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Horizontal
1. [? ] ajudou a levar a
arca até Jerusalém
(1Cr 15.6)
4. Sumo sacerdote que
tomou parte no
julgamento de Jesus
(Mt 26.3,57)
9. Território a noroeste
de Damasco e que era
governado por Lisânias
quando João Batista
começou o seu
ministério (Lc 3.1).
10. Descer do jumento
(Gn 24:64)
11. E aos solteiros e
viúvos digo que lhes
seria bom se
[continuassem] no
estado em que também
eu vivo. (1Co 7:8)
12. Ano em que a terra
deveria descansar, após
ser preparada e
semeada durante seis
anos (Lev 25:5)
14. Assim também vós
[pelo lado de fora]
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pareceis justos aos
homens, mas, por
dentro, estais cheios de
hipocrisia e de
iniqüidade. (Mt 23:28)

Vertical
1. Quer dizer "pai" em
aramaico (Mc 14.36)
2. Juntar para somar
forças.

18. Rio divisor entre o
território dos israelitas e 3. Filha do Faraó, a
o dos moabitas (Dt
qual Moisés tomou por
2.24)
espôsa (Gn 41:45 )
19. Ó Deus, não te
cales; não te
emudeças, nem fiques
[inerte], ó Deus! (Sal
83:1)
21. Porém o rei
Ezequias e Isaías, o
profeta, filho de Amoz,
[rezaram] por causa
disso e clamaram ao
céu. (2Cr 32:20)
22. Que tem opiniões
ou doutrinas que
diferem das ortodoxas.

5. Era marido de
Jezabel (1Rs 16.2822.40).
6. Frades
7. Centro das
atividades missionárias
na Índia de William
Carey, o "Pai das
Missões Modernas."
8. O mesmo que
"coletoria" (Lc 5.27)
11. Acaso, não ouviste
que já há muito dispus
eu estas coisas, já
desde os dias remotos o
tinha [programado;
projetado]? (Is 37:26)
13. Paulo combateu o
bom [? ] (2Tm 4:7)

15. Deus não pode ser
tentado pelo mal e ele
mesmo a ninguém [? ].
(Tg 1:12)
16. [...] antes que se
[arrebente] o fio de
prata, e se despedace o
copo de ouro, (Ec 12:6)
17. Como chamou
Deus às trevas? (Gn
1:5)
20. Julgai entre vós
mesmos: é próprio que
a mulher [reze] a Deus
sem trazer o véu? (1Co
11:13)

