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Horizontal
1. O bom [BOM
SENSO] te guardará,
e a inteligência te
conservará. (Pv 2:11)
3. Escritos de assunto
sagrado não incluídos
pela Igreja no Cânon
das Escrituras
autênticas e
divinamente
inspiradas.
9. Um dos livros
apócrifos do Velho
Testamento; faz
referência ao profeta
Daniel.
10. Que não tem
inquietação. (Lc
12:29)
11. O peso fraudulento
e a medida
[ENGANOSA] são
abominação ao
Senhor, tanto uma
como outra coisa. (Pv
20:10)
12. A [?] era uma
província romana a

21

qual, juntamente com a Vertical
Macedônia, formava a 1. Dia em que Deus
Grécia (At 19.21)
descansou da Sua obra
17. Planície que se
(Gn 2.2)
estende a leste do rio
2. Pastor brasileiro
Jordão.
com programa na
19. Sabe e entende:
desde a saída da ordem
para restaurar e para
edificar Jerusalém até
o ungido, o príncipe,
haverá sete semanas, e
sessenta e duas
semanas; com praças e
tranqueiras se
reedificará, mas em
tempos [AFLITIVOS].
(Dn 9:25)
20. Inspirar amor em
alguém.
21. A ti, ó Deus, é
devido o louvor em
Sião; e a ti se pagará o
[PROMESSA
SOLENE]. (Sl 65:1)

televisão.
4. Não deis aos cães o
que é santo, nem
lanceis aos [?] as
vossas pérolas, para
não acontecer que as
calquem aos pés e,
voltando-se, vos
despedacem. (Mt 7:6)
5. O deus deste século
[APAGOU] o
entendimento (2Co
4.4).
6. Política de um país
que se isola de outros
países.
7. Cinco dias depois o
sumo sacerdote
Ananias desceu com
alguns anciãos e um
certo Tertulo,
[DISCURSADOR], os
quais fizeram, perante

o governador, queixa
contra Paulo. (At 24:1)
8. Não é bom punir ao
justo, nem ferir aos
[ILUSTRES;
NOTÁVEIS] por
causa da sua retidão.
(Pv 17:26)
13. Faze [PRISÃO],
porque a terra está
cheia de crimes de
sangue, e a cidade,
cheia de violência. (Ez
7:23)
14. Qual era a
nacionalidade de
Obede-Meleque,
eunuco que ajudou
Jeremias quando ele
estava no calabouço?
(Jr 38:7-10)
15. Arte de escrever
em verso. (At 17:28)
16. Nazireu célebre
pela sua força física
(Jz 13)
18. Sinal.

