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Horizontal
1. Maciço onde pousou a
arca de Noé (Gn 8.4).
5. Deus pagão cujo culto
foi introduzido na Samaria
pelos colonos de Hamate.
(2Rs 17.30)
8. Impregnar
9. Jesus não julgou como
usurpação o ser [?] a
Deus (Fp 2.6)
10. No Antigo
Testamento esta região
chamava-se Arã [Nm
23.7].
11. Todo ser que [?]
louve ao Senhor. Aleluia!
(Sl 150:6)
12. Nome hebraico
daquele que governa as
regiões do inferno. Em
grego o seu nome é
Apoliom. (Ap 9:11)
14. Pequena ilha da costa
da Fenícia (Ez 27.8,11).
17. Vendo um homem [?]
injustamente, tomou-lhe a
defesa e vingou o
oprimido, matando o
egípcio. (At 7:24)
19. Levítico 19:36

Balanças justas, [?]
justos, efa justo e justo
him tereis.
22. Deparou o Senhor um
grande [?], para que
tragasse a Jonas... (Jn
1:17)
23. Disse o salmista: "Se
eu me esquecer de ti, ó
Jerusalém, que se
resseque a minha mão
[dextra]." (Sl 137:5)
24. Terremoto.
25. Filha do profeta
Oséias com a prostituta
Gomer. (Os 1:6)
Vertical
1. Cidade natal de São
Francisco.
2. ...Ó Deus, (criador) e
Conservador de toda a
vida... (Nm 16:22)
3. Procurando os
marinheiros fugir do
navio, e, tendo [descido] o
bote no mar (At 27:30)
4. E ali haverá bom
caminho, caminho que se
chamará o Caminho
Santo; o imundo não
passará por ele, pois será

somente para o seu povo;
quem quer que por ele
caminhe não [?], nem
mesmo o louco. (Is 35:8)

olhos e vi, e eis um
homem que tinha na mão
um [corda fina] de medir.
(Zc 2:1)

5. Segundo rei de Judá,
que reinou 3 anos, depois
de Roboão, seu pai (2Cr
13).

18. ...enquanto oram eles
a vosso favor, com grande
[simpatia], em virtude da
superabundante graça de
Deus que há em vós. (2
Co 9:14)

6. ...o mandamento do
Senhor é puro e [clareia]
os olhos. (Sl 19:8)
7. Companheiro e
ajudante de Bezalel, no
trabalho artístico do
Tabernáculo e das vestes
sacerdotais (Êx 31:111)
12. Nome do Herodes que
governou a Galiléia e a
Peréia de 4 a.C. a 39 d.C.
Foi ele quem mandou
matar João Batista (Mt
14.1-12).
13. Reinou em Judá
depois de Joás, seu pai
(2Rs 14)
15. ...orando noite e dia,
com máximo empenho,
para vos ver
pessoalmente e
[consertar] as
deficiências da vossa fé?
(1Ts 3:10)
16. Tornei a levantar os

20. ...serão cheios de [?] e
de verdor [Sl 92.14].
21. A trombeta [tocará],
os mortos ressuscitarão
incorruptíveis, e nós
seremos transformados. (1
Co 15:52)

