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Horizontal
1. Neste porto da Itália
Paulo ficou sete dias na
casa de alguns irmãos,
quando de sua viagem
para Roma. (At 28:13)
5. Tu ordenaste os teus
mandamentos, para
que os cumpramos à
[pé da letra]. (Sl
119:4)
8. Não tendes limites
em nós; mas estais
limitados em vossos
próprios afetos. (2Co
6:12)
9. Vontade de Deus
revelada aos seres
humanos em palavras,
julgamentos, preceitos,
atos, etc.
10. Is 50:7 Porque o
Senhor Deus me
ajudou, pelo que não me
senti envergonhado; por
isso, fiz o meu rosto
como um [fragmento
de rocha dura] e sei
que não serei
envergonhado. (Is
50:10)
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12. Aquilo que
representa uma
realidade.
13. Então, novamente
lhe pôs as mãos nos
olhos, e ele, passando a
ver claramente, ficou
[restaurado]; e tudo
distinguia de modo
perfeito. (Mc 8:25)
15. Também muitos
dos que haviam
praticado artes [de
bruxaria], reunindo os
seus livros, os
queimaram diante de
todos. (At 19:19)
17. Palavra aramaica,
significa "dividido" (Dn
5.28)
19. Título de Deus (Ml
1.14)
20. Disse o rei a
Daniel: Certamente, o
vosso Deus é o Deus
dos deuses, e o Senhor
dos reis, e o
[desvelador] de
mistérios. (Dn 2:47)
22. E isto aconteceu
para se cumprir a

Escritura: Nenhum dos
seus [? ] será quebrado.
(Jo 19:36)
23. Pecar contra Deus
deliberadamente é (?)
(Jr 29.23).

7. corajoso
11. Os filhos de Israel
se acamparão junto ao
seu estandarte, segundo
as [divisas] da casa de
seus pais. (Nm 2:2)
13. O que Judas sentiu,
Vertical
depois de trair Jesus
1. Esaú, o irmão de
(Mt 27.3)
Jacó, ao contrário deste 14.
Chegada a tarde,
era todo coberto de...
trouxeram-lhe muitos
(Gn 25:25)
endemoninhados; e ele
2. Altura de um som
meramente com a
3. Mas graças a Deus
palavra [expulsou] os
porque, [antigamente], espíritos e curou todos
escravos do pecado,
os que estavam
contudo, viestes a
doentes. (Mt 8:16)
obedecer de coração à 16. Moisés clamou ao
forma de doutrina a que Senhor, dizendo: Ó
fostes entregues. (Rm
Deus, rogo-te que a
6:17)
[tornes saudável].
4. Porque é
(Nm 12:13)
[imprescindivel] que
18. O anjo do Senhor
o bispo seja
apareceu á Moisés no
irrepreensível (Tt 1.7)
meio da [?] (Êx 3.2)
5. Ou Rezim, rei sírio
21. Outorgou.
que lutou contra Judá
(2Rs 16).
6. Cantar louvores à
Deus, como Davi (Jz
5.3)

