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Horizontal

1. Benditos do Senhor 
sejais vós, por esta 
humanidade para com 
vosso senhor, para com 
Saul, pois o 
[enterrastes]! (2Sm 
2:5)

8. E, de [?], olhando ao 
redor, a ninguém mais 
viram com eles, senão 
Jesus. (Mc 9.8)

9. Enquanto 
[continuar] a terra, 
não deixará de haver 
sementeira e ceifa, frio 
e calor, verão e inverno, 
dia e noite. (Gn 8:22)

10. Rio na cidade de 
Damasco (2Rs 5.12)

11. Descendente de um 
dos filhos de Ló com 
uma de suas filhas. (Gn 
19:38)

12. Porque ele é como 
o fogo do ourives e 
como a potassa dos 
[lavadores]. (Ml 3:2)

17. Estender.

19. Não clamará, nem 
gritará, nem fará ouvir 
a sua voz na praça. (Is 
42:2)

21. Também "Aveus." 
(Dt 2:23)

22. ...quem tamanho 
[insulto] praticou? 
[1Co 5.3]

23. Porém Samuel  
ainda não conhecia o 
Senhor, e ainda não lhe 
tinha sido [declarada] 
a palavra do Senhor. 
(1Sm 3:7)

Vertical

1. Agora, pois, ó Israel, 
que é que o Senhor 
requer de ti? Não é que 
temas o Senhor, teu 
Deus, e andes em todos 
os seus caminhos, e o 
ames, e [prestes 
serviços] ao Senhor, 
teu Deus, de todo o teu 
coração e de toda a tua 
alma...(Dt 10:12)

2. Após quem saiu o rei 
de Israel? A quem 
persegue? A um cão 
morto? A uma [inseto 
saltador que se 
alimenta de sangue]? 
(1Sm 24:14)

3. Golpe de lança.

4. Escocês, educador 
missionário na Índia.

5. Falta do que fazer; 
aborrecimento.

6. Quem se utiliza do 
emprego de meios 
degradantes para 
alcançar um fim.

7. E todos os reis se 
prostrem perante ele;  
todas as nações o 
[trabalhem para ele]. 
(Sl 72:11)

13. Nome hebraico 
daquele que governa as 
regiões do inferno (Ap 
9.11).

14. Então, ajoelhando-
se, clamou em alta voz: 
Senhor, não lhes 

[atribuas] este pecado! 
Com estas palavras, 
adormeceu. (At 7:60)

15. Um dos valentes de 
Davi [1Cr 2.36-37].

16. Noé fez uma [?] na 
arca (Gn 8.6)

18. Naquele lugar José 
estabeleceu a Jacó, seu 
pai, na terra do Egito 
[Gn 46.28].

20. Era uma província 
romana a qual, 
juntamente com a 
Macedônia, formava a 
Grécia.


