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Horizontal
1. Profeta que falou para
Jeroboão que o reino de
Israel seria dividido, e dez
tribos ficariam sobre o seu
domínio. (1Rs 11:29)
3. Porque Deus não nos
tem dado espírito de
[PUSILANIMIDADE], mas
de poder de amor e de
moderação. (2Tm 1:7)
9. O que era para a terra o
sétimo ano? (Lev 25:4-5)
10. Abreviatura do livro do
Velho Testamento que está
entre os livros de Esdras e
Ester.
11. Assim estava o Senhor
com Judá, o qual se
apoderou da região
montanhosa; mas não pôde
(TIRAR DO DOMÍNIO) os
habitantes do vale,
porquanto tinham carros de
ferro. (Jz 1:19)
13. Militar heteu, marido
de Bate-Seba (2Sm 11.3)
14. A [?] era uma província
romana a qual, juntamente
com a Macedônia, formava
a Grécia (At 19.21)
19. Assim pois, por vossa
causa, o nome de Deus é
[ULTRAJADO] entre os
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gentios, como está escrito.
(Rm 2:24)
21. Abreviatura de dois
livros bíblicos do Novo
Testamento, após o livro de
Colossenses.
23. E a vós, quando
estáveis mortos nos vossos
delitos e na [PREPÚCIOS
NÃO CORTADOS] da
vossa carne, vos vivificou
juntamente com ele,
perdoando-nos todos os
delitos (Cl 2:3)
24. Aprendei a fazer o
bem; atendei à justiça,
repreendei ao [TIRANO];
defendei o direito do órfão,
pleiteai a causa das viúvas.
(Is 1:17)
25. Por isso, num mesmo
dia virão as suas pragas, a
morte, e o pranto, e a
[GRANDE APETITE]; e
será consumida no fogo;
porque forte é o Senhor
Deus que a julga. (Ap
18:8)
Vertical
1. Jebuseu que vendeu a
Davi um terreno para que
levantasse nele um altar
(2Sm 24.16-24).

2. Vale próximo a Jericó,
cujo nome se deve a Acã.
Deveria tornar-se um lugar
de benção. (Jos 7:24,26)
4. Fazer realizar em
resultado de esforço
próprio. (Mt 11:23)
5. Usou de sua influência
para proteger o profeta
Jeremias (Jr 26.24)
6. Série de soberanos
pertencentes a uma mesma
família, como eram a
maioria dos reis de Israel e
Judá.
7. Prática de
prognosticação que Deus
proibiu os Israelitas de
usarem. (2Rs 17:17)
8. Colocou as vestes do
filho mais velho no filho
mais novo para enganar o
pai, fazendo-o pensar que
um era outro. (Gn 27:15)
12. Há tempo de nascer, e
tempo de morrer; tempo de
plantar, e tempo de
[DESARRAIGAR] o que se
plantou (Ec 3:2)
15. Que cai; que está
prestes a cair. (fem.)
16. No [REFÚGIO] da tua
presença tu os escondes
das intrigas dos homens;

em um pavilhão os ocultas
da contenda das línguas.
(Sl 23:20)
17. Porque bem sabeis isto:
que nenhum devasso, ou
[CONTAMINADO;
IMUNDO], ou avarento, o
qual é idólatra, tem
herança no reino de Cristo
e de Deus. (Ef 5:5)
18. Cidades dos filisteus,
centro de adoração de
Dagom. A Arca da Aliança
foi levada para lá e depois
devolvida. (1Sm 5.1-7)
20. Não entregues às
[ANIMAIS SELVAGENS]
a alma da tua rola; não te
esqueças para sempre da
vida dos teus aflitos. (Sl
74:19)
22. E naquela noite
comerão a carne assada no
fogo, com pães (PÃO OU
BOLO FEITO SEM
FERMENTO)s; com ervas
amargosas a comerão. (Êx
12:8)

