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Horizontal
1. Os rios levantaram, ó
Senhor, os rios
levantaram o seu ruído,
os rios levantam o seu
[ESTRONDO]. (Sl
93.3)
4. Plural de "Baal" (Jz
10.6)
9. Conter nos limites;
refrear. (Fp 4.5)
10. Castigo
[DERRADEIRO] (Ez.
21:25)
11. [?] o homem que
não anda no conselho
dos ímpios (Sl 1.1)
12. Chefe dos
sacerdotes. (Êx 28)
15. Mas buscai
primeiro o seu reino e a
sua 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.
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E o do outro? (Gn
14:13)
19. Uma das aldeias
aonde os israelenses
foram para habitar em
seu redor de Babilônia
à terra de Israel. (Ne
11.29)
21. Ele tinha noventa e
nove anos quando foi
circuncidado. (Gen
17:24)
22. Quando me lembro
disto, me perturbo, e a
minha carne estremece
de [GRANDE
PAVOR]. (Jó 21.6)
Vertical
1. Então disse Deus a
Noé: O [?] de toda
carne é chegado perante
mim; porque a terra está
cheia da violência dos
homens; eis que os
destruirei juntamente
com a terra. (Gn 6.13)
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. Pai do apóstolo
Mateus. (Mc 2.14)
6. Mas Jesus o
repreendeu, dizendo:
Cala-te, e sai dele. E o
demônio, tendo-o
[ATIRADO] por terra
no meio do povo, saiu
dele sem lhe fazer mal
algum. (Lc 4.35)
7. Valnice [?];
missionária brasileira
8. Copiar textualmente.
(Pv 25.1)
11. Ele a reconheceu e
exclamou: A túnica de
meu filho! uma
[ANIMAL
SELVAGEM - 2
palavras] o devorou;
certamente José foi
despedaçado. (Gn
37.33)
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. Rei que destruiu a
cidade de Bete-Arbel.
(Os 10.14)
17. A língua, nenhum
dos homens é capaz de
[ADESTRAR]. (Tg
3.8)
20. O Mediterrâneo era
chamado de [?] Grande
(Nm 34.6)

