Horizontal

1

1. Abreviatura do título
que se refere aos livros
bíblicos mais antigos.
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8. (...) até que os
tempos dos gentios se
completem, Jerusalém
será [palmilhada ] por
eles. (Lc 21:24)
9. (...) porque sobre
toda a glória se
estenderá um
[armação ornamental
que encima altar,
trono, leito, etc.] e
um pavilhão (Is 4:5)
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10. Deus TodoPoderoso te abençoe, e
te [torne] fecundo, e te
multiplique para que
venhas a ser uma
multidão de povos; (Gn 19. Rei da Assíria,
também Assurbanipal
28:3)
(Ed 4.10).
11. Levantou Noé um
23. Abreviatura de dois
altar ao Senhor e,
livros do Novo
tomando de animais
limpos e de aves limpas, Testamento escritos por
um dos doze apóstolos.
[ofertou] holocaustos
sobre o altar. (Gn 8:20) 24. Nela, Gidão
derrotou os midianitas
12. Assim corro
[Jz 7.24].
também eu, não sem
meta; assim luto, não
25. Uma das aldeias
como desferindo golpes edificadas por Semede
no [? ]. (1Co 9:26)
(1Cr 8:12)
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chamando-as todas pelo
1. Autoridade Palestina, seu nome. (Sl 147:4)
16. Estabelecerei paz
sigla.
na terra; deitar-vos-eis,
2. Sacava.
e não haverá quem vos
3. Cidade da Babilônia [assuste]; (Lv 26:6)
(Ed 8.15-31)
18. Rei nabateu, sogro
4. Máfia napolitana.
de Herodes (2Co
5. Sacos feitos de pele 11.32)
e destinados ao
20. Noroeste, sigla.
transporte de líquidos.
21. Administrador da
6. Porque [aguardava] casa de Acabe (1Rs
a cidade que tem
18.2-16)
13. Um eufemismo
26. Estilha ou lasca de fundamentos, da qual o 22.
Ordenou José que
artífice e construtor é
para a cruz (At 5.30)
madeira (1Rs 17:12)
lhes
enchessem de
Deus. (Hb 11:10)
15. Ora, Israel amava
27. E sucedeu que, ao
cereal os
7. Um pouco de
mais a José que a todos sétimo dia, morreu a
[receptáculos
os seus filhos, porque
criança; e [receavam] fermento [faz
oblongos, abertos em
fermentar] toda a
era filho da sua velhice; os servos de Davi
cima e fechados no
e fez-lhe uma túnica
dizer-lhe que a criança massa. (Gl 5:9)
fundo e nos lados]
[que desce até o
era morta (2Sm 12:18) 12. A segunda cidade
(Gn 42:25)
calcanhar] de mangas 29. Nome abreviado do que o povo de Israel
25. Eli, Eli, [?]
compridas. (Gn 37:3)
livro bíblico que contém conquistou e destruiu,
sabactâni. (Mt 27.46);
17. Para que o meu
muitas poesias escritas depois de ter
Palavra aramaica que
atravessado o Jordão
pelo rei Davi.
quer dizer: "Por quê?"
espírito te [entoe]
(Js
7-12)
louvores e não se cale.
28. Abreviatura do
Senhor, Deus meu,
14. Conta o número
último livro do Velho
graças te darei para
das [astros
Testamento
sempre. (Sl 30:12)
luminosos],
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