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Messias 
 

Isaías 50 
1 Assim diz o Senhor: 
“Onde está a certidão de divórcio de sua mãe  
com a qual eu a mandei embora?  
A qual de meus credores  
eu vendi vocês?  
Por causa de seus pecados  
vocês foram vendidos;  
por causa das transgressões de vocês  
sua mãe foi mandada embora. 
2 Quando eu vim, por que  
não encontrei ninguém?  
Quando eu chamei,  
por que ninguém respondeu?  
Será que meu braço era curto demais  
para resgatá-los?  
Será que me falta a força para redimi-los?  
Com uma simples repreensão  
eu seco o mar,  
transformo rios em deserto;  
seus peixes apodrecem por falta de água  
e morrem de sede. 
3 Visto de trevas os céus  
e faço da veste de lamento a sua coberta”. 
4 O Soberano, o Senhor , deu-me  
uma língua instruída,  
para conhecer a palavra  
que sustém o exausto.  
Ele me acorda manhã após manhã,  
desperta meu ouvido para escutar  
como alguém que está sendo ensinado. 
5 O Soberano, o Senhor ,  
abriu os meus ouvidos,  
e eu não tenho sido rebelde;  
eu não me afastei. 
6 Ofereci minhas costas  
àqueles que me batiam,  
meu rosto àqueles  
que arrancavam minha barba;  
não escondi a face da zombaria  
e dos cuspes. 
7 Porque o Senhor , o Soberano, me ajuda,  
não serei constrangido.  
Por isso eu me opus firme  
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como uma dura rocha,  
e sei que não serei envergonhado. 
8 Aquele que defende o meu nome  
está perto.  
Quem poderá trazer acusações contra mim?  
Encaremo-nos um ao outro!  
Quem é meu acusador?  
Que ele me enfrente! 
9 É o Soberano, o Senhor , que me ajuda.  
Quem irá me condenar?  
Todos eles se desgastam  
como uma roupa;  
as traças os consumirão. 
10 Quem entre vocês teme o Senhor  
e obedece à palavra de seu servo?  
Que aquele que anda no escuro,  
que não tem luz alguma,  
confie no nome do Senhor  
e se apóie em seu Deus. 
11 Mas agora,  
todos vocês  
que acendem fogo  
e fornecem a si mesmos tochas acesas,  
vão, andem na luz de seus fogos  
e das tochas que vocês acenderam.  
Vejam o que receberão da minha mão:  
vocês se deitarão atormentados. 
 

 
 
 
 
 
 

Isaías 53 
1 Quem creu em nossa mensagem?  
E a quem foi revelado o braço do Senhor ? 
2 Ele cresceu diante dele  
como um broto tenro,  
e como uma raiz saída de uma terra seca.  
Ele não tinha qualquer beleza  
ou majestade que nos atraísse,  
nada havia em sua aparência  
para que o desejássemos. 
 
3 Foi desprezado e rejeitado pelos homens,  
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um homem de tristeza  
e familiarizado com o sofrimento.  
Como alguém de quem  
os homens escondem o rosto,  
foi desprezado,  
e nós não o tínhamos em estima. 
 
4 Certamente ele tomou sobre si  
as nossas enfermidades  
e sobre si levou as nossas doenças;  
contudo nós o consideramos  
castigado por Deus,  
por Deus atingido e afligido. 
 
5 Mas ele foi transpassado  
por causa das nossas transgressões,  
foi esmagado por causa  
de nossas iniqüidades;  
o castigo que nos trouxe paz  
estava sobre ele, e pelas suas feridas  
fomos curados. 
 
6 Todos nós, tal qual ovelhas,  
nos desviamos,  
cada um de nós se voltou  
para o seu próprio caminho;  
e o Senhor fez cair sobre ele  
a iniqüidade de todos nós. 
 
7 Ele foi oprimido e afligido;  
e, contudo, não abriu a sua boca;  
como um cordeiro  
foi levado para o matadouro,  
e como uma ovelha que diante de seus  
tosquiadores fica calada,  
ele não abriu a sua boca. 
 
8 Com julgamento opressivo ele foi levado.  
E quem pode falar dos seus descendentes?  
Pois ele foi eliminado  
da terra dos viventes;  
por causa da transgressão  
do meu povo ele foi golpeado. 
 
9 Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios,  
e com os ricos em sua morte,  
embora não tivesse cometido  
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qualquer violência  
nem houvesse qualquer mentira  
em sua boca. 
 
10 Contudo, foi da vontade do Senhor  
esmagá-lo e fazê-lo sofrer,  
e, embora o Senhor tenha feito da vida dele  
uma oferta pela culpa,  
ele verá sua prole e prolongará seus dias,  
e a vontade do Senhor  
prosperará em sua mão. 
11 Depois do sofrimento de sua alma,  
ele verá a luz e ficará satisfeito;  
pelo seu conhecimento  
meu servo justo  
justificará a muitos,  
e levará a iniqüidade deles. 
 
12 Por isso eu lhe darei uma porção  
entre os grandes,  
e ele dividirá os despojos com os fortes,  
porquanto ele derramou sua vida  
até a morte,  
e foi contado entre os transgressores.  
Pois ele carregou o pecado de muitos,  
e pelos transgressores intercedeu. 
 
 
 
 

 
 

 

Isaías 9:1-6 
1 Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No 
passado ele humilhou a terra de Zebulom e de Naftali, mas no futuro honrará 
a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. 
2 O povo que caminhava em trevas  
viu uma grande luz;  
sobre os que viviam na terra  
da sombra da morte  
raiou uma luz. 
3 Fizeste crescer a nação  
e aumentaste a sua alegria;  
eles se alegram diante de ti  
como os que se regozijam na colheita,  



16 
 

como os que exultam  
quando dividem os bens tomados na batalha. 
4 Pois tu destruíste o jugo  
que os oprimia,  
a canga que estava sobre os seus ombros,  
e a vara de castigo do seu opressor,  
como no dia da derrota de Midiã. 
5 Pois toda bota de guerreiro  
usada em combate  
e toda veste revolvida em sangue  
serão queimadas,  
como lenha no fogo. 
6 Porque um menino nos nasceu,  
um filho nos foi dado,  
e o governo está sobre os seus ombros.  
E ele será chamado  
Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,  
Pai Eterno, Príncipe da Paz. 
 
 
 

 
 

Jeremias 31:31-34 
31 “Estão chegando os dias”, declara o Senhor ,  
“quando farei uma nova aliança  
com a comunidade de Israel  
e com a comunidade de Judá. 
32 Não será como a aliança  
que fiz com os seus antepassados  
quando os tomei pela mão  
para tirá-los do Egito;  
porque quebraram a minha aliança,  
apesar de eu ser o Senhor deles”,  
diz o Senhor . 
33 “Esta é a aliança que farei  
com a comunidade de Israel  
depois daqueles dias”,  
declara o Senhor :  
“Porei a minha lei no íntimo deles  
e a escreverei nos seus corações.  
Serei o Deus deles,  
e eles serão o meu povo. 
34 Ninguém mais ensinará ao seu próximo  
nem ao seu irmão, dizendo:  
‘Conheça ao Senhor ’,  
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porque todos eles me conhecerão,  
desde o menor até o maior”,  
diz o Senhor .  
“Porque eu lhes perdoarei a maldade  
e não me lembrarei mais  
dos seus pecados.” 
 

