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Horizontal
1. Reinou em Judá depois
de Joás, seu pai (2Rs 14)
5. Segundo rei de Judá,
que reinou 3 anos, depois
de Roboão, seu pai (2Cr
13).
8. Escocês, educador
missionário na Índia,
inovador por converter
muitos membros da elite.
9. Profeta que foi de
Jerusalém a Antioquia e lá
profetizou uma grande
fome (At 11.27-30).
10. Porventura, são todos
apóstolos? Ou, todos
profetas? São todos
[homens que ensinam]?
Ou, operadores de
milagres? (1Co 12:29)
11. Profeta que ungiu Saul
e Davi como reis (1Sm 125)
13. O mesmo que choça
(Ne 8:14)
16. Como de banha e de
[tecido adiposo] farta-se a
minha alma; e, com júbilo
nos lábios, a minha boca
te louva... (Sl 63:5)
18. O Senhor reina.

23

Regozije-se a terra,
alegrem-se as muitas
[porções de terra
cercadas de água por
todos os lados]. (Sl 97:1)
21. ...seja, porém, o
homem interior do
coração, unido ao
[inalterável] trajo de um
espírito manso e tranqüilo,
que é de grande valor
diante de Deus. (1Pe 3:4)
22. Desci ao jardim das
nogueiras, para [olhar] os
renovos do vale, para ver
se brotavam as vides, se
floresciam as romeiras.
(Can 6:11)
23. A cidade é
quadrangular, de
comprimento e [?] iguais.
(Ap 21:16)
Vertical
1. Era uma província
romana a qual, juntamente
com a Macedônia,
formava a Grécia. (1Ts 1:7)
2. Cidade até a qual Josué
foi, depois da batalha de
Bete-Horom (Js 10.10-11)

3. Nome cujo significado é 15. ...Foi [que acontece
"Foi-se a Glória" (1Sm
por acaso] o que nos
4.19-22)
sucedeu. (1Sm 6:9)
4. Cidade que Deus
destruiu com fogo e
enxôfre (Gn 19.24)
5. Atentei para todas as
obras que se fazem
debaixo do sol, e eis que
tudo era vaidade e correr
[?] do vento. (Ecl 1:14)
6. Comida de boa
qualidade (Jó 36.16)
7. Um argumento
deliberadamente inválido,
usado com o intuito de
enganar alguém. (2Co
10:4)
11. Gên 22:8 Respondeu
Abraão: Deus proverá
para si, meu filho, o
cordeiro para o
holocausto; e [iam]
ambos juntos. (Gn 22:8)
12. Se o culpado merecer
açoites, o juiz o fará
deitar-se e o fará açoitar...
(Dt 25:2)
14. Sumo sacerdote, filho
de Aimeleque, e que foi
conselheiro de Davi. (1Sm
22.20)

17. Rugir.
19. Descendente de
Canaã e pertencente a um
dos sete povos que Josué
derrotou por ocasião da
conquista de Canaã (Gn
10:17; Js 24:11).
20. Ai da cidade
sanguinária, toda cheia de
mentiras e de roubo e que
não [larga] a sua presa!
(Naum 3:1)

