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Horizontal

1. 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)

4. Aquele que odeia 
dissimula com os seus 
lábios; mas no seu 
interior entesoura o 
[LOGRO]. (Prov 26:24)

9. Cristão de Damasco 
que foi até Paulo para 
curá-lo da cegueira. (At 
9.10-19)

10. Construção para 
represar águas correntes.

11. Descer do jumento 
(Gn 24:64)

12. Descendente de um 
dos filhos de Ló com 
uma de suas filhas. (Gn 
19:38)

13. De qual 
nacionalidade era cada 
um dos trinta homens 
que Sansão matou, 
tirando-lhes os vestidos? 

(Jz 14:1)

18. Solto, disperso.

20. Vazio absoluto.

22. Nome original de 
Abraão em Ur. (Gn 
17.5)

23. Lança fora ao 
escarnecedor, e a 
contenda se irá; cessarão 
a rixa e a [OFENSA]. 
(Pv 22:10)

24. Saul deu à ele sua 
filha Merabe (1Sm 
18.s19).

25. O do centurião foi 
curado por Jesus de 
longe (Mt 8.5-13)

Vertical

1. E, porque vós sois 
filhos, enviou Deus ao 
nosso coração o Espírito 
de seu Filho, que clama: 
[?]! (Gal 4:6)

2. Reino do rei cananeu 
que habitava no Negebe, 
e que lutou contra Israel 
quando este vinha pelo 
caminho de Atarim, 
levando alguns 

prisioneiros (Nm 21:1)

3. Homem rico e 
influente que era eleito 
ou nomeado para 
promover o culto ao 
imperador romano e à 
deusa Roma. (At 19:31)

5. Que tem a pele 
lustrosa (Dt 32.15)

6. Qual era a 
nacionalidade de Husai, 
amigo de Davi que foi 
ao seu encontro com a 
roupa rasgada e terra 
sobre a cabeça, quando 
ele se escondia de 
Absalão? (2Sm 15:32)

7. Fazer realizar em 
resultado de esforço 
próprio. (Mt 11:23)

8. Doutrina de estudo 
bíblico sobre a 
consumação do tempo e 
da história.

14. Nem a altura, nem a 
profundidade, nem 
qualquer outra criatura 
nos poderá [APARTAR] 
do amor de Deus, que 
está em Cristo Jesus 
nosso Senhor. (Rm 8:39)

15. Cobiçar o que é de 
outrem. (Is 11:13)

16. Filho do sacerdote 
Joiada que, no exército 
de Davi, comandava os 
quereteus e os peleteus. 
(2Sm 20:23)

17. Ordena aos filhos de 
Israel que lancem para 
fora do arraial a todo 
leproso, e a todo o que 
padece fluxo, e a todo o 
que está oriundo por ter 
[APALPADO] num 
morto. (Nm 5:2)

19. Lugar mais ao norte, 
visitado pelos espias 
enviados por Moisés à 
Canaã. (Nm 13.21)

21. Ela então os fez 
descer por uma [CABO 
DE FIOS VEGETAIS 
UNIDOS] pela janela, 
porquanto a sua casa 
estava sobre o muro da 
cidade, de sorte que 
morava sobre o muro. 
(Js 2:15)


