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Horizontal
1. Uma cidade
construída por
Herodes, o Grande, e
chamada por este
nome em honra a seu
pai, Antipater. (At
23:31)
8. Tira a minha alma
do [PRISÃO], para
que eu dê graças ao
teu nome... (Sl 142:7)
9. Formosas são as
tuas [LADOS DO
ROSTO] entre os teus
enfeites, o teu
pescoço, com os
colares. (Ct 1:10)
10. Depois de Cristo,
abrev.
11. Estender;
desembrulhar.
13. Senhor, no idioma
hebraico; título de
Deus.
15. E, se por causa da
minha mentira, fica em
[DESTAQUE] a

verdade de Deus para
a sua glória, por que
sou eu ainda
condenado como
pecador? (Rm 3:7)

Vertical

22. País localizado na
Mesopotâmia. Suas
capitais foram Assur,
Calá e Nínive.

5. Os teus olhos me
viram a substância
ainda [TOSCA; SEM
FORMA], e no teu
livro foram escritos
todos os meus dias...
(Sl 139.16)

1. Nela eram
guardavam os dez
mandamentos (Êx
25.16)

trabalho, já não sei o
que hei de
[PREFERIR]. (Fl
1:22)

7. [TRANQUILO]
17. Semeia pela manhã 2. Pai de Abraão, Naor esteve Moabe desde a
a tua semente e à tarde e Harã. (Gn 11:24-32) sua mocidade (Jr
não repouses a mão,
48.11)
porque não sabes qual 3. Vês a um homem
12. Árvore que dá
prosperará; se esta, se perito na sua obra?
Perante reis será posto; nozes. (Ct 6:11)
aquela ou se ambas
14. Companheiro e
não entre a [POVO
[semelhantemente]
COMUM].
(Prov
ajudante de Bezalel, no
serão boas (Ec 11:6)
22:29)
trabalho artístico do
19. Como veio ao
4. Com só olhar para a Tabernáculo e das
mundo.
vestes sacerdotais (Êx
terra, ele a faz
21. A igreja é a
31:111)
[ESTREMECER];
[PROMETIDA EM
16. O novilho
toca as montanhas, e
CASAMENTO] de
elas fumegam. (Sl
[ENGORDADO] foi
Cristo. (Ap 21.9)
104:32)
morto para o filho

23. E Pilatos, quando
ouviu essa palavra,
mais [TEMEROSO]
ficou. (Jo 19:8)

6. Entretanto, se o
viver na carne traz
fruto para o meu

pródigo (Lc 15.23)
18. Sétimo mês no
calendário judaico.
20. (?) da Aliança.

