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Horizontal
1. Local onde anjos de
Deus saíram ao encontro
de Jacó, quando voltava
da casa de Labão para
Canaã. (Gn 32:1-2)
5. Quem ferir seu pai ou
sua mãe será [?]. (Êx
21:15)
8. Respondeu-lhes Jesus:
Podem, acaso, estar
[infelizes] os convidados
para o casamento,
enquanto o noivo está
com eles? (Mat 9:15)
9. Ou Rezim, rei sírio que
lutou contra Judá (2Rs
16).
10. o sol conhece a hora
do seu [?]. (Sl 104:19)
11. [Lutei] o bom
combate, completei a
carreira, guardei a fé.
(2Tim 4:7)
12. O [cadinho] prova a
prata, e o forno, o ouro;
mas aos corações prova o
Senhor. (Prov 17:3)
14. Agora, vos rogamos,
irmãos, que acateis com
[consideração] os que
trabalham entre vós e os

que vos presidem no
Senhor e vos admoestam.
(1Tes 5:12)
17. Ilegítimo
19. Cidade dos filisteus,
dada à Judá (Js 15.45-46)
22. A igreja é a de [?]
Cristo. (Ap 21.9)
23. Não devemos
[desviar]-nos do Senhor
(Ez 14.7)
24. Judeu de Alexandria,
muito eloqüente,
instruído na fé cristã por
Áqüila e Priscila. (At
18:24-28)
25. Estou [metido em
atoleiro] em profundo
lamaçal, que não dá pé.
(Sal 69:2)
Vertical
1. Irmãos, cumpre-nos
dar sempre graças a Deus
no tocante a vós outros,
como é justo, pois a vossa
fé cresce sobremaneira, e
o vosso [recíproco] amor
de uns para com os outros
vai aumentando. (2Tes
1:3)

2. Deus pagão cujo culto
foi introduzido na
Samaria pelos colonos de
Hamate. (2Rs 17.30)
3. [?] IV Epífanes reinou
de 175 a 163 a.C. e
provocou a revolta
chamada dos Macabeus,
por querer mudar os
costumes judaicos.
4. Jubal foi o antepassado
de todos os que praticam
a arte da [?]. (Gn 4:21)
5. Onde Josué derrotou
uma liga de exércitos. (Js
11.5-7)
6. Preço pago por Jesus
para nos libertar. (Mt
20.28)
7. O mesmo que olmo (Is
41.19)
12. Em verdade vos digo:
Quem não receber o reino
de Deus como uma [?] de
maneira nenhuma entrará
nele. (Mar 10:15)
13. De maneira que,
desde Jerusalém e
circunvizinhanças até ao
[Um país ao noroeste da
Macedônia, nas praias
orientais do mar

Adriático], tenho
divulgado o evangelho de
Cristo. (Rom 15:19)
15. Estai vós de
sobreaviso; tudo vos
tenho [profetizado]. (Mar
13:23)
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. Deus disse a Caim:
Por que andas [muito
zangado], e por que
descaiu o teu semblante?
(Gên 4:6)
20. Quem ama o dinheiro
jamais dele se farta; e
quem ama a abundância
nunca se farta da
[importância derivada da
propriedade de um fator
de produção]. (Ecl 5:10)
21. O que era o anjo da
igreja em Laodicéia? (Ap
3:16)

