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Horizontal

6. Mulher filistéia que 
enganou Sansão (Jz 
16)

8. Ou andará alguém 
sobre [?], sem que se 
queimem os seus pés? 
[Pv 6.26].

9. E Jesus estava na 
[PARTE 
POSTERIOR DA 
EMBARCAÇÃO], 
dormindo sobre o 
travesseiro... (Mt 4:38)

10. Descendentes de 
Amom (Jz 10.6)

11. Quer dizer 
"governador" no 
idioma persa (Ed 2.63)

12. Asilo, refúgio.

14. Criatura que 
representa a força 
bruta, a imoralidade e 
a oposição a Deus (Is 
30.6)

16. Sexto filho de Jacó 
e uma das tribos de 
Israel (Gn 30.8; Nm 
1:43)

19. Idioma dos Judeus.

20. Ester respondeu, 
dizendo; Eis a minha 
petição e o meu 
[PEDIDO 
SUPLICANTE] (Et 
5.7)

21. E da mão do anjo 
subiu diante de Deus a 
[?] do incenso com as 
orações dos santos. 
(Ap 8.4)

22. Um dos filhos de 
Zeruia, irmã de Davi; 
os outros dois eram 
Joabe e Asael (2Sm 
2.18)

Vertical

1. Pai de Ainoã, a 
mulher de Saul. (1Sm 
15.40)

2. Um dos répteis 
considerados imundos 
para alimentação [Lv 
11.30]

3. Um dos juízes de 
Israel; tinha quarenta 
filhos e trinta netos, 
que cavalgavam sobre 
setenta jumentos (Jz 
12:13-14)

4. Moeda de ouro, 
utilizada na época de 
Esdras-Neemias [1Cr 
29.7; Ed 2.69].

5. Doutrina teológica 
que estuda o pecado.

7. Rei dos cananeus 
que foi perseguido por 
Judá e Simeão, os 
quais lhe cortaram os 
polegares das mãos e 
dos pés (Jz 1:6).

13. Sebuel, filho de 
Gérsom o filho de 
Moisés, que era 
[CHEFE, MAIOR DE 
TODOS] dos tesouros. 
(1Cr 26.24)

15. Tive um sonho que 
me espantou; e estando 
eu na minha cama, os 
pensamentos e as 
visões da minha 
cabeça me 
[PERTURBARAM] 
(Dn 4.5)

17. O segundo filho de 
Javã, filho de Javé (Gn 
10.4)

18. Emitir sons tristes 
como os de cães e 
lobos (Is 13.6)


