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Horizontal
1. Medida de
capacidade para
líquidos, o mesmo que
"bato".
3. O que recebera cinco
[peças de ouro ou prata
usadas como dinheiro]
saiu imediatamente a
negociar com eles e
ganhou outros cinco.
(Mt 25:16)
9. Sem sujeira.
10. De lá Abraão saiu
para ir á Canaã (Gn
11.31).
12. Qual o nome da
mulher de quem Jesus
expeliu sete demônios?
(Mc 16:9)
13. Ainda tinha muitas
coisas que vos escrever;
não quis fazê-lo com
papel e [?], pois espero
ir ter convosco. (2Jo
12)
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14. Peças que firmam
as duas asas de uma
dobradiça e lhes servem
de eixo.

Vertical
1. Cana Aromática. (Ct
4.14).

2. Surgimento de duas
formas diferentes de
19. Abreviatura do livro uma determinada
característica, dentro de
bíblico que é primeiro
um mesmo grupo.
dos livros profeticos.
18. Intimidade.

20. Pois sou devedor
tanto a gregos como a
bárbaros, tanto a sábios
como a [faltos de
entendimento]. (Rm
1:14)
22. Eis que Deus é o
meu [quem auxilia], o
Senhor é quem me
sustenta a vida. (Sl
54:4)
23. Mas o homem
estúpido se tornará
sábio, quando a cria de
um [jumento] montês
nascer homem. (Jó
11:12)

uma vez mais,
[recomeçastes] a meu
favor o vosso cuidado.
(Fm 4:10)
15. [?] Inland Mission Fundada pelo
missionário escocês
Peter Cameron Scott.

16. Causador de
4. Rei nabateu, sogro de
prejuízo. (Ed 4.15)
Herodes [2Co 11.32].
17. Tradução do texto
5. Fig. - Permanecer em
bíblico original.
um mesmo estado; não
experimentar mudança. 21. És infeliz, sim,
miserável, pobre, cego e
6. Abreviatura de dois
[?]. (Ap 3.17)
livros bíblicos do Novo
Testamento, epístolas
endereçadas a um
jovem discípulo de
Paulo.
7. E o homem se tornou
mais e mais rico; teve
muitos rebanhos, e [?],
e servos, e camelos, e
jumentos. (Gn 30:43)
8. Doutrina teológica
que estuda o pecado.
11. Alegrei-me,
sobremaneira, no
Senhor porque, agora,

