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COMO CO�HECER A DEUS - Portuguese

"Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração."

COMO CO�HECER A DEUS 

Tal como Abrãao foi "amigo de Deus" através de sua submissão
e obediência a ele, você também pode chegar a conhecê-lo e
experimentar sua misericórdia, paz e bênção. Conhecer a Deus
mediante verdadeira submissão a ele, em confiança, é a
experiência mais importante na vida. Quão maravilhoso é que

Deus se revela a todos quantos o buscam de todo coração.

Se você deixar de seguir os seus próprios caminhos e verdadeiramente submeter-se a Deus, então
o seu Espírito habitará em você. Nada poderá separá-lo do seu amor ao confiar nas suas
promessas e seguí-lo em obediência. Ele será o seu Deus e você será para ele particular tesouro.
Você descobrirá que ele o comprou por um alto preço e quer ter comunhão com você - agora e
para toda a eternidade.

Peça a Deus que lhe dê entendimento ao estudar estas páginas de citações de sua Palavra. Deus
inspirou homens piedosos a escreverem estas palavras e as preservou milagrosamente ao longo
das gerações a despeito das tentativas de Satanás de aniquilá-las.

Referências citadas neste livreto são tiradas da Bíblia: da Lei (Torah), dos Salmos (Zabur),

das escritas dos profetas e do Evangelho (Injil).

Há Um Único Deus Verdadeiro  — 1

Deuteronômio 6:4b, 5
O SENHOR nosso Deus é o único SENHOR. Amarás, pois, o SENHOR teu Deus de todo o teu
coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força.

Isaías 45:18
Porque assim diz o SENHOR que criou os céus, o único Deus, que formou a terra, que a fez e a
estabeleceu; que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada: Eu sou o SENHOR e não há
outro.

1 Reis 8:60
Para que todos os povos da terra saibam que o SENHOR é Deus, e que não há outro.



Isaías 42:8
Eu sou o SENHOR, este é o meu nome; a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha
honra às imagens de escultura.

Vós sois as minhas testemunhas, diz o SENHOR, o meu servo a quem escolhi; para que o saibais
e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim deus nenhum se formou, e
depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim não há salvador.  —Isaías
43:10, 11

Isaías 45:22
Olhai para mim, e sede salvos, vós, todos os termos da terra; por. que eu sou Deus, e não há
outro.

Deus É Misericordioso E Cheio De Graça — 2

Salmo 103:8, 11
O SENHOR é misericordioso e compassivo; longânimo e assaz benigno. Pois quanto o céu se
alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.

Salmo 103:17a, 18b
Mas a misericórdia do SENHOR é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, . . . e para
com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem.

Miquéias 7:18
Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniqüidade, . . . porque tem prazer na
misericórdia.

Lamentações 3:22
As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos con-sumidos porque as suas
misericórdias não têm fim.

Lamentações 3:32
Pois, ainda que entristeça a alguém usara de compaixão segun. do a grandeza das suas
misericórdias.

Salmo 18:25a
Para com o benigno, benigno te mostras.

1 Crônicas 16:34
Rendei graças ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua misericórdia dura para sempre.

Deus O Ama — 3

Jeremias 31:3
De longe se me deixou ver o SENHOR dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com



benignidade te atraí.

Jeremias 29:11
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz, e
não de mal, para vos dar o fim que desejais.

Malaquias 1:2a
Eu vos tenho amado, diz o SENHOR.

Salmo 103:13
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o SENHOR se compadece dos que o temem.

Isaías 38:17
Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura; tu, óDeus, porém, amaste a minha alma
e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados.

1 João 4:16a, 19
E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Nós amamos porque ele nos amou
primeiro.

Sofonias 3:17
O SENHOR teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvarte; ele se deleitará em ti com
alegria; renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.

A Melhor Coisa �a Vida É Conhecer A Deus — 4

Daniel 11:32b
Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo.

