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Horizontal
1. Décimo-segundo mês
judaico.
3. Todos os dias do aflito
são maus, mas a alegria
do coração é [refeição
festiva] contínuo. (Pv
15:15)
9. Abreviatura do livro
bíblico que está entre os
livros de Joel e Obadias.
10. Descendentes de Hete
1, que dominaram a Àsia
Menor de 1900 a 1200 a.C.
(Jz 1.26).
11. Abreviatura do livro
bìblico que se encontra
entre os livros de Juízes e
1 Samuel.
14. Escocês, educador
missionário na Índia,
inovador por converter
muitos membros da elite..
15. [Enxergais], então,
que o homem é justificado
pelas obras e não somente
pela fé. (Tg 2:24)
16. O Espírito do Senhor
é sobre mim, pois que me
[investiu de autoridade]
para evangelizar os
pobres (...) (Lc 4:18)
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20. Ministério estudantil
mundial evangelístico.

Israel andasse nos meus
caminhos! (Sl 81:13)

21. O homem é [?] e a ele
tornará, segundo a
palavra que Deus falou
para Adão em Gn 3:19.

4. Então, saiu do
santuário, que se encontra
no céu, outro anjo, tendo
ele mesmo também uma
foice [cortante]. (Ap
14:17)

22. Pode, acaso, o etíope
mudar a sua pele ou o
leopardo, as suas
[nódoas]? Então, poderíeis
fazer o bem, estando
acostumados a fazer o
mal. (Jr 13:23)
23. Àquele lugar chamou
Jacó Peniel, pois disse:
[Enxerguei] a Deus face a
face, e a minha vida foi
salva. (Gn 32:20)

5. Com quatro lados
iguais, tal como a Nova
Jerusalém que é descrita
em Ap 21:16.
6. Abreviatura do livro
bíblico que se encontra
entre os livros de
Provérbios e Cântico dos
Cânticos.

26. Então, tomaram a
túnica de José, mataram
um bode e a
[umedeceram] no sangue.
(Gn 37:31)

7. O tabernáculo no
deserto tinha dez cortinas
de [tecido usado
especialmente para
decoração] azul, púrpura e
carmesim. (Êx 26:1)

27. Devemos ter fé como
um [?] de mostarda (Mt
17.20)

8. Cidade onde havia
muralhas defensivas. (Lv
25:29)

Vertical
1. [?] ajudou a levar a arca
até Jerusalém (1Cr 15.6)
2. [Interjeição]! Se o meu
povo me escutasse, se

12. Tomando vulto a
[algazarra], temendo o
comandante que fosse
Paulo espedaçado por
eles, mandou descer a
guarda para que o
retirassem dali e o
levassem para a fortaleza.

(At 23:10)
13. Dente molar.
17. Agrave-se o serviço
sobre estes homens, para
que se [atarefem] nele e
não confiem em palavras
de mentira. (Êx 5:9)
18. Madeira forte e
durável usada nos varais
para carregar a arca da
aliança. (Êx 25:13)
19. Eu lhes assobiarei e os
ajuntarei, porque os tenho
[adquirido de novo,
resgatado]; multiplicar-seão como antes se tinham
multiplicado. (Zc 10:8)
24. Abreviatura do livro
bíblico que está entre os
livros de 2 Coríntios e
Efésios
25. Abreviatura de um
dos livros bíblicos que
ficam entre 2 Reis e
Esdras.

