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21. Sem dica

1. Entretanto, o firme
fundamento de Deus
permanece, tendo este
[SINETE; MARCA]:
O Senhor conhece os
que lhe pertencem.
(2Tm 2:19)

22. ...não correr ou ter
[?] em vão. (Gl 2:2)

3. Em aramaico, quer
dizer: "Vem, Senhor
nosso!" (1Co 16.22).
9. Mas o nobre projeta
coisas nobres e na sua
[?] perseverará. (Is
32:8)
10. Sem dica
11. Frade da ordem
fundada por Santo
Agostinho.

5. Rio na cidade de
Damasco (2Rs 5.12)

6. O primeiro dia do
24. Assustar. (Is 21:4) ano, também chamado
de Festa das
25. Cidade da Babilônia Trombetas,
que ficava às margens comemorado na
do rio de mesmo nome. primeira lua nova do
(Ed 8.15-31).
mês de Tisri (Lv 23.2325; Nm 29.1-6)
Vertical
7. Sem dica
1. Quanto às mulheres
idosas (...) serem
[JUDICIOSAS],
honestas, boas donas de
casa, bondosas, sujeitas
ao marido, para que a
palavra de Deus não
seja difamada. (Tt
2:3,5)

8. Foi a cidade tomada
de confusão, e todos, à
uma, arremeteram para
o [LUGAR ONDE SE
ENCENAM OBRAS
DRAMÁTICAS]. (At
19:29)

12. A alma
[PRÓDIGA]
2. Descendente de
13. Ou Aijalom; vale
prosperará, e quem dá
Naor e irmão de
onde a lua se deteve.
a beber será
Rebeca, cujas filhas
(Js 10.12)
dessedentado. (Pv
casaram com Jacó. (Gn 11:25)
15. Para lá foi que os
24.29).
filisteus levaram a Arca
14. Expressão de
da Aliança. (1Sm 5.1-7) 4. Homem que vendeu louvor a Deus, que quer
um terreno a Davi, no
dizer “louvai ao
18. Torna-te, [EM
qual ele construiu um
Senhor” e se encontra
PESSOA], padrão de
altar. (2Sm 24.16-24).
no início e/ou final de
boas obras. (Tt 2:7)
vários salmos.

16. Até quando,
Senhor? Esquecer-teás de mim para
[PERIODO DE
TEMPO SEM FIM]?
Até quando ocultarás
de mim o rosto? (Sl
13:1)
17. Os filhos de Israel
puseram-se em
[JORNADA A PÉ] do
deserto do Sinai,
jornada após jornada.
(Nm 10:12)
19. Depois, fez o
[GRANDE SALA] das
Colunas, de cinqüenta
côvados de
comprimento e trinta de
largura. (1Rs 7:6)
20. A igreja é a
[PROMETIDA EM
CASAMENTO] de
Cristo. [Ap 21.9].
23. Sem dica

