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Horizontal

1. O jovem Samuel servia 
ao Senhor, perante Eli. 
Naqueles dias, a palavra 
do Senhor era mui 
[escassa]; as visões não 
eram freqüentes. (1Sm 
3:1)

3. O rei que julga os 
pobres com [igualdade] 
firmará o seu trono para 
sempre. (Pv 29:14)

9. Pois, de fato, estamos 
informados de que, entre 
vós, há pessoas que 
andam 
desordenadamente, não 
trabalhando; antes, se 
[imiscuem] na vida 
alheia. (2Ts 3:11)

10. Noroeste, sigla.

12. Ano em que a terra 
deveria descansar, após 
ser preparada e semeada 
durante seis anos (Lev 
25:5)

13. Eis que o semeador 
saiu a semear. E, ao 
semear, uma parte caiu à 
beira do caminho; foi 
pisada, e as aves do céu a 
comeram. (Lc 8:5)

14. Lados mais afiados 
das facas

18. Ele faz coisas grandes 
e [impenetráveis] e 
maravilhas que não se 
podem contar. (Jó 5:9)

19. Abreviatura do livro 
bíblico que está entre os 
livros de 2 Coríntios e 
Efésios

20. Como, pois, te 
tornaste para mim uma 
planta [depravada], como 
de vide brava? (Jr 2:21)

22. Primo e também pai 
adotivo de Ester. (Et 2.5)

23. Significa o mesmo 
que ômer - medida de 
capacidade para secos 
igual a 176,2 litros (Ed 
7.22).

Vertical

1. A lua se envergonhará, 
e o sol se confundirá 
quando o Senhor dos 
Exércitos [governar como 
rei] no monte Sião e em 
Jerusalém. (Is 24:23)

2. Todavia, o meu justo 
viverá pela fé;  e:  Se 
[andar para trás], nele 

não se compraz a minha 
alma. (Hb 10:38)

4. Cidade natal de 
Baraque, que combateu a 
Sísera no tempo em que 
Débora julgava a Israel. 
(Jz 4:6)

5. Grande é o Senhor e 
muito digno de louvor;  e 
a sua grandeza, 
[insondável]. (Sl 145:3)

6. Autoridade Palestina, 
sigla.

7. Eu sou o Senhor, vosso 
Deus, que vos tirei da 
terra do Egito, para que 
não fôsseis seus escravos; 
quebrei os timões do 
vosso jugo e vos fiz andar 
[aprumados]. (Lv 26:13)

8. Oficial de Faraó, que 
contou o seu sonho a José 
na prisão e foi 
restabelecido em seu 
cargo. (Gn 40:2-13)

11. Antigo, 
profundamente 
entranhado (Lv 13.11)

15. E, assim, quem casa a 
sua filha [mulher que 
nunca teve relações com 
homem] faz bem; quem 

não a casa faz melhor. 
(1Co 7:38)

16. Mas, antes que viesse 
a fé, estávamos sob a 
[tutoria] da lei e nela 
encerrados, para essa fé 
que, de futuro, haveria de 
revelar-se. (Gl 3:23)

17. 1Cor 7:8 E aos 
solteiros e viúvos digo 
que lhes seria bom se 
permanecessem no 
[Modo de ser] em que 
também eu vivo.

21. Abreviatura do livro 
bíblico que se encontra 
entre os livros de Isaías e 
Lamentações.


