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Horizontal
1. Farto-me de me
revolver na [leito] (Jó
7.4)
3. Mas evita os falatórios
o profanos, porque
produzirão maior
impiedade. E a palavra
desses roerá como [morte
de tecido ou de órgão
devida à perda de
suprimento sanguíneo]
(2Tm 2:16-17 ARC)
9. Não sejais vagarosos
no cuidado; sede
[calorosos; veementes] no
espírito, servindo ao
Senhor. (Rm 12:11)
10. Abreviatura do livro
bíblico que é o quarto
evangelho
12. Nela, se guardavam
os dez mandamentos (Êx
25.16)
13. O Senhor reina.
Regozije-se a terra,
alegrem-se as muitas
[porções de terra cercadas
de água por todos os
lados]. (Sl 97:1)
14. Mulher que é espôsa
junto com outra [Lv
18.18].
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18. 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)
19. Abreviatura do quarto
evangelho.
20. E disse o rei a
Aspenaz, chefe dos seus
eunucos, que trouxesse
alguns dos filhos de
Israel, e da linhagem
real, e dos nobres, jovens
em quem não houvesse
defeito algum, formosos
de aparência, e instruídos
em toda a sabedoria, e
sábios em ciência, e
[versados] no
conhecimento. (Dn 1:3-4)
22. Oliva pequena.
23. Mas o homem
estúpido se tornará sábio,
quando a cria de um
[jumento] montês nascer
homem. (Jó 11:12)
Vertical
1. Escrever em cifra.
2. Pois as credenciais do
apostolado foram
apresentadas no meio de
vós, com toda a

persistência, por sinais
prodígios e poderes
[milagroso]s. (2Co 12:12)
4. Prestar culto, honra e
reverência a Deus.
5. Voltaram, então, os
pastores [prestando
homenagem; honrando] e
louvando a Deus por tudo
o que tinham ouvido e
visto, como lhes fora
anunciado. (Lc 2:20)
6. Abreviatura do livro
bíblico que está entre os
livros de Gálatas e
Filipenses.
7. Pelo que todo o Israel
tinha de descer aos
filisteus para [afiar] a
relha do seu arado, e a
sua enxada, e o seu
machado, e a sua foice.
(1Sam 13:20)
8. Amai-vos
[afetuosamente] uns aos
outros com amor
fraternal, preferindo-vos
em honra uns aos outros.
(Rom 12:10)
11. De acordo com a
pregação de Paulo os
homens dos últimos
tempos seriam, além de
outras coisas: traidores,

atrevidos, [cheios de si;
presumidos], mais
amigos dos prazeres que
amigos de Deus, (2Tm
3:4)
15. Mas o alimento sólido
é para os [aquele que
atingiu o pleno
desenvolvimento de suas
faculdades]s, para aqueles
que, pela prática, têm as
suas faculdades
exercitadas para discernir
não somente o bem, mas
também o mal. (Hb 5:14)
16. Seis dias se
trabalhará, porém o
sétimo dia é o sábado do
repouso [que infunde
respeito; imponente],
santo ao Senhor;
qualquer que no dia do
sábado fizer alguma obra
morrerá. (Êx 31:15)
17. Nazireu, célebre pela
sua força física [Jz 13].
21. A segunda cidade que
o povo de Israel
conquistou e destruiu,
depois de ter atravessado
o Jordão [Js 7-12].

