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Horizontal

1. Escrivão que leu o 
livro da lei, que fora 
encontrado, para o rei 
Josias (2Rs 22:10)

3. Resíduos enraizados 
de gramíneas que 
foram ajuntados pelos 
israelenses, ao invés de 
palha, para fazer tijolos 
no Egito (Êx 5:12)

8. Ave marinha que 
não devia ser utilizada 
na alimentação (Lev 
11:16)

9. Os descrentes  irão 
[?] no fogo eterno.

11. Como se houve o 
administrador infiel (Lc 
16.8)

13. Ligar-se a alguém, 
como Rute a sua sogra 
(Rt 1.14)

14. Tendo Deus 
ressuscitado o seu 
Servo, enviou-o 
primeiramente a vós 
outros para vos 
abençoar, no sentido de 

que cada um se 
[afaste] das suas 
perversidades. (At 
3:26)

17. Árvore do jardim 
do Éden, cujos frutos 
mantém a vida (Gn 
2.9).

20. Exército; tropa. (Is 
24:21)

21. Maciço onde 
pousou a arca de Noé  
(Gn 8.4).

22. Naquele dia, já não 
haverá [comerciante] 
na Casa do Senhor dos 
Exércitos. (Zac 14:21)

23. Em verdade, em 
verdade te digo que, se 
alguém não nascer de 
[?], não pode ver o 
reino de Deus. (Jo 3:3)

Vertical

1. (...) e que, desde a 
infância, sabes as [?] 
letras, que podem 
tornar-te sábio para a 
salvação pela fé em 

Cristo Jesus. (2Tim 
3:15)

2. O homem ou mulher 
que sejam necromantes 
ou sejam [bruxos] 
serão mortos; (Lv 
20:27)

4. Domínios de 
Arioque, que também 
prendeu Ló (Gn 14.1)

5. Da mesma sorte, que 
as mulheres, em 
[roupa] decente, se 
ataviem com modéstia 
e bom senso, não com 
cabeleira frisada e com 
ouro, ou pérolas, ou 
vestuário dispendioso 
(1Tm 2:9)

6. Seis dias trabalharás 
e farás toda a tua 
[labuta]. (Êx 20:9)

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

10. Sara concebeu e 
deu à luz um filho a 
Abraão na sua velhice, 

no tempo [apontado], 
de que Deus lhe falara. 
(Gên 21:2)

12. O mesmo que 
gadareno ou natural de 
Gadara, onde Jesus 
curou dois 
endemoninhados (Mt 
8.28).

15. Grita na rua a 
Sabedoria,  nas [?], 
levanta a voz; (Pv 1:20)

16. Os teus 
testemunhos, recebi-os 
por [herança] (Sl 
119.111)

18. Bendito seja o 
Senhor Deus, o Deus 
de Israel,  que só ele 
[realiza] prodígios. (Sal 
72:18)

19. Variante de 
"chinês"