 
 

 

João 12:37-43 
37 Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não 
creram nele. 
38 Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse:  
“Senhor, quem creu  
em nossa mensagem,  
e a quem foi revelado  
o braço do Senhor?” 
39 Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro 
lugar: 
40 “Cegou os seus olhos  
e endureceu-lhes o coração,  
para que não vejam  
com os olhos  
nem entendam com o coração,  
nem se convertam,  
e eu os cure”.41 Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre 
ele. 
42 Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas, por causa dos 
fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da 
sinagoga; 43 pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de 
Deus. 
 

 
 

 
 
 

Gálatas 3:6-14 (Filhos de Abraão) 
6 Considerem o exemplo de Abraão: “Ele creu em Deus, e isso lhe foi 
creditado como justiça”. 7 Estejam certos, portanto, de que os que são da fé 
é que são filhos de Abraão. 8 Prevendo a Escritura que Deus justificaria os 
gentios pela fé, anunciou primeiro as boas-novas a Abraão: “Por meio de 
você todas as nações serão abençoadas”. 9 Assim, os que são da fé são 
abençoados com Abraão, homem de fé. 10 Já os que se apoiam na prática 
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da Lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: “Maldito todo aquele que 
não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da Lei”. 11 É 
evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela Lei, pois “o justo 
viverá pela fé”. 12 A Lei não é baseada na fé; ao contrário, “quem praticar 
estas coisas por elas viverá”. 13 Cristo nos redimiu da maldição da Lei 
quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: “Maldito todo 
aquele que for pendurado num madeiro”. 14 Isso para que em Cristo Jesus a 
bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a 
promessa do Espírito mediante a fé. 

 
 
 

 
 
 

Gálatas 3:17-19 (A Lei veio depois da promessa) 
17 Quero dizer isto: A Lei, que veio quatrocentos e trinta anos depois, 
não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha 
a invalidar a promessa. 18 Pois, se a herança depende da Lei, já não 
depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão 
mediante promessa. 19 Qual era então o propósito da Lei? Foi acrescentada 
por causa das transgressões, até que viesse o Descendente a quem se 
referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um 
mediador. 
 
 
 
 
 
 

Hebreus 8:7-12 
7 Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário 
procurar lugar para outra. 
8 Deus, porém, achou o povo em falta e disse:  
“Estão chegando os dias, declara o Senhor,  
quando farei uma nova aliança  
com a comunidade de Israel  
e com a comunidade de Judá. 
9 Não será como a aliança  
que fiz com os seus antepassados,  
quando os tomei pela mão  
para tirá-los do Egito;  
visto que eles  
não permaneceram fiéis  
à minha aliança,  
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eu me afastei deles”,  
diz o Senhor. 
10 “Esta é a aliança que farei  
com a comunidade de Israel  
depois daqueles dias”,  
declara o Senhor.  
“Porei minhas leis  
em sua mente  
e as escreverei  
em seu coração.  
Serei o seu Deus,  
e eles serão o meu povo. 
11 Ninguém mais ensinará  
o seu próximo,  
nem o seu irmão, dizendo:  
‘Conheça o Senhor’,  
porque todos eles  
me conhecerão,  
desde o menor até o maior. 
12 Porque eu lhes perdoarei  
a maldade  
e não me lembrarei mais  
dos seus pecados”. 
 
 

 
 
 
 

Gênises 3:14-15 (descendente) 
14 Então o Senhor Deus declarou à serpente:  
“Uma vez que você fez isso,  
maldita é você  
entre todos os rebanhos domésticos  
e entre todos os animais selvagens!  
Sobre o seu ventre você rastejará,  
e pó comerá todos os dias da sua vida. 
15 Porei inimizade  
entre você e a mulher,  
entre a sua descendência  
e o descendente dela;  
este lhe ferirá a cabeça,  
e você lhe ferirá o calcanhar”. 
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Oséias 6:6 (Deus prefere um coração que o busca, e não sacrifícios) 
Pois desejo misericórdia,  
e não sacrifícios;  
conhecimento de Deus  
em vez de holocaustos 
 

 

Salmos 118:26-27 
26 Bendito é o que vem em nome do Senhor.  
Da casa do Senhor nós os abençoamos. 
27 O Senhor é Deus,  
e ele fez resplandecer sobre nós a sua luz.  
Juntem-se ao cortejo festivo,  
levando ramos até as pontas do altar. 
 

 
 

Mateus 27:35 (Roupas) 
Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. 
 
 

 

Marcos 15:24 (Roupas) 
E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o 
que cada um iria ficar. 

 
 
 

Lucas 23:34 (Roupas) 
Jesus disse: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo”. Então 
eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. 
 
 
 

João 19:23-24 (Roupas) 
23 Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as 
dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, 
porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. 
24 “Não a rasguemos”, disseram uns aos outros. “Vamos decidir por sorteio 
quem ficará com ela.”  
Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz:  
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“Dividiram as minhas roupas entre si,  
e tiraram sortes  
pelas minhas vestes”. 
Foi o que os soldados fizeram. 
 

 

Salmos 22:18 (Roupas) 
Dividiram as minhas roupas entre si,  
e lançaram sortes pelas minhas vestes. 
 
 

 

João 19:31-37 (Ossos e perfuração do lado) 
31 Era sexta-feira e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. 
Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o 
sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos 
crucificados e retirar os corpos. 32 Vieram, então, os soldados e quebraram 
as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida 
as do outro. 33 Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava 
morto, não lhe quebraram as pernas. 34 Em vez disso, um dos soldados 
perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e 
água. 35 Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é 
verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para 
que vocês também creiam. 36 Estas coisas aconteceram para que se 
cumprisse a Escritura: “Nenhum dos seus ossos será quebrado”, 37 e, 
como diz a Escritura noutro lugar: “Olharão para aquele que traspassaram”. 
 
 

 

Numeros 9:12 (Ossos) 
Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso 
do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa.  
 
 

Salmos 34:20 (Ossos) 
protege todos os seus ossos;  
nenhum deles será quebrado. 
 
 

Zacarias 12:10 (perfuração do lado) 
E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um 
espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem 
traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho 
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único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do 
filho mais velho.  

 

Jesus é o próprio Deus 

I João 5:20 
Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para 
que conheçamos aquele que é o Verdadeiro. E nós estamos naquele que é o 
Verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida 
eterna. 
 
 

Tito 2:13 
enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 
 

Colossences 1:15 
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, 

 

Colossences 2:9 
Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, 

 

João 1:1 
No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. 
 

 

João 1:10 
10 Aquele que é a Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por 
intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu.  
 

 

João 1:14 
14 Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua 
glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. 
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Filipenses 2:5-6 
5 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, 
6 que, embora sendo Deus,  
não considerou  
que o ser igual a Deus  
era algo a que devia apegar-se; 

 

Hebreus 1:3 
 O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, 
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter 
realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da Majestade 
nas alturas, 
 

 

João 10:30 
Eu e o Pai somos um” 
 
 

João 10:38 
Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para 
que possam saber e entender que o Pai está em mim, e eu no Pai”. 
 

 

João 20:27-28 
27 E Jesus disse a Tomé: “Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas mãos. 
Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia”. 
28 Disse-lhe Tomé: “Senhor meu e Deus meu!” 
 

 

Apocalipse 1:8 (ver junto com Ap1:17-18) 
“Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o Senhor Deus, “o que é, o que era e o que 
há de vir, o Todo-poderoso.” 
 
