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Horizontal
1. No primeiro mês, no
dia catorze do mês,
tereis a Páscoa, festa de
sete dias; pão [SEM
FERMENTO] se
comerá. (Êx 45:21)
3. A [RÉPLICA] branda
desvia o furor, mas a
palavra dura suscita a
ira. (Pv 15:1)
9. Rei de Sinear, um dos
que prenderam Ló. (Gn
14.1)
10. O caminho do
Senhor é fortaleza para
os [?]; mas é destruição
para os que praticam a
iniqüidade. (Pv 10.29)
11. Rei da Assíria, que
deportou estrangeiros
para Samaria. Reinou de
668 a 630 a.C. (Ed 4:10)
13. Habitou Abrão na
terra de Canaã, e Ló
habitou nas cidades da
planície, e foi armando
as suas tendas até
[ALCANÇAR] a
Sodoma. (Gn 13.12)
15. Rei dos sidônios e
pai de Jezabel. (1Rs
16.31)
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17. Pois os filhos de
Israel e os filhos de Levi
devem trazer ofertas
alçadas dos cereais, do
mosto e do azeite para
aquelas câmaras, em que
estão os utensílios do
santuário, como também
os sacerdotes que
ministram, e os
porteiros, e os cantores;
e assim não
[MENOSPREZAR]mos
a casa do nosso Deus.
(Ne 10.39)
20. Em que região da
Ásia ficava a cidade de
Mirra, à qual Paulo
chegou após ter passado
pela Cilícia e Panfília?
(At 7.5)
21. Qual foi o prato que
Jacó preparou e que
atraiu a atenção de Esaú,
levando-o a trocar por
uma porção dele o seu
direito de
primogenitura? (Gn
25.29-34)
22. Dez mil, ou um
grande número (Dn
7.10).
23. E disse-me um
dentre os anciãos: Não

chores; eis que o [?] da
tribo de Judá, a raiz de
Davi, venceu para abrir
o livro e romper os sete
selos. (Ap 5.5)
Vertical
1. Língua que era falada
na Babilônia. (Dn 2:4)
2. Ajuntamento das
águas que Deus fez no
terceiro dia da Criação
4. Enlaçar (Sl 10:9)
5. Pois as credenciais do
apostolado foram
apresentadas no meio de
vós, com toda a
[PERSEVERANÇA],
por sinais prodígios e
poderes miraculosos.
(2Co 12:12)
6. 2Reis 25:2 A cidade
ficou [sob cêrco] até ao
undécimo ano do rei
Zedequias.
7. Dois passarinhos
valiam um [MOEDA
BÍBLICA] (Mt 10.29)
8. Oferta levantada de
entre as outras ofertas
(Êx 29.27)
12. O sol se converterá
em trevas, e a lua em
sangue, antes que venha

o grande e
[MAJESTOSO] dia do
Senhor. (At 2.20)
14. Pois a minha espada
se embriagou no céu; eis
que sobre Edom descerá,
e sobre o povo do meu
anátema, para
[EXECUTAR] juízo. (Is
34.5)
16. Rei dos amalequitas
que Saul poupou, após
derrotá-lo na guerra,
mas que foi morto pelo
profeta Samuel. (1Sm
15-8, 33)
18. 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)
19. A quem tenho eu no
céu senão a ti? e na terra
não há quem eu deseje
[?] de ti. (Sl 73.25)

