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Horizontal

1. Jesus lhes disse: 
Enchei de água as [vasos 
de barro]. E eles as 
encheram totalmente. (Jo 
2:7)

4. a [mão direita] do 
Senhor faz proezas (Sl 
118.15).

9. Eu sou [zombaria, 
mofa, motejo, escárnio] 
para os meus amigos;  eu, 
que invocava a Deus, e 
ele me respondia (Jó 
12:4)

10. Capital do Reino do 
Norte até o tempo de 
Onri  (1Rs 16-18).

11. Desde a antiguidade, 
está firme o teu [Sólio 
elevado em que os 
soberanos se assentam];  
tu és desde a eternidade. 
(Sal 93:2)

12. Lançai fora o velho 
fermento, para que sejais 
nova massa, como sois, 
de fato, sem fermento. 
Pois também Cristo, 
nosso Cordeiro pascal, foi 
[sacrificado]. (1Cor 5:7)

13. Porém Samuel disse: 
Tem, porventura, o 
Senhor tanto prazer em 
[?] e sacrifícios quanto 

em que se obedeça à sua 
palavra? (1Sam 15:22)

18. Procurando os 
marinheiros fugir do 
navio, e, tendo [descido] 
o bote no mar (At 27:30)

20. Assim diz o Senhor 
Deus: Eu, pois, farei 
cessar a [grande luxo] do 
Egito, por intermédio de 
Nabucodonosor, rei da 
Babilônia. (Ez 30:10)

22. Suas terras são 
percorridas pelo Nilo. Foi 
um império poderoso no 
tempo do AT. Os hebreus 
ali viveram e foram 
escravizados, sendo 
libertados por intermédio 
de Moisés (Gn 46; Êx 19)

23. Ando [sem rumo] 
como ovelha desgarrada;  
procura o teu servo,  pois 
não me esqueço dos teus 
mandamentos. (Sal 
119:176)

24. Cláudio [?]; mandou 
Paulo para Cesaréia (At 
23.26)

25. como o rei preparado 
para a [batalha] [Jó 
15.24].

Vertical

1. Mas, ouvindo ele estas 
palavras, ficou muito 
[magoado, aflito], 
porque era riquíssimo. 
(Luc 18:23)

2. Assim diz o Senhor 
Deus: Beberás o copo de 
tua irmã, fundo e [amplo] 
(Ez 23:32)

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

5. Porque a tua mão 
pesava dia e noite sobre 
mim,  e o meu vigor se 
tornou em sequidão de 
[verão]. (Sal 32:4)

6. Uma tarde, levantou-se 
Davi do seu leito e 
andava passeando no 
[cobertura plana dum 
edifício] da casa real; 
(2Sm 11:2)

7. Governa as regiões do 
inferno (Ap 9.11)

8. Porque a nossa luta 
não é contra o sangue e a 
carne, e sim contra os 
principados e potestades, 
contra os [que exercem 
grande poder ou 
influência] deste mundo 

tenebroso, contra as 
forças espirituais do mal, 
nas regiões celestes. (Ef 
6:12)

14. Pães achatados (Êx 
29:2).

15. e o altar do 
holocausto com todos os 
utensílios, e a bacia com 
o seu [aquilo em que 
algo se firma ou 
assenta]. (Êx 30:28)

16. Porquanto a Síria 
resolveu fazer-te mal, 
bem como Efraim e o 
filho de Remalias, 
dizendo: Subamos contra 
Judá, e amedrontemo-lo, 
e o conquistemos para 
nós, e façamos reinar no 
meio dele o filho de [?]. 
(Is 7:5-6)

17. Jesus Cristo é o [?] da 
Igreja (Ef 5.23)

19. Perfume agradável 
usado para embalsamar  
(Mc 16.1)

21. Amorreu que se aliou 
a Abraão na libertação de 
Ló (Gn 14.13-24).


