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Horizontal
1. Décimo-segundo mês
judaico.
3. Todo trabalho do
homem é para a sua boca;
e, contudo, nunca se
[contenta] o seu apetite.
(Ec 6:7)
9. Rei da Pérsia, que
casou com Ester (Et 2.118)
10. Maldito aquele que
fizer o cego [?] o caminho.
(Dt 27.18)
11. Nome original de
Abraão em Ur. (Gn 17.5)
12. [?] ajudou a levar a
arca até Jerusalém (1Cr
15.6)
14. Então, a nuvem de
fumaça começou a
levantar-se da cidade,
como se fora uma coluna;
virando-se Benjamim a
olhar para trás de si, eis
que toda a cidade subia
em [labaredas] para o céu.
(Jz 20:40)
16. Entristecer.
19. Cidade e reino situado
na Síria [2Sm 8.9].

27

21. Era uma província
romana a qual, juntamente
com a Macedônia,
formava a Grécia.
24. Deus pagão cujo culto
foi introduzido na Samaria
pelos colonos de Hamate
(2Rs 17.30)
25. Descendente de um
dos filhos de Ló com uma
de suas filhas. (Gn 19:38)
26. ...Deus enviou seu
Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei, para
[remir] os que estavam
sob a lei, a fim de que
recebêssemos a adoção
de filhos. (Gl 4:5)
27. Palavra hebraica,
usada como prefixo, que
significa "cidade", como
em [?]-Harã. (Nm 32:36)
Vertical
1. Os caldeus disseram ao
rei em [língua falada na
Caldéia, na época do velho
testamento]: Ó rei, vive
eternamente! (Dn 2:24)
2. Outro nome para a
Assíria. (Nm 24.22)

4. Senhor, no idioma
hebraico; título de Deus.
5. Tens [noção] nítida da
largura da terra? Dize-mo,
se o sabes. (Jó 38:18)
6. Não penseis que eu vos
acusarei perante o Pai;
quem vos acusa é Moisés,
em quem tendes
[alicerçado] a vossa
confiança. (Jo 5:45)
7. Rei da Etiópia que
invadiu Judá, sendo
derrotado por Asa. (2Cr
14.9-15).
8. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro e
[restaura] dentro de mim
um espírito inabalável. (Sl
51:10)
13. Terceiro filho de Sem e
antepassado de Abraão.
(Gn 10.22; 11.10-13)
15. Reinou em Judá
depois de Joás, seu pai
(2Rs 14)
17. Ou Aijalom; vale onde
a lua se deteve (Js 10.12)
18. No primeiro dia da
[período de sete dias],
cada um de vós ponha de
parte, em casa, conforme a

sua prosperidade, e vá
juntando, para que se não
façam coletas quando eu
for. (1Cor 16:2)
20. Rio na cidade de
Damasco (2Rs 5.12)
22. Ou Nisã; Primeiro mês
judaico, de meados de
março a meados de abril.
(Êx 13:4; Ne 2:1)
23. Ao [ir para fora]
Jesus do templo, disse-lhe
um de seus discípulos:
Mestre! Que pedras, que
construções! (Mc 13:1)

