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Horizontal

1. Tranqueta de metal 
com que se fecha a 
porta.

5. Perfume agradável 
usado para 
embalsamar. (Mc 16.1)

8. Faz subir as nuvens 
dos confins da terra,  
faz os relâmpagos para 
a chuva,  faz sair o 
vento dos seus 
[depósitos]. (Sal 135:7)

9. Primeiro filho de 
Noé. (Gn 5.32)

10. O mesmo que 
Gadareno, natural de 
Gadara, uma das 
cidades da Decápolis, 
onde Jesus curou dois 
endemoninhados (Mt 
8.28)

12. Ai daquele que diz à 
madeira: [desperta]! 
(Hb 2.19)

13. Entra em [?] sem 
demora com o teu 
adversário (Mt 5.25)

15. Não saia da vossa 

boca nenhuma palavra 
torpe, e sim unicamente 
a que for boa para 
edificação, conforme a 
necessidade, e, assim, 
[comunique] graça aos 
que ouvem. (Ef 4:29)

16. Glória, e honra, e 
paz a todo aquele que o 
pratica [Rm 2.10].

18. Qualidade de Deus, 
o qual não muda nunca 
(Hb 6.17)

20. Lugar não 
conquistado, até a 
morte de Josué (Js 13.4)

21. e me transportou, 
em espírito, até a uma 
grande e [alta] 
montanha e me mostrou 
a santa cidade, 
Jerusalém (Apoc 21:10)

Vertical

1. Atentei para todas as 
obras que se fazem 
debaixo do sol, e eis 
que tudo era vaidade e 
correr [?] do vento. (Ecl 

1:14)

2. Depois, passava o 
limite até ao lado de 
Bete-Hogla, para o 
norte, para terminar na 
baía do mar Salgado, 
na [foz] do Jordão (Jos 
18:19)

3. E crescia mais e mais 
a multidão de crentes, 
tanto homens como 
mulheres, [reunidos] ao 
Senhor (At 5:14)

4. Corrente que segura 
a âncora à embarcação 
(At 27.40)

5. O grau de parentesco 
de Lóide para com 
Timóteo (2 Tm 1:5)

6. Nela se esculpiram 
os querubins do Templo 
(1Rs 6.23)

7. Qual de vós, por 
[angustiado] que esteja, 
pode acrescentar um 
côvado ao curso da sua 
vida? (Mat 6:27)

11. Tolerais quem vos 
[?], quem vos devore, 

quem vos detenha, 
quem se exalte, quem 
vos esbofeteie no rosto. 
(2Cor 11:20)

12. Os teus adversários 
bramam no lugar das 
assembléias  e 
[levantam bem alto] os 
seus próprios símbolos. 
(Sal 74:4)

14. Um dos apóstolos, 
natural de Betsaida, que 
levou Natanael a Jesus 
(Jo 1.44-45)

17. A [?] do tributo, no 
NT, era um denário

19. Mãe de Samuel, o 
profeta  (1Sm 1.1-2.21)


