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Horizontal
1. Expressão de louvor a
Deus, que quer dizer
³ louvai ao Senhor´ e se
encontra no início e/ou
final de vários salmos.
5. Agrupamento de
pessoas de má índole.
8. Reinou em Judá
depois de Joás, seu pai
(2Rs 14)
9. Inseto recém-nascido.
(1Rs 8.7)
10. A [?] era uma
província romana a
qual, juntamente com a
Macedônia, formava a
Grécia (At 19.21)
11. Descendente de um
dos filhos de Ló com
uma de suas filhas. (Gn
19:38)
12. ...era Isaque de
quarenta anos, quando
tomou por esposa a
Rebeca, filha de Betuel,
o [SIRIO] de Padã-Arã,
e irmã de Labão (Gn
25:20)
14. Lá, Ciro ordenou a
reconstrução do templo
de Deus. (Ed 6.2)

17. Saudar
calorosamente.
19. A integridade dos
retos os guia; porém a
perversidade dos des[?]
os destrói. (Pv 11.3)
22. Filho de Zeruia, a
irmã de Davi (1Cr 27.7).
23. Assim estava o
Senhor com Judá, o qual
se apoderou da região
montanhosa; mas não
pôde des[?] os habitantes
do vale, porquanto
tinham carros de ferro.
(Jz 1.19)
24. Em pé; erguido.
25. Alguém que ama só
a si mesmo, sem se
importar com os outros
[2Tm 3.2].
Vertical
1. Rio na cidade de
Damasco (2Rs 5.12)
2. Embaixador do rei
Zedequias à Babilônia
(Jr 29.3).
3. Até que todos
cheguemos à [?] da fé e
do pleno conhecimento
do Filho de Deus, ao
estado de homem feito, à

medida da estatura da
plenitude de Cristo. (Ef
4.13)
4. Desejar ardentemente.
(Sl 130.6)
5. O exilado cativo
depressa será
[LIBERTADO], e não
morrerá para ir à
sepultura, nem lhe
faltará o pão. (Is 51.14)
6. Pois o Senhor
[REPREENDE] ao que
ama, e açoita a todo o
que recebe por filho. (Hb
12.6)
7. Filho do homem, eu
te dei por [VIGIA] sobre
a casa de Israel (Ez
3.17).
12. Maciço onde pousou
a arca de Noé (Gn 8.4).
13. Companheiro e
ajudante de Bezalel, no
trabalho artístico do
Tabernáculo e das vestes
sacerdotais (Êx 31:111)
15. E aconteceu que,
aparecendo o sol, Deus
mandou um vento
[QUENTE E CALMO]
oriental; e o sol bateu na
cabeça de Jonas, de

maneira que ele
desmaiou, e desejou com
toda a sua alma morrer,
dizendo: Melhor me é
morrer do que viver. (Jn
4.8)
16. Pequena ilha da
costa da Fenícia (Ez
27.8-11).
18. Contareis para vós
outros desde o dia
imediato ao sábado,
desde o dia em que
trouxerdes o [FEIXE
PEQUENO] da oferta
movida; sete semanas
inteiras serão.(Lv 23:15)
20. Cidade natal de São
Francisco.
21. Desviam-se os
ímpios desde a sua
concepção; nascem e já
se desencaminham,
proferindo mentiras.
Têm peçonha
semelhante à peçonha da
serpente; são como a
víbora [QUE NÃO
OUVE], que tapa os
ouvidos, (Sal 58:3-4)

