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Horizontal

(Lv 26:13)

Vertical

1. Profeta que falou a
Jeroboão que o reino de
Israel seria dividido, e dez
tribos ficariam sobre o seu
domínio. (1Rs 11:29)

15. Segundo filho de José,
no Egito. (Gn 41.52)

1. Ano em que a terra
deveria descansar, após
ser preparada e semeada
durante seis anos (Lev
25:5)

3. [Campo de Sangue]
Nome do terreno
comprado com o dinheiro
que Judas havia recebido
para trair Jesus (At 1.19).
9. Quem for ungido e
consagrado para
[ministrar] como
sacerdote no lugar de seu
pai fará a expiação (Lv
16:32)
10. D. L. [?] Evangelista
dos Estados Unidos.
(1837-1899)
11. Em hebraico, o nome
mais geral da Divindade
12. Morador de Netofa,
uma aldeia de Judá (1Cr
2.54)
14. Eu sou o Senhor,
vosso Deus, que vos tirei
da terra do Egito, para que
não fôsseis seus
escravos; quebrei os
timões do vosso jugo e
vos fiz andar [aprumados].

18. O seu fulgor era
semelhante a uma pedra
preciosíssima, como pedra
de jaspe [límpida;
transparente]. (Ap 21:11)
20. Abreviatura do livro
bíblico de um dos profetas
menores, o qual se
encontra entre os livros
de Naum e Sofonias.
22. Mácula.
23. e me transportou, em
espírito, até a uma grande
e [alta] montanha e me
mostrou a santa cidade,
Jerusalém (Apoc 21:10)
24. Se eu pecar, tu me
[contemplas]; e da minha
iniqüidade não me
perdoarás. (Jó 10:14)
25. O principal deus da
fertilidade em Canaã. Seu
culto foi uma das piores
tentações dos israelitas,
desde os tempos antigos
(Jz 2.13; 1Rs 16.31-32).

2. Cidade que ficava na
Via Ápia, a 64 km de Roma
(At 28.15).
4. Senhores, tratai os
servos com justiça e com
eqüidade, [confiantes] de
que também vós tendes
Senhor no céu. (Col 4:1)
5. Toda ave [pura]
comereis. (Dt 14:11)
6. Descendentes de
Amom [Jz 10.6]
7. Missionária fundadora
da Associação Dohnavur
na Índia. Escreveu 35
livros.
8. Que vai em linha reta.
13. E tudo quanto
[solicitardes] em meu
nome, isso farei, a fim de
que o Pai seja glorificado
no Filho. (Jo 14:13)

16. Vós, com alegria,
tirareis água das
[nascentes] da salvação.
(Is 12:3)
17. Arbusto de flores
alvas e bagas preta;
também "chipre" [Ct 1.14].
19. Nesse tempo, muitos
hão de se escandalizar,
[enganar; ser infiel] e
odiar uns aos outros; (Mt
24:10)
21. Cidade da Babilônia
(Ed 8.15-31)

