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Horizontal
1. Neto de Abraão e
Quetura, irmão de
Seba. (Gn 25.3)
3. Queda de grande
porção de água
corrente. (Sl 42:7)
9. Não [puniria] eu
estas coisas? — diz o
Senhor; não me
vingaria eu de nação
como esta? (Jer 5:29)
10. Abreviatura do livro
bíblico que está entre os
livros de Miquéias e
Habacuque.
12. Qual o nome da
mulher de quem Jesus
expeliu sete demônios?
(Mc 16:9)
13. Porque dois males
cometeu o meu povo: a
mim me deixaram, o
manancial de águas
vivas, e cavaram
cisternas, cisternas
[esburacadas], que não
retêm as águas. (Jer
2:13)

25

14. Os homems não
salvos por elas, mas
pela fé.
19. Escocês, educador
missionário na Índia
21. Abreviatura do
último livro do Velho
Testamento
22. Porque não é para
que os outros tenham
alívio, e vós, [carga
excessiva]; mas para
que haja igualdade.
(2Cor 8:13)
24. Mas a quem hei de
comparar esta geração?
É semelhante a meninos
que, [assentados] nas
praças, gritam aos
companheiros. (Mat
11:16)
25. O teu umbigo é [?]
redonda [Ct 7.2].
Vertical
1. Em que mês
apareceram os cimos
dos montes, após o
dilúvio? (Gn 8:5)
2. Dos mais pobres do

povo, o mais do povo
que havia ficado na
cidade, os [trânsfugas]
que se entregaram ao
rei da Babilônia e o
mais da multidão
Nebuzaradã, o chefe da
guarda, levou cativos.
(Jer 52:15)
4. O rio não pode [?] a
casa construída sobre a
rocha (Lc 6.48)
5. Deus pagão cujo
culto foi introduzido na
Samaria pelos colonos
de Hamate. (2Rs 17.30)
6. Cidade natal de
Abraão, na Caldéia.
7. [?] ajudou a levar a
arca até Jerusalém (1Cr
15.6)
8. Armadilha [Ef 6.11].
11. Então, romperá a
tua luz como a alva, a
tua cura brotará sem
detença, a tua justiça
irá adiante de ti, e a
glória do Senhor será a
tua [posição oposta à de
vanguarda]. (Is 58:8)

15. Ele me levou à
porta do átrio; olhei, e
eis que havia um
[cavidade] na parede.
(Ez 8:7)
16. Deste aos meus dias
o comprimento de
alguns [unidade de
comprimento que vai da
ponta do polegar à do
mínimo]. (Sal 39:5)
17. Não seja o
[ornamento] da esposa
o que é exterior, como
frisado de cabelos,
adereços de ouro,
aparato de vestuário.
(1Ped 3:3)
18. Complemento do
nome da cidade de
Belém [Mq 5.2].
20. Perfume agradável
usado para embalsamar
[Mc 16.1].
23. Abreviatura do livro
bíblico que fica entre os
livros de Ezequiel e
Ozéias.

