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Horizontal
1. Rei dos amorreus
que se opôs aos
israelitas na
viagem do Egito a
Canaã (Nm 21.2131).
3. Trata mal.
9. E ele clamou com voz
forte, dizendo: Caiu, caiu a
grande Babilônia, e se
tornou morada de
demônios, e [ABRIGO] de
todo espírito imundo. (Ap
18:2)
10. Varões irmãos, não
havendo eu feito nada
contra o povo, ou contra os
[REGRAS E
CERIMÔNIAS] paternos,
vim contudo preso desde
Jerusalém, entregue nas
mãos dos romanos. (At
28:17)
11. Frade da ordem
fundada por Santo
Agostinho.
13. Servo do rei Josias, ao
qual este ordenou que,
junto com outros homens,
consultasse o Senhor a
respeito das palavras do
livro da lei, que havia sido
encontrado. (2Cr 34:21)
15. Cidades dos
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filisteus, centro
de adoração de
Dagom. A Arca da
Aliança foi levada
para lá e depois
devolvida. (1Sm
5.1-7)
18. Em pessoa.
22. Filho de Zeruia, que
era irmã de Davi [1Cr
27.7].
23. Se o Senhor se
[APRAZER] de nós, então
nos introduzirá nesta terra
e no-la dará; terra que
mana leite e mel. (Nm
14:8)
24. O primeiro dos cinco
cânticos do Advento. (Lc
1.28-33)
25. Juiz de Israel que tinha
trinta filhos. (Jz 10.4)
Vertical
1. (...) desde a infância,
sabes as [SACRAS] letras,
que podem tornar-te sábio
para a salvação pela fé em
Cristo Jesus. (2Tim 3:15)
2. E, havendo-lhes feito
eleger anciãos em cada
igreja e [REZADO] com
jejuns, os encomendaram
ao Senhor em quem

haviam crido. (At 14:23)
4. Jebuseu que
vendeu a Davi um
terreno para que
levantasse nele um
altar (2Sm 24.1624).
5. Falava ele ainda, e eis
que chegou Judas, um dos
doze, e, com ele, grande
[MULTIDÃO
DESORDENADA] com
espadas e porretes... (Mt
26:47)
6. [?] IV Epífanes reinou
de 175 a 163 a.C. e
provocou a revolta
chamada dos Macabeus,
por querer mudar os
costumes judaicos.
7. Qual o nome da filha de
Calebe, que ele prometeu a
quem derrotasse e tomasse
a cidade de Quiriate-Sefer?
(Js 15:16)
8. Cidade da Licaônia,
onde Paulo encontrou
Timóteo (At 14.6-21; 16.12).
12. Entrar; atravessar [Jó
41:13].
14. Filha do Faraó, a qual
Moisés tomou por espôsa
(Gn 41:45 )

16. Vede, não desprezeis a
nenhum destes pequeninos;
pois eu vos digo que os
seus anjos nos céus
[CONTÍNUAMENTE]
vêm a face de meu Pai, que
está nos céus. (Mt 10:18)
17. O [ESPÉCIE DE
PORCO SELVAGEM] da
selva a devasta, e as feras
do campo alimentam-se
dela. (Sl 80.13)
19. E não devia ser
[LIBERTADA] desta
prisão, no dia de sábado,
esta que é filha de Abraão,
a qual há dezoito anos
Satanás tinha presa? (Lc
13:16)
20. Recebendo a paga da
sua injustiça; pois que tais
homens têm prazer em
deleites à luz do dia;
[MÁCULA]s são eles e
máculas, deleitando-se em
suas dissimulações, quando
se banqueteiam convosco.
(2Pe 2:13)
21. Cidade da Babilônia
que ficava às margens do
rio de mesmo nome. (Ed
8.15-31).

