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Horizontal

7. A pobreza do 
preguiçoso virá como 
um...? (Pv 6:9-11)

8. Quem tem direito 
sobre a massa, para do 
mesmo barro fazer um 
vaso para honra e 
outro, para desonra? 
(Rm 9.21)

9. A lei foi [entregue] 
por intermédio de 
Moisés (2Cr 34.14)

10. Por que se 
enfurecem os gentios  e 
os povos [fantasiam] 
coisas vãs? (Sl 2:1)

11. Em vindo a 
[altivez], sobrevém a 
desonra,  mas com os 
humildes está a 
sabedoria. (Pv 11:2)

13. Instrumento usado 
para pegar coisas (Is 
6.6)

15. Grandemente se 
regozijará o pai do justo,  
e quem [der o ser] a 

um sábio nele se 
alegrará. (Prov 23:24)

17. Rei de Sinear, um 
dos que prenderam Ló  
(Gn 14.1)

20. Lugar em Moabe, 
defronte do qual Moisés 
foi sepultado (Dt 34:5-
6)

21. Vapor pardacento-
azulado que sobe dos 
corpos em combustão.

23. Tenho, porém, 
contra ti o tolerares que 
essa mulher Jezabel, 
que a si mesma se 
declara profetisa, não 
somente ensine, mas 
ainda [desencaminhe; 
fascine] os meus 
servos... (Ap 2:20)

24. Referente a Dã (Jz 
18.1)

Vertical

1. Cidade da Babilônia 
(Ed 8.15-31)

2. Pequena ilha da 
costa da Fenícia (Ez 
27.8,11).

3. Companheiro e 
ajudante de Bezalel, no 
trabalho artístico do 
Tabernáculo e das 
vestes sacerdotais (Êx 
31:111)

4. Quem, Senhor, 
habitará no teu 
tabernáculo?  Quem há 
de [habitar] no teu 
santo monte? (Sl 15:1)

5. Ó Deus, [resgata] a 
Israel de todas as suas 
tribulações. (Sl 25:22)

6. Terceiro filho de 
Sem e antepassado de 
Abraão (Gn 10.22; 
11.10-13)

12. ...e, tendo sido 
aperfeiçoado, tornou-se 
o Autor da salvação 
eterna para todos os 
que lhe [sujeitam-se à 

vontade]... (Hb 5:9)

14. O Senhor guardará 
a tua saída e a tua [?],  
desde agora e para 
sempre. (Sl 121:8)

16. Cidade real dos 
cananeus (Js 12.18).

18. Arbusto de flores 
alvas e bagas preta; 
também "chipre" (Ct 
1.14)

19. ...Ó Senhor, abre 
os olhos destes homens 
para que 
[enxerguem]... (2Rs 
6:20)

22. ...lançarei da minha 
presença esta casa que 
consagrei ao meu 
nome, e farei com que 
seja por provérbio e 
[assunto] entre todas 
as gentes. (2Cr 7:20)


