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Horizontal

2. Versão do Velho 
Testamento para o 
idioma grego utilizada 
na época de Jesus.

8. Oxidar.

9. Símbolo de cobalto. 
(Quím)

11. O que era feito de 
madeira de acácia, 
tinha o comprimento 
de dois côvado e meio, 
a largura de um 
côvado e meio, e a 
altura também de um 
côvado e meio? (Êx 
25:10)

12. o canto do teu 
campo não segarás 
totalmente, nem as 
espigas caídas colherás 
da tua [SEARA] [Lv 
19.9].

13. Postergar.

18. Guardai-vos dos 
falsos profetas, que 
vêm a vós disfarçados 
em ovelhas, mas 

[INTERNAMENTE] 
são lobos devoradores. 
(Mt 7.15)

20. Cidade natal de 
Abraão, na Caldéia.

21. Os bens do rico 
são a sua cidade forte, 
e como um muro alto 
na sua [FANTASIA]. 
(Pv 18.11)

23. Ora, a palavra do 
Senhor viera a 
Jeremias, estando ele 
ainda 
[APRISIONADO] no 
átrio da guarda (Jr 
39.15)

Vertical

1. Rei nabateu, sogro 
de Herodes (2Co 
11.32)

2. Pois não a puderam 
celebrar no tempo 
próprio porque não se 
tinham santificado 
sacerdotes em número 
[BASTANTE]. (2Cr 
30.3)

3. Apalpamos as 
[DIVISÕES DE UMA 
CONSTRUÇÃO] 
como cegos, sim, como 
os que não têm olhos, 
andamos apalpando (Is 
59:10)

4. Praticar a usura. 
(Pv 28.8)

5. Empregado do 
profeta Eliseu. (2Rs 
4.8² 5.27)

6. Abreviatura do livro 
do Velho Testamento 
que está entre os livros 
de Esdras e Ester.

7. Senhor, no idioma 
hebraico; título de 
Deus.

10. Mistério pelo qual 
Deus se fez homem.

14. Não perverterás o 
direito do teu pobre na 
sua 
[CONTESTAÇÃO]. 
(Êx 23.6)

15. Sim, levastes 
[SATURNO, 

ADORADO PELOS 
ASSÍRIOS], vosso rei, 
e Quium, vosso deus-
estrela, imagens que 
fizestes para vos 
mesmos. (Am 5.26)

16. Servo de Saul que 
matou oitenta e cinco 
sacerdotes (1Sm 
22.18)

17. Ele verá o fruto do 
[DIFICULTOSO] 
trabalho de sua alma e 
ficará satisfeito; (Is 
53:11)

19. E, vendo-os 
fatigados a [VOGAR], 
porque o vento lhes era 
contrário, pela quarta 
vigília da noite, foi ter 
com eles, andando 
sobre o mar (Mc 6.48)

22. Abreviatura do 
Penúltimo livro do 
Velho Testamento.


