
Sobre o Deus de Israel 
 
Isaías 43:10 
Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi; para que o 
saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim deus 
nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. 
  
  
Isaías 44:6  
Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o 
primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus.   
  
  
Isaías 45:18-19   
Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez; 
ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada: Eu sou o 
Senhor e não há outro. 
Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra; não disse à descendência de 
Jacó: Buscai-me em vão; eu sou o Senhor, que falo a justiça, e anuncio coisas retas.  
   
   
Isaías 46:9  
Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; que eu sou Deus, e não há outro 
Deus, não há outro semelhante a mim.   
  
  
Jeremias 2:11  
Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? 
Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito.   
  
  
Jeremias 5:19  
E sucederá que, quando disserdes: Por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas 
coisas? Então lhes dirás: Como vós me deixastes, e servistes a deuses estranhos na 
vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa.   
   
  
Jeremias 7:18   
Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, 
para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me 
provocarem à ira. 
  
  
Jeremias 10:10  
Mas o Senhor Deus é a verdade; ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno; ao seu furor 
treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. 
 



  
Jeremias 10:14   
Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento; envergonha-se todo o fundidor da 
sua imagem de escultura; porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há 
espírito. 
 
   
Jeremias 44:8  
Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na 
terra do Egito, aonde vós entrastes para lá habitar; para que a vós mesmos vos 
desarraigueis, e para que sirvais de maldição, e de opróbrio entre todas as nações da 
terra?   
  
Josué 24:14-15  
Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade; e deitai fora os 
deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor.  
Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais; 
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos 
amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor.  
  
  
Ezequiel 6:3-4  
E dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor DEUS: Assim diz o Senhor DEUS aos 
montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre 
vós, e destruirei os vossos lugares altos. 
E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol e derrubarei 
os vossos mortos, diante dos vossos ídolos. 
   
  
Ezequiel 8:16-17 
E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do 
templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de vinte e cinco homens, de costas 
para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente; e eles, virados para o oriente 
adoravam o sol. 
Então me disse: Vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa 
de Judá, do que tais abominações, que fazem aqui? Havendo enchido a terra de 
violência, tornam a irritar-me; e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. 
  
  
Amós 3:1-2  
Ouvi esta palavra que o SENHOR fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família 
que fiz subir da terra do Egito, dizendo: 
De todas as famílias da terra só a vós vos tenho conhecido; portanto eu vos punirei por 
todas as vossas iniqüidades.   
(Deus ainda não tinha se revelado aos outros povos. Ele escolheu os Judeus para se revelar 
primeiramente e, a partir deles, aos demais povos. Por isso o Deus de Israel é único e não foi 
apresentado com outro nome para outras culturas)  



  
Marcos 12:29-30  
E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor 
nosso Deus é o único Senhor.  
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo 
o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro mandamento.  
  
  
João 17:3 (Jesus orando ao Pai)  
E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus 
Cristo, a quem enviaste. 
  
  
  

Sobre Jesus Cristo 
 

Isaías 9:6 
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus 
ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz. 
  
  
1 Timóteo 2:5-6  
Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo 
homem.  
O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho 
a seu tempo.   
  
  
Colossenses 1:15-17  
O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; 
Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, 
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado 
por ele e para ele.  
E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.   
   
  
Gálatas 2:16  
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, 
temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não 
pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.  
  
  
João 14:6  
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão 
por mim. 
 


