
1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11 12 13

14

15 16 17 18

19

20 21

22 23

Horizontal

7. Um dos quatro líderes 
que se revoltaram contra 
Moisés (Nm 16.1-2).

8. Duas palavras que 
significam a mesma coisa, 
a primeira delas em 
aramaico; uma forma de 
clamar a Deus. (Gl 4:6 
Bíblia)

9. E [PEÇO] não somente 
por estes, mas também 
por aqueles que pela sua 
palavra hão de crer em 
mim; (Jo 17.20)

10. Por que se 
enfureceram os gentios, e 
os povos [FANTASIAR]
am coisas vãs? (At 4:25)

11. Mulher com quem 
Davi cometeu adultério 
(2Sm 11.4)

13. Monte de onde 
Baraque foi ao encontro 
de Sísera (Jz 4.14)

15. E obrigaram certo 
Simão, cireneu, pai de 
Alexandre e de Rufo, que 
por ali passava, vindo do 
[TERRA SEM MATA 
COM ÁRVORES 
ESPARSAS], a carregar-
lhe a cruz. (Mc 15.21)

17. Levita que expunha a 
lei, depois de lida (Ne 
8.7)

20. Achou uma 
[MANDÍBULA] de 
jumento, ainda fresca, à 
mão, e tomou-a, e feriu 
com ela mil homens. (Jz 
15:15)

21. Que garganteiam ao 
som da 
[INSTRUMENTO 
MUSICAL, DE 
CORDAS, EM FORMA 
DE "U"], e inventam para 
si instrumentos músicos, 
assim como Davi; (Am 
6.5)

22. Se o corpo todo fosse 
olho, onde estaria o 
ouvido? Se todo fosse 
ouvido, onde estaria o 
[SENTIDO DOS 
ODORES]? (1Co 12.17)

23. ...era Isaque de 
quarenta anos, quando 
tomou por esposa a 
Rebeca, filha de Betuel, o 
[SIRIO] de Padã-Arã, e 
irmã de Labão (Gn 25:20)

Vertical

1. Acampamento dos 
Israelitas, após Jotbatá e 
antes de Eziom-Geber. 
(Nm 33:35)

2. O irmão sacerdote de 
Moisés. (Bíblia)

3. Companheiro e 
ajudante de Bezalel, no 
trabalho artístico do 
Tabernáculo e das vestes 
sacerdotais (Êx 31:111)

4. Filho de Henadade; um 
dos que ajudaram na 
reconstrução de 
Jerusalém. (Ne 3.18)

5. Espaço oco em um 
corpo sólido.

6. Fechar. (At 7.57)

12. Ouve então do céu, 
lugar da tua habitação, e 
faze conforme tudo o que 
o estrangeiro te 
[IMPLORAR], a fim de 
que todos os povos da 
terra conheçam o teu 
nome (...) (2 Cr 6.33)

14. O [RUÍDO 
SEMELHANTE AO DO 
AR VIBRADO POR 
ASAS] das asas dos 
querubins se ouviu até ao 
átrio exterior, como a voz 

do Deus Todo-Poderoso, 
quando fala. (Ez 10:5)

16. Cristão que junto com 
Priscila, sua esposa, 
cooperou com Paulo (At 
18.2,18,26; Rm 16.3-4; 
2Tm 4.19).

18. Saul deu à ele sua 
filha Merabe (1Sm 
18.s19).

19. Então os soldados 
cortaram os [?] do batel e 
o deixaram cair. (At 
27.32)

21. Fiel aos seus 
compromissos. (Tito 
2:10)


