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Horizontal

7. O que é que ficava 
junto a Porta das 
Ovelhas, chamava-se 
Betesda e tinha cinco 
pavilhões? (Jo 5:2)

8. Rei nabateu, sogro de 
Herodes [2Co 11.32].

9. Homem segundo o 
coração de Deus [1Sm 
13.14].

10. Descendentes de 
Amom [Jz 10.6]

11. Pessoa muito alta e 
magra.

13. Luis (?); 
Evangelista argentino, 
chamado de "Billy 
Graham da América 
Latina".

15. Levítico 19:36  
Balanças justas, [?] 
justos, efa justo e justo 
him tereis.

17. Como [setas] na 
mão do guerreiro,  
assim os filhos da 
mocidade. (Sl 127:4)

20. A alma [pródiga] 
prosperará,  e quem dá 
a beber será 
dessedentado. (Pv 
11:25)

21. 1 João 4:8  Aquele 
que não ama não 
conhece a Deus, pois 
Deus é [?]

23. Disse Caim a Abel, 
seu irmão: Vamos ao 
campo. Estando eles no 
campo, sucedeu que se 
levantou Caim [?] Abel, 
seu irmão, e o matou. 
(Gn 4:8)

24. Dar-te-ei as [?] do 
reino dos céus; o que 
ligares na terra terá sido 
ligado nos céus; e o que 
desligares na terra terá 
sido desligado nos céus. 
(Mt 16:19)

Vertical

1. Mete uma [navalha] 
à tua garganta, se és 
homem glutão. (Pv 
23:2)

2. Judeu que era casado 

com Priscila e 
trabalhou com Paulo 
(At 18:2; 26)

3. Um dos chefes dos 
sacerdotes, nos dias de 
Jesua. (Neem 12:7)

4. Sansão destruiu o 
templo deste falso deus, 
adorado pelos filisteus 
em Gaza e em Azoto. 
(Jz 16.23-30).

5. O efa era uma, muito 
comum.

6. uma [?] de ismaelitas 
vinha de Gileade [Gn 
37.25].

12. Não seja o adorno 
da esposa o que é 
exterior, como frisado 
de cabelos, [enfeites] de 
ouro, aparato de 
vestuário (1Ped 3:3)

14. Sandália sem salto 
que se prende ao pé por 
tiras de couro

16. A de Caim foi de 
frutos da terra [Gn 4.3].

18. Porque te 
restaurarei a saúde e 

curarei as tuas 
[feridas], diz o Senhor. 
(Jr 30:17)

19. O Senhor é também 
alto refúgio para o 
oprimido,  refúgio nas 
[?] de tribulação. (Sl 
9:9)

22. No bairro de 
Jerusalém chamado de 
(?). o rei Jotão fez 
muitas construções nas 
muralhas. (2Cr 27.3)