 
 

Apocalipse 1:17-18 (ver junto com Ap1:8) 
17 Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão 
direita sobre mim e disse: “Não tenha medo. Eu sou o Primeiro e o 
Último. 18 Sou Aquele que Vive. Estive morto mas agora estou vivo para 
todo o sempre! E tenho as chaves da morte e do Hades. 
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Apocalipse 2:8 
“Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: 
“Estas são as palavras daquele que é o Primeiro e o Último, que morreu e 
tornou a viver. 
 

 

Isaías 9:6 (filho nasceu – será chamado Pai, Deus) 
Porque um menino nos nasceu,  
um filho nos foi dado,  
e o governo está sobre os seus ombros.  
E ele será chamado  
Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,  
Pai Eterno, Príncipe da Paz. 
 

 
 

João 8:58 (Jesus é o EU SOU) 
Respondeu Jesus: “Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, Eu Sou!” 
 

Romanos 9:5 
Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de 
Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre! Amém. 

 

 
 

O Senhor é o Espírito 
 

II Coríntios 3:17-18 
17 Ora, o Senhor é o Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, ali há 
liberdade. 18 E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória 
do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória 
cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 
 
 

Efésios 2:22 
Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada 
de Deus por seu Espírito. 
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Trindade 
 

João 17:11 (Jesus e Deus são um) 
Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. 
Pai santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam 
um, assim como somos um.  
 

 

João 10:30 (Jesus e Deus são um) 
Eu e o Pai somos um” 
 

 

II Coríntios 3:17-18 
17 Ora, o Senhor é o Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, ali há 
liberdade. 18 E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória 
do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória 
cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 
 

 

Colossences 2:9 
Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, 
 
 

I João 5:20 
Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para 
que conheçamos aquele que é o Verdadeiro. E nós estamos naquele que é o 
Verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida 
eterna. 
 
 

Tito 2:13 
enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 
 

 

Isaías 9:6 (filho nasceu – será chamado Pai, Deus) 
Porque um menino nos nasceu,  
um filho nos foi dado,  
e o governo está sobre os seus ombros.  
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E ele será chamado  
Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,  
Pai Eterno, Príncipe da Paz. 

 
 

Genises 18:1-3 (Deus trino) 
1 O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele 
estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do 
dia. 2 Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca 
distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro 
deles e curvou-se até o chão. 
3 Disse ele: “Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo 
sem fazer uma parada.  
 

 

Gêneses 1:26 (Deus trino) 
Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos 
animais que se movem rente ao chão”. 
 

 

Isaías 6:8 (Deus trino) 
Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: “Quem enviarei? Quem irá por 
nós?”  
E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me! 
 
 

Deus é fogo consumidor 
 

Êxodos 24:17 
Aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no 
topo do monte. 
 
 
 
 

Deuteronômio 4:24 
Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso; é fogo consumidor. 
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Hebreus 12:29 
pois o nosso “Deus é fogo consumidor!” 
 

Deuteronômio 9:3 
Esteja, hoje, certo de que o Senhor, o seu Deus, ele mesmo, vai adiante de 
você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de 
você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. 
 
 

Isaías 33:14-16 
14 Em Sião os pecadores  
estão aterrorizados;  
o tremor se apodera dos ímpios:  
“Quem de nós pode conviver  
com o fogo consumidor?  
Quem de nós pode conviver  
com a chama eterna?” 
15 Aquele que anda corretamente  
e fala o que é reto,  
que recusa o lucro injusto,  
cuja mão não aceita suborno,  
que tapa os ouvidos  
para as tramas de assassinatos  
e fecha os olhos  
para não contemplar o mal, 
16 é esse o homem que habitará nas alturas;  
seu refúgio  
será a fortaleza das rochas;  
terá suprimento de pão,  
e água não lhe faltará. 
 

 
 

Espírito Santo 

 

II Coríntios 1:22 (Garantia) 
nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações 
como garantia do que está por vir. 
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Salvo pela graça 
 

Efésios 2:1-10 
1 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, 2 nos quais 
costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o 
príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na 
desobediência. 3 Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, 
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e 
pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da 
ira.4 Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que 
nos amou, 5 deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em 
transgressões — pela graça vocês são salvos. 6 Deus nos ressuscitou 
com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo 
Jesus, 7 para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de 
sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo 
Jesus. 8 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem 
de vocês, é dom de Deus; 9 não por obras, para que ninguém se 
glorie. 10 Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para 
fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as 
praticarmos. 
 
 

 

Nova aliança 
 

Hebreus 7:21 (para sempre) 
mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse:  
“O Senhor jurou  
e não se arrependerá:  
‘Tu és sacerdote  
para sempre’” 
 

 

Salmos 110:4 (profecia sobre Nova Aliança) 
O Senhor jurou e não se arrependerá:  
“Tu és sacerdote para sempre,  
segundo a ordem de Melquisedeque”. 
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Hebreus 8:8 
Deus, porém, achou o povo em falta e disse:  
“Estão chegando os dias, declara o Senhor,  
quando farei uma nova aliança  
com a comunidade de Israel  
e com a comunidade de Judá. 
 
 

Jeremias 31:31-34 (profecia sobre Nova Aliança) 
31 “Estão chegando os dias”, declara o Senhor,  
“quando farei uma nova aliança  
com a comunidade de Israel  
e com a comunidade de Judá. 
32 Não será como a aliança  
que fiz com os seus antepassados  
quando os tomei pela mão  
para tirá-los do Egito;  
porque quebraram a minha aliança,  
apesar de eu ser o Senhor deles”,  
diz o Senhor . 
33 “Esta é a aliança que farei  
com a comunidade de Israel  
depois daqueles dias”,  
declara o Senhor:  
“Porei a minha lei no íntimo deles  
e a escreverei nos seus corações.  
Serei o Deus deles,  
e eles serão o meu povo. 
34 Ninguém mais ensinará ao seu próximo  
nem ao seu irmão, dizendo:  
‘Conheça ao Senhor ’,  
porque todos eles me conhecerão,  
desde o menor até o maior”,  
diz o Senhor.  
“Porque eu lhes perdoarei a maldade  
e não me lembrarei mais  
dos seus pecados.” 
 
 
 

Hebreus 9:20 (alusão a antiga aliança – Êxodos 24:8 ) 
“Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam”.  
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Hebreus 9:22 
De fato, segundo a Lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e 
sem derramamento de sangue não há perdão. 
 
 
 
 
 

Sacrifício para sempre 

 

Hebreus 7:11-17 
11 Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico 

(visto que em sua vigência o povo recebeu a Lei), por que haveria ainda 

necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de 

Melquisedeque e não de Arão? 12 Certo é que, quando há mudança de 

sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. 13 Ora, aquele de quem 

se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia 

servido diante do altar, 14 pois é bem conhecido que o nosso Senhor 

descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. 15 O 

que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro 

sacerdote semelhante a Melquisedeque, 16 alguém que se tornou sacerdote, 

não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida 

indestrutível. 17 Porquanto sobre ele é afirmado: 

“Tu és sacerdote para sempre, 

segundo a ordem de Melquisedeque” 

 

 

Hebreus 7:22-27 
22 Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. 

23 Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede 

de continuar em seu ofício; 24 mas, visto que vive para sempre, Jesus 

tem um sacerdócio permanente. 25 Portanto, ele é capaz de salvar 

definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive 

sempre para interceder por eles. 26 É de um sumo sacerdote como esse que 

precisávamos: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado 

acima dos céus. 27 Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem 

necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios 
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pecados e, depois, pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas 

quando a si mesmo se ofereceu. 

