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Horizontal

1. Décimo-segundo mês 
judaico.

3. Povo mau e guerreiro 
que morava nas 
montanhas de Canaã e 
que foi dominado por 
Josué (Js 10;11).

9. Revoltou-se contra 
Davi com Absalão e 
depois suicidou-se. (2Sm 
16)

10. Porque o Senhor 
Deus me ajudou, pelo 
que não me senti 
envergonhado; por isso, 
fiz o meu rosto como um 
[FRAGMENTO DE 
ROCHA DURA] e sei 
que não serei 
envergonhado. (Is 50:7)

11. Rei da Assíria, que 
deportou estrangeiros 
para Samaria. Reinou de 
668 a 630 a.C. (Ed 4:10)

13. Os 24 anciãos 
tinham [?] de ouro na 
cabeça (Ap 4.4)

15. Zombar.

17. E, [?]-o Simei, assim 
dizia: Sai, sai, homem 
sanguinário, homem de 
Belial! (2Sm 16.7)

20. Inseto recém-
nascido. (1Rs 8.7)

21. O povo será 
oprimido; um será 
contra o outro, e cada 
um contra o seu 
próximo; o menino se 
[?]á contra o ancião, e o 
vil contra o nobre. (Is 
3.5)

22. Aquele que 
reverencia e ama a 
Deus. (Jo 4.23)

23. Cidade que era 
habitada por um povo 
quieto e desprecavido, a 
qual os danitas passaram 
ao fio da espada 
renomeando-a segundo o 
nome de seu pai, Dã. (Jz 
18.27-29)

Vertical

1. Os caldeus disseram 
ao rei em [LÍNGUA 
FALADA EM ISRAEL 
E EM OUTRAS 
PARTES DO MUNDO 
BÍBLICO]:  Ó rei, vive 

eternamente! (Dn 2:24)

2. Elevações naturais 
onde se ofereciam 
sacrifícios e queimavam 
incenso aos ídolos e a 
Deus. (Lev 26.30; 1Rs 
3.3)

4. Pode o etíope mudar a 
sua pele, ou o leopardo 
as suas [MANCHAS]? 
então podereis também 
vós fazer o bem, 
habituados que estais a 
fazer o mal. (Jr 13.23)

5. Eis que dentro de 
mim sou como o vinho, 
sem [SERVE PARA 
ENTRADA E SAIDA 
DO AR],  como odres 
novos, prestes a 
arrebentar-se. (Jó 32:19)

6. O [DESTERRADO] 
cativo depressa será 
solto, e não morrerá 
para ir à sepultura, nem 
lhe faltará o pão. (Is 
51.14)

7. Rei dos amorreus que 
se opôs aos israelitas na 
viagem do Egito a 
Canaã (Nm 21.21-31).

8. Oferta levantada de 
entre as outras ofertas 
(Êx 29.27)

12. Sinal do pacto de 
Deus com o homem e 
com todas as criaturas, o 
qual Deus colocou nas 
nuvens para que não 
temessem que o dilúvio 
voltasse a destruir a 
terra e os que nela 
habitam. (Gn 9.14-15)

14. O que Judas sentiu, 
depois de trair Jesus (Mt 
27.3)

16. Porque nisto é 
verdadeiro o [DITO 
POPULAR]: Um é o que 
semeia, e outro o que 
ceifa. (Jo 4.37)

18. Imediatamente caiu 
sobre ele uma 
[NEBLINA] e trevas e, 
andando à roda, 
procurava quem o 
guiasse pela mão. (At 
13.11)

19. Letra inicial do 
alfabeto grego, uma das 
que o Senhor usou para 
se apresentar a si 
mesmo. (Ap 22:13)


