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Horizontal

perfeito. (Mc 8:25)

1. Em [?] a Arca da
Aliança ficou durante 300
anos (1Sm 1)

21. Pedra de moinho (Dt
24.6)

3. Barbatana de peixe.
9. O reino de Israel
estendia-se de [?] até
Berseba (Jz 20.1).
10. Mulher do reino de
Israel.
11. Noroeste, sigla.
14. Qual o nome da
mulher de quem Jesus
expeliu sete demônios?
(Mc 16:9)
15. Passe meu senhor
adiante de seu servo; eu
seguirei guiando-as
pouco a pouco, no
[andar] do gado que me
vai à frente... (Gn 33:14)
16. Mulher virtuosa, quem
a achará? O seu [preço]
muito excede o de finas
jóias. (Pv 31:10)
20. Então, novamente lhe
pôs as mãos nos olhos, e
ele, passando a ver
claramente, ficou
[restaurado]; e tudo
distinguia de modo

22. Ouvistes que foi dito
aos antigos: Não matarás;
e: Quem matar estará
[exposto] a julgamento.
(Mt 5:21)
23. Cidade cananita que
existia no tempo de
Abraão (Gn 12.8)
26. Nomeado por Ciro
para ser governador de
Judá (Ed 5.14)
27. O ouvido que ouve e
o [?] que vê, o Senhor os
fez, tanto um como o
outro. (Pv 20:12)
Vertical
1. Deus a destruiu com
fogo e enxôfre (Gn 19.24)
2. Branca, era símbolo de
pureza e santidade (Is
1.18).
4. E o homem se tornou
mais e mais rico; teve
muitos rebanhos, e [?], e
servos, e camelos, e
jumentos. (Gn 30:43)
5. Como se houve o

administrador infiel? (Lc
16.8).
6. Abreviatura do livro
bíblico que se encontra
entre os livros de
Sofonias e Zacarias.
7. Solicitar julgamento por
tribunal superior (At
25.11).
8. Nome pelo qual Labão
chamou o montão de
pedras que fez com Jacó,
para servir de lembrança
do seu pacto, quando
Jacó voltava para Canaã.
(Gn 31:47)
12. (...) aboliu, na sua
carne, a lei dos
mandamentos na forma de
ordenanças, para que dos
dois [desse origem], em si
mesmo, um novo homem,
fazendo a paz. (Ef 2:5)
13. Ora, aconteceu que,
indo de caminho e já perto
de Damasco, quase ao [12
horas AM],
repentinamente, grande
luz do céu brilhou ao
redor de mim. (At 22:6)
17. Livra-me dos [delitos]
de sangue, ó Deus, Deus
da minha salvação, e a
minha língua exaltará a tua

justiça. (Sl 51:14)
18. Ouvi agora a minha
[contestação da acusação]
e atentai para os
argumentos dos meus
lábios. (Jó 13:16)
19. O Senhor está [junto a
mim]; não temerei. Que
me poderá fazer o homem?
(Sl 118:6)
24. Abreviatura do livro
bíblico que é primeiro dos
profetas.
25. Nome abreviado do
livro bíblico que contém
muitas poesias escritas
pelo rei Davi.

