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Horizontal
1. Ele os abençoou, de
sorte que se
multiplicaram muito;
e o [RESES EM
GERAL] deles não
diminuiu. (Sl 107:38)
3. Havia uma
[SALIÊNCIA QUE
ENFEITAVA O
CANDELABRO
SAGRADO] sob duas
hásteas que saíam dele.
(Êx 37:21)
9. Mal estar.
10. Abreviatura do
livro do Velho
Testamento que está
entre os livros de
Esdras e Ester.
12. Porque o Reino
dos céus é semelhante
a um homem, pai de
família, que saiu de
madrugada a
assalariar
[OBREIROS] para a
sua vinha. (Mt 20:1)
13. Forjai espadas das
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vossas relhas de arado
e lanças, das vossas
podadeiras; diga o
[DÉBIL]: Eu sou
forte. (Joel 3:10)
14. Filho de Zeruia, a
irmã de Davi (1Cr
27.7).
18. E os que tinham
visto contaram-lhes
também como fora
salvo aquele
[POSSUÍDO POR
UM DEMÔNIO]. (Lc
8:36)
19. Abreviatura do
livro bíblico que está
entre os livros de
Gálatas e Filipenses.
20. Não exaurido.
22. A pele humana.
23. Juiz que dirigiu
Israel por 23 anos [Jz
10.1-2].

Vertical
1. Pertencente à tribo
de Gade [Dt 3.12].
2. Ando errante como
ovelha
[EXTRAVIADA];
procura o teu servo,
pois não me esqueço
dos teus mandamentos.
(Sal 119:176)
4. Não te glories do
dia de [DEPOIS DE
HOJE], porque não
sabes o que trará à luz.
(Prov 27:1)
5. Quem achou Agar
junto a uma fonte de
água no deserto? (cf.
Gn 16:7)
6. Abreviatura do livro
Bíblico que está entre
os livros de Neemias e
Jó.
7. O que temos ao Pai,
pelo Espírito. (Ef 2.18)
8. De forma arcaica.
11. Conheço um
homem em Cristo que
há catorze anos (se no

corpo, não sei, se fora
do corpo, não sei;
Deus o sabe) foi
[TIRADO;
ARRANCADO] ao
terceiro céu. (2 Co
12:2)
15. Que tem opiniões
ou doutrinas diferentes
das ortodoxas.
16. Discípulo natural
de Chipre, em cuja
casa Paulo iria
hospedar-se quando
chegasse a Jerusalém,
após sair de Cesaréia.
(At 21:16)
17. Inácio de [?]
(1491-1556); Católico
espanhol, fundador da
Sociedade de Jesus.
21. A segunda cidade
que o povo de Israel
conquistou e destruiu,
depois de ter
atravessado o Jordão
(Js 7-12)

