1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16
18

17
19

22

24

Horizontal
1. Cobiçais e nada tendes;
[assassinais], e invejais, e
nada podeis obter; viveis
a lutar e a fazer guerras.
(Tg 4:2)
4. Pedro e Tiago
trabalhavam nos seus [?]
(Lc 5.2-10)
9. Fenice era um porto de
Creta, o qual olhava para
o nordeste e para o [?].
(Atos 27:12)
10. Teimam no mau
propósito; falam em
secretamente [preparar]
ciladas; dizem: Quem nos
verá? (Sl 64:5)
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quem neles é digno; e aí
ficai até vos retirardes.
(Mt 10:11)
20. Eis o que eu vi: boa e
bela coisa é comer e beber
e [desfrutar] cada um do
bem de todo o seu
trabalho (Ec 5:18)
22. A carne que [ter
contato com] alguma coisa
imunda não se comerá (Lv
7:19)
23. Forçar; coagir;
tiranizar.

11. O primeiro dos filhos
de Corá. (Êx 6:24)

24. Uma das aves
consideradas impuras
para a alimentação do
povo hebreu. Ave de
rapina cuja cabeça não
tem penas. (Is 34.15)

12. ...e me transportou, em
espírito, até a uma grande
e [alta] montanha e me
mostrou a santa cidade,
Jerusalém (Apoc 21:10)

25. Porque vós, irmãos,
sabeis, pessoalmente, que
a nossa [permanência]
entre vós não se tornou
infrutífera (1Ts 2:1)

13. Irmãos, se alguém for
surpreendido nalguma
falta, vós, que sois [que
vivem no espírito], corrigio com espírito de
brandura. (Gl 6:1)
18. E, em qualquer cidade
ou povoado em que
entrardes, [perguntai]

Vertical
1. Insetos dípteros; uma
das sete pragas que Deus
enviou contra o Egito (Êx
8:24)
2. Ora, Israel amava mais a
José que a [o número
completo de algo] os seus

filhos, porque era filho da
sua velhice; e fez-lhe uma
túnica talar de mangas
compridas. (Gn 37:3)
3. Pois o seu Deus assim
o [orienta] devidamente e
o ensina. (Is 28:26)
5. Era marido de Jezabel
(1Rs 16.28-22.40).
6. [Lutei] o bom combate,
completei a carreira,
guardei a fé. (2Tim 4:7)
7. Agora, pois, ó Israel,
que é que o Senhor requer
de ti? Não é que temas o
Senhor, teu Deus, e andes
em todos os seus
caminhos, e o ames, e
[atendas] ao Senhor, teu
Deus, de todo o teu
coração e de toda a tua
alma (Dt 10:12)
8. Monges ou freiras
pertencentes à uma ordem
fundada por São
Benedito.

espíritos. (At 23:6-8)
15. Aconselho-te que de
mim compres ouro
refinado pelo fogo para te
enriqueceres, vestiduras
brancas para te vestires, a
fim de que não seja
manifesta a vergonha da
tua nudez, e colírio para
[friccionares de leve] os
olhos, a fim de que vejas.
(Ap 3:18)
16. Cidade da Licaônia,
onde Paulo encontrou
Timóteo (At 14.6-21; 16.12).
17. Pois jurei que as
águas de Noé não mais
inundariam a terra, e assim
jurei que não mais me
[encolerizaria] contra ti,
nem te repreenderia. (Is
54:9)
19. Grandemente se
regozijará o pai do justo,
e quem [der o ser] a um
sábio nele se alegrará.
(Prov 23:24)

14. Membro de um
pequeno mas poderoso
21. Cada um [escarnece]
grupo religioso dos
do seu próximo, e não
judeus que baseavam os
falam a verdade (Jr 9:5)
seus ensinamentos
principalmente no
Pentateuco. Negavam a
ressurreição, o juízo final e
a existência de anjos e

