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Horizontal

1. Décima-primeira 
letra do alfabeto 
hebraico.

3. Porque [atendi] à 
alma cansada, e saciei a 
toda alma desfalecida. 
(Jr 31:25)

9. Se alguém pedir 
emprestado a seu 
próximo um animal, e 
este ficar aleijado ou 
morrer, não estando 
presente o dono, pagá-
lo-á. Se o dono esteve 
presente, não o pagará; 
se foi [locado], o preço 
do aluguel será o 
pagamento. (Êx 22:14-
15)

10. Realizar; praticar.

11. De forma nórdica.

13. E levantaram doze 
[?] cheios de pedaços de 
pão e de peixe. (Mc 
6:43)

15. Naquele dia, o 
[rebento] do Senhor 
será de beleza e de 
glória (Is 4.2)

18. Árvore do jardim do 
Éden, cujos frutos 
mantém a vida (Gn 
2.9).

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

23. Não seja o adorno 
da esposa: [?] de 
vestuário [1Pe 3.3].

24. Árvore que produz 
avelãs e da qual Jacó 
tomou varas verdes, 
descascando nelas 
riscas brancas. (Gn 
30.37).

25. Não terei [receio] de 
dez milhares de pessoas 
que se puseram contra 
mim ao meu redor. (Sl 
3:6)

Vertical

1. Vegetação que medra 
em lugares secos.

2. Manar

4. Senhor, no idioma 
hebraico; título de Deus

5. Instituto Brasileiro 
de Opinião Pública e 
Estatística.

6. E o rei Davi ia 
seguindo o [ataúde]. 
(2Sm 3:31)

7. Filho de Judá com 
Tamar, que devia 
nascer primeiro, mas foi 
suplantado por seu 
irmão gêmeo Perez. (Gn 
38:30)

8. Ave que, juntamente 
com a coruja, a 
avestruz e a gaivota, 
era considerada impura 
para ser usada como 
alimento. (Lv 11:16)

12. Moisés exortou a 
Josué, dizendo-lhe: "Sê 
forte e [?]"(Dt 31:7)

14. Nome do vale no 

qual habitava Dalila, 
mulher por quem 
Sansão se afeiçoou. (Jz 
16:4)

16. Domínios de 
Arioque, que também 
prendeu Ló (Gn 14.1)

17. Abandonar aquilo 
em que se creu [Hb 
6.6].

19. Sua cabeça foi 
levada para Gideão [Jz 
7.24].

20. Os de mais [número 
de anos de vida] não é 
que são os sábios,  nem 
os velhos, os que 
entendem o que é reto. 
(Jó 32:9)

21. Paulo e Timóteo 
foram impedidos pelo 
Espírito Santo de 
pregarem a palavra em 
qual continente? (At 
16:6)


