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Horizontal
1. Guardai-vos de exercer
a vossa justiça diante dos
homens, com o fim de
serdes vistos por eles;
doutra sorte, não tereis
galardão junto de vosso
Pai [que está no céu]. (Mt
6:1)
5. Filhas de reis se
encontram entre as tuas
[?] de honra; à tua direita
está a rainha adornada de
ouro finíssimo de Ofir. (Sl
45:9)
8. O [insurgente] não
busca senão o mal; por
isso, mensageiro cruel se
enviará contra ele. (Pr
17:11)
9. Disse também Deus:
Povoem-se as águas de
enxames de [?] viventes; e
voem as aves sobre a
terra, sob o firmamento
dos céus. (Gn 1:20)
10. O rei de [?] juntou-se
a Jabim, rei de Hazor. (Js
11,12)
11. Pai de Jerias, que
prendeu Jeremias. (Jr
37.13)
13. Mulher que foi

ressuscitada por Pedro.
(At 9.36-41)

crereis, quando vos for
contada. (Hab 1:5)

16. Prestar culto, honra e
reverência a Deus.

15. Filho de Bela, rei de
Edom, que reinou no lugar
de seu pai. (Gn 36:33)

Vertical

18. Não-Meu-Povo. (Os
1.9-10)

17. Porque Deus não nos
tem dado espírito de
[pusilanimidade], mas de
poder de amor e de
moderação. (2Tm 1:7)
18. Então, os reduzi a pó
ao [capricho] do vento,
lancei-os fora como a lama
das ruas. (Lv 18:42)
20. Perfume agradável
usado para embalsamar.
(Mc 16.1)
21. Eu disse: Em pleno
vigor de meus dias, hei de
entrar nas portas do além;
[espoliado] estou do resto
dos meus anos. (Is 38:10)
22. Pesada é a pedra, e a
[parte constituinte dos
solos ] é uma carga; mas a
ira do insensato é mais
pesada do que uma e
outra. (Pv 27:3)
23. Vede entre as nações,
olhai, maravilhai-vos e
desvanecei, porque
[executo], em vossos dias,
obra tal, que vós não

1. No vocabulário cristão,
o amor que move a
vontade à busca efetiva
do bem de outrem.
2. Mas prove cada um o
seu [esforço] e, então, terá
motivo de gloriar-se
unicamente em si e não em
outro. (Gal 6:4)
3. Pastor com programa
no sábado, na televisão.
4. Cidade moabita dada a
Rúbem (Nm 32.3)
5. Depois, passava o
limite até ao lado de BeteHogla, para o norte, para
terminar na baía do mar
Salgado, na [foz] do
Jordão. (Jos 18:19)
6. Chifrada.
7. O bom [bom senso] te
guardará, e a inteligência
te conservará. (Pv 2:11)
12. o [sedento] que sonha
que está a beber. (Is 29.8)
14. Poço cavado por
Isaque. (Gn 26.22)

19. Então, correu célere a
[celebridade] de Jesus em
todas as direções, por
toda a circunvizinhança
da Galiléia. (Mc 1:28)