 
 

Hebreus 9:26 
Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do 
mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para 
aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo.  
 
 
 

Alto preço 

 

Salmos 49:7-8 
7 Homem algum pode redimir seu irmão  
ou pagar a Deus o preço de sua vida, 
8 pois o resgate de uma vida não tem preço.  
Não há pagamento que o livre 
 
 

I Timóteo 2:5-6 
5 Pois há um só Deus  
e um só mediador  
entre Deus e os homens:  
o homem Cristo Jesus, 
6 o qual se entregou a si mesmo  
como resgate por todos.  
Esse foi o testemunho dado  
em seu próprio tempo. 
 
 
 
 

Mateus 20:28 
como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar 
a sua vida em resgate por muitos”. 
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Marcos 10:45 
Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e 
dar a sua vida em resgate por muitos”. 
 
 

Hebreus 9:15 
Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que 
são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu 
como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. 
 
 

I Coríntios 6:20 
Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o 
seu próprio corpo. 
 
 

I Coríntios 7:23 
Vocês foram comprados por alto preço; não se tornem escravos de homens. 
 
 
 
 

Pecado e Remissão de pecados 

 

I João 5:17 
Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. 

 
 

Romanos 5:20 (Onde abundou o pecado, superabundou a graça) 
A Lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde 
aumentou o pecado, transbordou a graça, 
 

 

Romanos 4:25 (Entregue pelas nossas transgressões) 
Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa 
justificação. 
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Atos 20:28 (Deus comprou a igreja com seu sangue) 
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo 
os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele 
comprou com o seu próprio sangue.  
 
 
 
 
 

Justificação 

 

Romanos 4:25 
Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa 
justificação. 
 
 
 
 

Filhos de Deus 
 

Romanos 8:14-17 
14 porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de 
Deus. 15 Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para 
novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, 
por meio do qual clamamos: “Aba, Pai” 16 O próprio Espírito testemunha 
ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 17 Se somos filhos, então 
somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato 
participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua 
glória. 
 
 

Gálatas 4:4-7 
4 Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido 
de mulher, nascido debaixo da Lei, 5 a fim de redimir os que estavam sob a 
Lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. 6 E, porque vocês são 
filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: 
“Aba, Pai” 7 Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho, 
Deus também o tornou herdeiro. 
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Efésios 2:19 
Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos 
dos santos e membros da família de Deus, 
 
 

João 1:11-13 
11 Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 12 Contudo, aos 
que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se 
tornarem filhos de Deus, 13 os quais não nasceram por descendência 
natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas 
nasceram de Deus. 
 
 
 
 

O véu foi rasgado 

 

Isaías 25:7 
Neste monte ele destruirá o véu  
que envolve todos os povos,  
a cortina que cobre todas as nações; 
 
 

Mateus 27:50-51 
50 Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o espírito. 
51 Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto 
a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. 
 

 

Salvação é dom de Deus 
 

Efésios 2:8 
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é 
dom de Deus; 
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Nem todos morrerão 

 
 

I Coríntios 15:50-58 
50 Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o Reino de 
Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 51 Eis que eu lhes 
digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas todos seremos 
transformados, 52 num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da 
última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão 
incorruptíveis e nós seremos transformados.  
53 Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de 
incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de 
imortalidade. 54 Quando, porém, o que é corruptível se revestir de 
incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a 
palavra que está escrita: “A morte foi destruída pela vitória”. 
55 “Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu 
aguilhão?”56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a 
Lei. 57 Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor 
Jesus Cristo. 
58 Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os 
abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no 
Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. 
 
 

I Coríntios 15:51 
Eis que eu lhes digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas todos 
seremos transformados 
 
 

I Tessalonicenses 4:13-18 
13 Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que 
dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm 
esperança. 14 Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também 
que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele 
dormiram. 15 Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que 
estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente 
não precederemos os que dormem. 16 Pois, dada a ordem, com a voz do 
arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos 
céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 Depois nós, os que 
estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o 
encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para 
sempre. 18 Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 
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Ressurreição dos Mortos 

 

I Coríntios 15:50-58 
50 Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o Reino de 
Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 51 Eis que eu lhes 
digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas todos seremos 
transformados, 52 num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da 
última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão 
incorruptíveis e nós seremos transformados.  
53 Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de 
incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de 
imortalidade. 54 Quando, porém, o que é corruptível se revestir de 
incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a 
palavra que está escrita: “A morte foi destruída pela vitória”. 
55 “Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu 
aguilhão?”56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a 
Lei. 57 Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor 
Jesus Cristo. 
58 Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os 
abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no 
Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. 

 
 
 

I Coríntios 15:52 (mortos ressuscitarão; vivos transformados ) 
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois 
a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos 
transformados.  

 

Daniel 12:10 (ressuscitar para vida eterna ou morte) 
Multidões que dormem no pó da terra acordarão: uns para a vida eterna, 
outros para a vergonha, para o desprezo eterno. 
 

Morrer 1 só vez, e depois, o Juízo 
 

Hebreus 9:27 
Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e 
depois disso enfrentar o juízo, 
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Eclesiastes 3:20 
Todos vão para o mesmo lugar; vieram todos do pó, e ao pó todos 
retornarão.  
 

Eclesiastes 9:5-6 
5 Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem; para 
eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. 6 Para 
eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram; nunca mais terão 
parte em nada do que acontece debaixo do sol. 
 
 

Eclesiastes 9:10 
O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, 
pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem 
planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. 
 

 

Eclesiastes 12:7 
o pó volte à terra, de onde veio,  
e o espírito volte a Deus, que o deu. 
 

 

João 5:28-29 
28 “Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos 
os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz 29 e sairão; os que 
fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal 
ressuscitarão para serem condenados. 
 

 
 

Não acredite em qualquer espírito 
 

I João 4:1 
Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para 
ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído 
pelo mundo. 
 

I João 4:2-3 
2 Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que 
confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus; 3 mas todo 
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espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do 
anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no 
mundo. 
 
 

II Coríntios 11:14 
Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 

 

Colossenses 2:4 
Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só 
parecem convincentes.  

 

Colossenses 2:8 
Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e 
enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios 
elementares deste mundo, e não em Cristo. 

 

Gálatas 1:8-9 
8 Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho 
diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado! 9 Como já 
dissemos, agora repito: Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente 
daquele que já receberam, que seja amaldiçoado! 
 
 
 

Cuidado contra enganadores 
 

Deuteronômio 13:1-3 
1 “Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por 
meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, 2 e 
se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: ‘Vamos seguir 
outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los’, 3 não dêem 
ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor , o seu 
Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de 
toda a alma. 
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Sobre o espiritismo 
 

Deuteronômio 18:11 
10 Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em 
sacrifício o seu filho ou a sua filha; que pratique adivinhação, ou se dedique à 
magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria 11 ou faça encantamentos; 
que seja médium ou espírita ou que consulte os 
mortos. 12 O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é 
por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar 
aquelas nações da presença de vocês. 13 Permaneçam inculpáveis perante 
o Senhor, o seu Deus. 
 

