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Horizontal

1. Entretanto, o firme 
fundamento de Deus 
permanece, tendo este 
[?]:  O Senhor conhece 
os que lhe pertencem. 
(2Tm 2:19)

3. Nós, porém, que 
cremos, [penetramos] 
no descanso, conforme 
Deus tem dito (Hb 
4:13)

9. Quer dizer “fonte de 
luz”. Trata-se do 
planeta Vênus, a estrela 
da manhã. Alguns 
entendem que é uma 
referência a Satanás, e é 
nesse sentido que se usa 
hoje.

10. Nome primitivo da 
mulher de Abraão (Gn 
11.19)

11. Rei da Assíria, 
também chamado de 
Assurbanipal, que 
deportou estrangeiros 
para Samaria (Ed 
4.10). Reinou de 668 a 
630 a.C.

13. Domínios de 

Arioque, que também 
prendeu Ló (Gn 14.1)

15. Não se achará entre 
ti quem faça 
[atravessar] pelo fogo 
o seu filho ou a sua 
filha, nem adivinhador, 
nem prognosticador, 
nem agoureiro, nem 
feiticeiro (Dt 18:10)

17. Com maldição sois 
[?], porque a mim me 
roubais, vós, a nação 
toda. (Ml 3:9)

20. Inseto recém-
nascido (1Rs 8.37)

21. Lá morava a viúva 
à qual Elias foi enviado 
[1Rs 17.9].

22. Naquele dia, já não 
haverá [comerciante] 
na Casa do Senhor dos 
Exércitos. (Zc 14:21)

23. Então, Jacó rasgou 
as suas vestes, e se 
cingiu de [tecido] de 
saco, e lamentou o filho 
por muitos dias. (Gn 
37:34)

Vertical

1. Acaso, quer o boi 
[Bravo, bravio, feroz] 
servir-te?  Ou passará 
ele a noite junto da tua 
manjedoura? (Jó 39:9)

2. Autor do terceiro 
evangelho

4. Igualmente o atleta 
não é coroado se não 
lutar segundo as 
normas. (2Tm 2:5)

5. Eis que dentro de 
mim sou como o vinho, 
sem [serve para a 
entrada e saída do ar],  
como odres novos, 
prestes a arrebentar-se. 
(Jó 32:19)

6. Infunde-lhes, Senhor, 
o medo;  saibam as 
nações que não passam 
de [Sujeitas a perecer]. 
(Sl 9:20)

7. Região ocupada 
pelos descendentes de 
Esaú e que ficava ao sul 
de Moabe (Gn 36.9)

8. Oferta levantada de 
entre as outras ofertas 
(Êx 29.27)

12. Cópia ou 
transcrição

14. E não é de 
[Experimentar 
sentimento de 
espanto], porque o 
próprio Satanás se 
transforma em anjo de 
luz. (2Co 11:14)

16. Todavia, será 
preservada através de 
sua [Obrigação, 
compromisso, dever a 
cumprir] de mãe, se ela 
permanecer em fé, e 
amor, e santificação, 
com bom senso. (1Tm 
2:15)

18. Em lugar da vossa 
vergonha, tereis 
[dobrada] honra; em 
lugar da afronta, 
exultareis na vossa 
herança; (Is 61:7)

19. Juiz de Israel depois 
de Ibzã (Jz 12.11)


