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Horizontal
1. Para não suceder que,
vindo os discípulos, o
roubem e depois digam ao
povo: Ressuscitou dos
mortos; e será o último [?]
pior que o primeiro. (Mt
27.64)
5. Os homems não salvos
por elas, mas pela fé. (Rm
11:6)
8. Morrer, figuradamente.
(1Rs 11:21)
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cumprirá a palavra que está
escrito: [ENGOLIDA] foi a
morte na vitória. (1Co
15:54)
17. Tendo cuidado para
que ninguém vos faça
[DESPOJO] sua, por meio
de filosofias e vãs
sutilezas, segundo a
tradição dos homens,
segundo os rudimentos do
mundo, e não segundo
Cristo. (Cl 2:8)

9. É, porém, mais fácil
passar o céu e a terra do
que cair um [SINAL
DIACRÍTICO] da lei. (Lc
16:17)

19. E a visão da tarde e da
manhã, que foi dita, é
verdadeira. Tu, porém,
cerra a visão, porque se
refere a dias [MUITO]
distantes. (Dn 8:26)

10. E toda vestidura, e toda
pele sobre que houver
[ESPERMA] serão lavadas
em água, e serão imundas
até a tarde. (Lv 15:17)

20. Companheiro de Paulo
na prisão, de quem ele
enviou saudações na carta
que escreveu para os
colossenses. (Cl 4:10)

12. Abreviar.

22. O sol conhece a hora do
seu [?] (Sl 104:19).

13. Ano em que a terra
deveria descansar, após ser
preparada e semeada
durante seis anos. (Lev
25:5)
15. Mas, quando isto que é
corruptível se revestir da
incorruptibilidade, e isto
que é mortal se revestir da
imortalidade, então se

23. Filho do rei Davi,
famoso por sua sabedoria.
Vertical
1. Nesta cidade Jesus ceiou
após a sua ressurreição.
(Lc 24.30)

2. Prefixo que significa
Vida.
3. O campo é o mundo; a
boa [?] são os filhos do
reino; o joio são os filhos
do maligno. (Mt 13:38)
4. Certamente tu os pões
em lugares
[RESVALADIOS], tu os
lanças para a ruína. (Sl
73:18)
5. Sacos feitos de pele e
destinados ao transporte de
líquidos. (Mt 9:17)
6. Abre a tua boca; julga
[COM RETIDÃO], e faze
justiça aos pobres e aos
necessitados. (Prov 31:9)
7. Porque o
[PAGAMENTO PELO
TRABALHO] do pecado é
a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida
eterna em Cristo Jesus
nosso Senhor. (Rm 6:23)
11. O que era Adriel, para
quem Merabe, filha de
Saul e que deveria ser de
Davi, foi dada por mulher?
(Sm 18:19)
13. Porque o Senhor
endureceu o
coração de Faraó,
rei do Egito, para
que perseguisse

aos filhos de
Israel; porém os
filhos de Israel
saíram com [MÃO
ELEVADA]. (Êx
14:11)
14. Diante da casa fez duas
colunas de trinta e cinco
côvados de altura; e o
[PARTE SUPERIOR DE
UMA COLUNA] que
estava sobre cada uma era
de cinco côvados. (2Cr
13:15)
16. Profeta que foi de
Jerusalém a Antioquia e lá
profetizou uma grande
fome que havia de
acontecer. (At 11.27-30).
18. Cidade para a qual
Filipe foi arrebatado (At
8.39-40)
21. Órgão duplo, que era
queimado sobre o altar. (Lv
8.16)