 

Anti-Cristo 
 

I João 2:18-27 
18 Filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o 
anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso 
sabemos que esta é a última hora. 19 Eles saíram do nosso meio, mas na 
realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam 
permanecido conosco; o fato de terem saído mostra que nenhum deles era 
dos nossos. 
20 Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm 
conhecimento. 21 Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas 
porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da 
verdade. 22 Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o 
Cristo? Este é o anticristo: aquele que nega o Pai e o Filho. 23 Todo o que 
nega o Filho também não tem o Pai; quem confessa publicamente o Filho 
tem também o Pai. 
24 Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio 
permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em 
vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. 25 E esta é a 
promessa que ele nos fez: a vida eterna. 
26 Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem 
enganar. 27 Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em 
vocês, e não precisam que alguém os ensine; mas, como a unção dele 
recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, 
permaneçam nele como ele os ensinou. 
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II João 7 
De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam 
que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo 

 
 

Mateus 24:24 
Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes 
sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. 
 

 

II Tessalonicenses 2:3-6 
3 Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia 
virá a apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da 
perdição. 4 Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou 
é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, 
proclamando que ele mesmo é Deus. 
5 Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava 
lhes falar essas coisas? 6 E agora vocês sabem o que o está detendo, para 
que ele seja revelado no seu devido tempo. 
 
 
 

 
 

Escrituras inspiradas por Deus 
 

II Timóteo 3:16 
 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, 
 
 

II Pedro 1:20-21 (Profecias) 
20 Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura 
provém de interpretação pessoal, 21 pois jamais a profecia teve origem na 
vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo 
Espírito Santo. 
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Palavra viva e permanente 
 

I Pedro 1:23 
Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, 
por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 
 

 

I Pedro 1:25 
mas a palavra do Senhor  
permanece para sempre”. 
Essa é a palavra que lhes foi anunciada. 
 

Isaías 40:8 
A relva murcha, e as flores caem,  
mas a palavra de nosso Deus  
permanece para sempre”. 

 
 

II Coríntios 3:11 (Aliança permanente) 
 E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior 
será a glória do que permanece! 
 
 

II João 9 
Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, 
não tem Deus; quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. 
 

 
 

Nem os profetas interpretavam o que falavam 

 

II Pedro 1:20-21 
20 Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém 
de interpretação pessoal, 21 pois jamais a profecia teve origem na 
vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo 
Espírito Santo. 
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Corrigir com amor 
 

II Timóteo 2:25-26 
25 Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que 
Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da 
verdade, 26 para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do 
Diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 

 

II Timóteo 4:2 
Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, 
corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 

 

Judas 22 
Tenham compaixão daqueles que duvidam; 
 

Romanos 2:4 (A bondade de Deus é que conduz ao arrendimento) 
Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e 
paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao 
arrependimento? 
 

 
 

Evangelizando 

 

II Timóteo 2:25-26 
25 Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que 
Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da 
verdade, 26 para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do 
Diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 
 
 

I Pedro 3:15-16 
15 Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre 
preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da 
esperança que há em vocês. 16 Contudo, façam isso com mansidão e 
respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam 
maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em 
Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 
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João 4:44 (Um profeta não tem honra na própria terra) 
(Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra.)  
 

 
 

Testemunho para os de fora 
 

Romanos 2:24 (mal testemunho) 
Pois, como está escrito: “O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por 
causa de vocês”. 

 
 

Ezequiel 36:22-23 (mal testemunho) 
22 “Por isso, diga à nação de Israel: Assim diz o Soberano, o Senhor : Não é 
por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do 
meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde 
foram. 23 Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre 
as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações 
saberão que eu sou o Senhor , palavra do Soberano, o Senhor , quando eu 
me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. 

 
 

I Tessalonicenses 4:11-12 
11 Esforcem-se para ter uma vida tranqüila, cuidar dos seus próprios 
negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos; 12 a fim 
de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam 
de ninguém. 
 

 
 

Comida, Sábado, Festas, Sacrifícios 
 

Romanos 14:1-6 (Comida/Sábado) 
1 Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. 2 Um crê 
que pode comer de tudo; já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos 
vegetais. 3 Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e 
aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois 
Deus o aceitou. 4 Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu 
senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o 
sustentar. 
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5 Há quem considere um dia mais sagrado que outro; há quem considere 
iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua 
própria mente. 6 Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor 
assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a 
Deus; e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a 
Deus. 
 

 
 

Romanos 14:17-23 (Coração que não se condena – apenas em certos assuntos) 
17Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria 

no Espírito Santo; 18 aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e 

aprovado pelos homens. 19 Por isso, esforcemo-nos em promover tudo 

quanto conduz à paz e à edificação mútua. 20 Não destrua a obra de Deus 

por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer 

coisa que faça os outros tropeçarem. 21 É melhor não comer carne nem 

beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. 

22 Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que 

isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena 

naquilo que aprova.23 Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, 

porque não come com fé; e tudo o que não provém da fé é pecado. 

 
 

Colossences 2:16 (Festas) 
Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou 
bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das 
luas novas ou dos dias de sábado. 

 
 

Isaías 1:11 (Sacrifícios) 
 “Para que me oferecem  
tantos sacrifícios?”,  
pergunta o Senhor .  
“Para mim, chega de holocaustos de carneiros  
e da gordura de novilhos gordos.  
Não tenho nenhum prazer  
no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes! 
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Isaías 1:13-14 (Sacrifícios) 
13 Parem de trazer ofertas inúteis!  
O incenso de vocês  
é repugnante para mim.  
Luas novas, sábados e reuniões!  
Não consigo suportar suas assembléias  
cheias de iniqüidade. 
14 Suas festas da lua nova  
e suas festas fixas, eu as odeio.  
Tornaram-se um fardo para mim;  
não as suporto mais! 
 
 
 

Salmos 50:14 (Sacrifícios) 
Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão,  
cumpra os seus votos para com o Altíssimo, 

 
 

Salmos 50:23 (Sacrifícios) 
Quem me oferece sua gratidão  
como sacrifício, honra-me,  
e eu mostrarei a salvação de Deus  
ao que anda nos meus caminhos”. 
 
 

Salmos 51:16-17 (Sacrifícios) 
16 Não te deleitas em sacrifícios  
nem te agradas em holocaustos,  
se não eu os traria. 
17 Os sacrifícios que agradam a Deus  
são um espírito quebrantado;  
um coração quebrantado e contrito,  
ó Deus, não desprezarás. 
 

 

Mateus 12:1-12 (Sábado) 
1 Naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus 
discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para 
comê-las. 2 Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: “Olha, os teus 
discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado”. 3 Ele respondeu: 
“Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam 
com fome? 4 Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus 
companheiros, comeu os pães da Presença, o que não lhes era permitido 
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fazer, mas apenas aos sacerdotes. 5 Ou vocês não leram na Lei que, no 
sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem 
culpa? 6 Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. 7 Se 
vocês soubessem o que significam estas palavras: ‘Desejo misericórdia, 
não sacrifícios’, não teriam condenado inocentes. 8 Pois o Filho do 
homem é Senhor do sábado”. 9 Saindo daquele lugar, dirigiu-se à 
sinagoga deles, 10 e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. 
Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: “É 
permitido curar no sábado?” 11 Ele lhes respondeu: “Qual de vocês, se tiver 
uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de 
lá? 12 Quanto mais vale um homem do que uma ovelha! Portanto, é 
permitido fazer o bem no sábado”. 
 
 
 

 
 

Lei de Moisés x Graça 
 

Romanos 10:4 (Finalidade da lei é Cristo) 
Porque o fim da Lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. 

