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Horizontal
1. Rei da Assíria, que
deportou estrangeiros
para Samaria. Reinou de
668 a 630 a.C. (Ed 4:10)
8. Porque as armas da
nossa [FORÇA
MILITAR] não são
carnais, e sim poderosas
em Deus. (2Co 10:4)
9. Segundo rei de Judá,
que reinou 3 anos depois
de Roboão, seu pai (2Cr
13).
10. Porque eu sabia que
és obstinado, que a tua
cerviz é um [FEIXE DE
FIBRAS NERVOSAS]
de ferro, e a tua testa de
bronze. (Is 48:4)

15. Somente eles, dentre
todos os habitantes da
terra de Canaã, fizeram
a paz com Israel (Js
11:19)

[ESTAMPILHAR;
VALIDAR] a visão e a
profecia, e para ungir o
santíssimo. (Dn 29:24)

18. Vinco ou marca na
pele, produzido por
pancada ou por outra
causa.

4. Assim despediu
Isaque a Jacó, o qual foi
a Padã-Arã, a Labão,
filho de Betuel, [SÍRIO],
irmão de Rebeca, mãe de
Jacó e de Esaú. (Gn
28:5)

20. Embaixador do rei
Zedequias à Babilônia.
(Jr 29.3)
23. Comandante das
forças rebeldes de
Absalão. Foi morto por
Joabe. (2Sm 17.25)
24. Maciço onde pousou
a arca de Noé (Gn 8.4).

25. Pupila, significando
coisa muito prezada. (Dt
11. E, havendo-lhes feito 32.10)
[ESCOLHER] anciãos
em cada igreja e orado
Vertical
com jejuns, os
1. O que para
encomendaram ao
Senhor em quem haviam [INCREMENTAR] o
seu lucro oprime o
crido. (At 14:23)
pobre, e dá ao rico,
13. Juntou-se à Davi em certamente chegará à
Ziclague, sendo chefe de penúria. (Prov 22:16)
trinta homens (1Cr
2. Trazer a justiça
12.18).
eterna, e

3. Temerosa. (Prov 1:33)

5. Os de mais
[NÚMERO DE ANOS
DE VIDA] não é que
são os sábios, nem os
velhos, os que entendem
o que é reto. (Jó 32:9)
6. Território a noroeste
de Damasco e que era
governado por Lisânias
quando João Batista
começou o seu
ministério (Lc 3.1).
7. Rei de Judá,
reformador religioso
(1Rs 15.9-24).
12. Entremos nos seus
tabernáculos; prostremonos ante o
[BANQUINHO PARA
DESCANSO DOS PÉS]

de seus pés. (Sl 132:7)
14. Filha de Potífera,
sacerdote de Om, que foi
dada a José como esposa
(Gn 41:45)
16. E aconteceu que,
enquanto os abençoava,
apartou-se deles; e foi
[LEVANTADO] ao céu.
(Lc 24:51)
17. Sumo sacerdote que
orientou o rei Joás (2Rs
11)
19. Empregado do
profeta Eliseu. (2Rs
4.8² 5.27)
21. Filho de Zeruia, que
foi morto por Abner,
comandante do exército
de Davi (2Sm 18:23)
22. Vivei a vida comum
do [CASA; FAMÍLIA].
(1Pe 3.7)

