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Horizontal

1. Eu sou um muro,  e 
os meus seios, como as 
suas [Edifício alto que 
se construía 
principalmente para 
defesa em caso de 
guerra];  sendo eu 
assim, fui tida por 
digna  da confiança do 
meu amado. (Can 8:10)

4. Filho que Abraão 
teve com Agar, serva de 
Sara (Gn 16.15)

9. Os teus [Ramo novo 
que cresce do toco de 
uma árvore recém-
cortada] são um pomar 
de romãs,  com frutos 
excelentes: a hena e o 
nardo; (Can 4:13)

10. Senhor, não me 
repreendas na tua ira,  
nem me castigues no 
teu [Grande exaltação 
de ânimo]. (Sal 6:1)

11. Comandante das 
forças rebeldes de 
Absalão [2Sm 17.25].

12. Filho do homem, eu 
te dei por [vigia] sobre 
a casa de Israel [Ez 
3.17].

13. Agitador (Pv 20:1)

18. Fugi, salvai a vossa 
vida, ainda que venhais 
a ser como o [Vegetal 
lenhoso cujo caule é 
ramificado desde a 
base] solitário no 
deserto. (Jer 48:6)

20. Cidade babilônica 
do reino de Ninrode (Gn 
10.10)

22. É lícito [Tornar 
são] no sábado? (Mat 
12:10)

23. Partes laterais 
inferiores da barriga [Jó 
15.27].

24. Taciturnas

25. Aro de metal para 
prender ou pendurar 
[Êx 25.26].

Vertical

1. Quente, ou relativo 
ao calor.

2. Honra ao Senhor 
com os teus bens  e com 

as primícias de toda a 
tua [remuneração]; 
(Prov 3:9)

3. Mas Jesus 
respondeu: Não fui 
[mandado] senão às 
ovelhas perdidas da 
casa de Israel. (Mat 
15:24)

5. Produção agrícola de 
um ano.

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

7. Entregou às 
[Primeiro estado dos 
insetos, depois de 
saírem do ovo] as suas 
colheitas  e aos 
gafanhotos, o fruto do 
seu trabalho. (Sal 
78:46)

8. Doutrina de estudo 
bíblico sobre a 
consumação do tempo e 
da história.

14. Trabalhar; 
Esforçar-se

15. Disse-lhes Jesus: 

Trazei alguns dos 
peixes que acabastes de 
[pegar]. (João 21:10)

16. Escritor do segundo 
evangelho.

17. A língua da criança 
que mama  fica 
[grudada], pela sede, 
ao céu da boca;  os 
meninos pedem pão,  e 
ninguém há que lho dê. 
(Lam 4:4)

19. Desviam-se os 
ímpios desde a sua 
concepção; nascem e já 
se desencaminham, 
proferindo mentiras. 
Têm peçonha 
semelhante à peçonha 
da serpente;  são como 
a víbora [que não 
ouve], que tapa os 
ouvidos, (Sal 58:3-4)

21. Irmão de Moisés 
[Nm 26.59]


