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Horizontal
1. Porque a lei suscita a
ira; mas onde não há lei,
também não há
[DESOBEDIÊNCIA]. (Rm
4:15)
7. E o siclo será de vinte
geras; vinte siclos, mais
vinte e cinco siclos, mais
quinze siclos vos servirão
de um [MINA; IGUAL À
571,2]. (Ez 45:12)
8. Irmãos, cumpre-nos dar
sempre graças a Deus no
tocante a vós outros, como
é justo, pois a vossa fé
cresce sobremaneira, e o
vosso [RECÍPROCO] amor
de uns para com os outros
vai aumentando. (2Tes 1:3)
10. Rei da Assíria, também
chamado de OSNAPAR,
que deportou estrangeiros
para Samaria (Ed 4.10).
Reinou de 668 a 630 a.C.
12. Quem é que tem direito
sobre a massa, para do
mesmo barro fazer um vaso
para honra e outro, para
desonra? (Ver Rm 9.21)
13. Sendo, pois, geração de
Deus, não devemos
[IMAGINAR] que a
divindade é semelhante ao
ouro, à prata ou à pedra,

trabalhados pela arte e
imaginação do homem. (At
17:29)
16. Porque o amor do
dinheiro é raiz de todos os
males; e alguns, nessa
cobiça, se desviaram da fé
e a si mesmos se
[MALTRATARAM] com
muitas dores. (1Tm 6:10)
19. Têm peçonha
semelhante à peçonha da
serpente; são como a
víbora [QUE NÃO OUVE],
que tapa os ouvidos (Sal
58:3-4)
20. Ninguém, depois de
acender uma candeia, a põe
em lugar escondido, nem
debaixo do alqueire, mas
no [SUPORTE VERTICAL
ONDE SE PÕE UM
CANDEEIRO], a fim de
que os que entram vejam a
luz. (Lc 11:33)
21. Porque o Senhor
responde aos necessitados
e não despreza os seus
[CATIVOS]. (Sl 69:13)
Vertical
1. Pela fé, atravessaram o
mar Vermelho como por
terra seca; tentando-o os
egípcios, foram

[ENGOLIDOS] de todo.
(Hb 11:29)
2. Qual de vós, por ansioso
que esteja, pode
[ADICIONAR] um côvado
ao curso da sua vida? (Mt
6:27)
3. Impregnar. (Sl 123:4)
4. Ranger. (Mc 9:18)
5. Benjamita que insultou
Davi, quando ele fugia de
seu filho Absalão. [2Sm
16.5-14].
6. Ele e seus filhos foram
os únicos sobreviventes do
dilúvio que Deus enviou
sobre toda a terra. (Gn 6,9)
9. Não, filhos meus, porque
não é boa fama esta que
ouço; estais fazendo
[DESOBEDECER] o povo
do Senhor. (1Sm 2:24)
11. Todos os príncipes do
mar descerão dos seus
tronos, tirarão de si os seus
mantos e despirão as suas
vestes bordadas; de
[TREMEDEIRAS] se
vestirão (...) (Ez 26:16)
14. Deste modo, fez os dez
suportes; todos tinham a
mesma fundição, o mesmo
tamanho e o mesmo [TIPO
DE CORTE FEITO NA

MADEIRA]. (1Rs 7:37)
15. Os néscios são mortos
por seu [AFASTAMENTO
DA DIREÇÃO NORMAL],
e aos loucos a sua
impressão de bem-estar os
leva à perdição. (Pv 1:32)
17. Aser, o seu pão será
abundante e ele motivará
delícias [DIGNAS DE
REIS]. (Gn 49:20)
18. Rei de Judá,
reformador religioso (1Rs
15.9-24).