Jeremias 9:24
Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o SENHOR, e faço
misericórdia, juízo e justiça na terra; porque destas cousas me agrado, diz o SENHOR.

Salmo 119:2
Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, e o buscam de todo o coração.

Deuteronômio 30:19b, 20a
Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a
tua descendência, amando ao SENHOR teu Deus, dando ouvidos ásua voz, e apegando-te a ele;
pois disto depende a tua vida.

Oséias 6:6
Pois misericórdia quero, e não sacrifício; e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos.

Salmo 42:1



Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, óDeus, suspira a minha alma.

Êxodo 33:14
Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso.

Viver Independente De Deus É Fatal — 5

2 Crônicas 15:2b
O SENHOR está convosco, enquanto vós estais com ele: se o buscardes, ele se deixará achar;
porém, se o deixardes, vos deixará.

Jeremias 17:9
Enganoso é o coração, mais do que todas as cousas, e desesperadamente corrupto, quem o
conhecerá?

Provérbios 16:25
Há caminho, que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte.

2 Pedro 2:4, 9
Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os
entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo; é porque o Senhor sabe livrar da
provação os piedosos, e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo.

1 Samuel 12:15a
Se, porém não derdes ouvidos ávoz do SENHOR, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a
mão do SENHOR será contra vós.

João 15:6
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará; e o
apanham, lançam no fogo e o queimam.

Para Conhecer A Deus Devemos Buscá-lo — 6

Jeremias 29:13
Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.

Provérbios 2:4, 5
Se buscares a sabedoria... como a tesouros escondidos a procurares, então...acharás o
conhecimento de Deus.

Mateus 7:7
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.

De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima



de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. —Hebreus 11:6

Provérbios 8:17
Eu amo os que me amam; os que me procuram me acham.

Lamentações 3:25
Bom é o SENHOR para os que esperam por ele, para a alma que o busca.

Atos 17:26a, 27
De um só fez toda raça humana...para buscarem a Deus se, porventura, tateando o possam achar,
bem que não está longe de cada um de nós.

Jó 5:8
Quanto a mim eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa.

Deus Quer Que �os Aproximemos Dele — 7

Porque, se vós vos converterdes ao SENHOR, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia
perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra; porque o SENHOR vosso Deus é
misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. —2
Crônicas 30:9b

Pois tu, SENHOR, és bom e com-passivo; abundante em benignidade para com todos os que te
invo cam. —Salmo 86:5

Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. —Tiago 4:8a

Salmo 145:18
Perto está o SENHOR de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. 

Isaías 1:18
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o SENHOR; ainda que os vossos pecados são como a escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve; ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão
como a lã.

Vinde a mim todos os que estais cansados a sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós
o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso
para as vossas almas. —Mateus 11:28,29

João 6:37b
O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.

Deus É Santo — 8



Êxodo 15:lla
O SENHOR,...quem é como tu glorificado em santidade.

1 Samuel 2:2a
Não há santo como o SENHOR; porque não há outro além de ti.

Jó 34:l0b
Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-poderoso o cometer injustiça.

Isaías 6:3b
Santo, santo, santo é o SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.

Isaías 57:15a
Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo:
Habito no alto e santo lugar.

Salmo 145:17
Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras.

Marcos 10:18b
Ninguém é bom senão um só, que é Deus.

Apocalipse 15:4a
Quem não temerá e não glorificará o teu nome ó Senhor? pois só tu és santo.

O  Povo De Deus Deve Viver Vida Santa — 9
      
Tiago 2:19, 20; 1:22
Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crêem, e tremem. Queres, pois, ficar
certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Tomai-vos, pois, praticantes da
palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.

1 João 2:4; 3:10
Aquele que diz: Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está
a verdade. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo: todo aquele que não
pratica justiça não procede de Deus, também aquele que não ama a seu irmão.

Provérbios 15:9
O caminho do perverso é abominação ao SENHOR, mas este ama o que segue a justiça.
         
Hebreus 12:14
Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.

