
1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12 13 14

15 16

17 18 19 20

21 22

23

Horizontal

1. Observa o homem 
íntegro e atenta no que é 
reto;  porquanto o homem 
de paz terá 
[descendência]. (Sal 
37:37)

8. Revesti-vos, pois, como 
[escolhidos] de Deus, 
santos e amados, de 
ternos afetos de 
misericórdia, de bondade, 
de humildade, de 
mansidão, de 
longanimidade. (Col 
3:12)

9. Lá José estabeleceu a 
Jacó, no Egito [Gn 
46.28].

10. Ali perto estavam seis 
[cântaro(s)] de pedra; em 
cada um cabiam entre 
oitenta e cento e vinte 
litros de água.

11. Acordo que Deus faz 
com o seu povo. (Dt 7.8-
9)

12. (...) tendo os olhos 
cheios de adultério e [que 
não se fartam] no pecado, 
engodando almas 
inconstantes, tendo 
coração exercitado na 

avareza, filhos malditos. 
(2Ped 2:14)

17. Levita que expunha a 
lei, depois de lida (Ne 
8.7)

19. Temos, porém, este 
tesouro em [cântaros] de 
barro, para que a 
excelência do poder seja 
de Deus e não de nós. 
(2Cor 4:7)

21. Quanto ao mais, 
irmãos, [significa 'Deus o 
acompanhe]! (2Cor 
13:11)

22. Vindo a soberba, virá 
também a [ofensa] [Pv 
11.2].

23. No terceiro dia, que 
era [?] de nascimento de 
Faraó, deu este um 
banquete a todos os seus 
servos. (Gên 40:20)

Vertical

1. Fala o Poderoso, o 
Senhor Deus,  e chama a 
terra desde o Levante até 
ao [ocaso.]. (Sal 50:1)

2. O mundo dos mortos, 
também traduzido por 
"inferno" e "sepultura".

3. O Senhor guardará a 
tua saída e a tua [?],  
desde agora e para 
sempre. (Sal 121:8)

4. esperança na 
[inconstância] da riqueza 
[1Tm 6.17].

5. Acaso, quem usa de 
censuras contenderá com 
o Todo-Poderoso?  Quem 
assim [repreende; 
questiona] a Deus que 
responda. (Jó 40:2)

6. Declarou-lhe Jesus: Eu 
tenho falado francamente 
ao mundo [instruí] 
continuamente tanto nas 
sinagogas como no 
templo, onde todos os 
judeus se reúnem, e nada 
disse em oculto. (João 
18:20)

7. Habitou Abrão na terra 
de Canaã; e Ló, nas 
cidades da campina e ia 
armando as suas 
[barracas] até Sodoma. 
(Gên 13:12)

13. Mas o nobre projeta 
coisas nobres e na sua 

[excelência, dignidade] 
perseverará. (Is 32:8)

14. Gêneros alimentícios; 
comestíveis, mantimentos

15. 1Cor 7:8 E aos 
solteiros e viúvos digo 
que lhes seria bom se 
permanecessem no 
[Modo de ser] em que 
também eu vivo.

16. E, passando um 
[período ou intervalo de 
tempo:] quase de três 
horas, entrou também sua 
mulher, não sabendo o 
que havia acontecido. (At 
5:7)

18. Sétimo mês no 
calendário judaico.

20. Assim chamavam os 
amorreus ao monte 
Hermom [Dt 3.9].


