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Horizontal

1. Levita que dirigiu uma 
revolta contra Moisés, e 
que Deus castigou 
fazendo com que ele e a 
sua casa fossem tragados 
pela terra. (Nm 16).

3. A bênção do Senhor 
enriquece,  e, com ela, ele 
não traz [?]. (Prov 10:22)

9. Farás também uma 
[vaso redondo feito com 
uma liga metálica de 
cobre e estanho] com o 
seu suporte de bronze, 
para lavar. (Êx 30:18)

10. Abreviatura de um 
livro do Velho 
Testamento escrito em 
forma poética pelo 
profeta Jeremias.

11. Nem murmureis, 
como alguns deles 
murmuraram e foram 
[eliminados, arrasados] 
pelo exterminador. (1Cor 
10:10)

13. Que te será dado ou 
que te será acrescentado, 
ó língua enganadora? 
[flechas] agudas do 
valente e brasas vivas de 
zimbro. (Sl 120:3-4)

14. Prática do ocultismo 

relacionada com a crença 
em poderes sobre-
humanos. (At 8.9,11)

19. E, assim, todo o Israel 
será salvo, como está 
escrito:  Virá de Sião o 
Libertador e ele apartará 
de Jacó as 
[incredulidades, 
desumanidades]. (Rom 
11:26)

21. Abreviatura de dois 
livros bíblicos do Novo 
Testamento, após o livro 
de Colossenses.

23. Qual o nome da 
mulher de quem Jesus 
expeliu sete demônios? 
(Mc 16:9)

24. Título de Jesus Cristo, 
referente a sua 
capacidade de salvar as 
pessoas da condenação e 
do poder do pecado (At 
5.31; Tt 1.4).

25. A [?] do jornaleiro 
não deveria ser retida [Lv 
19.13].

Vertical

1. ...nem jures pela tua 
cabeça, porque não podes 
tornar um [?] branco ou 
preto. (Mat 5:36)

2. Bastão de madeira no 

qual se enrola a rama da 
lã, do linho, etc., para 
fiar. (Pv 31.19)

4. O [aquilo que se segue 
a uma causa] da justiça 
será paz, e o fruto da 
justiça, repouso e 
segurança, para sempre. 
(Is 32:17)

5. Viveu Adão cento e 
trinta anos, e [deu 
existência a] um filho à 
sua semelhança, 
conforme a sua imagem, 
e lhe chamou Sete. (Gên 
5:3)

6. O mais alto tribunal 
religioso dos judeus.

7. Sobreveio a lei para 
que avultasse a [afronta]; 
mas onde abundou o 
pecado, superabundou a 
graça. (Rom 5:20)

8. Na noite antes do dia 
em que Herodes ia 
apresentá-lo ao povo, 
Pedro estava dormindo, 
preso com duas correntes, 
entre dois soldados; e 
havia guardas de vigia no 
portão da [prisão]. (At 
12:6)

12. Ora, levantou-se 
grande [tempestade] de 
vento, e as ondas se 

arremessavam contra o 
barco, de modo que o 
mesmo já estava a 
encher-se de água. (Mar 
4:37)

15. Solicitar julgamento 
por tribunal superior (At 
25.11).

16. Vendo Raquel que 
não dava filhos a Jacó, 
teve [zelos] de sua irmã e 
disse a Jacó: Dá-me 
filhos, senão morrerei. 
(Gên 30:1)

17. Cresceram os 
meninos. Esaú saiu perito 
caçador, homem do 
campo; Jacó, porém, 
homem [pacífico], 
habitava em tendas. (Gên 
25:27)

18. Jacó viu os anjos 
subindo por uma [?](Gn 
28.12).

20. Embaixador do rei 
Zedequiasi à Babilônia 
[Jr 29.3].

22. Substância produzida 
pelas abelhas (Sl 97.5)