1 Pedro 1:15
Pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou, tomai-vos santos também vós mesmos



em todo vosso procedimento.

Amós 5:14
Buscai o bem e não o mal, para que vivais: e assim o SENHOR, o Deus dos Exércitos, estará
convosco, como dizeis.

Coisas Ordenadas Por Deus — 10

Miquéias 6:8b 
E que é o que o SENHOR pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e
andes humildemente com o teu Deus?

Levítico 19:2b
Santos sereis, porque eu, o SENHOR vosso Deus, sou santo.

Lucas 10:27b
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e
de todo o teu entendimento; e amarás o teu próximo como a ti mesmo.

Marcos 10:19
Sabes os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe.

Romanos 12:2a
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.

Josué 1:8
Não cesses de falar deste livro da lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de
fazer segundo a tudo quanto nele está escrito; então farás prosperar o teu caminho e serás bem
sucedido.

Marcos 11:22b
Tende fé em Deus.

Coisas Que Deus Odeia  — 11

Provérbios 6:16-19
Seis cousas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua alma abomina: Olhos altivos, lingua
mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se
apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas
entre irmãos.

Isaías 61:8a
Porque eu, o SENHOR, amo a juízo, e odeio a iniqüidade do roubo.



Apocalipse 21:8
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos
feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com
fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
                                  
Malaquias 2:15b, 16a
Portanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade.
Porque o SENHOR. . . diz que odeia o repudio.
                                      
Zacarias 8:17
Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso;
porque a todas estas cousas eu aborreço, diz o SENHOR.

Pessoas �ão Alcançam os Requisitos De Deus — 12
                                        
João 5:42
Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus.
                                       
Tiago 2:10
Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
                                       
Isaías 6:5
Então disse eu: Ai de mim! Estou perdido! porque sou homem de lábios impuros, habito no meio
dum povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos!
                                       
Tiago 4:17
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando.
                                      
Romanos 3:10
Como está escrito: Não há justo, nem sequer um.

Romanos 3:23
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.

1 João 3:l0b
Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, também aquele que não ama a seu
irmão.

Isaías 53:6a
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho.

1 Samuel 6:20b
Quem poderia estar perante o SENHOR, este Deus santo?



�ossas Próprias Obras �ão Podem Agradar a Deus — 13
                                      
Romanos 10:2, 3
Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento.
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se
sujeitaram àque vem de Deus.

Isaías 64:6a
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia.

Ezequiel 33:13
Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar
iniqüidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniqüidade, que pratica,
êle morrerá.

Romanos 8:8
Portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus.

Romanos 3:20a
Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei.

2 Coríntios 3:5
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma cousa, como se partisse de nós; pelo
contrário, a nossa suficiência vem de Deus.

Pecado �os Separa De Deus — 14

Romanos 5:12
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram.

Tiago 1:15
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez consumado,
gera a morte.

2 Crônicas 24:20b
Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do SENHOR de modo que não prosperais?
Porque deixastes o SENHOR, também ele vos deixará.
                                       
Isaías 59:2
Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados
encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.

Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação écomo a idolatria e culto a



idolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do SENHOR, ele também te rejeitou a ti.... —1
Samuel 15:23a
                                    
Provérbios 11:19
Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz.
                                     
Ezequiel 18:20a
A alma que pecar, essa morrerá.

A Ira De Deus Está Sobre Pecado  — 15
                                                                         
Salmos 7:11
Deus é justo juiz; Deus que sente indignação todos os dias.

Naum 1:3a
O SENHOR é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado.

Colossenses 3:6
Por estas cousas é que vem a ira de Deus [sobre os filhos da desobediência].

Romanos 1:18
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a
verdade pela injustiça.
                                     
Romanos 1:29-32
Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade; possuídos de inveja, homicídio, contenda,
dolo e malignidade; sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos,
presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição
natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de
morte os que tais cousas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim
procedem.

Juízo Por Vir — 16
                                      
Hebreus 9:27b
Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e, depois disto, o juízo.

