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Horizontal

1. Missionária 
fundadora da Associação 
Dohnavur na Índia. 
Escreveu 35 livros.

7. Companheiro e 
ajudante de Bezalel, no 
trabalho artístico do 
Tabernáculo e das vestes 
sacerdotais (Êx 31:111)

9. Praticavam-na os 
sábios e encantadores do 
Egito. (Êx 7:11)

10. Abreviatura do título 
da Bíblia que se refere 
aos livros bíblicos mais 
antigos.

11. Assim, queimarás 
todo o carneiro sobre o 
altar; é um [OFERTA 
DE ANIMAL 
COMPLETAMENTE 
QUEIMADO] para o 
Senhor, cheiro suave,  
uma oferta queimada ao 
Senhor. (Êx 29:18)

13. Ou Aijalom; vale 
onde a lua se deteve (Js 
10.12)

14. Cristão que junto 
com Priscila, sua esposa, 
cooperou com Paulo (At 
18.2,18,26; Rm 16.3-4; 

2Tm 4.19).

17. Moradores da capital 
da Ática, a qual Paulo 
visitou em sua segunda 
viagem missionário, 
tendo discursado em seu 
tribunal, o Areópago. 
(At 17:15-34)

19. Abreviatura do livro 
bíblico de um dos 
profetas menores que 
está entre os livros de 
Joel e Obadias.

22. Como Davi, de 
cabelos louro-
avermelhados. (1Sm 
16.12)

23. Nome de Cristo, 
significa "Deus 
Conosco". (Mt 1.23)

24. Título de 13 salmos. 
(Sl 42)

Vertical

1. Uma província 
romana a qual, 
juntamente com a 
Macedônia, formava a 
Grécia (At 19.21)

2. Faculdade americana 
onde estudou David 
Brainerd (1718-1747), 
missionário para os 

ameríndios.

3. O dente foi chamado 
por este nome. (Ec 12.3)

4. Peça curva da roda 
dos carros. (1Rs 7.33)

5. Presta-nos auxílio na 
[ANSIEDADE],  pois 
vão é o socorro do 
homem. (Sl 60:11)

6. O dia da [?] era o 
primeiro dia de cada 
mês para os hebreus.

8. Cidade para a qual 
Filipe foi arrebatado (At 
8.39-40)

12. ...porque tinham 
[OBJETOS 
NECESSÁRIOS PARA 
CONSTRUIR] bastante 
para toda a obra que 
havia de fazer-se, e 
ainda sobejava. (Êx 
36:7)

13. Cabos ou correntes 
que prendem o navio a 
âncora. At 27:40 
Levantando as âncoras, 
deixaram-no ir ao mar, 
largando também as 
[CABOS OU 
CORRENTES QUE 
PRENDEM O NAVIO 
À ÂNCORA] do leme; 

e, alçando a vela maior 
ao vento, dirigiram-se 
para a praia. (At 27:40)

15. Porque tu, Senhor, 
livraste a minha alma da 
morte, os meus olhos 
das lágrimas e os meus 
pés da [CAÍDA]. (Sl 
116:8)

16. Oásis na costa oeste 
do mar Morto, no 
território de Judá, 
próximo ao qual haviam 
plantações de uvas. 
(1Sm 24.1; Ct 1.14).

18. Não repreendas ao 
homem [VELHO]; 
antes, exorta-o como a 
pai; aos moços, como a 
irmãos... (1Tm 5:1)

20. Contareis para vós 
outros desde o dia 
imediato ao sábado, 
desde o dia em que 
trouxerdes o [FEIXE 
PEQUENO] da oferta 
movida; sete semanas 
inteiras serão.(Lv 23:15)

21. Pedra preciosa de 
cor vermelha. (Is 54.12)


