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Horizontal

1. Instrumento de 
cordas usado na 
dedicação dos muros 
de Jerusalém [Ne 
12.27].

4. Canário-da-terra.

9. Assim 
possuiremos nós o 
território de todos 
quantos o Senhor 
nosso Deus des[?] de 
diante de nós. (Jz 
11.24)

10. Lá José 
estabeleceu a Jacó, 
no Egito [Gn 46.28].

11. Escocês, 
educador missionário 
na Índia, inovador 
por converter muitos 
membros da elite.

12. Sem dica 

15. Seis dias depois, 
tomou Jesus consigo 
a Pedro, Tiago e João 
e levou-os sós, à 
parte, a um alto 
monte. Foi 

[TRANSFORMADO
] diante deles. (Mr 
9:2)

18. E disse o rei de 
Israel a Jeosafá: Eu 
me disfarçarei, e 
entrarei na peleja; tu, 
porém, veste os teus 
trajes [?]. Disfarçou-
se, pois, o rei de 
Israel, e entrou na 
peleja. (1Rs 22.30)

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

21. Cinco dias depois 
o sumo sacerdote 
Ananias desceu com 
alguns anciãos e um 
certo Tertulo, 
[DISCURSADOR], 
os quais fizeram, 
perante o governador, 
queixa contra Paulo. 
(At 24:1)

22. Encher um 
território com 
pessoas.

Vertical

1. Esposa de 
Lameque e mãe de 
Jabal, pai dos que 
habitam em tendas e 
possuem gado. (Gn 
4.20)

2. Agora, pois, te 
rogo, perdoa-me o 
meu pecado e volta 
comigo, para que 
[VENERE] o Senhor. 
(1Sm 15:25)

3. Mudar o 
semblante, como 
aconteceu com Caim 
(Gn 4.5)

5. Criada de Sara, 
depois concubina de 
Abraão (Gn 16.1 
Bíblia)

6. Que cada um de 
vós saiba [?] o seu 
vaso em santidade e 
honra. (1Ts 4.4)

7. Ocupa-te destas 
coisas, dedica-te 
inteiramente a elas, 
para que o teu 

progresso seja 
[VISÍVEL, 
APARENTE] a 
todos. (1Tm 4.15)

8. Sem dica 

11. Um macedônio 
de Tessalônica, que 
foi companheiro de 
Paulo (At 19.29; 
27.2; Cl 4.10; Fm 
24).

13. [ENGOLIDA] foi 
a morte na vitória. 
(1Co 15:54)

14. Sem dica 

16. Terremoto.

17. Rei de Judá, filho 
de Roboão e pai de 
Asa. (1Rs 14.31 -
15.8)

20. Quando abriu o 
quarto selo, ouvi a 
voz do quarto 
[ENTE] vivente 
dizer: Vem! (Ap 6.7)


