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7.8)

1. Noé construiu uma [?]
de tábuas de cipreste, com
compartimentos e
calafetada com betume por
dentro e por fora. (Gn
6:14)

15. Não se achará entre ti
quem faça
[ATRAVESSAR] pelo
fogo o seu filho ou a sua
filha, nem adivinhador,
nem prognosticador, nem
agoureiro, nem feiticeiro
(Dt 18:10)

3. Filho do rei Acaz, de
Judá, que foi morto por
Zicri, varão poderoso de
Efraim. (2Cr 28.7)
9. Todo vale se encherá, e
se abaixará todo monte e
outeiro; o que é tortuoso
se endireitará, e os
caminhos escabrosos se
[?]ão; (Lc 3.11)

17. ...não se promulga lei
para quem é justo, mas
para transgressores e
rebeldes,
[DESATENCIOSOS].
(1Tm 1:9)
20. Não-Meu-Povo (Os
1.9-10)

10. Depois disto voltarei,
e reedificarei o
tabernáculo de Davi, que
está [DERRUBADO]
reedificarei as suas ruínas,
e tornarei a levantá-lo;
(At.15.16)

21. Origem.

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).

23. Cidade da Babilônia
que ficava às margens do
rio de mesmo nome. (Ed
8.15-31).

13. Disse eu: Subirei à
palmeira, pegarei em seus
ramos; então sejam os teus
seios como os [?] da vide,
e o cheiro do teu fôlego
como o das maçãs, (Ct

Vertical

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)

1. Os caldeus disseram ao
rei em [LÍNGUA
FALADA EM ISRAEL E
EM OUTRAS PARTES

DO MUNDO BÍBLICO]:
Ó rei, vive eternamente!
(Dn 2:24)
2. Alguns meninos da
cidade de Betel zombavam
do profeta Eliseu,
chamando-o de que? (2Rs
2:23)
4. Nome do homem para
quem Merabe, filha de
Saul que estava prometida
a Davi, foi dada em
casamento. (1Sm 18-19)
5. Então Herodes chamou
[OCULTAMENTE] os
magos, e deles inquiriu
com precisão acerca do
tempo em que a estrela
aparecera; (Mt 2.7)
6. Queimaram incenso em
todos os altos, como as
nações que o Senhor
expulsara de diante deles;
cometeram ações
[DEPRAVADAS],
provocando à ira o
Senhor, (2Rs 17.11)
7. Do [?] do teu rosto
comerás o teu pão, até que
tornes à terra, porque dela
foste tomado; porquanto
és pó, e ao pó tornarás.
(Gn 3.19)

8. Título de Deus que
ocorre em Dn 7.9-22.
Refere-se a sua
imortalidade.
12. Respondeu ela: Bebe,
meu senhor. Então com
[RAPIDEZ] abaixou o seu
cântaro sobre a mão e deulhe de beber. (Gn 24.18)
14. Porquanto, havendo
entre vós ciúmes e
contendas, não é assim
que sois [SENSUAIS] e
andais segundo o homem?
(1Co 3:3)
16. Ouvi agora a minha
[CONTESTAÇÃO DA
ACUSAÇÃO] e atentai
para os argumentos dos
meus lábios. (Jó 13:16)
18. No princípio, criou
Deus os céus e a [?]. (Gn
1:1)
19. Letra inicial do
alfabeto grego, uma das
que o Senhor usou para se
apresentar a si mesmo.
(Ap 22:13)

