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Horizontal

1. Companheiro e 
ajudante de Bezalel, no 
trabalho artístico do 
Tabernáculo e das vestes 
sacerdotais (Êx 31:111)

5. Então, o profeta Isaías 
clamou ao Senhor; e fez 
retroceder dez [unidades 
de medida de ângulo, que 
subtendem um arco de 
1/360 da circunferência 
inteira] a sombra lançada 
pelo sol declinante no 
relógio de Acaz. (2Rs 
20:11)

8. Esposa de Nabal, e 
depois, de Davi (1Sm 25)

9. Filho de Zeruia, que era 
irmã de Davi (1Cr 27.7).

10. A [?] era uma 
província romana a qual, 
juntamente com a 
Macedônia, formava a 
Grécia (Bíblia - At 19.21)

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

12. Saul deu à ele sua filha 
Merabe (1Sm 18.s19).

14. Nazireu célebre pela 
sua força física (Jz 13)

17. A minha alma espera 
[apenas] em Deus: dele 
vem a minha salvação. (Sl 
62:1)

19. Peça curva da roda 
dos carros [1Rs 7.33].

22. Prov 1:26 também eu 
me (darei risada) na 
vossa desventura,  e, em 
vindo o vosso terror, eu 
zombarei (...) (Pv 1:26)

23. Medida de peso igual 
a 34,272 kg (2Sm 12.30) Em 
Ap 16.21 o talento é igual 
a 40 quilos.

24. Profeta que foi de 
Jerusalém a Antioquia e lá 
profetizou uma grande 
fome (At 11.27-30).

25. [?] é a palavra de 
Deus para os nossos pés 
(Sl 119.105)

Vertical

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

2. Porção de terra entre 
dois sulcos.

3. Maciço onde pousou a 
arca de Noé  (Gn 8.4).

4. Enlaçar (Sl 10:9)

5. Sou [agradecido] para 
com aquele que me 
fortaleceu, Cristo Jesus, 
nosso Senhor, que me 
considerou fiel, 
designando-me para o 
ministério. (1Tim 1:12)

6. Décimo rei de Judá, 
também conhecido como 
Uzias (2Rs 14.21)

7. Cristão de Jerusalém 
que acompanhou Paulo 
em sua segunda viagem 
missionária, mais 
conhecido como Silas 
(2Co 1.19; 1Ts 1.1 e At 
15.22-40)

12. Suas capitais foram 
Assur, Calá e Nínive. (2Rs 
15.19,29; 16.7).

13. Resgataria.

15. Porto e uma das cinco 
cidades principais dos 
filisteus. Judá a tomou (Jz 
1.18), mas os filisteus a 
retomaram e retiveram 
durante a maior parte do 
tempo do AT. Na RA, 
Asquelom.

16. Também "asse"; valia 
1/16 do denário (Mt 10.29)

18. Que é qual [aquele que 
vai casar] que sai do seu 

tálamo, e se alegra, como 
um herói, a correr o seu 
caminho. (Sl 19:5)

20. Importância, 
gravidade.

21. Perfume agradável 
usado para embalsamar  
(Mc 16.1)


