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Horizontal
1. O que retém a vara
aborrece a seu filho, mas
o que o ama,
[prematuramente], o
disciplina. (Pv 13:24)
3. A [réplica] branda
desvia o furor, mas a
palavra dura suscita a ira.
(Pv 15:1)
9. E todo o povo [Dirá em
resposta]: Amém! (Dt
27:15)
10. Abreviatura do livro
bíblico que é o quarto
evangelho
12. Nela, se guardavam
os dez mandamentos (Êx
25.16)
13. Assim será a palavra
que sair da minha boca:
não voltará para mim
vazia, mas fará o que me
[agrada] e prosperará
naquilo para que a
designei. (Is 55:11)
14. Ao redor do
tabernáculo havia um [?],
pátio descoberto e
cercado do alpendres. (Êx
40:33)
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18. Alguém que está
possuido por um demônio
19. Abreviatura do livro
bíblico que fica entre os
livros de Ezequiel e
Ozéias.
20. Se, pelo nome de
Cristo, sois [insultados;
difamados], bemaventurados sois, porque
sobre vós repousa o
Espírito da glória e de
Deus. (1Pe 4:14)
22. Deus conhece os
[coisas que se ocultam à
vista e ao conhecimento]
dos corações.
23. O que os querubins
estendiam sobre a arca da
aliança? (1Rs 8:7)
Vertical
1. As [epístolas], com
efeito, dizem, são graves
e fortes; mas a presença
pessoal dele é fraca, e a
palavra, desprezível.
(2Co 10:10)
2. Assentou-se o rei na
sua cadeira, segundo o
costume, no lugar junto à
parede; Jônatas, defronte

dele, e Abner, ao lado de
Saul; mas o lugar de Davi
estava [vazio]. (1Sm
20:25)
4. Sacerdote que
trabalhou junto com
Neemias (Ne 8.9)
5. Pois as credenciais do
apostolado foram
apresentadas no meio de
vós, com toda a
[perseverança], por sinais
prodígios e poderes
miraculosos. (2Co 12:12)
6. Abreviatura dos livros
bíblicos entre os livros de
Rute e 1 Reis.
7. Senhor, no hebraico;
título de Deus.
8. Amai-vos
[afetuosamente] uns aos
outros com amor
fraternal, preferindo-vos
em honra uns aos outros.
(Rom 12:10)
11. Estatuto perpétuo será
isso entre as vossas
gerações, para fazerdes
diferença entre o santo e
o profano e entre o
imundo e o limpo e para
[transmitirdes
conhecimentos] aos filhos

de Israel todos os
estatutos que o Senhor
lhes tem falado por
intermédio de Moisés.
(Lv 10:11-12)
15. Naqueles dias, já não
dirão: Os pais comeram
uvas [não-maduras], e os
dentes dos filhos é que se
embotaram. (Jr 31:29)
16. Mas os filhos de
Israel caminhavam a pé
[seco] pelo meio do mar;
e as águas lhes eram
quais muros, à sua direita
e à sua esquerda. (Êx
14:29)
17. Seus pais o colocaram
em um cesto no rio;
encontrado pela filha do
faraó do Egito, foi por ela
adotado. (Êx 2.1-10)
21. Abreviatura do livro
bíblico que fica entre os
livros de Hebreus e 1
Pedro.

