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Horizontal

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

8. Cristão cíprio, na 
casa de quem Paulo 
deveria hospedar-se, 
quando subiu de 
Cesaréia para 
Jerusalém. (At 21.16)

9. O irmão sacerdote de 
Moisés. (Bíblia)

10. Nomeado por Ciro 
para ser governador de 
Judá (Ed 5.14)

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

13. Filhas de reis se 
encontram entre as tuas 
[?] de honra;  à tua 
direita está a rainha 
adornada de ouro 
finíssimo de Ofir. (Sl 
45:9)

15. Pequeno barco [At 
27.30].

17. Rei da Assíria, 
também Assurbanipal 
(Ed 4.10).

20. Mas Judá será [?] 
para sempre, e 
Jerusalém de geração 
em geração. (Joel 3.20)

21. Foi morto por seu 
irmão Caim (Gn 4.1-16)

22. Deste modo 
sobreveio-lhes o que 
diz este provérbio 
verdadeiro; Volta o cão 
ao seu vômito, e a 
porca [LIMPA COM 
ÁGUA] volta a 
revolver-se no lamaçal. 
(2Pe 2.22)

23.  Eu vos enviei a 
[COLHER] onde não 
trabalhaste; outros 
trabalharam, e vós 
entrastes no seu 
trabalho. (Jo 4.38)

Vertical

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

2. Sabei, porém, isto: se 
o [?] da casa soubesse a 
que vigília da noite 
havia de vir o ladrão, 
vigiaria e não deixaria 
minar a sua casa. (Mt 
24.43)

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

4. Comandante das 
forças rebeldes de 
Absalão. Foi morto por 
Joabe. (2Sm 17.25)

5. Depois sentaram-se 
para comer; e, 
levantando os olhos, 
viram uma 
[VIAJANTES 
ATRAVESSANDO O 
DESERTO] de 
ismaelitas que vinha de 
Gileade. (Gn 37:25)

6. A mulher que fosse 
da nação que dominava 
Israel, no tempo de 
Jesus, seria uma...

12. Que não produz 
resultados.

14. Homem rico e 
influente que era eleito 
ou nomeado para 
promover o culto ao 
imperador romano e à 
deusa Roma. (At 19:31)

16. E, porque vós sois 
filhos, enviou Deus ao 
nosso coração o 
Espírito de seu Filho, 
que clama: [?]! (Gal 
4:6)

18. Capital da Ática, 
que Paulo visitou. (At 
17.15-34)

19. Nome antigo da 
terra dos cananeus [Sl 
105.11]

21. Sacerdote, filho de 
Arão. Com o seu irmão 
Nadabe foi morto por 
causa de desobediência 
(Êx 28.1; Lv 10.1-2)


