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Horizontal
7. Uma das aves
consideradas impuras
para a alimentação do
povo hebreu. Ave de
rapina cuja cabeça não
tem penas. (Is 34.15)
8. Ou Etanim, sétimo
mês no calendário
judaico.
9. Sejam
envergonhados e
repelidos para [?]
todos os que odeiam a
Sião. (Sl 129.5)
10. Jovem de rara
beleza, natural de
Suném, que cuidava de
Davi em sua velhice
(1Rs 1.3, 15)
11. Missionária
fundadora da
Associação Dohnavur
na Índia. Escreveu 35
livros.
13. Arvoreta da
família das oleáceas.
Na sua madeira se
esculpiram os

17

19

querubins do Templo
de Salomão. (Bíblia
1Rs 6.23)

(1Co 7.8)

16. Ora, o carcereiro,
tendo [DESPERTO] e
vendo abertas as
portas da prisão, tirou
a espada e ia suicidarse, supondo que os
presos tivessem
fugido. (At 16.27)

1. Nebo, região ao
lado do Jordão [Dt
32.49]

Vertical

estavam no deserto
indo para a terra
prometida. (Am 5.2526)

12. E os reis da terra, e
os grandes, e os chefes
militares, e os ricos, e
2. Livro do Novo
os poderosos, e todo
Testamento que Lucas escravo, e todo livre,
escreveu, além do
se esconderam nas
quarto evangelho.
[CAVIDADES] e nas
rochas das montanhas
3.
Mas
os
ímpios
serão
17. Imperador romano
(Ap 6.15)
exterminados
da
terra,
que pôs fogo em
e
dela
os
aleivosos
14. Selar com lacre.
Roma, jogando a culpa
serão
desarraigados.
nos cristãos.
15. Quanto a Efraim,
(Pv 2.22)
18. Homem recém-[?]
ele se mistura com os
4. Bem-aventurados os povos; Efraim é um
não sairá à guerra,
[?], porque eles serão
nem se lhe imporá
bolo que não foi
chamados
filhos
de
qualquer encargo; por
[INVERTIDO]. (Os
um ano ficará livre em Deus. (Mt 5:9)
7.11)
casa e promoverá
5. E adoraram a besta, 17. Profeta que Deus
felicidade à mulher que dizendo: Quem é
enviou para repreender
tomou. (Dt 24:5)
semelhante à besta?
Davi quando ele tomou
quem poderá
19. E aos solteiros e
Bate-Seba, mulher de
[GUERREAR] contra Urias. (2Sm 1-7)
viúvos digo que lhes
ela? (Ap 13.4)
seria bom se
permanecessem no
6. Ídolo que os
[MODO DE SER] em israelitas fizeram para
que também eu vivo.
si mesmos quando

