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Horizontal
1. À porção [?] chamou
Deus Terra (Gn 1.10)
3. Assim, Israel se
mantém
(REVOLTADO) contra
a casa de Davi até ao
dia de hoje (2Cr 10:19).
9. Aquele que é nascido
de Deus não peca
habitualmente; porque a
[?] de Deus permanece
nele... (1Jo 3.9)
10. Estes são fontes
sem água, névoas
levadas por uma
tempestade, para os
quais está reservado o
negrume das [?]s. (2Pe
2.17)
11. Rei dos cananeus
que foi perseguido por
Judá e Simeão, os quais
lhe cortaram os
polegares das mãos e
dos pés (Jz 1.6).
13. Governa as regiões
do inferno (Ap 9.11)
15. Eis que isso vem, e
se cumprirá, diz o
Senhor Deus; este é o

23

dia de que tenho
[DITO]. (Ez 39.8)
17. ...não se promulga
lei para quem é justo,
mas para transgressores
e rebeldes,
[DESATENCIOSOS].
(1Tm 1:9)
20. Empregado do
profeta Eliseu. (2Rs
4.8² 5.27)
21. Revoltou-se contra
Davi com Absalão e
depois suicidou-se.
(2Sm 16)
22. Que tratam somente
dos seus próprios
interesses.
23. Pois a dor destrói o
louco, e a inveja mata o
[IDIOTA]. (Jó 5.2)
Vertical
1. Nomeado por Ciro
para ser governador de
Judá (Ed 5.14)
2. E obrigaram certo
Simão, cireneu, pai de
Alexandre e de Rufo,
que por ali passava,

vindo do [TERRA SEM
MATA COM
ÁRVORES
ESPARSAS], a
carregar-lhe a cruz. (Mc
15.21)
4. E, havendo-lhes feito
[ESCOLHER] anciãos
em cada igreja e orado
com jejuns, os
encomendaram ao
Senhor em quem
haviam crido. (At
14:23)
5. A minha alma
observa os teus
testemunhos; amo-os
[IMENSAMENTE]. (Sl
119.167)
6. Expressão de louvor
a Deus, que quer dizer
³ louvai ao Senhor´ e se
encontra no início e/ou
final de vários salmos.
7. Falar a Deus.
8. Título de Deus que
ocorre em Dn 7.9-22.
Refere-se a sua
imortalidade.
12. Meu é o
[PARECER; AVISO], e

a verdadeira sabedoria;
eu sou o entendimento;
minha é a fortaleza. (Pv
8.14)
14. Procurando os
marinheiros fugir do
navio, e, tendo
[DESCIDO] o bote no
mar... (At 27:30)
16. Tamar adulterou e
ficou [PEJADA] (Gn
38.24)
18. Tu os padejarás, e
o vento os levará, e o
[VENTO
FORTÍSSIMO] os
espalhará; mas tu te
alegrarás no Senhor e te
gloriarás no Santo de
Israel. (Is 41:16)
19. Rei amorreu de
Basã, derrotado pelos
israelitas. (Dt 3.1-13)

