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Horizontal

1. Filho do homem, eu te 
dei por [vigia] sobre a 
casa de Israel. (Ez 3.17)

5. Disse o Senhor a 
Moisés: [Numera] todo 
primogênito varão dos 
filhos de Israel, cada um 
nominalmente, de um 
mês para cima. (Núm 
3:40)

8. Esgotado; sem forças. 
(Is 40.30)

9. No Antigo Testamento 
era Arã. (Nm 23.7)

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

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

12. Governa as regiões do 
inferno. (Ap 9.11)

14. Ele (Jesus) verá o 
fruto do [dificultoso] 
trabalho de sua alma e 
ficará satisfeito; (Is 
53:11)

17. Que mudar 
[irrefletido] é esse dos 
teus caminhos? (Jer 2:36)

19. Ora, estando eles 
gritando, arrojando de si 
as suas [peças de 
vestuário usadas sobre a 
roupa a fim de protegê-
la], atirando poeira para 
os ares, ordenou o 
comandante que Paulo 
fosse recolhido à fortaleza 
e que, sob açoite, fosse 
interrogado para saber 
por que motivo assim 
clamavam contra ele. (At 
22:24)

22. E ele num instante a 
segue,  como o boi que 
vai ao matadouro;  como 
o [mamífero artiodáctilo, 
cervídeo] que corre para a 
rede. (Prov 7:22)

23. Argila vermelha 
usada para pintura  [Is 
44.13].

24. Da assolação e da 
fome te [?] e das feras da 
terra não terás medo. (Jó 
5:22)

25. Chapa redonda, de 
aço, com furo circular, na 
qual se mete o parafuso

Vertical

1. Povo que habitava ao 
sul dos filisteus (Js 13.3)

2. Filho de Zeruia, que 
era irmã de Davi [1Cr 
27.7].

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

4. Prestar culto, honra e 
reverência a Deus.

5. Aquele que não se 
macula com mulheres é 
[puro]. (Ap 14:4)

6. Os da casa de [?], 
saudados por Paulo, 
estavam no Senhor (Rm 
16:11)

7. Então, as mulheres 
disseram a Noemi: Seja o 
Senhor bendito, que não 
deixou, hoje, de te dar um 
neto que será teu 
resgatador, e seja 
[famoso] em Israel o 
nome deste. (Rute 4:14)

12. Os seus filhos 
procurarão [mitigar] aos 
pobres,  e as suas mãos 

lhes restaurarão os seus 
bens. (Jó 20:10)

13. Hastear, içar,

15. Espumar.

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. Jesus foi 
embalsamado com um 
composto de mirra e [?]  
(Jo 19.39)

20. Dos tributos dalém do 
rio, se [satisfaça o preço], 
pontualmente, a despesa 
a estes homens, para que 
não se interrompa a obra. 
(Ed 6:8)

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


