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Horizontal

1. À hora da [segunda 
refeição maior do dia, 
tomada no fim da tarde 
ou começo da noite], 
enviou o seu servo para 
avisar aos convidados: 
Vinde, porque tudo já 
está preparado. (Luc 
14:17)

3. Monte, onde Jesus foi 
crucificado, também 
chamado de Gólgota. (Jo 
19.17)

9. Faixa ou tira de gaze 
ou outro material 
apropriado para envolver. 
(Jo 11.44)

10. Pois assim diz o 
Senhor Deus: Farei subir 
contra elas grande 
multidão e as entregarei 
ao tumulto e ao [despojo]. 
(Ez 23:46)

11. Pecados que as 
pessoas cometem contra o 
seu próprio corpo. (1 Co 
6:18)

13. Juntou-se à Davi em 
Ziclague [1Cr 12.18].

15. Disse mais o Senhor a 
Moisés: Dize a Arão: 

Estende a mão com o teu 
bordão sobre os rios, 
sobre os [sulcos, regos, 
fossos, etc., por onde 
corre ou circula água] e 
sobre as lagoas e faze 
subir rãs sobre a terra do 
Egito. (Êx 8:5)

18. Cidade onde havia 
muralhas defensivas.

22. Ave de pernas e 
pescoço longos que vive à 
beira da água; um dos 
animais considerados 
impuros para a 
alimentação do povo 
hebreu. (Lv 11.19).

23. Procedimento 
indigno.

24. Descendentes de 
Elão, filho de Sem.

25. Cidade da Babilônia 
[Ed 8.15-31]

Vertical

1. Descendentes de 
Coate, os quais cuidavam 
dos móveis e objetos do 
santuário (Nm 3.31).

2. Deus disse a Caim: Por 
que andas [muito 
zangado], e por que 

descaiu o teu semblante? 
(Gên 4:6)

4. Nebo, região ao lado 
do Jordão [Dt 32.49]

5. Tendo passado todo o 
povo, então, passou a 
arca do Senhor, e os 
sacerdotes, à [diante de] 
de todo o povo. (Jos 4:11)

6. Exorta aos ricos do 
presente século que não 
sejam orgulhosos, nem 
depositem a sua 
esperança na 
instabilidade da [grande 
quantidade de bens ou 
dinheiro], mas em Deus, 
que tudo nos proporciona 
ricamente para nosso 
aprazimento. (Tim 6:17)

7. No bairro de Jerusalém 
chamado de (?). o rei 
Jotão fez muitas 
construções nas 
muralhas. (2Cr 27.3)

8. Então, vi uma de suas 
cabeças como golpeada 
de morte, mas essa ferida 
mortal foi [sarada]; e toda 
a terra se maravilhou, 
seguindo a besta. (Apoc 
13:3)

12. Barbatana de peixe.

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. Uma das aves 
consideradas impuras 
para a alimentação do 
povo hebreu. Ave de 
rapina cuja cabeça não 
tem penas. (Is 34.15)

17. a [mão direita] do 
Senhor faz proezas [Sl 
118.15].

19. Por isso, os [derrubei; 
lancei por terra] por meio 
dos profetas; pela palavra 
da minha boca, os matei; 
e os meus juízos sairão 
como a luz. (Os 6:5)

20. Depósito de bebidas  
[1Cr 27.27].

21. Rei amorreu de Basã, 
derrotado pelos israelitas. 
(Dt 3.1-13)


