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Horizontal
1. Disse Sansão ao moço
que lhe segurava a mão:
Deixa-me [PASSAR AS
MÃOS] as colunas em
que se sustém a casa, para
que me encoste a elas. (Jz
16.26)
5. Fazes as trevas, e vem a
noite, na qual saem todos
os animais da
[FLORESTA] (Sl 104.20)
8. Ordenar de antemão.
(At 4.28)
9. [MAS], um e outro, o
homem e sua mulher,
estavam nus e não se
envergonhavam. (Gn
2:25)
10. Portanto, assim como
por uma só ofensa veio o
juízo sobre todos os
homens para condenação,
assim também por um só
[O QUE SE FAZ] de
justiça veio a graça sobre
todos os homens para
justificação e vida. (Rm
5:18)
11. Como maçãs de ouro
em salvas de [?], assim é a
palavra dita a seu tempo.
(Pv 25:11)
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12. Administrador da casa
de Acabe (1Rs 18.2-16)
13. Tenho, pois,
[OCASIÃO; CAUSA] de
gloriar-me em Cristo Jesus
nas coisas concernentes a
Deus. (Rm 15:17)
15. Filho de Anrão e
Joquebede. (Nm 26.59)
16. Julho-agosto no
calendário judaico
17. Porque não passa de
um momento a sua
[INDIGNAÇÃO]; o seu
favor dura a vida inteira.
(Sl 30.5)
19. Assim que, querendo
Deus mostrar mais
abundantemente aos
herdeiros da promessa a
[?] do seu conselho, se
interpôs com juramento;
(Hb 6.17)
21. Produção agrícola de
um ano.
22. Pecado que é, aos
olhos de Deus, semelhante
a idolatria. (Cl 3:5)
Vertical
1. Se alguém o atacar com
a espada, essa não poderá
penetrar; nem tampouco a

lança, nem o dardo, nem o
[SETA DE FERRO
FIXADA A UM CABO].
(Jó 41:26)
2. Escocês, educador
missionário na Índia que
inventou o conceito de
misturar educação com
evangelismo. Inovador por
converter muitos membros
da elite.
3. Se, pois, alguém se
purificar destas coisas,
será vaso para honra,
santificado e útil ao
Senhor, [APRONTADO]
para toda boa obra. (2Tm
2.21)
4. Que corrói. (Lv 13.55)
5. Primeiro filho de Noé.
(Gn 5.32)
6. Qualidade de Deus na
qual Ele mostra Sua
paciência. (Jr 15.15)
7. Procurando os
marinheiros fugir do
navio, e, tendo
[DESCIDO] o bote no
mar [...] (At 27:30)
11. Portanto, julguei
necessário exortar estes
irmãos que fossem adiante
ter convosco, e
preparassem de antemão a

vossa beneficência, já há
tempos [ASSEVERADA]
[...] (2Co 9:5)
12. Décimo rei de Judá,
também conhecido como
Uzias (2Rs 14.21)
14. Ai da cidade
ensangüentada! Ela está
toda cheia de mentiras e
de [ROUBO
VIOLENTO]! (Naum 3:1)
18. Onde Josué foi, depois
de lutar em Bete-Horom.
(Js 10.10-11)
20. Uma das esposas de
Lameque, mãe de Jabal.
(Gn 4:20)

