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Horizontal
1. [?]-íris; sinal da
aliança de Deus com os
homens (Gn 9).
3. Multidão de
mercadores que se
reúnem para atravessar
o deserto. (Gn 37.25)
9. Qual o nome da
mulher de quem Jesus
expeliu sete demônios?
(Mc 16:9)
10. Abreviatura do livro
bíblico que fica entre os
livros de Hebreus e 1
Pedro.
11. ...e somos tidos por
falsas testemunhas de
Deus, porque temos
[AFIRMADO] contra
Deus que ele ressuscitou
a Cristo, ao qual ele não
ressuscitou, se é certo
que os mortos não
ressuscitam. (1Co 15:15)
13. Varas usadas para
transportar a Arca. (Êx
25.14)
14. Rei da cidade de
Gate, para onde Davi
fugiu. (1Sm 21 e
27—29)
19. Também contareis as

25

casas de Jerusalém e
delas derribareis, para
[FORTIFICAR] os
muros. (Is 22:10)
21. ...correndo uns para
[?], outros para lá (1Sm
14.16).
23. Era de madeira e
revestida de ouro; nela
eram guardadas as duas
placas de pedra em que
estavam escritos os dez
mandamentos, assim
como outros objetos
sagrados (Êx 25.10-22;
Hb 9.4-5).
24. E, saindo elas,
fugiram do sepulcro,
porque estavam
possuídas de temor e de
[ESPANTO] (Mc 16:8)
25. Noé construiu uma
[?] de tábuas de cipreste,
com compartimentos e
calafetada com betume
por dentro e por fora.
(Gn 6:14)
Vertical
1. Cidade onde o rei
Ciro ordenou a
reconstrução do templo.
(Ed 6.2)
2. Nome do levita que

dirigiu uma revolta
contra Moisés (Nm 16).
4. ...era Isaque de
quarenta anos, quando
tomou por esposa a
Rebeca, filha de Betuel,
o [SIRIO] de Padã-Arã,
e irmã de Labão (Gn
25:20)
5. Sua mulher fez o povo
adorar ídolos. (1Rs 1622)
6. O primeiro dos cinco
cânticos do Advento (Lc
1.28-33)
7. Nome hebraico
daquele que governa as
regiões do inferno. Em
grego o seu nome é
Apoliom. (Ap 9:11)
8. O forte se tornará em
estopa, e a sua obra, em
[FAGULHA]; ambos
arderão juntamente, e
não haverá quem os
apague. (Is 1:31)
12. Festa das
[TENDAS]; durava uma
semana (Lv 23.33-36)
15. Nome de uma das
filhas de Jó; também se
diz "Cássia". (Jó 42:14)
16. Então, saiu do

santuário, que se
encontra no céu, outro
anjo, tendo ele mesmo
também uma foice
[CORTANTE]. (Ap
14:17)
17. Abandonar aquilo
em que se creu. (Hb 6.6)
18. Depois de nos
apartarmos, fizemo-nos
à vela e, correndo em
direitura, chegamos a
Cós no dia seguinte, a
Rodes, e dali, a [?]. (At
21:1)
20. Juíz de Israel que
tinha quarenta filhos e
trinta netos, que
montavam setenta
jumentos. (Jz 12:14)
22. Um dos aliados de
Abraão, quando este
habitava junto aos
carvalhais de Manre;
irmão de Escol. (Gn
14:13)