 

Galatas 2:19-21 (Justiça não vem pela Lei. É pela Graça) 
19 Pois, por meio da Lei eu morri para a Lei, a fim de viver para Deus. 20 Fui 
crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em 
mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me 
amou e se entregou por mim. 21 Não anulo a graça de Deus; pois, se a 
justiça vem pela Lei, Cristo morreu inutilmente!” 

 

Romanos 8:-14 (Não há condenação) 
1 Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo 
Jesus, 2 porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou 
da lei do pecado e da morte. 3 Porque, aquilo que a Lei fora incapaz de 
fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu 
próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. 
E assim condenou o pecado na carne, 4 a fim de que as justas exigências da 
Lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a 
carne, mas segundo o Espírito. 
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Batismo 
 

I Pedro 3:21 (representa uma consciência, então precisa ser consciente) 
e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês — não 
aquele batismo que remove a sujeira do corpo, mas o compromisso de uma 
boa consciência diante de Deus — por meio da ressurreição de Jesus 
Cristo, 
 
 

 

Sabedoria, criação 

 

I Coríntios 1:18-25 
18 Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas 
para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 
19 Pois está escrito:  
“Destruirei a sabedoria  
dos sábios  
e rejeitarei a inteligência  
dos inteligentes”. 
20 Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta 
era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 21 Visto que, 
na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria 
humana, agradou a Deus salvar aqueles que crêem por meio da loucura 
da pregação. 22 Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos 
procuram sabedoria; 23 nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, 
de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, 24 mas para 
os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus 
e a sabedoria de Deus. 25 Porque a loucura de Deus é mais sábia que a 
sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 

 
 

I Coríntios 2:6-16 
6 Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não 
da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo 
reduzidos a nada. 7 Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério 
que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para 
a nossa glória. 8 Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o 
tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 
9 Todavia, como está escrito:  
“Olho nenhum viu,  
ouvido nenhum ouviu,  
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mente nenhuma imaginou  
o que Deus preparou  
para aqueles que o amam”; 
10 mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito.  
O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de 
Deus. 11 Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o 
espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os 
pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12 Nós, porém, não 
recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para 
que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 13 Delas 
também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas 
com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais 
para os que são espirituais. 14 Quem não tem o Espírito não aceita as coisas 
que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e não é capaz de 
entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 15 Mas quem é 
espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido; 
pois 
16 “quem conheceu a mente  
do Senhor  
para que possa instruí-lo?” 
Nós, porém, temos a mente de Cristo. 
 

 
 

I Coríntios 3:18-23 
18 Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os 
padrões desta era, deve tornar-se “louco” para que se torne sábio. 19 Porque 
a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: “Ele 
apanha os sábios na astúcia deles”; 20 e também: “O Senhor conhece os 
pensamentos dos sábios e sabe como são levianos”. 21 Portanto, ninguém 
se glorie em homens; porque todas as coisas são de vocês, 22 seja Paulo, 
seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro; 
tudo é de vocês, 23 e vocês são de Cristo, e Cristo, de Deus. 
 

 
 

Romanos 1:18-22 
18 Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e 
injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, 19 pois o que 
de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes 
manifestou. 20 Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de 
Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, 
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais 
homens são indesculpáveis; 21 porque, tendo conhecido a Deus, não o 
glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus 
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pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles 
obscureceu-se. 22 Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos  

 

Sobre a criação do mundo/homem 
 

Gênesis 1:3 (Primeiro dia) 
Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. 
 
 

Gênesis 1:6 (Segundo dia) 
Depois disse Deus: “Haja entre as águas um firmamento que separe águas 
de águas”. 
 

Gênesis 1:11 (Terceiro dia) 
Então disse Deus: “Cubra-se a terra de vegetação: plantas que dêem 
sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas 
espécies”. E assim foi. 
 
 

Gênesis 1:14-15 (Quarto dia) 
14 Disse Deus: “Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da 
noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, 15 e sirvam 
de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra”. E assim foi.  
 
 

Gênesis 1:20-21 (Quinto dia) 
20 Disse também Deus: “Encham-se as águas de seres vivos, e voem as 
aves sobre a terra, sob o firmamento do céu”. 21 Assim Deus criou os 
grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, 
de acordo com as suas espécies; e todas as aves, de acordo com as suas 
espécies. E Deus viu que ficou bom. 
 

 

Gênesis 1:24-26 (Sexto dia; e evidências da trindade) 
24 E disse Deus: “Produza a terra seres vivos de acordo com as suas 
espécies: rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos 
da terra, cada um de acordo com a sua espécie”. E assim foi. 25 Deus fez os 
animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos 
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domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da 
terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. 
26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos 
animais que se movem rente ao chão”. 
27 Criou Deus o homem à sua imagem,  
à imagem de Deus o criou;  
homem e mulher os criou. 
 

 

Hebreus 11:3 
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de 
modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível. 
 

Hebreus 11:1 
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não 
vemos.  

 

Hebreus 4:3 
Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus 
disse:  
“Assim jurei na minha ira:  
Jamais entrarão  
no meu descanso”; 
embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. 

 
 

Romanos 4:17 
Como está escrito: “Eu o constituí pai de muitas nações”. Ele é nosso pai aos 
olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à 
existência coisas que não existem, como se existissem. 

 
 

Atos 17:26-31 (de um só fez todos; estabeleceu lugares) 
26 De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, 
tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares 
exatos em que deveriam habitar. 27 Deus fez isso para que os homens o 
buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja 
longe de cada um de nós. 28 ‘Pois nele vivemos, nos movemos e existimos’, 
como disseram alguns dos poetas de vocês: ‘Também somos descendência 
dele’. 
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29 “Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar 
que a Divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita 
pela arte e imaginação do homem. 30 No passado Deus não levou em 
conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se 
arrependam. 31 Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com 
justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, 
ressuscitando-o dentre os mortos”. 

 

Tempo desde a criação 
 

Lucas 3:23-38 (Genealogia de Jesus) 
 

Lucas 11:50-51 
50 Pelo que, esta geração será considerada responsável pelo sangue de 
todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo: 51 desde o 
sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o 
santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por 
tudo isso. 
 

 
 

1 dia, mil anos 
Obs.:  Em Gênesis, está escrito o que foi criado por Deus em cada dia; e diz que 
houve “tarde e manhã” entre cada um desses dias. Então, eram dias de 24 horas 
(não podem ser interpretados como mil anos. Todas as coisas foram realmente 
criadas em 6 dias) 

E Deus descansou no sétimo dia (que era sábado) e abençoou esse dia. Se 
esses dias valessem como mil anos, então Deus teria descansado mil anos e cada 
sábado judaico deveria durar um milênio. 

 

II Pedro 3:8 
Não se esqueçam disto, amados: para o Senhor um dia é como mil anos, e 
mil anos como um dia. 

 

Salmos 90:4 
De fato, mil anos para ti  
são como o dia de ontem que passou,  
como as horas da noite. 
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Família de Jesus 
 

Mateus 13:55 (Nomes dos irmãos) 
Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são 
seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?  
 

Mateus 13:56 (Também tinha irmãs) 
Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas 
essas coisas?” 
 

 
 

Mãe de Jesus 
 

Marcos 3:31-35 (É mais importante fazer a vontade de Deus) 
31 Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, 
mandaram alguém chamá-lo. 32 Havia muita gente assentada ao seu redor; 
e lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram”. 
33 “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?”, perguntou ele. 
34 Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: “Aqui 
estão minha mãe e meus irmãos! 35 Quem faz a vontade de Deus, este é 
meu irmão, minha irmã e minha mãe”. 
 
