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Horizontal
1. Décimo-segundo mês
judaico.
3. Lamentar; chorar [Jr
22.10].
9. O simples dá
[CONSIDERAÇÃO] a
tudo; mas o prudente atenta
para os seus passos. (Prov
14.15)
10. Eis o estrépito do
açoite, e o estrondo das
[PEÇAS CIRCULARES
QUE SE MOVIMENTAM
AO REDOR DE UM
EIXO], os cavalos que
curveteiam e os carros que
saltam. (Na 3.2)
11. E o Espírito é o que
[OFERECE] testemunho
(1Jo 5.6).
12. Assim estava o Senhor
com Judá, o qual se
apoderou da região
montanhosa; mas não pôde
(TIRAR DO DOMÍNIO) os
habitantes do vale,
porquanto tinham carros de
ferro. (Jz 1:19)
14. Nome hebraico daquele
que governa as regiões do
inferno. Em grego o seu
nome é Apoliom. (Ap 9:11)
15. Descendente do
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segundo filho de Noé (Gn
5.32)
18. Que consegue captar a
simpatia.
20. Um dos livros de
Sabedoria do AT.
22. Mas o centurião,
querendo salvar a Paulo,
estorvou-lhes este intento;
e mandou que os que
pudessem nadar fossem os
primeiros a lançar-se ao
mar e alcançar a terra. (At
27.43)
23. Pintor, escultor e
arquiteto italiano [15981680] que construiu, em
Roma, a colunata de São
Pedro.
24. Dalém dos rios da
Etiópia os meus
[ADMIRADOR]es, a saber,
a filha dos meus dispersos,
trarão a minha oferta.. (Jo
4.23)
25. Um dos profetas
menores, nascido em
Tecoa, no Reino de Judá.
Era pastor de ovelhas e
cultivador de sicômoros.

Vertical

[DEPÓSITOS]. (Sal 135:7)

1. O que era feito de
madeira de acácia, tinha o
comprimento de dois
côvado e meio, a largura de
um côvado e meio, e a
altura também de um
côvado e meio? (Êx 25:10)

8. Juiz cujo filho
assassinou setenta de seus
irmãos. (Jz 8.30; 9.57)

2. Todo aquele que vai [?]
do ensino de Cristo e não
permanece nele, não tem a
Deus; quem permanece
neste ensino, esse tem
tanto ao Pai como ao Filho.
(2Jo 1.9)
4. Senhor, no idioma
hebraico; título de Deus.
5. E designei dentre os
moradores de Jerusalém
guardas, cada um por seu
[VEZ], e cada um diante da
sua casa. (Ne 7.3)
6. Quero, do mesmo modo,
que as mulheres se ataviem
com traje decoroso, com
[AUSÊNCIA DE
VAIDADE] e sobriedade,
não com tranças, ou com
ouro, ou pérolas, ou
vestidos custosos. (1Tm
2.9)
7. Faz subir as nuvens dos
confins da terra, faz os
relâmpagos para a chuva,
faz sair o vento dos seus

13. Quem dentre vós é
sábio e entendido? Mostre
pelo seu bom procedimento
as suas obras em
[BRANDURA] de
sabedoria. (Ti 3.13)
16. De um côvado e meio
era a [?] da Arca da
Aliança. (Êx 25:10)
17. As traves da nossa casa
são de cedro, e os [PEÇA
DE MADEIRA USADA
NA ARMAÇÃO DO
TELHADO]s de cipreste.
(Ct 1.17)
19. Estes mostram a
[REGRA DE CONDUTA]
da lei gravada no seu
coração, testemunhandolhes também a consciência
e os seus pensamentos.
(Rm 2:15)
21. Fonte que abastecia a
cidade de Jerusalém (2Cr
32.30)

