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Horizontal
1. Mês judaico.
3. Oficial de
Senaqueribe enviado a
Jerusalém (2Rs 18;19)
9. 13 A glória do
Líbano virá a ti, o
cipreste, o olmeiro e o
buxo juntamente, para
[ENFEITAR] o lugar
do meu santuário, e
farei glorioso o lugar
dos meus pés. (Is 60.13
Trad. Bras.)
10. Porque não sei usar
de lisonjas; do
contrário, em [?] me
levaria o meu Criador.
(Jó 32.22)

23

17. ...não se promulga
lei para quem é justo,
mas para transgressores
e rebeldes,
[DESATENCIOSOS].
(1Tm 1:9)
20. Ponto da derrota de
Ogue pelos israelitas
(Dt 1.4).
21. Pães achatados (Êx
29:2).
22. Os discípulos,
porém, ao vê-lo
andando sobre o mar,
[?]am-se e disseram: É
um fantasma. E
gritaram de medo. (Mt
14.26)
23. És fonte dos
jardins, [?] das águas
vivas [Ct 4.15].

11. Rei dos cananeus
que foi perseguido por
Judá e Simeão, os quais
Vertical
lhe cortaram os
polegares das mãos e
1. Língua que era
dos pés (Jz 1:6).
falada na Babilônia.
13. A ilha de Creta, de (Dn 2:4)
onde vieram os filisteus 2. Cidade para a qual
(Jr 47.4).
Filipe foi arrebatado
15. Fechado. (At 7.57)

(At 8.39-40)

4. Saul deu a ele sua
filha Merabe (1Sm
18.s19).
5. Multiplicarei
[ALÉM DA MEDIDA]
a tua descendência, de
modo que não será
contada, por numerosa
que será. (Gn 16:10)
6. Mulher que Abraão
tomou por esposa após
a morte de Sara. (Gn
25.1)
7. Da descendência de
Sem, pai de Pelegue e
de Joctã (Gn 10.25).
8. Título de Deus que
ocorre em Dn 7.9-22.
Refere-se a sua
imortalidade.
12. Ora, estava na
sinagoga um homem
[POSSUÍDO] dum
espírito imundo, o qual
gritou. (Mc 1.23)
14. Grandes iras. (Ez
14:19)
16. Lembramo-nos dos
peixes que no Egito
comíamos de graça, e

dos pepinos, dos
melões, dos porros, das
[?]s e dos alhos. (Nm
11.5)
18. E vi outro anjo
voando pelo meio do
céu, e tinha um
evangelho eterno para
proclamar aos que
habitam sobre a terra e
a toda nação, e [?], e
língua, e povo.
(Ap14.6)
19. Veste talar, preta,
usada por magistrados
e formandos de grau
superior.

