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Horizontal
1. Nebo, região ao lado do
Jordão. (Dt 32.49)
5. Cidade onde morava
Tamar, nora de Judá. (Gn
38:13)
8. Quer dizer "pai" em
aramaico (Mc 14.36)
9. Ou, ao [DECIDIR],
acaso delibero segundo a
carne, de sorte que haja em
mim, simultaneamente, o
sim e o não? (2Co 1:17 b)
10. Segunda praga que
Deus enviou contra o Egito
de Faraó. (Êx 8:2)
11. A justiça será o cinto
dos seus lombos, e a
fidelidade, o cinto dos seus
[ÓRGÃOS SITUADOS
UM DE CADA LADO DO
SEGMENTO LOMBAR
DA COLUNA
VERTEBRAL]. (Is 11:5)
12. Nome do neto de Eli.
(1Sm 4.19-22)
14. Seis dias depois, tomou
Jesus consigo a Pedro,
Tiago e João e levou-os
sós, à parte, a um alto
monte. Foi
[TRANSFORMADO]
diante deles. (Mr 9:2)
16. Monte, também
chamado de Calvário, onde

26

Jesus foi crucificado (Jo
19.17).
18. Porque nem mesmo
compreendo o meu próprio
modo de [ATUAR], pois
não faço o que prefiro, e
sim o que detesto. (Rm
7:15)
21. Mas aquele que
blasfemar contra o Espírito
Santo não tem perdão para
sempre, visto que é
[QUEM SOFRE AÇÃO
CIVIL OU PENAL] de
pecado eterno. (Mr 3:29)

Vertical

10.6; 1Rs 11.5).

1. Quinto mês no
calendário judaico.

14. O terceiro filho de
Gomer, filho de Jafé. (Gn
10:3)

2. Ah! Se a minha desgraça
e os meus sofrimentos
fossem postos numa
[INSTRUMENTO DE
PESAR]. (Jó 6:2)
3. E Jesus, voltando-se e
vendo que o seguiam,
disse-lhes: Que buscais
Disseram-lhe: [?] (que quer
dizer Mestre), onde
assistes? (Jo 1.38)

22. Forma grega de Jezreel,
cidade que ficava no
território de Issacar, entre
Megido e Bete-Seã, perto
do monte Gilboa (1Rs
4:12)

4. Porque, se viverdes
segundo a carne, caminhais
para a morte; mas, se, pelo
Espírito, [CASTIGARDES;
SUPRIMIRDES] os feitos
do corpo, certamente,
vivereis. (Rm 8:13)

24. Filho de Sem,
antepassado dos sírios. (Gn
10.22)

5. Deusa da fertilidade
adorada pelos aveus. (2Rs
17.31)

25. Agora, pois, te rogo,
perdoa-me o meu pecado e
volta comigo, para que
[VENERE] o Senhor. (1Sm
15:25)

6. Os soldados deram este
golpe em Cristo. (Mt
26.67)

26. Comandante do
exército de Jabim que foi
morto por uma mulher
chamada Jael. (Jz 4:17-21)

7. Rei da Pérsia, que casou
com Ester. (Et 2.1-18)
8. Décimo-segundo mês
judaico.
13. O mesmo que Astarote.
Deusa da fertilidade e da
guerra, adorada por vários
povos do mundo bíblico (Jz

15. Este Jesus é pedra
rejeitada por vós, os
construtores, a qual se
tornou a pedra [DE
ESQUINA]. (At 4:11)
17. Porque a ira do
[DEMENTE] o destrói, e o
zelo do tolo o mata. (Jó
5:2)
19. Fruta do tamanho de
uma laranja, cuja casca por
dentro é recoberta de
sementes vermelhas,
ligeiramente azedas (Ct
4.3; 8.2).
20. Deus não criou a terra
para ser um [CONFUSÃO;
ABISMO], mas para ser
habitada (Is 45.18)
23. [MAS], um e outro, o
homem e sua mulher,
estavam nus e não se
envergonhavam. (Gn 2:25)

