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Horizontal
1. Primeira letra do
alfabeto grego (a última
é o ômega)

21

23

Senhor e vos
admoestam. (1Tes
5:12)

Vertical

1. Para que não mais
sejamos como meninos,
17. o Senhor faça
[movidos
[brilhar]
o
rosto
sobre
ti
enérgicamente] de um
3. Cidade erguida pelos
e tenha misericórdia de lado para outro e
judeus no Egito. (Êx
ti. (Nm 6:25)
levados ao redor por
1.11)
todo vento de doutrina.
9. Nome do neto de Eli. 20. Deus pagão cujo
culto foi introduzido na (Ef 4:14)
(1Sm 4.19-22)
2. Forjai espadas das
Samaria pelos colonos
10. Alguns meninos da de Hamate. (2Rs
vossas relhas de arado
cidade de Betel
17.30)
e lanças, das vossas
zombavam do profeta
podadeiras; diga o
21. Espécie de
Eliseu, chamando-o de
[débil]: Eu sou forte.
cobertor.
que? (2Rs 2:23)
(Joel 3:10)
22. Retirar de uma
11. Cálice de [?]; o
4. Solicitar julgamento
cálice da ira do Senhor situação perigosa, como por tribunal superior.
cativeiro ou sequestro,
(Is 51.17,22)
(At 25.11)
pagando um preço;
13. Falavam alguns a
5. Ação de tornar
Remir.
respeito do templo,
23. Jesus viu Natanael crespos os cabelos. (Is
como estava
aproximar-se e disse a 3.24)
[adornado] de belas
6. Nitrato de potássio,
seu respeito: Eis um
pedras e de dádivas.
verdadeiro
israelita,
em
usado em limpeza (Jr
(Luc 21:5)
quem não há [intenção 2.22)
15. Agora, vos
maligna]! (Jo 1:47)
7. Mas Jesus, ouvindo,
rogamos, irmãos, que
disse: Os [saudáveis]
acateis com
não precisam de
[consideração] os que
médico, e sim os
trabalham entre vós e
doentes. (Mat 9:12)
os que vos presidem no

8. Tetradracma; valia
quatro denários (Mt
26.15)
12. Uma ave que era
considerada impura
para servir como
alimento. (Deut 14:2)
14. Foi copeiro de
Artaxerxes.
16. Faze [lugar onde
são guardados em
segurança os
prisioneiros], porque a
terra está cheia de
crimes de sangue, e a
cidade, cheia de
violência. (Ez 7:23)
18. O justo florescerá
como a palmeira,
crescerá como o
[Árvore alta, frondosa e
resistente, que fornecia
madeira para
construção] no Líbano.
(Sal 92:12)
19. Juiz de Israel que
tinha trinta filhos. (Jz
10.4)

