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Horizontal

1. Em Atos 8.26-40 
relata-se o batismo de 
um alto funcionário da 
rainha Candace da [?]

5. País localizado no 
norte da África, a oeste 
do Egito (At 2.10).

8. Os sábios serão 
envergonhados, 
[extremamente 
assustados] e presos; 
eis que rejeitaram a 
palavra do Senhor; que 
sabedoria é essa que 
eles têm? (Jer 8:9)

9. Juiz e sumo 
sacerdote que não soube 
educar seus filhos e por 
isso teve sérios 
problemas (1Sm 1—4; 
1Rs 2.27,35).

10. O Senhor [diminui 
os recursos] e 
enriquece;  abaixa e 
também exalta. (1Sam 
2:7)

12. Dito engraçado ou 
satírico.

13. Apoio que os velhos 
levam na mão (Zc 8.4)

15. Pois eis que eu crio 
novos céus e nova terra; 
e não haverá 
[recordação] das 
coisas passadas, jamais 
haverá memória delas. 
(Is 65:17)

16. Primeiro filho de 
Noé (Gn 5.32).

18. Missionária norte-
americana que serviu 
34 anos em Bombaim 
(Índia), no séc XIX.

20. Descer do jumento 
(Gn 24:64)

21. Cidade natal de 
Jeremias, que ficava no 
território da tribo de 
Benjamim. (Jr 1.1).

Vertical

1. Cidade situada perto 
de Eziom-Geber [Dt 
2.8]

2. [No mesmo 
instante], o homem se 
viu curado e, tomando o 

leito, pôs-se a andar. E 
aquele dia era sábado. 
(Jo 5:9)

3. Maldito aquele que 
[realizar mudança, 
alteração] o direito do 
estrangeiro, do órfão e 
da viúva. (Dt 27:19)

4. Herodes [?] governou 
a Palestina à partir de 
50 dC.

5. Bem-aventurado o 
povo que conhece os 
vivas de júbilo,  que 
anda, ó Senhor, na [?] 
da tua presença. (Sl 
89:15)

6. Nome dado ao bode 
que era enviado para o 
deserto durante a 
cerimônia do Dia do 
Perdão, mostrando que 
os pecados do povo 
tinham sido esquecidos 
e perdoados (Lv 16.5-
28).

7. Rei da Pérsia, que 
casou com Ester (Et 
2.1-18)

11. Peixes com [?] para 

nadar, podiam ser 
comidos (Lv 11.9)

12. Porque as armas da 
nossa [?] não são 
carnais, e sim 
poderosas em Deus, 
para destruir fortalezas, 
anulando nós sofismas 
(2Co 10:4)

14. Eis a história de 
Noé. Noé era homem 
justo e íntegro entre os 
seus contemporâneos; 
Noé [caminhava] com 
Deus. (Gn 6:9)

17. A [?] é o salário do 
pecado (Rm 6.23)

19. Monte situado em 
Edom, onde Arão foi 
enterrado (Nm 20.22).


