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Horizontal
1. Diz o preguiçoso: Um
leão está lá fora; serei
morto no meio das
[VIAS PÚBLICAS]. (Pv
22:13)
3. Na manhã seguinte,
saiu Jônatas ao campo,
no tempo
[COMBINADO] com
Davi, e levou consigo
um rapaz. (1Sm 20:35)

23

[DESENTENDIMENT
O] entre eles,
despediram-se... (At
28:25)
20. Primo de Saul e
comandante do seu
exército [1Sm 14.50].
21. Eis que estabeleço a
minha [UNIÃO;
PACTO] convosco, e
com a vossa
descendência... (Gn 9:9)

9. Pois, assim como o
joio é colhido e lançado
ao fogo, assim será na
consumação do [CEM
ANOS; SIMBOLIZA
UMA ERA]. (Mt 13:40)

22. Disse também às
multidões: Quando
vedes [SURGIR] uma
nuvem no poente, logo
dizeis que vem chuva...
(Lc 12:54)

10. Reproduzir-se ao
longe no espaço. (Sl
77:18)

23. Décima letra do
alfabeto hebraico.

11. Primeiro Secretário
Nacional da recém
criada Sociedade Batista
Missionária.

Vertical

13. Maquinar. (Sl 37:12)
14. Cidade onde o rei
Ciro ordenou a
reconstrução do templo.
(Ed 6.2)
17. E, havendo

1. Aborrecei o mal, e
amai o bem, e
estabelecei na porta o
juízo; talvez o Senhor, o
Deus dos Exércitos, se
compadeça do
[REMANESCENTE] de
José. (Am 5:15)
2. Era de madeira e

revestida de ouro; nela
eram guardadas as duas
placas de pedra em que
estavam escritos os dez
mandamentos. (Êx
25.10-22; Hb 9.4-5).
4. Nome do vale em que
Deus julgará todas as
nações no Dia do Senhor
(Jl 3.2,12).
5. O mundo dos mortos,
no hebraico.
6. Ano em que a terra
deveria descansar, após
ser preparada e semeada
durante seis anos. (Lev
25:5)
7. Não se põe vinho
novo em um [SACO
DESTINADO AO
TRANSPORTE DE
LÍQUIDOS E FEITO
DE PELE] velho. (Mt
9.17)
8. Arbusto de flores
alvas e bagas preta;
também "chipre" (Ct
1.14)
12. Indivíduo cujo ofício
é fechar com estopa
alcatroada as juntas de
uma embarcação. (Ez

27:9)
15. Sim, Deus parte a
cabeça dos seus inimigos
e o cabeludo [CAIXA
ÓSSEA QUE
PROTEGE O
CÉREBRO] do que anda
nos seus próprios
delitos. (Sl 68:21)
16. Pequena ilha da
costa da Fenícia (Ez
27.8-11).
18. ...o ferro está
embotado, e não se lhe
afia o [GUME] [Ec
10.10].
19. Cidade da Babilônia
que ficava às margens
do rio de mesmo nome.
(Ed 8.15-31).

