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Horizontal

1. À hora nona, clamou 
Jesus em [elevada] voz: 
Eloí, Eloí, lamá 
sabactâni? Que quer 
dizer: Deus meu, Deus 
meu, por que me 
desamparaste? (Mc 
15:34)

3. O filho insensato é a 
[infortúnio] do pai,  e um 
gotejar contínuo, as 
contenções da esposa. (Pv 
19:13)

9. Quer dizer 
"governador" no idioma 
persa (Ed 2.63)

10. Cidade natal de São 
Francisco.

11. Eis que dentro de 
mim sou como o vinho, 
sem [serve para a 
entrada e saída do ar],  
como odres novos, prestes 
a arrebentar-se. (Jó 
32:19)

13. Lugar onde se 
encenam obras 
dramáticas.

15. Vale fértil situado ao 
sul de Jerusalém e a cinco 
km de Belém (1Cr 14.9); 
de uma raça de gigantes 

(Gn 14:5)

18. o Senhor faça 
[brilhar] o rosto sobre ti  
e tenha misericórdia de ti. 
(Nm 6:25)

22. Maldito aquele que 
fizer o cego [?] o 
caminho. (Dt 27.18)

23. Planta de cujas flores 
se prepara um pó 
alaranjado cheiroso, que é 
usado como tempero. (Ct 
4.14)

24. Eu sou judeu, nasci 
em Tarso da Cilícia, mas 
criei-me nesta cidade e 
aqui fui instruído aos pés 
de Gamaliel, segundo a 
[precisão] da lei de 
nossos antepassados. (At 
22:3)

25. Pois, assim como o 
[?] é colhido e lançado ao 
fogo, assim será na 
consumação do século. 
(Mt 13:40)

Vertical

1. O mesmo que Astarote. 
Deusa da fertilidade e da 
guerra, adorada por 
vários povos do mundo 
bíblico (Jz 10.6; 1Rs 

11.5).

2. Nome do sétimo filho 
de Jafé (Gn 10.2)

4. Domínios de Arioque, 
que também prendeu Ló 
(Gn 14.1)

5. Sou [agradecido] para 
com aquele que me 
fortaleceu, Cristo Jesus, 
nosso Senhor, que me 
considerou fiel, 
designando-me para o 
ministério. (1Tim 1:12)

6. Suas capitais foram 
Assur, Calá e Nínive.

7. Calebe prometeu, a 
quem derrotasse e 
tomasse a cidade de 
Quiriate-Sefer, dar a sua 
filha Acsa por mulher. (Js 
15:16)

8. São Francisco [?] - um 
santo católico, co-
fundador da Companhia 
de Jesus.

12. Os lábios da mulher 
adúltera destilam favos de 
mel,  e as suas palavras 
são mais suaves do que o 
azeite;  mas o fim dela é 
[acerbo] como o absinto,  
agudo, como a espada de 

dois gumes. (Pv 5:3-4)

14. [felicidade] no 
Espírito Santo (Rm 
14.17)

16. Sacerdote que 
trabalhou junto com 
Neemias (Ne 8.9)

17. E, tendo despedido as 
multidões, entrou Jesus 
no barco e foi para o 
território de [?]. (Mt 
15:39)

19. Disse Faraó a José: 
Dize a teus irmãos: Fazei 
isto: carregai os vossos 
animais e [ide]; tornai à 
terra de Canaã. (Gn 
45:17)

20. Tira água para o 
tempo do [assédio 
militar], fortifica as tuas 
fortalezas. (Naum 3:14)

21. Como a [?] no verão e 
como a chuva na ceifa,  
assim, a honra não 
convém ao insensato. (Pv 
26:1)


