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Horizontal
7. Um dos quatro
líderes que se
revoltaram contra
Moisés (Nm 16.1-2).
8. Os meus amigos
[mofam] de mim, mas
os meus olhos se
desfazem em lágrimas
diante de Deus... (Jó
16:20)

21

23

flor de farinha, e para a
oferta de manjares, e
para os coscorões
asmos, e para as
assadeiras, e para o
tostado, e para toda
medida e
[dimensão]... (1Cr
23:29)

Vertical
1. Acampamento dos
Israelitas, após Jotbatá
e antes de EziomGeber. (Nm 33:35)
2. (? ) da Aliança.
3. Companheiro e
ajudante de Bezalel, no
trabalho artístico do
Tabernáculo e das
vestes sacerdotais (Êx
31:111)

debaixo de uma panela,
tal é a risada do
insensato... (Ec 7:6)
14. ...mas os que
esperam no Senhor
[restauram] as suas
forças... (Is 40:31)

16. Entregou às
[primeiro estado dos
20. E ele estava
insetos, depois de
[agastado] com os de
saírem do ovo] as
Tiro e de Sidom... (At
suas colheitas e aos
9. E Jesus estava na
12:12)
gafanhotos, o fruto do
[parte posterior da
21. Sacerdote, filho de 4. Cidade para a qual
seu trabalho. (Sal
embarcação],
Arão. Com o seu irmão Filipe foi arrebatado (At 78:46)
dormindo sobre o
8.39-40)
Nadabe foi morto por
18. Governam um
travesseiro... (Mt 4:38) causa de desobediência
5. Povo mau e
Estado como
(Êx 28.1; Lv 10.1-2)
10. Meter-se de
guerreiro que morava
soberanos.
permeio, em discussão. 22. O bordão e o [? ] do nas montanhas de
19. Sansão destruiu o
Canaã e que foi
pastor consolam as
11. Jovem do sexo
dominado por Josué (Js templo deste falso deus,
ovelhas (Sl 23.4)
masculino.
adorado pelos filisteus
10;11).
23.
Capital
da
Ática,
13. Contigo, porém,
em Gaza e em Azoto.
6. Ai da cidade
(Bíblia - Jz 16.23-30).
está o perdão, para que que Paulo visitou. (At
ensangüentada! Ela
17.15-34)
te [receiem]. (Sl
21. Foi morto por seu
está toda cheia de
130:4)
irmão Caim (Gn 4.1-16)
mentiras e de [roubo
15. Pai do apóstolo
violento]! (Naum 3:1)
Mateus (Mc 2.14)
12. Pois, qual o
17. ...para os pães da
[estalar] dos espinhos
proposição, e para a

