1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

15

14

16

18

21

Horizontal
1. És tu melhor do que
[TEBAS], que está
situada entre os rios,
cercada de águas, tendo
por esplanada o mar e
ainda o mar, por
muralha? (Na 3:8)
4. Casado com Raabe,
foi pai de Boaz, marido
de Rute e um dos
antepassados de Davi.
(Mt 1.5-2)
9. Tornar menos
intenso.
10. Castigo
(DERRADEIRO) (Ez.
21:25)
11. Eis que venho como
ladrão. [MUITO FELIZ]
aquele que vigia, e
guarda as suas vestes,
para que não ande nu, e
não se veja a sua nudez.
(Ap 16.15)
12. Chefe dos
sacerdotes, da
descendência de Arão.
(Êx 28)
15. Mas buscai primeiro
o seu reino e a sua
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justiça, e todas estas
coisas vos serão
[ADICIONADAS]. (Mt
6.33)
18. Abraão habitava
junto aos carvalhos de
Manre, o heteu, o qual
tinha dois irmãos; o
nome de um era Aner. E
o do outro? (Gn 14:13)
19. Ando [SEM RUMO]
como ovelha desgarrada;
procura o teu servo,
pois não me esqueço dos
teus mandamentos. (Sal
119:176)
21. Ele tinha noventa e
nove anos quando foi
circuncidado. (Gen
17:24)
22. Nome do vale em
que Deus julgará todas
as nações no Dia do
Senhor (Jl 3.2,12).
Vertical
1. E disse Deus:
Ajuntem-se [EM UM] só
lugar as águas que estão
debaixo do céu, e
apareça o elemento seco.

E assim foi. (Gn 1.9)
2. Juíz de Israel que
tinha quarenta filhos e
trinta netos, que
montavam setenta
jumentos. (Jz 12:14)
3. Quanto ao ídolo, o
artífice o funde, e o [?] o
cobre de ouro, e forja
cadeias de prata para
ele. (Is 40.19)
5. Foi pai do apóstolo
Mateus. (Mc 2.14)
6. Eles, porém, se
calaram e não lhe
responderam palavra;
porque havia [ORDEM
ESCRITA] do rei,
dizendo: Não lhe
respondais. (Is 36.21)
7. Valnice [?];
missionária brasileira
8. Transladar. (Pv 25.1)
11. Animal selvagem.
(Ez 14.15)
13. Se o culpado [SER
DIGNO DE] açoites, o
juiz o fará deitar-se e o
fará açoitar... (Dt 25:2)
14. Eis o grito dos teus

atalaias! Eles erguem a
voz, juntamente
exultam; porque com
seus próprios olhos
distintamente vêem o
[REGRESSO] do
Senhor a Sião. (Is 52:8)
16. Portanto, entre o teu
povo se levantará
tumulto de guerra, e
todas as tuas fortalezas
serão destruídas, como
[?] destruiu a Bete-Arbel
no dia da batalha; a mãe
ali foi despedaçada
juntamente com os
filhos. (Os 10.14)
17. Cessou o gozo de
nosso coração;
converteu-se em
lamentação a nossa [?].
(Lm 5.15)
20. Quarto rei de Israel,
que reinou 2 anos,
depois de Baasa, seu pai
(1Rs 16.8-14).

