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Horizontal

1. Pedro, pois, estava 
guardado no [prisão]; 
mas havia oração 
incessante a Deus por 
parte da igreja a favor 
dele. (At 12:5)

5. Quem jamais vai à 
guerra à sua própria 
[expensas]? (1Cor 9:7)

8. Porque não passa de 
um momento a sua ira;  o 
seu favor dura a vida 
inteira.  Ao [?], pode vir 
o choro,  mas a alegria 
vem pela manhã. (Sal 
30:5)

9. Deus meu, faze-os 
como folhas impelidas 
por um remoinho,  como 
a palha ao [capricho] do 
vento. (Sal 83:13)

10. A [?] era uma 
província romana a qual, 
juntamente com a 
Macedônia, formava a 
Grécia (At 19.21)

12. Poço cavado por 
Isaque (Gn 26.22)

13. Então, novamente lhe 
pôs as mãos nos olhos, e 
ele, passando a ver 
claramente, ficou 
[restaurado]; e tudo 

distinguia de modo 
perfeito. (Mar 8:25)

15. Com ela se ouvia a 
voz de muita gente que 
[brincava]; (Ez 23:42)

17. Esconde-me da 
conspiração dos 
malfeitores e do tumulto 
dos que praticam a 
iniqüidade, os quais 
[aguçam] a língua como 
espada. (Sl 64:3)

19. "Deus" em Inglês.

20. Seguidores do filósofo 
Epicuro, que morreu em 
270 a.C. e ensinava que o 
maior bem na vida é a 
felicidade, entendida 
como a libertação do 
sofrimento e do medo (At 
17.18-20).

22. Ninguém põe vinho 
novo em (sacos feitos de 
pele e destinados ao 
transporte de líquidos) 
velhos; (Mar 2:22)

23. Acaso, meus irmãos, 
pode a figueira produzir 
azeitonas ou a videira, 
figos? Tampouco fonte de 
água [com cloreto de 
sódio] pode dar água 
doce. (Tiago 3:12)

Vertical

1. O anjo apareceu a 
Moisés numa [?] de fogo. 
(Êx 3.2)

2. Saía um do Éden, 
dividindo-se em quatro. 
(Gn 2.10)

3. Seguindo ele 
[caminho] fora, ao 
aproximar-se de 
Damasco, subitamente 
uma luz do céu brilhou ao 
seu redor. (At 9:3)

4. Portanto, o caminho 
deles será como lugares 
[resvaladio] na escuridão; 
serão empurrados e 
cairão nele; porque trarei 
sobre eles calamidade, o 
ano mesmo em que os 
castigarei, diz o Senhor. 
(Jer 23:12)

5. O [planta considerada 
praga da lavoura, de 
flores amarelas e folhas 
com espinho] que está no 
Líbano mandou dizer ao 
cedro que lá está: Dá tua 
filha por mulher a meu 
filho; (2R 14:9)

6. [Cantai salmos] ao 
Senhor, vós que sois seus 
santos,  e dai graças ao 
seu santo nome. (Sal 

30:4)

7. Objeto que se acredita 
dar proteção contra 
perigos. (Is 3.20)

11. Eis que eu criei o 
ferreiro, que assopra as 
brasas no fogo e que 
produz a arma para o seu 
devido fim; também criei 
o [devastador], para 
destruir. (Is 54:16)

13. Só ele é a minha 
rocha, e a minha 
salvação,  e o meu alto 
[abrigo]; não serei jamais 
abalado. (Sal 62:6)

14. Nome de Cristo, que 
quer dizer "Deus 
Conosco." (Mt 1.23)

16. Povo que habitava ao 
sul dos filisteus (Js 13.3)

18. Não é boa a vossa 
jactância. Não sabeis que 
um pouco de fermento 
leveda a [mistura de 
farinha com água ou com 
outro líquido, formando 
pasta] toda? (1Cor 5:6)

21. havidos por dignos de 
alcançar a [?] vindoura. 
(Lc 20.35)