 

Mateus 12:46-50 (Outra vez, em Mateus) 
46 Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram 
do lado de fora, querendo falar com ele. 47 Alguém lhe disse: “Tua mãe e 
teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo”. 
48 “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?”, perguntou ele. 49 E, 
estendendo a mão para os discípulos, disse: “Aqui estão minha mãe e meus 
irmãos! 50 Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este 
é meu irmão, minha irmã e minha mãe”. 
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Lucas 8:19-21 (Outra vez, em Lucas) 
19 A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam 
aproximar-se dele, por causa da multidão. 20 Alguém lhe disse: “Tua mãe e 
teus irmãos estão lá fora e querem ver-te”. 
21 Ele lhe respondeu: “Minha mãe e meus irmãos são aqueles que 
ouvem a palavra de Deus e a praticam”. 
 

 

Dons 
 

I Coríntios 12, 13, 14. 

I Coríntios 13:1 
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, 
serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine.  

  

Romanos 12:3-8 
3 Por isso, pela graça que me foi dada digo a todos vocês: Ninguém tenha de 
si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter; mas, ao contrário, 
tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe 
concedeu. 4 Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos 
membros e esses membros não exercem todos a mesma função, 5 assim 
também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada 
membro está ligado a todos os outros. 6 Temos diferentes dons, de acordo 
com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na 
proporção da sua fé. 7 Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, 
ensine; 8 se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua 
generosamente; se é exercer liderança, que a exerça com zelo; se é mostrar 
misericórdia, que o faça com alegria. 

 

Atos 19:6 
Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e 
começaram a falar em línguas e a profetizar. 
 

 

I Pedro 4:11 
Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém 
serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as 
coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória 
e o poder para todo o sempre. Amém. 
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Servir com os dons e talentos 
 

I Pedro 4:10  
Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando 
fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 
 

 
 

 

Louvor 
 

Salmos 47:1 (bater palma) 
Batam palmas, vocês, todos os povos;  
aclamem a Deus com cantos de alegria. 
 

 

Salmos 33:1-3 (instrumentos, novo cântico, habilidade) 
1 Cantem de alegria ao Senhor ,  
vocês que são justos;  
aos que são retos fica bem louvá-lo. 
2 Louvem o Senhor com harpa;  
ofereçam-lhe música com lira de dez cordas. 
3 Cantem-lhe uma nova canção;  
toquem com habilidade ao aclamá-lo. 

 
 

Salmos 149:1 (Novo cântico) 
Aleluia!  
Cantem ao Senhor uma nova canção,  
louvem-no na assembléia dos fiéis. 

 
 

Salmos 63:4 (Levantar as mãos) 
Enquanto eu viver te bendirei,  
e em teu nome levantarei as minhas mãos. 
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Salmos 149:3 (Dança, instrumentos) 
Louvem eles o seu nome com danças;  
ofereçam-lhe música  
com tamborim e harpa. 

 

Salmos 150:3-5 (Dança, instrumentos) 
3 Louvem-no ao som de trombeta,  
louvem-no com a lira e a harpa, 
4 louvem-no com tamborins e danças,  
louvem-no com instrumentos de cordas  
e com flautas, 
5 louvem-no com címbalos sonoros,  
louvem-no com címbalos ressonantes. 
 

 

Salmos 150:6 (Tudo o que tem vida/Todo ser que respira) 
6 Tudo o que tem vida louve o Senhor !  
Aleluia! 
 

 
 

Amor de Deus 
 

Romanos 5:8 
Mas assim Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso 
favor quando ainda éramos pecadores. 
 
 

 

Amar a Deus 
 

João 14:15 
“Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. 

 

João 14:21 
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. 
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me 
revelarei a ele”. 
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João 14:23-24 
23 Respondeu Jesus: “Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu 
Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. 24 Aquele que não 
me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão 
ouvindo não são minhas; são de meu Pai que me enviou. 
 

Deuteronômio 6:5 
Ame o Senhor , o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de 
todas as suas forças. 
 

 
 

Manter-se firme com Deus 
 

II Coríntios 1:21-22 (Deus nos faz permanecer firmes) 
21 Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. 
Ele nos ungiu, 22 nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em 
nossos corações como garantia do que está por vir. 
 

II Coríntios 1:24 (permanecer firme pela fé) 
Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para 
que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. 
 
 

Lucas 12:45-46 (Estar preparado para o Dia do Senhor) 
45 Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: ‘Meu senhor se demora 
a voltar’, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e 
a embriagar-se. 46 O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o 
espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um 
lugar com os infiéis. 
 

 
 

Deus no coração 
 

Efésios 3:17 
para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé; e oro para que, 
estando arraigados e alicerçados em amor, 
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Efésios 2:21-22 
21 no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário 
santo no Senhor. 22 Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para 
se tornarem morada de Deus por seu Espírito. 
 

 

Deus o guarda, e o maligno não lhe toca 
 

I João 5:18 (Jesus nos protege, e o Maligno não nos toca) 
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado; 
aquele que nasceu de Deus o protege, e o Maligno não o atinge. 

 

II Tessalonicenses 3:3 
Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do Maligno. 

 

Dominio próprio 
 

Galatas 5:22-23 
22 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade, 23 mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas 
não há lei. 
 

II Pedro 1:5-7 
5 Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à 
virtude o conhecimento; 6 ao conhecimento o domínio próprio; ao domínio 
próprio a perseverança; à perseverança a piedade; 7 à piedade a 
fraternidade; e à fraternidade o amor. 
 

I Pedro 4:7 
O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios; 
dediquem-se à oração. 
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Mateus 12:36 
Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de 
toda palavra inútil que tiverem falado. 

 

 

Deus olha o interior 

I Samuel 16:7 
O Senhor, contudo, disse a Samuel: “Não considere sua aparência nem sua 
altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem: o homem vê a 
aparência, mas o Senhor vê o coração”. 
 

 
 

Jugo desigual 
 

II Coríntios 6:14-18 
14 Não se ponham em jugo desigual com descrentes. Pois o que têm em 
comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as 
trevas? 15 Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o 
crente e o descrente? 
16 Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário 
do Deus vivo. Como disse Deus:  
“Habitarei com eles  
e entre eles andarei;  
serei o seu Deus,  
e eles serão o meu povo”. 
17 Portanto,  
“saiam do meio deles  
e separem-se”,  
diz o Senhor.  
“Não toquem  
em coisas impuras,  
e eu os receberei” 
18 “e lhes serei Pai,  
e vocês serão meus filhos  
e minhas filhas”,  
diz o Senhor todo-poderoso. 
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Má companhia 
 

I Coríntios 15:33 
Não se deixem enganar: “As más companhias corrompem os bons 
costumes”. 
 

 

Juramento 
 

Mateus 5:33-37 
33 “Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: ‘Não jure 
falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do 
Senhor’. 34 Mas eu lhes digo: Não jurem de forma alguma: nem pelos 
céus, porque é o trono de Deus; 35 nem pela terra, porque é o estrado de 
seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei. 36 E não 
jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio 
de cabelo. 37 Seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, ‘não’; o que passar disso 
vem do Maligno. 

 

Tiago 5:12 
Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por 
qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não 
caiam em condenação. 
 

