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Horizontal

1. Eu sou a [?] de 
Sarom, o lírio dos vales. 
(Ct 2:1)

3. Estrangulado.

9. Poço cavado até um 
lençol de água.

10. O temor do Senhor é 
[DETESTAR] o mal; a 
soberba, e a arrogância, 
e o mau caminho, e a 
boca perversa, eu os 
odeio. (Pv 8:13)

11. Rei da Assíria, 
também chamado de 
Assurbanipal, que 
deportou estrangeiros 
para Samaria (Ed 4.10). 
Reinou de 668 a 630 
a.C.

13. Juntou-se à Davi em 
Ziclague (1Cr 12.18).

15. Eu também poderia 
falar como vós falais, se 
vós estivésseis em meu 
lugar; eu poderia 
amontoar palavras 
contra vós, e contra vós 
[MOVER DE UM 
LADO PARA OUTRO] 
a minha cabeça (Jó 

16:4)

17. Título de Deus que 
ocorre em Dn 7.9-22. 
Refere-se a sua 
imortalidade.

20. Põe-te junto ao 
caminho, e [OLHA], ó 
moradora do Aroer; 
pergunta ao que foge, e 
à que escapa: Que 
sucedeu? (Jr 48:19)

21. Enviou, pois, 
mensageiros adiante de 
si. Indo eles, entraram 
numa aldeia de 
samaritanos para lhe 
prepararem 
[HOSPEDAGEM]. (Lc 
9:52)

22. Aquele que conduz 
animal de carga  [Jó 
39.7].

23. Pois, assim como o 
[ERVA QUE CRESCE 
NAS PLANTAÇÕES 
DE TRIGO E TEM UM 
PRINCÍPIO TÓXICO] é 
colhido e lançado ao 
fogo, assim será na 
consumação do século. 
(Mt 13:40)

Vertical

1. Quando Jesus lhes 
disse: Sou eu, 
[RETROCEDERAM], e 
cairam por terra. (Jo 
18:6)

2. Então me disse: 
Profetiza sobre estes 
ossos, e dize-lhes: Ossos 
[RESSEQUIDOS], ouvi 
a palavra do Senhor. (Ez 
37:4)

4. Ora, aconteceu 
atravessar Jesus, em dia 
de sábado, as [CAMPOS 
DE CEREAIS], e os 
discípulos, ao passarem, 
colhiam espigas. (Mar 
2:23)

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

6. Não faças 
[CAMARADAGEM; 
ESTIMA] com o 
iracundo; nem andes 
com o homem colérico 
(Pv 2:24).

7. Não se põe vinho 

novo em um [SACO DE 
PELE] velho (Mt 9.17)

8. Porque é necessário 
que isto que é 
corruptível se revista da 
incorruptibilidade e que 
isto que é mortal se 
revista da [VIDA 
ETERNA] (1Co 15:53).

12. Cópia ou transcrição

14. Rei da Assíria, 
também conhecido como 
Assurbanipal (Ed 4.10).

16. Ora, tomo a Deus 
por testemunha sobre a 
minha alma de que é 
para vos 
[INDULGENCIAR] que 
não fui mais a Corinto 
(2Co 1:23).

18. Estarás para sempre 
[MUITO ZANGADO] 
contra nós? estenderás a 
tua ira a todas as 
gerações? (Sl 85:5)

19. À porção 
[ENXUTA] chamou 
Deus Terra (Gn 1.10).


