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Horizontal

1. Cana Aromática. (Ct 
4.14).

4. Abominável é ao 
Senhor todo arrogante 
de coração;  é evidente 
que não ficará [sem 
castigo]. (Pv 16:5)

9. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre os 
livros de Joel e 
Obadias.

10. Pois Deus não 
[necessita] observar 
por muito tempo o 
homem  antes de o 
fazer ir a juízo perante 
ele. (Jó 34:23)

11. Abreviatura do 
título que se refere aos 
livros bíblicos mais 
antigos.

12. Escocês, educador 
missionário na Índia

13. Pois eu sou o 
Senhor, teu Deus, que 
agito o mar, de modo 
que bramem as suas [?] 

— o Senhor dos 
Exércitos é o meu 
nome. (Is 51:15)

14. Quanto ao mais, 
irmãos, [cumprimento, 
em sinal de 
despedida que 
significa 'Deus o 
acompanhe']! (2Co 
13:11)

18. Missionária 
fundadora da 
Associação Dohnavur 
na Índia. Escreveu 35 
livros.

19. Primogênito de 
Judá, ferido por Deus 
[Gn 38]

20. Que mudar 
[irrefletido] é esse dos 
teus caminhos? (Jer 
2:36)

21. Noroeste, sigla.

24. [?] ajudou a levar a 
arca até Jerusalém 
(1Cr 15.6)

25. Também fez 
chover sobre eles carne 

como [terra seca 
pulverizada] e voláteis 
como areia dos mares. 
(Sl 78:27)

Vertical

1. Porque te restaurarei 
a saúde e curarei as 
tuas [feridas], diz o 
Senhor. (Jr 30:17)

2. Abreviatura do 
terceiro livro da Bíblia.

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

5. Dirigente dos 
cantores levitas que 
serviam no Templo

6. Cidade natal de 
Abraão, na Caldéia.

7. O tabernáculo no 
deserto tinha dez 
cortinas de [tecido 
usado especialmente 
para decoração] azul, 
púrpura e carmesim. 
(Êx 26:1)

8. Cidade babilônica do 
reino de Ninrode (Gn 
10.10)

15. Os teus dois seios, 
como duas crias,  
gêmeas de uma 
[pequeno antílope da 
África e da Ásia]. (Ct 
7:3)

16. Mas, ao que não 
trabalha, porém crê 
naquele que justifica o 
[incrédulo], a sua fé 
lhe é atribuída como 
justiça. (Rm 4:5)

17. Arbusto de flores 
alvas e bagas preta [Ct 
1.14].

22. Equivalente da 
preposição em e do 
artigo definido a.

23. Enxerguei.


