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Horizontal
1. Os caldeus disseram
ao rei em [LÍNGUA
FALADA EM ISRAEL
E EM OUTRAS
PARTES DO MUNDO
BÍBLICO]: Ó rei, vive
eternamente! (Dn 2:24)
5. Cidade da Babilônia
que ficava às margens
do rio de mesmo nome.
(Ed 8.15-31).
9. Pode alguém
[PARTIR EM
PEDAÇOS] o ferro, o
ferro do Norte, ou o
bronze? (Jr 15:12)
10. O rei Asa depôs
também a Maaca, sua
mãe, da dignidade de
rainha-mãe, porquanto
ela havia feito a [POSTE
ÍDOLO], uma
abominável imagem...
(2Cr 15:16)
11. Embaixador do rei
Zedequias à Babilônia.
(Jr 29.3)
12. Senhor, no idioma
hebraico; título de Deus.

14. Ou Aijalom; vale
onde a lua se deteve (Js
10.12)
16. Cidade onde o rei
Ciro ordenou a
reconstrução do templo.
(Ed 6.2)
19. Pequena ilha da
costa da Fenícia (Ez
27.8-11).
21. Irmão de Manre e
Aner, amorreus aliados
de Abraão. (Gn 14:13)
24. Truão.
25. ...se alguma [BOA
QUALIDADE MORAL]
há e se algum louvor
existe, seja isso o que
ocupe o vosso
pensamento. (Fl 4:8)
26. Filho de Arfaxade e
que gerou a Héber. (Gn
10:24)
27. Lugar onde Gideão
lutou com os midianitas
e amalequitas [Jz 4-5-7].
Vertical
1. Filho de Herodes, o
Grande, e que governava
a Judéia, a Samaria e a
Iduméia. (Mt 2.22)

2. Cidade até a qual
Josué foi, depois da
batalha de Bete-Horom
(Js 10.10-11)
3. Procurando os
marinheiros fugir do
navio, e, tendo
[DESCIDO] o bote no
mar... (At 27:30)
4. As [EPÍSTOLAS],
com efeito, dizem, são
graves e fortes; mas a
presença pessoal dele é
fraca, e a palavra,
desprezível. (2Co 10:10)
6. Filha do Faraó, espôsa
de Moisés [Gn 41:45 ].
7. Sumo sacerdote que
viveu no tempo de Jesus.
Era sogro de Caifás, o
sumo sacerdote em
exercício. (Lc 3:2)
8. Então, Jacó rasgou as
suas vestes, e se cingiu
de [TECIDO] de saco, e
lamentou o filho por
muitos dias. (Gn 37:34)
13. Uma das cidades
fronteiras de Moabe,
junto com Bete-Jesimote
e Quiriataim. (Ez 25:9)
15. Rei de Sinear, um

dos que prenderam Ló.
(Gn 14.1)
17. Quem fizer tal como
este para o [SENTIR
PELO OLFATO] será
eliminado do seu povo.
(Êx 30>38)
18. ...os coxos saltarão
como [MAMÍFEROS
GALHADOS], e a
língua dos mudos
cantará; pois águas
arrebentarão no deserto,
e ribeiros, no ermo. (Is
35:6)
20. Um dos filhos de Ló,
também chamado de
Ben-Ami (Gn 19.38).
22. Livra-me, Deus meu,
das mãos do ímpio, das
garras do homem injusto
e [MALVADO]. (Sl
71:4)
23. Ave de pernas
longas que vive perto da
água e se alimenta de
peixes; era considerado
animal impuro para
servir como alimento.
(Lv 11.17).