Mateus 12:36
Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo.

Eclesiastes 12:14
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até que as que estão escondidas, quer sejam
boas, quer sejam más.



Mateus 13:49, 50
Assim será na consumação do século: Sairão os anjos e separa. rão os maus dentre os justos, e os
lançarão na fornalha acesa; ali haverá choro e ranger de dentes.

Apocalipse 20:12, 15
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram
livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Eos mortos foram julgados, segundo as suas
obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E, se alguém não foi achado inscrito no livro
da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo.

Hebreus 10:31
Horrível cousa é cair nas mãos do Deus vivo.

�ão Podemos Esconder-nos De Deus — 17
                                                                       
Provérbios 15:3
Os olhos do SENHOR estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
        
Salmo 139:1-4
SENHOR, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto; de
longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces
todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à lingua, e tu, SENHOR, já a conheces
toda.

1 Samuel 16:7b
Porque o SENHOR não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o SENHOR, o
coração.
                                       
Salmo 94:9
O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? e o que formou os olhos, será que não enxerga?

Jeremias 16:17
Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos; ninguém se esconde diante de mim,
nem se encobre a sua iniqüidade aos meus olhos.

Hebreus 4:13
E não há criatura que não seja manifesta na sua presença; pelo contrário, todas as cousas estão
descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.

É Preciso Dar As Costas Ao Pecado — 18
                                           
Ezequiel 18:23
Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? diz o SENHOR Deus; não desejo eu antes que ele
se converta dos seus caminhos, e viva?



                                       
Lucas 13:3
Não eram, eu vo-lo afirmo; se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.
        
Provérbios 28:13
O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará; mas o que as confessa e deixa, alcançará
misericórdia.
        
Joel 2:12, 13a
Ainda assim, agora mesmo diz o SENHOR: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração; e isso
com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e
convertei-vos ao SENHOR vosso Deus; porque ele émisericordioso, e compassivo, e tardio em
irar-se, e grande em benignidade.
                                      
Oséias 14:2a
Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao SENHOR; dizei-lhe: Perdoa
toda iniqüidade, aceita o que é bom.

Cantará diante dos homens, e dirá: Pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia.
Deus redimiu a minha alma de ir para a cova; e a minha vida verá a luz. —Jó 33:27, 28

Arrependimento Conduz a Perdão  — 19

Isaías 55:6, 7
Buscai o SENHOR enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o
seu caminho, o iníquo os seus pensamentos; converta-se ao SENHOR, que se compadecerá dele,
e volte-se para o nosso Deus, porque érico em perdoar.
                                       
Salmo 34:18
Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido.

Jeremias 36:3b
...e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniqüidade e o
pecado.
                                       
Salmo 32:5
Confessei-te o meu pecado e a minha iniqüidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao
SENHOR as minhas transgressões; e tu perdoaste a inqüidade do meu pecado.
                                       
1 João 1:9
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de tôda injustiça.

Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. —Atos 3:19



Arrependimento significa dar as costas ao pecado, bem como confessá-lo a Deus.

Um Sacrifício É �ecessário Para Reconciliar-�os Com Deus — 20
(Pecado causou separação, página 14)

Levítico 1:4; 17:11
E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua
expiação. Porque a vida da carne está no sangue. E'u vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer
expiação pelas vossas almas: porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida.

Hebreus 9:22
Com efeito, quase todas as cousas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem derramamento
de sangue não há remissão.

Êxodo 12:5a, 13a
O cordeiro será sem defeito, macho de um ano; . . . O sangue vos será por sinal nas casas em que
estiverdes: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora.

Gênesis 22:8a, 13
Respondeu Abraão: Deus provera para si, meu filho, o cordeiro... Tendo Abraão erguido os
olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos; tomou Abraão o carneiro
e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho.

Jesus É O Cordeiro Providenciado Por Deus  — 21
                                        
João 1:29
No dia sequinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo!
                                     
