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13. Saindo pela terceira
hora, viu, na praça,
1. Ai daquele que
outros que estavam
ajunta em sua casa bens
[ociosos]. (Mat 20:3)
mal adquiridos, para
pôr em lugar alto o seu 18. O cadáver de
ninho, a fim de livrar-se Jezabel será como
das [unhas aguçadas]
[estrume] sobre o
do mal! (Hab 2:9)
campo da herdade de
4. Para lá muitos judeus Jezreel. (2Reis 9:37)
fugiram, levando
20. Teve de Saul a
consigo, à força,
Armoni e Mefibosete
Jeremias e Baruque (Jr (2Sm 21.1-11)
43).
22. Todas as coisas são
9. Beer [?], Poço Onde puras para os [?]. (Tito
Agar viu o anjo [Gn
1:15)
16.14].
23. Suas capitais foram
10. Maldito aquele que Assur, Calá e Nínive.
fizer o cego [?] o
24. Porque, na
caminho. [Dt 27.18].
esperança, fomos
11. Recortes na parte
[remidos]. (Rom 8:24)
superior de muralhas
25. Fruto vermelho
[Jr 5.10].
utilizado em saladas e
12. Descendente de um molhos
dos filhos de Ló com
uma de suas filhas. (Gn
19:38)

Vertical
1. Palavra hebraica que
significa “roda que
gira.” (Ez 10.13 RC)
2. Acolheu os espiões
israelitas [Js 6.17].
3. Procurando os
marinheiros fugir do
navio, e, tendo
[descido] o bote no mar
(At 27:30)
5. Aos teus testemunhos
me [aferro]; não
permitas, Senhor, seja
eu envergonhado. (Sal
119:31)

[infecunda] viva em
família e seja alegre
mãe de filhos. Aleluia!
(Sal 113:9)
15. Curral onde
guardavam as ovelhas
(Jo 10.16).
16. Em [épocas]
remotos, lançaste os
fundamentos da terra; e
os céus são obra das
tuas mãos. (Sal 102:25)
17. Filho de Arão que
se tornou sacerdote,
mas foi morto junto
com seu irmão quando
ambos ofereciam culto
estranho a Deus (Êx
6.23; 28.1; Lv 10.1-7).

6. Os da casa de [?],
saudados por Paulo,
estavam no Senhor (Rm
19. Tendo ouvido isto,
16:11)
Moisés caiu sobre o seu
7. O mesmo que sarça
[parte anterior da
[At 7.30].
cabeça]. (Núm 16:4)
8. Este é João Batista;
ele ressuscitou dos
mortos, e, por isso, nele
operam forças
[milagrosas]. (Mat
14:2)
14. Faz que a mulher

21. Zilpa, que foi dada
a Jacó por Lia, era
[criada] desta última.
(Gên 30:9)

