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Horizontal
1. E quão preciosos me
são, ó Deus, os teus
pensamentos! Quão
grande é a [?] deles! (Sl
139.17)
3. Meio que envolve os
seres vivos.
9. Ora, o [?] de Jesus
Cristo foi assim:
Estando Maria, sua mãe,
desposada com José,
antes de se ajuntarem,
ela se achou ter
concebido do Espírito
Santo. (Mt 1.18)
10. Abreviatura do
primeiro Evangelho.
12. Escocês, educador
missionário na Índia que
inventou o conceito de
misturar educação com
evangelismo. Inovador
por converter muitos
membros da elite.
13. Se tens alguma coisa
que [FALAR], respondeme; fala, porque desejo
justificar-te. (Jó 33.32)
14. Como maçãs de ouro
em salvas de [?], assim é
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a palavra dita a seu
tempo. (Pv 25:11)
18. Porquanto
determinou um dia em
que com justiça há de
julgar o mundo, Por
meio do varão que para
isso ordenou; e disso
tem dado certeza a
todos, [REVIVENDO]-o
dentre os mortos. (At
17.31)
19. Abreviatura do
último livro da Bíblia.
20. O que despreza a
palavra traz sobre si a
destruição; mas o que
teme o mandamento será
[PREMIADO]. (Pv
13.13)
22. As [VIAS
PÚBLICAS] estão
desoladas, cessam os que
passam pelas veredas;
alianças se rompem,
testemunhas se
desprezam, e não se faz
caso dos homens. (Is
33:8)

23. Cidade da Babilônia
que ficava às margens
do rio de mesmo nome.
(Ed 8.15-31).
Vertical
1. Juiz de Israel que veio
de depois de Eúde, e
matou seiscentos
homens dos filisteus
com uma aguilhada de
boi. (Jz 3.31)
2. Inexplicável,
enigmático.
4. Duas mulheres
estarão juntas
[TRITURANDO]; uma
será tomada, e a outra
será deixada. (Lc 17.35)
5. ...como José havia
[AJUIZADO O
SENTIDO]. (Gn 40:22)
6. Antigo nome da
cidade de Tebas, no
Egito.
7. O tabernáculo farás
de dez cortinas de linho
fino torcido, e de
[TECIDO USADO
PARA DECORAÇÃO]
azul, púrpura, e

carmesim. (Êx 26:1)
8. Cidade onde havia
muralhas defensivas.
(Lv 25:29)
11. E foram dadas à
mulher as duas asas da
grande águia, para que
voasse para o deserto, ao
seu lugar, onde é
[MANTIDA] por um
tempo, e tempos, e
metade de um tempo,
fora da vista da serpente.
(Ap 12.14)
15. Pequena ilha da
costa da Fenícia (Ez
27.8-11).
16. Pelo seu sopro Deus
[ILUMINA] os céus (Jó
26.13).
17. Teólogo espanhol e
católico-romano,
fundador da Sociedade
de Jesus (1491-1556).
21. Abreviatura do título
da Bíblia que se refere
aos livros bíblicos mais
antigos.

