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Horizontal

1. Estes mostram a [regra 
de conduta] da lei gravada 
no seu coração, 
testemunhando-lhes 
também a consciência e os 
seus pensamentos. (Rm 
2:15)

4. Porventura, são todos 
apóstolos? Ou, todos 
profetas? São todos 
[homens que ensinam]? 
Ou, operadores de 
milagres? (1Co 12:29)

8. Então, lhes disse: Do 
[que come] saiu comida, e 
do forte saiu doçura. E, em 
três dias, não puderam 
decifrar o enigma. (Jz 
14:14)

9. Midianita que acolheu 
Moisés. (Êx 2.21)

10. Cidade egípcia, 
também chamada de 
Heliópolis. (Gn 41.45)

11. 1Cor 15:15e somos 
tidos por falsas 
testemunhas de Deus, 
porque temos [afirmado] 
contra Deus que ele 
ressuscitou a Cristo, ao 
qual ele não ressuscitou, 
se é certo que os mortos 
não ressuscitam. (1Co 

15:15)

13. Mulher da cidade de 
Jope; Pedro a ressuscitou. 
(At 9.36-41)

14. Espécie de porco 
selvagem. (Sl 80.13)

17. Porque temos de 
morrer e somos como 
águas [entornadas] na 
terra que já não se podem 
juntar (2Sm 14:14)

19. A sua [instrumento 
largo e chato, de madeira, 
ferro, etc., com rebordos 
laterais e provido de um 
cabo, usado para cavar o 
solo], ele a tem na mão, 
para limpar completamente 
a sua eira e recolher o 
trigo no seu celeiro; 
porém queimará a palha 
em fogo inextinguível. (Lc 
3:17)

21. Melhor é a sabedoria 
do que as [instrumentos 
de defesa e ataque] de 
guerra, mas um só 
pecador destrói muitas 
coisas boas. (Ec 9:18)

22. Beer [?], Poço Onde 
Agar viu o anjo. (Gn 
16.14)

23. Natural de um povo 

que acabou com o reino 
hebreu do norte, tomando 
sua capital, Samaria. (2Rs 
17:6)

24. O sol conhece a hora 
do seu [?]. (Sl 104:19)

Vertical

1. Pois um ourives, 
chamado Demétrio, que 
fazia, de prata, [?] e que 
dava muito lucro aos 
artífices. (At 19:24)

2. passaram para o outro 
lado, [?] a Cafarnaum [Jo 
6.17].

3. Disse-me também o 
Senhor: Toma uma [pedra 
cinzenta] grande e escreve 
nela de maneira inteligível: 
Rápido-Despojo-Presa-
Segura. (Is 8:1)

4. Vendo Jesus muita 
gente ao seu redor, 
ordenou que passassem 
para a outra [terreno que 
ladeia um curso de água 
ou que circunda um lago]. 
(Mt 18:18)

5. Mudou o Senhor a 
[sina] de Jó, quando este 
orava pelos seus amigos; 
e o Senhor deu-lhe o 

dobro de tudo o que antes 
possuíra. (Jó 42:10)

6. As águas [furtadas] são 
doces, e o pão comido às 
ocultas é agradável. (Pv 
9:17)

7. Título de 13 salmos. (Sl 
42)

12. Salvou os outros, a si 
mesmo não pode salvar-
se. É rei de Israel! Desça 
da cruz, e [acreditaremos] 
nele. (Mt 27:42)

15. Não seja o adorno da 
esposa: [conjunto de 
elementos materiais 
específicos de que se 
lança mão para mostrar 
poder] de vestuário [1Pe 
3.3].

16. Antigo magistrado 
provincial.

18. Outro nome para a 
Assíria.  (Nm 24.22)

20. Toda [?] forjada 
contra ti não prosperará. 
(Is 54.17)


