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Horizontal

1. Cláudio [?]; comandante 
romano que mandou Paulo 
para Cesaréia (At 23.26)

4. Um dos amigos de Jó. 
(Jó 2.11).

9. Membro do grupo de 
famílias que morava na 
cidade de Atarote, em 
Efraim. (Gn 10.17; Js 
16.2).

10. Varas usadas para 
transportar a Arca. (Êx 
25.14)

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

12. Pastor brasileiro com 
programa na televisão.

15. Farás também uma 
[VASO REDONDO, 
LARGO E RASO, FEITO 
COM UMA LIGA 
METÁLICA DE COBRE E 
ESTANHO] com o seu 
suporte... (Êx 30:18)

18. Pai do apóstolo Mateus 
(Mc 2.14)

19. Igreja da Ásia à qual 
foi enviada uma das sete 
cartas de Apocalipse; nela, 

ensinava uma mulher 
chamada Jezabel. (Ap 2:18-
20)

21. Tributai ao Senhor a 
glória devida ao seu nome;  
trazei oferendas e entrai 
nos seus [VESTÍBULOS];  
adorai o Senhor na beleza 
da sua santidade. (1Cr 
16:29)

22. ...dos filhos de Judá, 
que traziam [BROQUEL; 
ESCUDO REDONDO E 
PEQUENO] e lança, seis 
mil e oitocentos, armados 
para a peleja... (1Cr 12:24 
ARC)

Vertical

1. Irmã de Raquel, e 
também esposa de Jacó. 
(Gn 29)

2. Pois assim diz o Senhor 
Deus: Farei subir contra 
elas grande multidão e as 
entregarei ao tumulto e ao 
[DESPOJO]. (Ez 23:46)

3. No sexto dia Deus criou 
os [?] domésticos (Gn 1:24)

5. E as lavrou de 
querubins, e de palmas, e 
de flores abertas e as 
cobriu de ouro acomodado 
ao [ORNATO EM 

RELEVO]. (1Rs 6:35)

6. E ainda que distribuísse 
toda a minha [RIQUEZA] 
para sustento dos pobres, e 
ainda que entregasse o meu 
corpo para ser queimado, e 
não tivesse caridade, nada 
disso me aproveitaria. (1Co 
13:3)

7. Membro da tribo de 
Manassés; suas filhas 
pediram a Moisés uma 
propriedade em Israel. (Nm 
27.1-11)

8. Porquanto o coração 
deste povo se tornou 
endurecido; com os ouvidos 
ouviram [FORA DE 
TEMPO] e fecharam os 
olhos, para que jamais 
vejam com os olhos, nem 
ouçam com os ouvidos... 
(At 28:27)

11. Ele arvorará o 
estandarte para as nações 
distantes e lhes 
[CHAMARÁ COM 
ASSOBIO] para que 
venham das extremidades 
da terra... (Is 5:26)

13. Quer dizer “fonte de 
luz”. Trata-se do planeta 
Vênus, a estrela da manhã. 
Alguns entendem que é 
uma referência a Satanás, e 
é nesse sentido que se usa 

hoje.

14. Procurando os 
marinheiros fugir do navio, 
e, tendo [DESCIDO] o bote 
no mar... (At 27:30)

16. ...os lábios da mulher 
adúltera destilam favos de 
mel, e as suas palavras são 
mais suaves do que o 
azeite; mas o fim dela é 
amargoso como o absinto, 
[COM PONTA AFIADA], 
como a espada de dois 
gumes. (Pv 5:3-4)

17. Como chamou Deus às 
trevas? (Gn 1:5)

20. Quer dizer "pai" em 
aramaico  (Mc 14.36)


