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Horizontal

1. Outro nome da 
cidade de Zoar (Gn 
14:2)

3. Apressou-se, pois, 
Abraão para a tenda de 
Sara e lhe disse: 
Amassa depressa três 
medidas de flor de 
farinha e faze pão 
assado ao [braseiro 
coberto de cinzas. ]. 
(Gên 18:6)

9. Ora, Deus concedeu 
a Daniel misericórdia e 
compreensão da parte 
do chefe dos [homens 
castrados]. (Dan 1:9)

10. Olho por olho, [?] 
por [?], mão por mão, 
pé por pé. (Êx 21:24)

11. Nos quais o deus 
deste século cegou o 
entendimento dos 
incrédulos, para que 
lhes não resplandeça a 
luz do evangelho da 
glória de Cristo, o qual 
é a [?]. (2Cor 4:4)

13. Desde os confins da 

terra clamo por ti,  no 
abatimento do meu 
coração.  Leva-me para 
a rocha que é alta [em 
demasia] para mim. 
(Sal 61:2)

15. E João 
testemunhou, dizendo 
Vi o Espírito descer do 
céu como pomba e 
[descer tocando algo] 
sobre ele. (João 1:32)

17. Porque o Senhor 
responde aos 
necessitados  e não 
despreza os seus 
[cativos]. (Sal 69:33)

20. Moço servo do 
profeta Eliseu (2Rs 
4.8—5.27).

21. Vindo a soberba, 
virá também a [ofensa]. 
(Pv 11.2)

22. Disse ainda o 
Senhor: Certamente, vi 
a aflição do meu povo, 
que está no Egito, e 
ouvi o seu clamor por 
causa dos seus 
[coletores]. (Êx 3:7)

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. Também "Eliada"; 
um filho de Davi (1Cr 
14.7)

2. puseram-se em [?] 
contra os filhos de 
Amom. (1Cr 19.11)

4. Na [?] de um leão, 
Sansão achou mel. (Jz 
14.11)

5. Onde se fazem vasos, 
pratos, etc. de 
ceramica. (Jer 18:3)

6. Outra [?]; um dos 
dons distribuídos na 
Igreja pelo Espírito 
Santo. (1Co 14:26 )

7. No bairro de 
Jerusalém chamado de 
[?]. o rei Jotão fez 
muitas construções nas 
muralhas. (2Cr 27.3)

8. Livro apócrifo do 
Velho Testamento, 
também conhecido 
pelos nomes de 
“Sirácida” e “Sabedoria 
de Jesus, filho de 
Siraque”.

12. Cópia ou 
transcrição

14. Guardarei os meus 
caminhos,  para não 
pecar com a língua;  
porei [objeto para 
tapar] à minha boca,  
enquanto estiver na 
minha presença o 
ímpio. (Sal 39:1)

16. Sogro de Moisés, 
também Jetro (Jz 4.11).

18. Honra ao Senhor 
com os teus bens  e com 
as primícias de toda a 
tua [remuneração]; 
(Prov 3:9)

19. Rei amorreu de 
Basã, derrotado pelos 
israelitas. (Dt 3.1-13)