Isaías 53:6b, 7
Mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas
não abriu a boca; como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha, muda perante os seus
tosquiadores, ele não abriu a sua boca.

Hebreus 9:12, 28a
Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo
dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Assim também Cristo, tendo-se
oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos.

1 Pedro 1:18a, 19
Sabendo que não foi mediante cousas corruptíveis, como prata ou ouro,...mas pelo precioso
sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.



Hebreus 9:14
Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a
Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo!

Redenção Somente Pela Provisão De Deus — 22
                                    
Romanos 3:24, 25a
Sendo justificados gratuita-mente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus; a
quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé.
                                     
Romanos 5:8, 9
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo
nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por
ele salvos da ira.

Gálatas 2:16a
Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e, sim, mediante a fé em
Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus.
                                     
Efésios 2:8, 9
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não de
obras, para que ninguém se glorie.

Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo o que nele crê
recebe remissão de pecados. —Atos 10:43
                                        
Atos 4:12
E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome,
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.

O Anúncio Do �ascimento De Jesus  — 23

...o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma
virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José; a virgem chamava-se
Maria. . . . Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque achaste graça diante de Deus. Eis que
conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será
chamado Filho do Altíssimo; . . . ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado
não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem
algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te
envolverá com a sua sombra; por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho
de Deus. . . . Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse
Maria: Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se
ausentou dela. —Lucas 1:26-38



Os dois únicos homens a entrarem no mundo sem serem produto de uma união sexual foram

Adão e Cristo. Adão introduziu pecado no mundo, mas com Jesus veio vitória sobre pecado.

Quem Jesus Realmente É — 24
                                              
Filipenses 2:6, 8
Pois ele, subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus; a si
mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz.

João 10:30, 36
Eu e o Pai somos um. Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu
blasfemas, porque declarei: Sou Filho de Deus?

Jesus Cristo, a Palavra Eterna, sempre existia. Por meio de um milagre Deus fez com que fosse
concebido no ventre de Maria. Fisica mente ele é conhecido como o Filho do Homem e
espiritualmente como Filho de Deus. As Escrituras usam a palavra "Filho" para explicar o
relacionamento que existe entre Deus e sua Palavra Jesus Cristo.

Hebreus 10:5
Pos isso, ao entrar no mundo, diz: ...antes corpo me formaste.

Romanos 1:4
E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade, pela ressurreição dos
mortos.

João 20:28
Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu!

Quem Jesus Realmente É — 25
                                     
1 Timóteo 3:16a
Evidentemente, grande é o mistério da piedade: Aquele que foi manifestado na carne.
        
Colossenses 2:9
Porquanto nele habita corporal-mente toda a plenitude da Divindade.
                                       
Isaías 9:6
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o govêrno está sobre os seus ombros; e o
seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
                                        
João 8:58
Respondeu-lhes Jesus:...Antes que Abraão existisse, eu sou.
                                     
João 1:4, 9-10



A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A saber: a verdadeira luz que, vinda ao mundo,
ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo
não o conheceu.

1 Timóteo 2:5, 6a
Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O
qual a si mesmos se deu em resgate por todos.

Colossenses 1:14, 15a
No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisivel.

A Biblia (Escritura) É A Palvara De Deus — 26
                                      
2 Pedro 1:21
Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens
[santos] falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo.
        
Lucas 1:70, 77
Como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para dar ao seu povo
conhecimento da savação, no redimi-lo dos seus pecados.
        
Romanos 15:4
Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência,
e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
                                      
2 Samuel 23:2
O Espírito do SENHOR fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua.
        
Deuteronômio 6:6
Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração.
        
2 Timóteo 3:16
Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para
a educação na justiça.
        
Mateus 22:29b
Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.
        
Salmos 138:2b
Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.

Jesus É A Palavra De Deus — 27
                                    



Apocalipse 19:13
Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus.

João 1:1, 14a
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez
carne, e habitou entre nós.

