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Horizontal

CONSUMO]. (Rm 8:36)

1. E era a [SEXTA-FEIRA
DIA EM QUE OS
JUDEUS SE
PREPARAVAM PARA
CELEBRAR O SÁBADO]
pascal, cerca da hora sexta;
e disse aos judeus: Eis aqui
o vosso rei. (Jo 19:14)

12. (...) estando
[SABEDOR] do teu amor e
da fé que tens para com o
Senhor Jesus e todos os
santos. (Fl 5)

6. Os povos serão
queimados como se queima
a [SUBSTÂNCIA
BRANCA OBTIDA PELA
CALCINAÇÃO DO
CARBONATO DE
CÁLCIO]; como espinhos
cortados, arderão no fogo.
(Is 33:12)
8. Era de madeira e
revestida de ouro; nela
eram guardadas as duas
placas de pedra em que
estavam escritos os dez
mandamentos. (Êx 25.1022; Hb 9.4-5).
9. Décima-sexta letra do
alfabeto hebraico.
10. Como está escrito: Por
amor de ti, somos
entregues à morte o dia
todo, fomos considerados
como ovelhas para o
[LUGAR ONDE SE
ABATEM ANIMAIS
DESTINADOS AO

13. Assim como foi a tua
vida, hoje, de muita
[CONSIDERAÇÃO] aos
meus olhos, assim também
seja a minha aos olhos do
Senhor, e ele me livre de
toda tribulação. (1Sm
18:30)
15. Natural da capital da
Síria (1Rs 15.18; At 9.125).
16. Então, todas as árvores
disseram ao espinheiro:
Vem tu e reina sobre
[PRON. PESS.;
PRIMEIRA PESSOA DO
PLURAL]. (Jz 9:14)
18. Missionário norteamericano para a NovaGuiné, autor do livro "O
Tótem da Paz".
20. Que está com saúde.
21. Mas considerai isto: se
o pai de família soubesse a
que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que
fosse [ABERTA COM
VIOLÊNCIA] a sua casa.

(Mt 24:43)
Vertical
1. (...) A [LUGAR
PÚBLICO, LARGO,
CERCADO DE
EDIFICAÇÕES] da cidade
é de ouro puro, como vidro
transparente. (Ap 21:21)
2. O primeiro, na época de
Jesus, foi feito quando
Quirino era governador da
Síria (Lc 2.2)
3. Homossexuais. (1Tm
1:10)
4. Tesoureiro da cidade de
Corinto; ajudante de Paulo.
(Rm 16:23)
5. Juiz e sumo sacerdote
que não soube educar seus
filhos e por isso teve sérios
problemas (1Sm 1—4; 1Rs
2.27,35).
6. Seguidor do sábio chinês
Confúcio.
7. O dia da [?] era o
primeiro dia de cada mês
para os hebreus.
11. Pelo mar foi o teu
caminho; as tuas veredas,
pelas grandes águas; e não
se [ENCONTRAM] os teus
vestígios. (Sl 77:19)

12. Deus determinou seis
[?] de refúgio, para que
nelas se acolhesse alguém
que viesse a matar uma
pessoa involuntariamente.
(Nm 35:13-15)
14. [SUPERIOR A TUDO
O MAIS] é o pobre que
anda na sua integridade do
que o perverso de lábios e
tolo. (Pv 19:1)
17. Mar 14:44 Ora, o
traidor tinha-lhes dado esta
[GESTO OU SINAL
COMBINADO]: Aquele a
quem eu beijar, é esse;
prendei-o e levai-o com
segurança. (Mc 14:44)
19. Porque não passa de
um momento a sua
[INDIGNAÇÃO] [Sl 30:5].

