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Horizontal

1. mercadoria de ouro, de 
prata, de pedras 
preciosas, de pérolas, de 
linho finíssimo, de 
púrpura, de [fio feito com 
o filamento que constitui 
o casulo da larva de um 
inseto), de escarlata 
(Apoc 18:12)

3. O inimigo dizia: 
Perseguirei, alcançarei,  
repartirei os [espólios]; a 
minha alma se fartará 
deles,  arrancarei a minha 
espada, e a minha mão os 
destruirá. (Êx 15:9)

9. E todo o povo [Dirá em 
resposta]: Amém! (Dt 
27:15)

10. Cidade natal de 
Abraão, na Caldéia.

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

13. Assim será a palavra 
que sair da minha boca: 
não voltará para mim 
vazia, mas fará o que me 
[agrada] e prosperará 
naquilo para que a 
designei. (Is 55:11)

14. Ao redor do 
tabernáculo havia um [?], 
pátio descoberto e 
cercado do alpendres. (Êx 
40:33)

18. Alguém que está 
possuido por um demônio

19. Cidade egípcia, 
também chamada de 
Heliópolis [Gn 41.45]

20. Se, pelo nome de 
Cristo, sois [insultados; 
difamados], bem-
aventurados sois, porque 
sobre vós repousa o 
Espírito da glória e de 
Deus. (1Pe 4:14)

22. Porto e uma das cinco 
cidades principais dos 
filisteus, que foi tomada 
por Judá e depois 
retomada pelos filisteus. 
(Jz 1.18)

23. O que os querubins 
estendiam sobre a arca da 
aliança? (1Rs 8:7)

Vertical

1. E o homem se tornou 
mais e mais rico; teve 
muitos rebanhos, e [?], e 
servos, e camelos, e 

jumentos. (Gn 30:43)

2. Assentou-se o rei na 
sua cadeira, segundo o 
costume, no lugar junto à 
parede; Jônatas, defronte 
dele, e Abner, ao lado de 
Saul; mas o lugar de Davi 
estava [vazio]. (1Sm 
20:25)

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

5. 2Cor 12:12 Pois as 
credenciais do apostolado 
foram apresentadas no 
meio de vós, com toda a 
[perseverança], por sinais 
prodígios e poderes 
miraculosos.

6. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre os 
livros de Deuteronômio e 
Juízes

7. Taciturnas

8. Amai-vos 
[afetuosamente] uns aos 
outros com amor 
fraternal, preferindo-vos 
em honra uns aos outros. 
(Rom 12:10)

11. Estatuto perpétuo será 
isso entre as vossas 

gerações, para fazerdes 
diferença entre o santo e 
o profano e entre o 
imundo e o limpo e para 
[transmitirdes 
conhecimentos] aos filhos 
de Israel todos os 
estatutos que o Senhor 
lhes tem falado por 
intermédio de Moisés. 
(Lv 10:11-12)

15. Hebreus gostavam de 
comê-la no Egito.

16. Mas os filhos de 
Israel caminhavam a pé 
[seco] pelo meio do mar; 
e as águas lhes eram 
quais muros, à sua direita 
e à sua esquerda. (Êx 
14:29)

17. O mesmo que 
"coisas".

21. Abreviatura do último 
livro do Velho 
Testamento.


