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Horizontal

1. Profeta que falou a 
Jeroboão que o reino de 
Israel seria dividido, e 
dez tribos ficariam 
sobre o seu domínio. 
(1Rs 11:29)

3. Todo trabalho do 
homem é para a sua 
boca; e, contudo, nunca 
se [contenta] o seu 
apetite. (Ec 6:7)

9. Rei da Assíria, 
também Assurbanipal 
(Ed 4.10).

10. ...mas ele não 
poderá curá-los, nem 
[sanar] a sua chaga. 
(Os 5:13)

11. Ponto da derrota de 
Ogue pelos israelitas 
(Dt 1.4)

12. Domínios de 
Arioque, um dos reis 
que prenderam Ló (Gn 
14.1)

14. Descrição ou 
representação de 
qualquer lugar ou 
situação ideais.

16. Como a [?] cheia 
de pássaros, são as 
suas casas cheias de 
fraude... (Jr 5:27)

19. Reinou depois de 
Salum, a quem matou 
(2Rs 15.14-22)

21. ...persegui os 
vossos inimigos e 
[exterminai] os que vão 
ficando atrás... (Js 
10:19)

24. Mesa sobre a qual 
se ofereciam sacrifícios 
(Êx 27.1)

25. Impregnar.

26. E ele, chamando-o, 
disse-lhe: Que é isso 
que ouço de ti? Presta 
contas da tua 
[administração], 
porque já não poderás 
ser mais meu mordomo. 
(Lc 16:2 ARC)

27. Mestre, quem 

pecou, este ou seus 
pais, para que nascesse 
[desprovido de 
visão]? (Jo 9.2)

Vertical

1. Agague era rei do 
povo de [?] (1Sm 15)

2. Primo de Saul (1Sm 
14.50)

4. Saul deu à ele sua 
filha Merabe (1Sm 
18.s19).

5. ...prega a palavra, 
[solicita], quer seja 
oportuno, quer não, 
corrige, repreende, 
exorta com toda a 
longanimidade e 
doutrina. (2Tm 4:2)

6. Pois Jacó não sabia 
que Raquel os havia 
[roubado]. (Gn 31:32)

7. Filho de Judá com 
Tamar, que devia 
nascer primeiro, mas foi 
suplantado por seu 
irmão gêmeo Perez. 

(Gn 38:30)

8. A quem [tiranizei]? 
E das mãos de quem 
aceitei suborno para 
encobrir com ele os 
meus olhos? (1Sm 12:3)

13. ...eles não 
[extinguirão] a sua 
fome, nem lhes 
encherão o estômago... 
(Ez 7:19)

15. Oferecer a Deus 
um sacrifício.

17. Lá, Ciro ordenou a 
reconstrução do templo. 
(Ed 6.2)

18. Juntou-se à Davi 
em Ziclague (1Cr 
12.18)

20. Pai de Arão e de 
Moisés. (Nm 26.59)

22. Chamou Deus à luz 
Dia e às trevas, Noite. 
Houve [?] e manhã, o 
primeiro dia. (Gn 1:5)

23. Foi o primeiro filho 
de Adão e Eva (Gn 4.1)


