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Horizontal

7. O que [PLANTAR] a 
perversidade segará 
males; e a vara da sua 
indignação falhará. (Pv 
22:8)

8. Nascido na iduméia 
(forma grega de Edom). 
(Mc 3.8)

9. Do [CHÃO] fez o 
Senhor Deus brotar 
toda sorte de árvores 
agradáveis à vista e 
boas para alimento... 
(Gn 2:9)

10. Quando iam 
passando pelas cidades, 
entregavam aos irmãos, 
para serem observadas, 
as 
[DETERMINAÇÕES] 
que haviam sido 
tomadas pelos 
apóstolos e anciãos em 
Jerusalém. (At 16.10)

11. A 
[IMODERAÇÃO], e o 
vinho, e o mosto tiram 
o entendimento. (Os 
4.9)

13. Missionária 

fundadora da 
Associação Dohnavur 
na Índia. Escreveu 35 
livros.

16. Alçai uma 
[ESTANDARTE] sobre 
o monte escalvado; 
levantai a voz para eles; 
acenai-lhes com a mão, 
para que entrem pelas 
portas dos príncipes. (Is 
'3.2)

17. (ora, a mulher era 
grega, de origem [?]-
fenícia) e rogava-lhe 
que expulsasse de sua 
filha o demônio. (Mc 
7.26)

19.  Teólogo espanhol e 
católico-romano, 
fundador da Sociedade 
de Jesus (1491-1556).

20. Pois com uma só 
[OFERENDA] tem 
aperfeiçoado para 
sempre os que estão 
sendo santificados. (Hb 
10.14)

Vertical

1. Pela preguiça se 
enfraquece o [FACE 
SUPERIOR INTERNA 
DUM APOSENTO], e 
pela frouxidão das 
mãos a casa tem 
goteiras. (Ecl 10:18)

2. Como água fria para 
o sedento,  tais são as 
boas-novas vindas de 
um país [DISTANTE]. 
(Pv 25:25)

3. Ordenar de antemão. 
(At 4.28)

4. Que tiveram os 
prepúcios retirados. (Gn 
17.27)

5. Adoniram [?]; 
Missionário norte-
americano, nascido em 
Massachussts em 1788; 
estabeleceu seu 
ministério em Burma, 
fazendo a tradução do 
Novo Testamento para 
o birmanês.

6. Ai dos que se 
levantam pela manhã e 
seguem a [VICIO DA 
EMBRIAGUEZ] e 

continuam até alta 
noite, até que o vinho 
os esquenta! (Is 5:11)

12. Aquele que nomeia.

14. Ribeiro que corria 
entre Jerusalém e o 
monte das Oliveiras. (Jo 
18.1)

15. Mas Deus se 
afastou, e os abandonou 
ao culto das [TROPA] 
do céu, como está 
escrito no livro dos 
profetas (...) (At 7.42)

18. (...) Varões irmãos, 
não havendo eu feito 
nada contra o povo, ou 
contra os 
[CERIMÔNIA]s 
paternos, vim contudo 
preso desde Jerusalém, 
entregue nas mãos dos 
romanos. (At 28.17)


