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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. Filho do sacerdote
Joiada que, no exército
de Davi, comandava os
quereteus e os peleteus.
(2Sm 20:23)
9. Cristão de Damasco
que foi até Paulo para
curá-lo da cegueira. (At
9.10-19)
10. Então disse Saul aos
seus servos: Buscai-me,
pois, um homem que
[MANEJE O
INSTRUMENTO
MUSICAL] bem, e
trazei-mo. (1Sm 16.17)
11. Descer do jumento
(Gn 24:64)
12. Descendente de um
dos filhos de Ló com
uma de suas filhas. (Gn
19:38)
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13. De qual
nacionalidade era cada
um dos trinta homens
que Sansão matou,
tirando-lhes os vestidos?
(Jz 14:1)
18. [?] IV Epífanes
reinou de 175 a 163 a.C.
e provocou a revolta
chamada dos Macabeus,
por querer mudar os
costumes judaicos.

resgataste com o teu
grande poder e com a
tua mão poderosa. (Ne
1.10)
25. Parte de uma legião,
entre os romanos. [At
27.1].
Vertical
1. Juntou-se à Davi em
Ziclague (1Cr 12.18).

20. Os principais
sacerdotes, pois,
tomaram as moedas de
prata, e disseram: Não é
lícito metê-las no [?] das
ofertas, porque é preço
de sangue. (Mt 27.6)

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)

22. 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)

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

23. Comida de boa
qualidade [Jó 36.16].
24. Eles são os teus [?] e
o teu povo, que

5. Porque a tua mão
pesava dia e noite sobre
mim, e o meu vigor se
tornou em sequidão de
[verão]. (Sal 32:4)
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. Capital da Ática, que
Paulo visitou. (At 17.1534)
8. Doutrina de estudo
bíblico sobre a
consumação do tempo e
da história.
14. Impregnar.
15. Desatento.
16. Pedro e Tiago
trabalhavam nos seus [?]
(Lc 5.2-10)
17. Discussão. (Tt 3.9)
19. O sol conhece a hora
do seu [?] (Sl 104:19).
21. Não é bom punir ao
justo, nem [ATINGIR]
aos nobres por causa da
sua retidão. (Pv 17.26)

