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Horizontal

pela sede, ao céu da boca;
os meninos pedem pão, e
ninguém há que lho dê.
(Lam 4:4)

2. Alguns dos filhos dos
sacerdotes
confeccionavam as [cravo,
canela, pimenta, noz17. Os seus caminhos são
moscada, etc.] (1Cr 9:30)
caminhos [agradáveis], e
todas as suas veredas,
8. Ali, entrou numa
paz. (Pv 3:17)
[grande cavidade no
interior da terra,
19. Equivalente da
sobretudo em terrenos
preposição em e do artigo
rochosos], onde passou a definido a.
noite; e eis que lhe veio a
21. Filho de Davi que foi
palavra do Senhor e lhe
morto por Absalão. (2Sm
disse: Que fazes aqui,
13)
Elias? (1Rs 19:9)
22. Pois qual de vós,
9. Midianita que acolheu
pretendendo construir
Moisés. (Êx 2.21)
uma torre, não se assenta
10. Abreviatura do livro
primeiro para calcular a
profético da Bíblia que
[gasto necessário para
está entre os livros de
um fim] e verificar se tem
Daniel e Joel
os meios para a concluir?
(Lc 14:28)
11. Os [tiranos] do meu
povo são crianças, e
23. Todos os dias o
mulheres estão à testa do perverso é [afligido], no
seu governo. (Is 3:12)
curto número de anos que
se reservam para o
13. Porém dos mais
opressor. (Jó 15:20)
pobres da terra [pôs de
parte] Nebuzaradã, o
chefe da guarda, ficar
Vertical
alguns para vinheiros e
para lavradores. (Jr 52:16) 1. Pois um ourives,
chamado Demétrio, que
14. A língua da criança
fazia, de prata, [?] e que
que mama fica [grudada], dava muito lucro aos

artífices. (At 19:24)
2. Porque o sol se levanta
com seu ardente calor, e a
[planta não lenhosa, cujas
partes aéreas vivem
menos de um ano] seca, e
a sua flor cai, e
desaparece a formosura
do seu aspecto; assim
também se murchará o rico
em seus caminhos. (Tg
1:11)
3. Navegação à volta de
um continente.
4. Dar-te-ei as [?] do reino
dos céus; o que ligares na
terra terá sido ligado nos
céus; e o que desligares
na terra terá sido
desligado nos céus. (Mt
16:19)
5. Atentei para todas as
obras que se fazem
debaixo do sol, e eis que
tudo era vaidade e correr
[?] do vento. (Ecl 1:14)
6. Com isto, o cozinheirochefe tirou deles as finas
[comidas finas, delicadas
e/ou apetitosas] e o vinho
que deviam beber e lhes
dava legumes. (Dn 1:16)

7. Pastor brasileiro com
programa na televisão.
12. O caluniador não se
estabelecerá na terra; ao
homem [que faz uso de
força bruta; irascível,
irritadiço], o mal o
perseguirá com golpe
sobre golpe. (Sl 140:11)
15. Alguém que não se
importa com os outros.
(2Tm 3.2)
16. Flash [?]; antigo herói
de histórias em
quadrinhos.
18. Tito, verdadeiro filho,
segundo a fé [que
pertence a todos]. (Tt 1.4)
20. Tornou-se-lhes o
coração insensível, como
se fosse de [substância
graxa e consistente]; mas
eu me comprazo na tua lei.
(Sl 119:70)

