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1. Angustiado estou por
ti, meu irmão Jônatas;
quão [AFABILÍSSIMO]
me eras! (2Sm 1:26)
8. [LUTEI] o bom
combate, completei a
carreira, guardei a fé.
(2Tim 4:7)
9. Porque é...regra sobre
regra, regra e mais [?]
(Is 28.10)
10. [QUE NOS
PERTENCEM] pais
adoraram neste monte, e
vós dizeis que em
Jerusalém é o lugar onde
se deve adorar. (Jo 4:20)
11. Juiz de Israel que
prometeu oferecer em
holocausto uma pessoa
de sua própria casa, se
viesse a derrotar os
amonitas. (Jz 11:30:31)
14. O que era para a
terra o sétimo ano? (Lev
25:4-5)
17. Pois o Senhor Deus
me ajuda; portanto não
me [EXPERIMENTO]
confundido. (Is 50:7)

regiões quentes da
Europa e N. da África.
5. Mudou o Senhor a
[SINA] de Jó, quando
este orava pelos seus
amigos; e o Senhor deulhe o dobro de tudo o
que antes possuíra. (Jó
42:10)
6. Equivalente à energia
libertada na explosão de
um milhão de toneladas
de TNT.
7. Contra todos os
navios de Társis, e
Vertical
contra toda a [ANTIGO
NAVIO] vistosa. (Is
1. Cobiçais e nada
2:16)
tendes; logo matais.
12. Misturaram-no ao
Invejais, e não podeis
[ATINGIR]. (Tg 4:2)
vinho para dar á Cristo
[Mt 27.34].
2. Melhor é a sabedoria
13. E clamaram com
do que as
[INSTRUMENTOS DE grande voz, dizendo:
DEFESA E ATAQUE]
Até quando, ó
de guerra, mas um só
[SUPREMO,
pecador destrói muitas
ABSOLUTO], santo e
coisas boas. (Ec 9:18)
verdadeiro, não julgas e
3. Nome cujo significado vingas o nosso sangue
é "Foi-se a Glória" (1Sm dos que habitam sobre a
terra? (Ap 6:10)
4.19-22)
19. Vários reis de Edom
tinham este nome (Gn
36.35)
23. Comandante do
exército de Saul e seu
primo. (1Sm 14.50)
24. [ENGOLIDA] foi a
morte na vitória. (1Co
15:54)
25. Estou gasto e muito
esmagado; dou rugidos
por causa do
[INQUIETAÇÃO] do
meu coração. (Sl. 38:8)

4. Ave pernalta, de bico
longo e curvo, das

15. O Éden, jardim
plantado por Deus,
ficava em qual direção?
(Gn 2:8)
16. Tornei-me irmão dos
[Mamífero feroz,
canídeo, vizinho do lobo
e da raposa, que vive,
aos casais, nas estepes
da África e da Ásia
CANÍDEOS FEROZES
E NOTURNOS QUE
VIVEM NAS ESTEPES
DA ÁSIA E DA
ÁFRICA], e
companheiro dos
avestruzes. (Jó 30:29)
18. No princípio, criou
Deus os céus e a [?]. (Gn
1:1)
20. Reino do rei cananeu
que habitava no Negebe,
e que lutou contra Israel
quando este vinha pelo
caminho de Atarim,
levando alguns
prisioneiros (Nm 21:1)
21. Vivei a vida comum
do [CASA; FAMÍLIA].
(1Pe 3.7)
22. Livro do Novo
Testamento que Lucas
escreveu, além do quarto

evangelho.

