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Horizontal
1. Vice-rei no Império
Persa (Es 8.36).
5. Mulher de Filipos
convertida por Paulo (At
16.14,40).
8. Filho do homem, eu te
dei por [vigia] sobre a
casa de Israel (Ez 3.17).
9. Ai dos que puxam para
si a iniqüidade com
cordas de injustiça e o
pecado, como com
tirantes de [carruagem]!
(Is 5:18)
10. Era marido de Jezabel
(1Rs 16.28-22.40).

17. Aldeia onde vivia
Nabal, o marido de
Abigail, que após a morte
dele tornou-se espôsa de
Davi.(1Sm 25:2)
19. Moisés foi escondido
por três [?] por sua mãe
das vistas dos egípcios.
(Êx 2:2)
22. Maneira carinhosa de
chamar a irmã da mãe.
23. E Moisés levou o
povo fora do
[acampamento] ao
encontro de Deus; e
puseram-se ao pé do
monte. (Êx 19:17)

11. Descendente de um
dos filhos de Ló com uma
de suas filhas. (Gn 19:38)

24. Lançando de si a
capa, levantou-se de um
[pulo] e foi ter com Jesus.
(Mar 10:50)

12. Porque te restaurarei
a saúde e curarei as tuas
[feridas], diz o Senhor.
(Jr 30:17)

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

14. Homem recém-[?]
não sairá à guerra, nem
se lhe imporá qualquer
encargo; por um ano
ficará livre em casa e
promoverá felicidade à
mulher que tomou. (Dt
24:5)

Vertical
1. Lançai a foice, porque
está madura a [?] [Jl
3.13].

2. A praga estender-se-ia
na urdidura ou na [?] (Lv
13.51)

mais quinze siclos vos
servirão de um [mina,
igual a 571,2]. (Ez 45:12)

3. Pecado que é, aos olhos 15. E não é de
[Experimentar
de Deus, semelhante a
sentimento de espanto],
idolatria. (Cl 3:5)
porque o próprio Satanás
4. [?] ajudou a levar a
se transforma em anjo de
arca até Jerusalém (1Cr
luz. (2Co 11:14)
15.6)
5. Um dos parentes de
Paulo, citado por ele no
encerramento de sua
epístola aos romanos.
(Rm 16:21)
6. Disse o salmista: "Se
eu me esquecer de ti, ó
Jerusalém, que se
resseque a minha mão
[dextra]." (Sl 137:5)
7. Mat 18:6 Qualquer,
porém, que fizer tropeçar
a um destes pequeninos
que crêem em mim,
melhor lhe fora que se lhe
pendurasse ao pescoço
uma grande pedra de
moinho, e fosse [?] na
profundeza do mar.
12. Pedaços de madeira
que servem para bater.
13. E o siclo será de
vinte geras; vinte siclos,
mais vinte e cinco siclos,

16. Jesus respondeu e
disse-lhe: Se alguém me
ama, guardará a minha
palavra, e meu Pai o
amará, e viremos para
ele e faremos nele
[habitação]. (João 14:23)
18. Tal testemunho é
[correto]. Portanto,
repreende-os
severamente, para que
sejam sadios na fé. (Tito
1:13)
20. serão cheios de [?] e
de verdor [Sl 92.14].
21. Hino de louvor a
Deus [Sl 23].

