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Horizontal

dia [límpido]. (Am 8:9)

Vertical

1. Pequena ilha da costa
da Fenícia (Ez 27.8-11).

16. Cidade natal de São
Francisco.

1. Juntou-se à Davi em
Ziclague (1Cr 12.18)

4. Rei dos amalequitas
que Saul poupou, após
derrotá-lo na guerra, mas
que foi morto pelo profeta
Samuel. (1Sm 15-8, 33)

20. [No mesmo instante],
o homem se viu curado e,
tomando o leito, pôs-se a
andar. E aquele dia era
sábado. (Jo 5:9)

2. Àquele lugar chamou
Jacó Peniel, pois disse:
[Enxerguei] a Deus face a
face, e a minha vida foi
salva. (Gn 32:20)

9. Abreviatura do livro
bíblico de um dos profetas
menores que está entre os
livros de Joel e Obadias.

21. Abreviatura do livro
bíblico que se encontra
entre os livros de
Sofonias e Zacarias.

10. Tornar desprezível.

22. Que mudar
[irrefletido] é esse dos
teus caminhos? (Jer 2:36)

3. Missionário norte
americano que, com
grande esforço pessoal,
empenhou-se na obra do
evangelho entre os índios.
Seu diário e biografia
foram de grande
inspiração para outros
missionários. (1718-1747)

11. A segunda cidade que
o povo de Israel
conquistou e destruiu,
depois de ter atravessado
o Jordão (Js 7-12)
14. Era de madeira e
revestida de ouro; nela
eram guardadas as duas
placas de pedra em que
estavam escritos os dez
mandamentos, assim
como outros objetos
sagrados (Êx 25.10-22; Hb
9.4-5).
15. Sucederá que, naquele
dia, diz o Senhor Deus,
farei que o sol se ponha
ao meio-dia e
entenebrecerei a terra em

23. Abreviatura do título
que se refere aos livros
bíblicos mais antigos.
26. Para lá os filisteus
levaram a Arca da Aliança
(1Sm 5.1-7)
27. Quem nos separará do
amor de Cristo? Será
tribulação, ou angústia,
ou perseguição, ou fome,
ou nudez, ou [?], ou
espada? (Rm 8:35)

5. Deus nos dará todas as
coisas [sem cobrar nada
em troca] (Rm 8.32)
6. Abreviatura do primeiro
livro da Bíblia.
7. Mágico judeu da corte
de Sérgio Paulo,
governador da ilha de
Chipre. Foi repreendido
pelo apóstolo Paulo. (At
13:9-11)
8. Unir por pacto.
12. Portanto devemos
[receber] esses irmãos,
para nos tornarmos

cooperadores da verdade.
(3Jo 8)
13. Sou [desprezível]; que
te responderia eu? Ponho
a mão na minha boca. (Jó
40:4)
17. Eles não habitarão na
tua terra, para que te não
façam pecar contra mim;
se servires aos seus
deuses, isso te será
[armadilha]. (Êx 23:33)
18. Ao redor do
tabernáculo havia um
[pátio descoberto e
cercado do alpendres]. (Êx
40:33)
19. Faze uma arca de
tábuas de cipreste; nela
farás compartimentos e a
calafetarás com betume
por [?] e por fora (Gn 6:14)
24. Abreviatura do
penúltimo livro da Bíblia.
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