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Horizontal

1. Saindo pela terceira 
hora, viu, na praça, outros 
que estavam [ociosos]. 
(Mat 20:3)

8. Apalpamos as 
[vedações externas e 
internas de uma 
construção] como cegos, 
sim, como os que não têm 
olhos, andamos 
apalpando (Is 59:10)

9. Sai depressa para as 
ruas e [ruas estreitas e 
curtas, geralmente 
fechadas num extremo] da 
cidade e traze para aqui os 
pobres, os aleijados, os 
cegos e os coxos. (Lc 
14:21)

10. Os [construtores], 
cada um trazia a sua 
espada à cinta, e assim 
edificavam; o que tocava 
a trombeta estava junto de 
mim. (Nm 4:18)

12. Ora, aconteceu 
atravessar Jesus, em dia 
de sábado, as [campos de 
cereais], e os discípulos, 
ao passarem, colhiam 
espigas. (Mar 2:23)

14. Estes vos serão 
imundos entre o [grande 

quantidade] de criaturas 
que povoam a terra: a 
doninha, o rato, o lagarto, 
segundo a sua espécie. 
(Lv 11:29)

17. Visto que alguns deles 
se mostravam 
[endurecidos] e 
descrentes... (At 19:9)

21. Maldito aquele que 
fizer o cego [?] o caminho. 
(Dt 27.18)

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

23. Reino que Jesus veio 
estabelecer na terra, o 
qual ele disse que se 
encontrava no próprio 
interior de seus 
discípulos.

Vertical

1. Não escondas o rosto 
ao teu servo, pois estou 
atribulado;  responde-me 
[rapidamente]. (Sl 69:17)

2. Nome primitivo da 
mulher de Abraão (Gn 
11.19)

3. Na [?] de Moisés, se 
assentaram os escribas e 
os fariseus. (Mt 23:2)

4. Quando acabou de 
falar, disse a Simão: Faze-
te ao largo, e lançai as 
vossas redes para 
[apanhar peixes]. (Lc 5:4)

5. Se aquilo que roubou 
for achado vivo em seu 
poder, seja boi, jumento 
ou ovelha, pagará o [duas 
vezes]. (Êx 22:4)

6. Tenho uma palavra 
[sigilosa] a dizer-te, ó rei. 
(Jz 3:19)

7. Cidade da Babilônia, 
que se tornou a capital do 
Império Persa (Et 3.15; Dn 
8.2)

11. São estes os que 
promovem divisões, [que 
se deixam levar pelos 
sentidos, principalmente 
os prazerosos], que não 
têm o Espírito. (Jd 19)

13. E não é de 
[experimentar sentimento 
de espanto], porque o 
próprio Satanás se 
transforma em anjo de luz. 
(2Co 11:14)

15. Foi valente caçador 
diante do Senhor. (Gn 
10.9)

16. O novilho [?] foi 
morto para o filho 
pródigo. (Lc 15.23)

18. Lugar da derrota de 
Ogue pelos israelitas. (Dt 
1.4)

19. Até quando te 
demorarás em ordenar ao 
povo que [cesse] de 
perseguir a seus irmãos? 
(2Sm 2:26)

20. Irmã que servia a 
igreja em Cencréia, e a 
quem Paulo se referiu nas 
palavras finais de sua 
epístola aos Romanos. 
(Rm 16:1)


