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Horizontal

1. De [?], grande fonte 
de lucro é a piedade 
com o contentamento. 
(1Tm 6:6)

3. Os néscios são 
mortos por seu desvio,  
e aos loucos a sua 
impressão de [conforto] 
os leva à perdição. (Pv 
1:32)

9. Sexto filho de Jacó e 
uma das tribos de Israel 
(Gn 30.8; Nm 1:43)

10. No princípio, criou 
Deus os céus e a [?]. 
(Gn 1:1)

11. Rei dos cananeus 
que foi perseguido por 
Judá e Simeão, os quais 
lhe cortaram os 
polegares das mãos e 
dos pés (Jz 1:6)

13. Governa as regiões 
do inferno (Ap 9.11)

15. Os filhos de 
Lebana, os filhos de 
Hagaba, os filhos de 
Acube, os filhos de [?] 
(Ed 2:45)

18. Qualidade de 
tortuoso.

22. E plantou o Senhor 
Deus um jardim no 
Éden, da [parte lateral] 
do Oriente, e pôs ali o 
homem que tinha 
formado. (Gn 2:8)

23. Tranqueta de metal 
com que se fecha a 
porta.

24. Retirar de uma 
situação perigosa, como 
cativeiro ou sequestro, 
pagando um preço; 
Remir.

25. Mas tu, Senhor, tem 
piedade de mim, e 
levanta-me, para que eu 
lhes dê o [pagamento]. 
(Sl 41:10)

Vertical

1. As suas pernas, 
como colunas de 
mármore, [assentadas] 
sobre bases de ouro 
puro. (Ct 5:15)

2. Tu os padejarás,  e o 
vento os levará, e o 
[Vento fortíssimo e 

tempestuoso] os 
espalhará; mas tu te 
alegrarás no Senhor e te 
gloriarás no Santo de 
Israel. (Is 41:16)

4. Profeta que 
continuou o trabalho de 
Elias (1Rs 19.16).

5. E viu Deus que era 
boa a luz; e fez Deus 
separação [?] a luz e as 
trevas. (Gn 1:4)

6. Atenta  desde os céus 
e olha desde a tua santa 
e gloriosa habitação. 
Onde estão o teu zelo e 
as tuas obras 
poderosas? A 
[qualidade de terno] das 
tuas entranhas e das 
tuas misericórdias 
detém-se para comigo! 
(Is 63:15)

7. Deus é (?)

8. Que [berro], pois, de 
ovelhas é este nos meus 
ouvidos [1Sm 15.14].

12. Assim, Israel se 
mantém [revoltado] 
contra a casa de Davi 
até ao dia de hoje. (2Cr 

10:19)

14. Acaso, se esquece a 
virgem dos seus 
[enfeites] ou a noiva do 
seu cinto? (Jr 2:32)

16. Assim, ajuntaram-
se contra esta cidade 
todos os homens de 
Israel, [unido]s como 
um só homem. (Jz 
20:11)

17. Exclamação de 
louvor com a qual Jesus 
foi saudado, quando de 
sua entrada em 
Jerusalém (Mt 21:9)

19. Para os filhos de 
Arão farás túnicas, e 
cintos, e [mitra]s; fá-
los-ás para glória e 
ornamento. (Êx 28:40)

20. Comandante das 
forças rebeldes de 
Absalão. (2Sm 17.25)

21. Da descendência de 
Sem, pai de Pelegue e 
de Joctã (Gn 10.25).


