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Horizontal
1. Qual o nome da filha
de Calebe, que ele
prometeu a quem
derrotasse e tomasse a
cidade de QuiriateSefer? (Js 15:16)
3. Quem facilmente se
ira fará [LOUCURAS;
TOLICES]; mas o
homem discreto é
paciente (Pv 14.17)
9. No ano em que
morreu o rei Uzias, eu vi
o Senhor assentado
sobre um alto e
[INSÍGNE;
INEXCEDÍVEL] trono,
e as orlas do seu manto
enchiam o templo. (Is
6.1)
10. Ele repreende o mar,
e o faz [EVAPORAR], e
esgota todos os rios. (Na
1.4)
11. Sinal ou marca que
tinham os homens que
adoravam a besta (três
palavras). (Ap 16.12)
13. Gargalhada.

21

23

15. Pai dos amonitas
[Gn 19.38].
17. Os que contendem
com o Senhor serão
[DEBILITADOS]; desde
os céus trovejará contra
eles. (1Sm 2.10)
20. Aldeia que distava
sessenta estádios de
Jerusalém, próxima da
qual dois discípulos
encontraram Jesus, após
sua ressurreição (Lc
24.13)
21. Pelo que Tamar,
lançando cinza sobre a
cabeça, e rasgando a
túnica talar que trazia,
pôs as mãos sobre a
cabeça, e se foi
[CAMINHANDO] e
clamando. (2Sm 13.19)

Vertical
1. E, saindo elas,
fugiram do sepulcro,
porque estavam
possuídas de medo e
[ESPANTO]; e não
disseram nada a
ninguém, porque
temiam. (Mc 16.8)
2. O temor do Senhor é
o princípio do [?], mas
os loucos desprezam a
sabedoria e o ensino. (Pv
1.7)
4. Fazer realizar em
resultado de esforço
próprio. (Mt 11:23)
5. Cuja sede foi
extinguida. (Sl 107.9)
6. Psitacídeos maior que
o papagaio, com um
penacho grande e erétil.

22. O primeiro dos cinco
cânticos do Advento. (Lc 7. A espõsa de Abraão.
1.28-33)
8. Marca ou sinal que
23. Ave columbiforme
tinham os homens que
que se alimenta de
adoravam a besta (três
gramíneas e que era
palavras). (Ap 16.12)
sacrificada para Deus.
12. Conjunto dos judeus
(Lc 2.24)
que vivem fora de Israel.
14. E Davi, com

[NOLSTALGIA],
exclamou: Quem me
dera beber da água da
cisterna que está junto a
porta de Belém! (2Sm
23.15)
16. O [ESPÉCIE DE
PORCO SELVAGEM]
da selva a devasta, e as
feras do campo
alimentam-se dela. (Sl
80.13)
18. No meio da sua
praça, e de ambos os
lados do rio, estava a
árvore da vida, que
produz doze frutos,
[OFERTANDO] seu
fruto de mês em mês.
(Ap 22.2)
19. Segunda refeição
maior do dia, tomada no
fim da tarde ou começo
da noite. (Luc 14:17)

