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Horizontal
1. Décimo-segundo mês
judaico.
3. Feiura.
9. Chefe dos sacerdotes,
da descendência de
Arão. (Êx 28)
10. Abreviatura do livro
bíblico que se encontra
entre os livros de
Sofonias e Zacarias.
11. Ficai vós, pois, de
[PRECAUÇÃO]; eis que
de antemão vos tenho
dito tudo. (Mc 13.23)

25

de um dos profetas
menores, o qual está
entre os livros de Naum
e o de Sofonias.
23. O que era para a
terra o sétimo ano [3
palavras]? (Lev 25:4-5)
24. Investir contra;
atacar (Gn 49.19)
25. Noé construiu uma
[?] de tábuas de cipreste,
com compartimentos e
calafetada com betume
por dentro e por fora.
(Gn 6:14)

13. (...) depois fez em
redor do altar um rego,
em que podiam [ESTAR
CONTIDAS] duas
medidas de semente.
(1Rs 18.32)

Vertical

14. Mas quem me
[NEGAR] diante dos
homens, será negado
diante dos anjos de
Deus. (Lc 12.9)

4. De madrugada, ainda
bem [SOMBRIO,
TENEBROSO],
levantou-se, saiu e foi a
um lugar deserto, e ali
orava. (Mc 1.35)

19. Pessoa que faz
consultas aos mortos
(1Sm 28.8)
21. Abreviatura do livro

1. Desejar ardentemente
[Sl 130.6].
2. Pão ou bolo feito sem
fermento. (Êx 12:8)

5. Entrai pela porta
estreita; porque [?] é a
porta, e espaçoso o

caminho que conduz à
o mau; mas o justo
perdição, e muitos são os escapa da angústia. (Pv
que entram por ela. (Mt 12.13)
7.13)
17. Espião que trouxe
6. Descendentes de
boas-novas de Canaã
Amom (Jz 10.6)
(Nm 13.6)
7. Eu sou o Senhor,
vosso Deus, que vos tirei
da terra do Egito, para
que não fôsseis seus
escravos; quebrei os
timões do vosso jugo e
vos fiz andar
[APRUMADOS]. (Lv
26:13)
8. Cidades dos filisteus,
centro de adoração de
Dagom. A Arca da
Aliança foi levada para
lá e depois devolvida.
(1Sm 5.1-7)
12. Ao homem
[SECTÁRIO], depois da
primeira e segunda
admoestação, evita-o.
(Tito 3.10)
15. Pau pontudo que se
finca na terra para
marcar ou sustentar.
16. Pela transgressão
dos lábios se [ENREDA]

18. Acampamento dos
Israelitas, após Jotbatá e
antes de Eziom-Geber.
(Nm 33:35)
20. Sua cabeça foi
levada para Gideão (Jz
7.24)
22. Um dos aliados de
Abraão, quando este
habitava junto aos
carvalhais de Manre;
irmão de Escol. (Gn
14:13)

