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Horizontal
7. Modelo.
8. Para que aproveis
as coisas excelentes, a
fim de que sejais
sinceros, e sem
[ESCÂNDALO] até o
dia de Cristo (Fp 1.10)
9. Mete uma
[NAVALHA] à tua
garganta, se és homem
glutão. (Pv 23:2)
10. Descendentes de
Amom (Jz 10.6)
11. Profetizei, pois,
como se me deu
ordem. Ora enquanto
eu profetizava, houve
um ruído; e eis que se
fez um rebuliço, e os
ossos se [AJUNTAR]
am, osso ao seu osso.
(eZ 37.7)
13. Não são todos eles
espíritos ministradores,
enviados para servir a
[?] dos que hão de
herdar a salvação? (Hb
1.14)
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15. Um dos amigos de
Jó, o mesmo que
Zofar.
17. Um dos quatro reis
que fizeram guerra
contra outros cinco, e
que levaram cativo a
Ló, sobrinho de
Abraão. (Gn 14:1-2)
20. Cidade que estava
perto de Ai (Js 7.2).
21. Mas o homem
estúpido se tornará
sábio, quando a cria
de um [jumento]
montês nascer homem.
(Jó 11:12)
23. Chefe dos
publicanos, que após
tornar-se seguidor de
Jesus doou aos pobres
metade de seus bens.
(Lc 19.2-8)
24. Cidade dos
filisteus para onde a
Arca da Aliança foi
levada. (1Sm 5.1-7).

Vertical
1. Cidade da Babilônia
que ficava às margens
do rio de mesmo nome.
(Ed 8.15-31).
2. Pequena ilha da
costa da Fenícia (Ez
27.8-11).
3.
[CONQUISTADAS]
serão as cidades, e
ocupadas as
fortalezas; e naquele
dia será o coração dos
valentes de Moabe
como o coração da
mulher em suas dores
de parto. (Jr 48.41)
4. E também se um
atleta lutar nos [?]
públicos, não será
coroado se não lutar
legitimamente. (2Tm
2.5)
5. Uma das duas
mulheres de Elcana,
pai do profeta Samuel.
Ela tinha filhos, ao
passo que Ana, mãe de
Samuel, era estéril.

(1Sm 1.1-2)
6. Puseram as armas
de Saul no templo de
[?]; e penduraram o
seu corpo no muro de
Bete-Seã. (1Sm 31.10)
12. Ajudar (Rm 16.3)
14. Cristão de
Damasco que foi até
Paulo para curá-lo da
cegueira. (At 9.10-19)
16. Cidade real dos
cananeus (Js 12.18).
18. Instrumento de
cordas usado na
dedicação dos muros
de Jerusalém [Ne
12.27].
19. Povo que habitava
ao sul dos filisteus (Js
13.3)
22. Todas estas coisas
falou Jesus às
multidões por
parábolas, e sem
parábolas [COISA
NENHUMA] lhes
falava. (Mt 13.34)

