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Horizontal
7. Os meus amigos
[MOFAM] de mim, mas
os meus olhos se desfazem
em lágrimas diante de
Deus... (Jó 16:20)
9. Corrente que segura a
âncora à embarcação (At
27.40)
10. Portanto, assim como
por uma só ofensa veio o
juízo sobre todos os
homens para condenação,
assim também por um só
[O QUE SE FAZ] de
justiça veio a graça sobre
todos os homens para
justificação e vida. (Rm
5:18)
11. Um dos filhos de Zilpa,
serva de Léia, que ela teve
de Jacó; irmão de Gade.
(Gn 35:26)
12. Revigorar. (Fl 1:7)
13. Terceiro filho de Naor,
irmão de Abraão (Gn
22.21)
15. O mais [ESPERTO] de
todos os animais era a
serpente (Gn 3.1)
17. Então se levantou a
glória do Senhor de sobre o
querubim, e passou para a
entrada da casa; e encheu-
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se a casa duma nuvem, e o
[PÁTIO DESCOBERTO E
CERCADO DE
ALPENDRES] se encheu
do resplendor da glória do
Senhor. (Ez 10:4)

Vertical

19. Um dos quatro reis que
fizeram guerra contra
outros cinco, e que levaram
cativo a Ló, sobrinho de
Abraão. (Gn 14:1-2)

3. Nacionalidade de
Manre, irmão de Escol e de
Aner, e que era aliado de
Abraão (Gn 14:13)

22. Natural da cidade de
Gamade, na Síria (Ez
27.11)
23. E, andando junto do
mar da Galiléia, viu a
Simão, e a André, irmão de
Simão, os quais lançavam a
[?] ao mar, pois eram
pescadores. (Mc 1:16)
25. Alivia as tribulações do
[QUE A MIM
PERTENCE] coração; tirame das minhas angústias.
(Sl 25:17)
27. Trabalho; esforço.
(1Tm 5:17)
28. Lá, Ciro ordenou a
reconstrução do templo de
Deus. (Ed 6.2)

1. Foi salvo de Atalia pela
tia Jeoseba (2Rs 11$).
2. Nebo, região ao lado do
Jordão [Dt 32.49]

4. Filho de Henadade [Ne
3.18].
5. Pedra preciosa que
adornava o segundo
fundamento da muralha da
Jerusalém celestial.
6. Terceiro filho de Sem e
antepassado de Abraão.
(Gn 10.22; 11.10-13)
8. Abreviatura do conjunto
dos livros da Bíblia em sua
primeira grande divisão.
14. E, como surgisse um
tumulto dos gentios e
judeus, associados com as
suas autoridades, para os
[INSULTAR,
AFRONTAR] e apedrejar,
sabendo-o eles, fugiram
para Listra e Derbe,
cidades da Licaônia e
circunvizinhança, onde
anunciaram o evangelho.
(At 14:5)

16. E como José, seu
esposo, era justo, e não a
queria [DESONRAR],
intentou deixá-la
secretamente. (Mt 1:19)
18. Filho que Deus
prometeu a Abraão que ele
teria em sua velhice e de
Sara, com a qual Ele
estabeleceria o seu pacto.
(Gn 17:19)
20. Posição direita,
vertical; altivez.
21. Mencionar; intimar
para comparecer em juízo.
(Jó 9:19)
24. Lugar onde José
encontrou seus irmãos, e
onde eles conspiraram para
fazer-lhe mal. (Gn 37:17)
26. Abreviatura do livro
bíblico que se encontra
entre os livros de
Provérbios e Cântico dos
Cânticos.

