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Horizontal

1. Bíblia: Sagradas [?].

4. Bill [?]; criador da 
Cruzada Estudantil e 
Profissional Para 
Cristo.

9. E não é de 
[experimentar 
sentimento de 
espanto], porque o 
próprio Satanás se 
transforma em anjo de 
luz. (2Co 11:14)

10. Doença com a qual 
o Senhor feriu os 
filisteus que levaram a 
Arca da Aliança para 
Asdode. (1Sm 5:6)

11. Deus nos dará 
todas as coisas 
[gratuitamente] (Rm 
8.32)

12. Ali, apelidarão a 
Faraó, rei do Egito, de 
[extravagante] (Jr 
46.17)

15. O primeiro, na 
época de Jesus, foi feito 
quando Quirino era 
governador da Síria (Lc 
2.2)

18. Mulher de Filipos 
convertida por Paulo 
(At 16.14,40)

19. O terceiro filho de 
Gomer, filho de Jafé. 
(Gn 10:3)

21. O primeiro dos 
patriarcas do povo 
hebreu.

22. O profeta Jonas 
esteve três dias e três 
noite em seu ventre.

Vertical

1. Irmã de Raquel, e 
também esposa de Jacó 
(Gn 29)

2. Cidade onde morava 
Tamar, nora de Judá. 
(Gn 38:13)

3. E Moisés levou o 
povo fora do 
[acampamento] ao 
encontro de Deus; e 

puseram-se ao pé do 
monte. (Êx 19:17)

5. O Senhor não 
[mantém] a sua ira 
para sempre, porque 
tem prazer na 
misericórdia. (Mq 7:18)

6. Ez 7:16 Se alguns 
deles, fugindo, 
escaparem, estarão 
pelos montes, como 
pombas dos vales, todos 
[lastimando com voz 
inarticulada], cada um 
por causa da sua 
iniqüidade. (Ez 7:16)

7. Vi quando o 
Cordeiro abriu o sexto 
selo, e sobreveio grande 
[sismo]. (Ap 6:12)

8. Feri-vos com o 
[efeito produzido 
pelo calor do sol] e a 
ferrugem; a multidão 
das vossas hortas, e das 
vossas vinhas, e das 
vossas figueiras, e das 
vossas oliveiras, 
devorou-a o gafanhoto; 
contudo, não vos 

convertestes a mim, 
disse o Senhor. (Am 
4:9)

11. Gade, uma [ luta 
armada realizada por 
meio de pequenos 
grupos] o acometerá;  
mas ele a acometerá 
por sua retaguarda. (Gn 
49:19)

13. Transgressor das 
leis de Deus.

14. Argila vermelha 
usada para pintura. (Is 
44.13)

16. Comandante do 
exército da Síria que 
era leproso e foi curado 
por milagre. (2Rs 5)

17. Levantai os olhos e 
vede os que vêm do 
[ponto cardeal que se 
opõe diretamente ao 
Sul]; onde está o 
rebanho que te foi 
confiado, o teu lindo 
rebanho? (Jr 13:20)

20. Empregada que 
cuida das crianças. 



(2Sm 4.4)


