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Horizontal

1. Juntou-se à Davi em 
Ziclague (1Cr 12.18)

4. ...era o undécimo 
ano de Zedequias, no 
quarto mês, aos nove 
do mês, quando se fez 
uma [fenda ou 
abertura] na cidade. 
(Jr 39:2)

9. Mas os perversos 
são como o mar 
[movido fortemente], 
que não se pode 
aquietar, cujas águas 
lançam de si lama e 
lodo. (Is 57:20)

10. Ele mandou que 
jogassem no rio os 
filhos dos hebreus, 
entre eles o próprio 
Moisés. (Êx 1.22)

11. Indicar com 
precisão de antemão.

12. Escocês, educador 
missionário na Índia que 
inventou o conceito de 
misturar educação com 
evangelismo.

15. Filhos de José e 
Maria (Mt 13.55)

18. ...e beijava-lhe os 
pés e os [untava] com 
o ungüento. (Lc 7:38)

19. A morte e a vida 
estão no poder da 
língua;  o que bem a 
[usa] come do seu 
fruto. (Pv 18:21)

21. O mesmo que 
sarça (At 7.30)

22. Alça na qual uma 
outra linha pode ser 
passada. (Êx 26:4)

Vertical

1. Rei de Judá, 
reformador religioso  
(1Rs 15.9-24).

2. Ou nisã (Ne 2.1); 
primeiro mês do 
calendário judaico, de 
meados de março a 
meados de abril.

3. Seja a vossa vida 
sem [falta de 
generosidade]. (Hb 
13:5)

5. Pessoa importante 
que o inimigo mantém 
em seu poder.

6. Natural ou morador 
de Cirene, Capital da 
Cirenaica, um distrito 
da Líbia. (Mc 15.21).

7. Livros que o Concílio 
de Trento, em 1546, 
declarou inspirados, 
embora não fizessem 
parte do cânon do 
Antigo Testamento.

8. Senhor dos 
Exércitos, Santo de 
Israel, Todo Poderoso, 
O Primeiro e o Último, 
todas estas expressões 
são usadas como...

11. ...e que é o que o 
Senhor pede de ti, 
senão que [executes] 
a justiça,  e ames a 
beneficência, e andes 
humildemente com o 

teu Deus? (Mq 6:8)

13. O Senhor dispersou 
todos os valentes  que 
estavam comigo;  
apregoou contra mim 
um ajuntamento,  para 
[esmigalhar] os meus 
jovens... (Lm 1:15)

14. Bendito seja Deus, 
que não me [despreza] 
a oração,  nem aparta 
de mim a sua graça. (Sl 
66:20)

16. Tendo-se levantado 
alta madrugada, saiu, 
foi para um lugar 
deserto e ali [dirigia-se  
a Deus]. (Mc 1:35)

17. Os saduceus 
formavam uma [?] (At 
5.17)

20. O nome de uma 
das esposas de 
Lameque. A outra 
chamava-se Zilá. (Gn 
4:19)


