1

2

3

4

5

8

6

7

9
10

11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

21
22

Horizontal
1. Era de madeira e
revestida de ouro; nela
eram guardadas as duas
placas de pedra em que
estavam escritos os dez
mandamentos, assim
como outros objetos
sagrados (Êx 25.10-22; Hb
9.4-5).
8. A preguiça faz cair em
profundo sono, e o
[desocupado] vem a
padecer fome. (Pv 19:15)
9. Esquadrinhas o meu
[caminhar] e o meu deitar
(Sl 139.3).
11. ...por haver Deus
provido coisa superior a
nosso respeito, para que
eles, sem nós, não fossem
[tornados melhores]. (Hb
11:40)
12. Parte da matemática
em que se estabelecem os
métodos de resolução de
triângulos.
15. Assim, lhes ensinava
muitas coisas por
parábolas, no decorrer do
seu [ensinamento;
catequização]. (Mr 4:2)
18. Apóstolo, filho de

Tiago, também chamado
de Judas. (Mt 10.3; Lc
6.16).

[enraivecido], e por que
descaiu o teu semblante?
(Gn 4:6)

Moisés, que se casou com
uma de suas filhas. (Êx
2.21)

19. Como um racimo de
[?] de hena nas vinhas de
En-Gedi, é para mim o
meu amado. (Ct 1:14)

6. ...no meio disto
estenderá ele as mãos,
como as estende o [?]
para nadar... (Is 25:11)

22. Brilhara.

7. ...bastou-lhes vê-lo, e
se espantaram, tomaramse de assombro e fugiram
[açodado]s. (Sl 48:5)

17. Levantai os olhos e
vede os que vêm do
[ponto cardeal que se opõe
diretamente ao Sul]; onde
está o rebanho que te foi
confiado, o teu lindo
rebanho? (Jr 13:20)

Vertical
1. Pois assim como, por
uma só ofensa, veio o
juízo sobre todos os
homens para condenação,
assim também, por um só
[ação] de justiça, veio a
graça sobre todos os
homens para a justificação
que dá vida. (Rm 5:18)
2. Disse Pilatos aos
principais sacerdotes e às
multidões: Não vejo neste
homem [delito] algum. (Lc
23:4)
3. Durante 40 dias o
gigante Golias lançou um
[?] aos guerreiros de
Israel. (1Sm 17:16)
4. Abreviatura do último
livro da Bíblia.
5. Então, lhe disse o
Senhor: Por que andas

10. Assim, o artífice anima
ao ourives, e o que alisa
com o martelo, ao que
bate na [peça de ferro
sobre a qual se malham e
amoldam metais], dizendo
da soldadura: Está bem
feita. (Is 41:7)
11. Pôr antedata em um
escrito
13. Chamou Jesus os doze
e passou a enviá-los de
dois a dois, dando-lhes
autoridade sobre os
espíritos [impuros]. (Mr
6:7)
14. Substância
transparente que, após a
secagem, produz película
brilhante, de aspecto
vítreo.
16. Midianita que acolheu

20. Ainda que eu falasse
as línguas dos homens e
dos anjos e não tivesse
caridade, seria como o
metal que [retumba] ou
como o sino que tine.
(1Co 13:1)
21. Abreviatura do
primeiro livro da Bíblia.

