgamento 
por tribunal superior (At 
25.11).

15. Espécie de porco 
selvagem. (Sl 80.13)

18. Se oferecem tanto 
dons como sacrifícios, 
embora estes, no tocante 
à consciência, sejam 
[inúteis] para aperfeiçoar 
aquele que presta culto. 
(Hb 9:9)

20. correndo uns para [?], 
outros para lá (1Sm 
14.16).

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

23. Governador persa do 
tempo de Zorobabel, o 
qual não desejava que os 
judeus reconstruíssem os 
muros de Jerusalém. (Ed 
5:3)

24. Condutor de animal 
de carga.  (Jó 39.7)

25. Secou-se o meu vigor, 
como um [?] de barro,  e 
a língua se me apega ao 
céu da boca;  assim, me 
deitas no pó da morte. 
(Sal 22:15)

Vertical

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

2. Levita que dirigiu uma 
revolta contra Moisés, e 
que Deus castigou 
fazendo com que ele e a 
sua casa fossem tragados 
pela terra. (Nm 16).

4. Saul deu à ele sua filha 
Merabe (1Sm 18.s19).

5. Cidade próxima a 
Hamate onde o Faraó 
Neco mandou prender a 
Jeocaz, rei de Judá (2 Rs 
23:33)

6. Festa das [?]; durava 
uma semana (Lv 23.33-
36)

7. Título de 13 salmos (Sl 
42)

8. A língua dos sábios 
[enfeita] o conhecimento,  
mas a boca dos insensatos 
derrama a estultícia. (Pv 
15:2)

13. Porém, se algum 
estrangeiro se hospedar 
contigo e quiser 
[comemorar] a Páscoa 

do Senhor, seja-lhe 
circuncidado todo macho. 
(Êx 12:48)

16. Como pendentes e 
jóias de ouro puro, assim 
é o sábio repreensor para 
o ouvido [cuidadoso]. (Pv 
25:12)

17. Qual era a profissão 
de Abel? (Gn 4:2)

19. Os de mais [número 
de anos de vida] não é 
que são os sábios,  nem os 
velhos, os que entendem 
o que é reto. (Jó 32:9)

21. Peça-a, porém, com 
fé, em nada duvidando; 
pois o que duvida é 
semelhante à [?] do mar, 
impelida e agitada pelo 
vento. (Tg 1:6)


