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Horizontal

1. A teu irmão não 
emprestarás com juros, 
seja dinheiro, seja comida 
ou qualquer coisa que é 
[HÁBITO] se emprestar 
com juros. (Deut 23:19)

5. Porque Deus afrouxou a 
[?] do meu arco (Jó 30.11)

8. Porque não passa de 
um momento a sua ira;  o 
seu favor dura a vida 
inteira.  Ao [?], pode vir o 
choro,  mas a alegria vem 
pela manhã. (Sl 30:5)

9. Irmã de Raquel, e 
também esposa de Jacó. 
(Gn 29)

10. Uma província romana 
a qual, juntamente com a 
Macedônia, formava a 
Grécia (At 19.21)

12. A sabedoria do 
homem faz [BRILHAR] o 
seu rosto, e muda-se a 
dureza da sua face. (Ecl 
8:1)

13. Ano em que a terra 
deveria descansar, após 
ser preparada e semeada 
durante seis anos (Lev 
25:5)

15. Mas graças a Deus 
porque, 

[ANTIGAMENTE], 
escravos do pecado, 
contudo, viestes a 
obedecer de coração à 
forma de doutrina a que 
fostes entregues. (Rm 
6:17)

17. A [?] do tributo, no 
NT, era um denário.

19. E ambos estavam 
[DESPIDOS], o homem e a 
sua mulher; e não se 
envergonhavam. (Gn 2:25)

20. Um macedônio de 
Tessalônica, que foi 
companheiro de Paulo (At 
19.29; 27.2; Cl 4.10; Fm 
24).

22. A trombeta 
[TOCARÁ], os mortos 
ressuscitarão 
incorruptíveis, e nós 
seremos transformados. (1 
Co 15:52)

23. Todos os utensílios 
do tabernáculo em todo o 
seu [EXERCÍCIO DE 
CARGOS E FUNÇÕES 
OBRIGATÓRIAS], e 
todas as suas estacas, e 
todas as estacas do átrio 
serão de bronze. (Êx 27:19)

Vertical

1. O anjo apareceu a 
Moisés numa [?] de fogo 
(Êx 3.2)

2. Que está com saúde.

3. Quem tamanho 
[INSULTO] praticou? 
(1Co 5.3)

4. Portanto, o caminho 
deles será como lugares 
[RESVALADIOS] na 
escuridão; serão 
empurrados e cairão nele; 
porque trarei sobre eles 
calamidade, o ano mesmo 
em que os castigarei, diz o 
Senhor. (Jer 23:12)

5. A Síria negociava 
contigo por causa da 
multidão das tuas 
manufaturas; por tuas 
mercadorias, eles davam 
esmeralda, púrpura, obras 
bordadas, linho fino, [é 
responsável pela 
formação de recifes e 
atóis] e pedras preciosas. 
(Ez 27:16)

6. Se eu afiar a minha 
espada [BRILHANTE],  e 
a minha mão exercitar o 
juízo,  tomarei vingança 
contra os meus 
adversários  e retribuirei 

aos que me odeiam. (Dt 
32:41)

7. Os teus renovos são 
um pomar de romãs, com 
frutos excelentes: a hena e 
o nardo; o nardo e o 
[TEMPERO COR DE 
LARANJA CHEIROSO] 
(Ct 4.14)

11. Negação da fé, que 
acontecerá antes da vinda 
de Cristo (2Ts 2.3)

13. Acaso, se esquece a 
virgem dos seus 
[ENFEITES] ou a noiva do 
seu cinto? (Jr 2:32)

14. Longe de Deus o 
praticar ele a 
perversidade,  e do Todo-
Poderoso o [FAZER] 
injustiça. (Jó 34:10)

16. Tomara. (interj.)

18. Judeu de Alexandria, 
muito eloqüente, instruído 
na fé cristã por Áqüila e 
Priscila. (At 18:24-28)

21. E Melquisedeque,  
[MONARCA] de Salém, 
trouxe pão e vinho; e este 
era sacerdote  do Deus 
Altíssimo. (Gn 14:18)


