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Horizontal

1. Maciço onde pousou a 
arca de Noé  (Gn 8.4).

5. Então, o profeta Isaías 
clamou ao Senhor; e fez 
retroceder dez 
[UNIDADES DE 
MEDIDA DE ÂNGULO] 
a sombra lançada pelo sol 
declinante no relógio de 
Acaz. (2Rs 20:11)

8. ...e me transportou, em 
espírito, até a uma grande 
e [ALTA] montanha e me 
mostrou a santa cidade, 
Jerusalém (Apoc 21:10)

9. Filho de Zeruia, a irmã 
de Davi (1Cr 27.7).

10. A [CAMPO DE 
CEREAIS], na verdade, é 
grande, mas os 
trabalhadores são poucos. 
(Mc 9:37)

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

12. [ALTEAR]am-se as 
montanhas, desceram os 
vales, até o lugar que lhes 
determinaste. (Sl 104.8)

14. Nazireu célebre pela 
sua força física (Jz 13)

17. [LUTEI] o bom 

combate, completei a 
carreira, guardei a fé. 
(2Tim 4:7)

19. E a tua vida mais 
[LUMINOSA] se 
levantará do que o meio-
dia; ainda que haja trevas, 
será como a manhã. (Jó 
11:17)

22. Porque é...regra sobre 
regra, regra e mais [?] (Is 
28.10)

23. Os seus filhos 
procurarão [MITIGAR] 
aos pobres,  e as suas 
mãos lhes restaurarão os 
seus bens. (Jó 20:10)

24. Zilpa, que foi dada a 
Jacó por Lia, era 
[CRIADA] desta última. 
(Gên 30:9)

25. Aquilo que representa 
uma realidade.

Vertical

1. Povo que habitava ao 
sul dos filisteus (Js 13.3)

2. Cidade até a qual Josué 
foi, depois da batalha de 
Bete-Horom (Js 10.10-11)

3. De cama (fem). (Mt 
8.14)

4. Arioque era um dos 
quatro reis que fizeram 
guerra contra outros cinco, 
quando Abraão estava em 
Canaã. Qual era o nome 
de seu país? (Gn 14.1)

5. Sou [AGRADECIDO] 
para com aquele que me 
fortaleceu, Cristo Jesus, 
nosso Senhor, que me 
considerou fiel, 
designando-me para o 
ministério. (1Tim 1:12)

6. Reinou em Judá depois 
de Joás, seu pai (2Rs 14)

7. Todos estes se 
ajuntaram no vale de 
Sidim (que é o Mar [?]). 
(Gn 14.3)

12. O que vos digo às [?], 
dizei-o às claras; e o que 
escutais ao ouvido, dos 
eirados pregai-o. (Mt 
10.27)

13. O Senhor dispersou 
todos os valentes  que 
estavam comigo;  
apregoou contra mim um 
ajuntamento,  para 
[ESMIGALHAR] os meus 
jovens... (Lm 1:15)

15. Porto e uma das cinco 
cidades principais dos 
filisteus. Judá a tomou (Jz 
1.18), mas os filisteus a 

retomaram e retiveram 
durante a maior parte do 
tempo do AT.

16. Pai de Ainoã, a mulher 
de Saul. (1Sm 15.40)

18. A [?] era uma 
província romana a qual, 
juntamente com a 
Macedônia, formava a 
Grécia (At 19.21)

20. Usou de sua influência 
para proteger o profeta 
Jeremias (Jr 26.24)

21. Pai de Arão, Moisés e 
Miriã  [Nm 26.59].


