Horizontal
2. Expressão de origem
cananéia que significa
"Pranto dos Egípcios."
Refere-se ás
lamentações quando do
entêrro de Jacó (Gn
50:11)
8. Como pendentes e
jóias de ouro puro, assim
é o sábio repreensor para
o ouvido
[CUIDADOSO]. (Pv
25:12)
9. O mendigo Lázaro
tinha muitas desta ferida
(Lc 16.20).
10. No fim do sábado,
quando já despontava o
primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a
outra Maria foram
[OLHAR] o sepulcro
(Mt 28:1)
12. esperança na
[INCONSTÂNCIA] da
riqueza [1Tm 6.17].
14. Contração da prep.
"de" com o artigo "a".
15. Era uma província
romana a qual,
juntamente com a
Macedônia, formava a
Grécia. (1Ts 1:7)
18. Sucederá que,
naquele dia, diz o
Senhor Deus, farei que o
sol se ponha ao meio-dia
e entenebrecerei a terra
em dia [LÍMPIDO].
(Am 8:9)
20. Abreviatura do livro
bíblico de um dos
profetas menores que
está entre os livros de
Joel e Obadias.
21. Na sua madeira se
esculpiram os querubins
do Templo (1Rs 6.23)
25. Witness (?); Chinês
discípulo de Watchman
Nee, que iniciou um
ministério nos Estados
Unidos.
26. Comandante das
forças rebeldes de
Absalão. (2Sm 17.25)
27. Acaso correrão
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cavalos pelos rochedos?
Lavrar-se-á ali com
bois? Mas vós haveis
tornado o juízo em fel, e
o fruto da justiça em
[ERVA DA FAMÍLIA
DAS COMPOSTAS,
TAMBÉM
CONHECIDA COMO
ABSINTO] (Am 6:12).
30. Missionário
peruano, diretor geral da
Evangelical Missionary
Association to the
Nation.
Vertical
1. Rei de Judá,
reformador religioso
(1Rs 15.9-24).
2. Povo que habitava ao
sul dos filisteus (Js 13.3)
3. O Senhor guardará a
tua saída e a tua [?],
desde agora e para
sempre. (Sl 121:8)
4. Abreviatura do último
livro do Velho
Testamento.
5. Guerreiro efraimita
que capturou Maeséias,
filho do rei Acaz (2Cr
28.7).
6. Lançaste os

fundamentos da terra,
para que ela não fosse
[SACUDIDA] em tempo
algum (Sl 104:5).
7. O filho mais velho de
Ló, nascido de um
relacionamento
incestuoso (Gn 19:37).
10. Como [ÁCIDO
ACÉTICO
FERMENTADO] para
os dentes, como fumaça
para os olhos, assim é o
preguiçoso para aqueles
que o mandam (Pv
10:26).
11. Em hebraico, o
nome mais geral da
Divindade.
12. A [?] de Deus é a
sua reação contra o
pecado (Ez 7.8-9).
13. Uma árvore boa não
pode [OFERTAR] maus
frutos (Mt 7:18a)
16. Ele fará todas as
pedras do altar como
pedras de
[SUBSTÂNCIA
USADA EM
ARGAMASSA] feitas
em pedaços, de modo
que os aserins e as
imagens do sol não

poderão ser mais
levantados (Is 27:9b).
17. Não faças
[CAMARADAGEM;
ESTIMA] com o
iracundo; nem andes
com o homem colérico
(Pv 2:24).
18. Faltar ás aulas.
19. [MAS] vós, irmãos,
sois filhos da promessa,
como Isaque (Gl 4:28).
21. O sol conhece a hora
do seu [?] (Sl 104:19).
22. Embaixador do rei
Zedequias à Babilônia
(Jr 29.3).
23. Isto é (abreviatura).
24. O Senhor nosso
Deus nos falou em
Horebe, dizendo:
[BASTANTE] vos
haveis demorado neste
monte (Deut 1:6).
28. Quer dizer "pai" em
aramaico (Mc 14.36)
29. Abreviatura do
terceiro livro da Bíblia.