 
 

Ter misericórdia 
 

Tiago 2:13 
porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi 
misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo! 
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Amar ao Próximo 

Galatas 5:14 (Toda lei é resumida em...) 
Toda a Lei se resume num só mandamento: “Ame o seu próximo como a si 
mesmo”. 

 

Leviticos 19:18 (Amar o próximo – Velho Testamento) 
“Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, 
mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. 
 

 
 

Ser humilde 
 

I Pedro 5:5 
Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos 
humildes uns para com os outros, porque  
“Deus se opõe aos orgulhosos,  
mas concede graça  
aos humildes”. 
 

Proverbios 3:34 
Ele zomba dos zombadores,  
mas concede graça aos humildes. 

 

Tiago 4:6 
Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura:  
“Deus se opõe aos orgulhosos,  
mas concede graça  
aos humildes”. 
 

 

Obediência às autoridades 
 

Romanos 13:1-7 
1 Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há 
autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por 
ele estabelecidas. 2 Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está 
se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem 
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trazem condenação sobre si mesmos. 3 Pois os governantes não devem ser 
temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo 
da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. 4 Pois é serva de Deus 
para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a 
espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem 
pratica o mal. 5 Portanto, é necessário que sejamos submissos às 
autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, 
mas também por questão de consciência. 
6 É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a 
serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. 7 Dêem a cada um o 
que lhe é devido: se imposto, imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; se 
honra, honra. 
 
 

I Pedro 2:13-14 
13 Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os 
homens; seja ao rei, como autoridade suprema, 14 seja aos governantes, 
como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que 
praticam o bem 
 

 

II Pedro 2:10-11 
10 especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam 
a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar 
os seres celestiais; 11 contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em 
força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença 
do Senhor.  
 

Judas 8 
Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as 
autoridades e difamam os seres celestiais 
 
 

 

Eclesiastes 8:4-5 
4 Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: “O que 
estás fazendo?” 5 Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, 
pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. 
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Ajuda aos pobres 
 

Deuteronômio 15:11 
Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração 
para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de 
sua terra. 

 

Dinheiro 
 

II Pedro 2:3 
Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há 
muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não 
tarda. 

 

II Coríntios 2:17 
Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro; 
antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens 
enviados por Deus. 

 

Lucas 12:15 
Então lhes disse: “Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de 
ganância; a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens”. 
 

 
 

Fugir 
 

I Coríntios 6:18 (Impureza) 
Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém 
comete, fora do corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra 
o seu próprio corpo. 
 
 

I Coríntios 10:14 (Idolatria) 
Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 
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I Timóteo 6:11 
Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a 
piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 
 

 
 

Resistir 
 

Tiago 4:7 
Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. 
 

 
 
 

Paz de Cristo 
 

Colossenses 3:15 (governar o coração) 
Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram 

chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam 

agradecidos. 

 

Filipenses 4:7 
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a 
mente de vocês em Cristo Jesus 
 

 
 

Tristeza 
 

II Coríntios 7:10 
A tristeza segundo Deus produz, não remorso, mas um arrependimento 
que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. 
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Medo 
 

Salmos 56:3 
Mas eu, quando estiver com medo,  
confiarei em ti. 
 

Salmos 56:11 
em Deus eu confio, e não temerei.  
Que poderá fazer-me o homem? 
 
 

 

Cuidado e Refúgio de Deus 
 

Salmos 121:8 (Deus cuida da entrada e saída) 
O Senhor protegerá a sua saída  
e a sua chegada,  
desde agora e para sempre. 

 
 

Salmos 91:2 (Deus é meu refúgio) 
pode dizer ao Senhor:  
“Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza,  
o meu Deus, em quem confio”. 

 

Salmos 61:2-3 (rocha mais alta que eu) 
2 Desde os confins da terra eu clamo a ti,  
com o coração abatido;  
põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. 
3 Pois tu tens sido o meu refúgio,  
uma torre forte contra o inimigo. 

 
 

Salmos 61:4 (abrigo das suas asas) 
Para sempre anseio habitar na tua tenda  
e refugiar-me no abrigo das tuas asas.  
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Salmos 62:6-7 (rocha, salvação e refúgio) 
6 Somente ele é a rocha que me salva;  
ele é a minha torre alta! Não serei abalado! 
7 A minha salvação e a minha honra  
de Deus dependem;  
ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. 

 
 

Ansiedade 
 

I Pedro 5:7 
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 

 

Filipenses 4:6 
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, 
e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 
 

 
 

Pedir 
 

João 14:13-14 
13 E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja 
glorificado no Filho. 14 O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. 

 

João 15:7-8 
7 Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem 
em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. 8 Meu Pai é 
glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus 
discípulos 

 

João 15:16 
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto 
que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu 
nome. 
 
 



66 
 

Mateus 21:22 
E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão”. 

 

I João 3:22 
 e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus 
mandamentos e fazemos o que lhe agrada.  
 

I João 5:14-15 
14 Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos 
alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. 15 E se 
sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o 
que dele pedimos. 
 

Salmos 20:4 
Conceda-te o desejo do teu coração  
e leve a efeito todos os teus planos. 

 

Romanos 4:21 
estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que 
havia prometido.  

 

João 16:23-24 
23 Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que 
meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. 24 Até agora vocês 
não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de 
vocês seja completa. 

 

Filipenses 4:6 
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, 
e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 
 

Efésios 3:20-21 
20 Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, 21 a 
ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo 
o sempre! Amém! 
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Deus é quem faz 

Deuteronômio 8:17-18 
17 Não digam, pois, em seu coração: ‘A minha capacidade e a força das 
minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza’. 18 Mas, lembrem-se 
do Senhor, o seu Deus, pois é ele que lhes dá a capacidade de produzir 
riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme 
hoje se vê. 

 
 
 

O que Deus faz dura para sempre 

Eclesiastes 3:14 
Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre; a isso nada se pode 
acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens 
o temam. 
 

 

Deus é fiel 

II Timóteo 2:13 
se somos infiéis,  
ele permanece fiel,  
pois não pode negar-se  
a si mesmo. 
 

 
 
 

Esperar em Deus 

Romanos 4:18 (Esperar contra a esperança) 
Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai 
de muitas nações, como foi dito a seu respeito: “Assim será a sua 
descendência”. 

 

Romanos 4:21 (Deus é poderoso para cumprir o que prometeu) 
estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que 
havia prometido. 
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Tempo de Deus 
 

Êxodos 23:29-30 
29 Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os 
animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês.30 Eu os expulsarei 
aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem 
posse da terra. 
 
 

Eclesiastes 3:1-8 
1 Para tudo há uma ocasião certa;  
há um tempo certo para cada propósito  
debaixo do céu: 
2 Tempo de nascer e tempo de morrer,  
tempo de plantar  
e tempo de arrancar o que se plantou, 
3 tempo de matar e tempo de curar,  
tempo de derrubar e tempo de construir, 
4 tempo de chorar e tempo de rir,  
tempo de prantear e tempo de dançar, 
5 tempo de espalhar pedras  
e tempo de ajuntá-las,  
tempo de abraçar e tempo de se conter, 
6 tempo de procurar e tempo de desistir,  
tempo de guardar  
e tempo de jogar fora, 
7 tempo de rasgar e tempo de costurar,  
tempo de calar e tempo de falar, 
8 tempo de amar e tempo de odiar,  
tempo de lutar e tempo de viver em paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


