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Horizontal

1. Escocês, educador 
missionário na Índia que 
inventou o conceito de 
misturar educação com 
evangelismo.

8. Na casa de meu Pai há 
muitas [habitações]. Se 
assim não fora, eu vo-lo 
teria dito. Pois vou 
preparar-vos lugar. (Jo 
14:2)

9. ...e à irmã Áfia, e a 
Arquipo, nosso 
companheiro de 
[batalhas], e à igreja que 
está em tua casa... (Fm 2)

10. Abreviatura do 
Penúltimo livro do Velho 
Testamento.

11. ...dizendo que a Acaia 
está preparada desde o 
ano passado; e o vosso 
zelo tem [encorajado] a 
muitíssimos. (2Co 9:2)

13. Judas entregou Jesus 
para os sacerdotes em 
troca de 30 [?] de prata. 
(Mt 26:14-15)

14. Pequena ilha da costa 
da Fenícia (Ez 27.8,11).

18. Jerusalém pecou 

gravemente;  por isso, se 
tornou [asquerosa]... (Lm 
1:8)

20. Àquele lugar chamou 
Jacó Peniel, pois disse: 
[Enxerguei] a Deus face a 
face, e a minha vida foi 
salva. (Gn 32:20)

22. Falava ele ainda, e eis 
que chegou Judas, um 
dos doze, e, com ele, 
grande [multidão 
desordenada] com 
espadas e porretes... (Mt 
26:47)

23. Porquanto, havendo 
entre vós ciúmes e 
contendas, não é assim 
que sois [sensuais, 
lascivos, concupiscentes] 
e andais segundo o 
homem? (1Co 3:3)

24. Que tem muitas cores.

Vertical

1. Depósito de 
mercadorias. (2Cr 11:11)

2. A Festa  dos 
Tabernáculos guardarás 
sete dias, quando 
colheres da tua [área de 
terra onde se secam e 
malham cereais] e do teu 

lagar. (Dt 16:13)

3. Disse-me também o 
Senhor: Toma uma [pedra 
cinzenta] grande e escreve 
nela de maneira inteligível: 
Rápido-Despojo-Presa-
Segura. (Is 8:1)

4. Porque o [afastamento 
da direção mais normal] 
dos simples os matará, e a 
prosperidade dos loucos 
os destruirá. (Pv 1:32 
ARC)

5. E [fez girar] uma pedra 
para a entrada do túmulo. 
(Mt 15:46)

6. E, como surgisse um 
tumulto dos gentios e 
judeus, associados com 
as suas autoridades, para 
os [insultar, afrontar] e 
apedrejar, sabendo-o eles, 
fugiram para Listra e 
Derbe, cidades da 
Licaônia e 
circunvizinhança, onde 
anunciaram o evangelho. 
(At 14:5)

7. Valado.

12. Esses tais são como 
fonte sem água, como 
névoas impelidas por 
[tempestade; vendaval]. 

(2Pe 2:17)

15. Eis o grito dos teus 
atalaias! Eles erguem a 
voz, juntamente exultam; 
porque com seus próprios 
olhos distintamente vêem 
o [regresso] do Senhor a 
Sião. (Is 52:8)

16. Esta é a lei daquele 
que tem o fluxo, e daquele 
com quem se dá [ação de 
expelir de si] do sêmen e 
que fica por ela imundo... 
(Lv 15:32)

17. Ou é pela tua 
inteligência que voa o 
[ave de rapina diurna, 
conhecida no Brasil como 
gavião],  estendendo as 
asas para o Sul? (Jó 39:26)

18. Maldito aquele que 
fizer a obra do Senhor 
relaxadamente! Maldito 
aquele que [refreia] a sua 
espada do sangue! (Jr 
48:10)

19. Empregado do profeta 
Eliseu. (2Rs 4.8—5.27)

21. Homem segundo o 
coração de Deus. (1Sm 
13.14)