Jesus revela Deus

2 Coríntios 4:6
Porque Deus que disse: De trevas resplandecerá luz—, ele mesmo resplandeceu em nossos
corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
                                        
João 1:18
Ninguém jamais viu a Deus: o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou.

Deus fala por intermédio de Jesus

         
Hebreus 1:1, 2
Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,
nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as cousas, pelo qual
também fez o universo.

João 8:38a
Eu falo das cousas que vi junto de meu Pai.

Comparadas As Palavras Escrita E Viva — 28, 29

A Bíblia é alimento para a alma

                                        
Jó 23:12b
Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca.

Mateus 4:4b
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.

A Bíblia ilumina nosso caminho

Salmo 119:105
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.

A revelação das tuas palavras esclarece, e dá entendimento aos simples. —Salmo 119:130
        
Jesus é o pão do céu

  
João 6:51, 48



Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá eternamente; e o pão que eu
darei pela vida do mundo, é a minha carne. Eu sou o pão da vida.

Jesus é a luz do mundo

  
João 1:4, 8:12
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a
luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida.
                             

A Biblia produz vida frutífera

                                      
Salmo 1:2, 3
Antes o seu prazer está na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como
árvore plantada junto a corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, a cuja folhagem
não murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido.

Jesus dá vida frutífera

                                      
João 15:4, 5
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si
mesmo, se não permanecer na videira; assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em
mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer.
          
As Escrituras Falam De Jesus Cristo

                                             
João 5:39
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam
de mim.
                                       
Lucas 24:27
E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito
constava em todas as Escrituras.

A Palavra Eterna De Deus �unca Muda — 30
                                    
Salmo 119:89, 160
Para sempre, ó SENHOR, está firmada a tua palavra no céu. As tuas palavras são em tudo
verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre.
                                       
Isaías 40:8
Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente.

Mateus 5:18b



Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra.

João 10:35b
A Escritura não pode falhar.
      
O homem não ousa mudar a Bíblia 

Deuteronômio 12:32
Tudo o que eu te ordeno, observarás; nada lhe acrescentarás nem diminuirás.

Provérbios 30:6
Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso.

Apocalipse 22:19a
E se alguém tirar qualquer cousa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da
árvore da vida.

Provérbios 13:13a
O que despreza a palavra a ela se apenhora.

A Morte De Jesus Cumpriu O Plano De Deus — 31
                                     
João 10:17, 18a
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim;
pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para
reavê-la.

João 19:lla
Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada.

Mateus 26:53, 54
Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de doze
legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder?

Atos 3:18
Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo
havia de padecer.

Atos 2:23
Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes,
crucificando-o por mãos de iníquos.

Isaías 53:l0a
Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a sua alma como



oferta pelo pecado.

A Morte De Jesus Relatada Por Testemunhas — 32
                                    
Marcos 15:27, 28
Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita, e outro àsua esquerda. [E compriu-se a
Escritura que diz: Com malfeitores foi contado.]

João 19:32-34, 36, 37
Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido
crucificado; chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram
as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. ...E
isto aconteceu para se cumprir a Escritura: Nenhum dos seus ossos será quebrado. ...Eles verão
aquele a quem traspassaram.

Mateus 27:45, 50-51b, 54 
Desde a hora sexta até à hora nona houve trevas sobre toda a terra. ...E Jesus, clamando outra
vez com grande voz, entregou o espírito. ...tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O centurião e
os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos
de grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus.

Jesus Conquistou A Morte  — 33
                                      
Atos 2:24, 32
Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte; porquanto não era possível
fosse ele retido por ela. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.

Hebreus 2:14, 15
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele,
igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a
saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por
toda a vida.
                                  
1 Coríntios 15:55, 57
Onde está, ó morte, a tua vitória? onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a
vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.

Apocalipse 1:18
E aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as
chaves da morte e do inferno.

2 Timóteo 1:10
E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a
morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o evangelho.



O Que Devemos Fazer De Jesus? — 34
                                            
Apocalipse 3:20
Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa,
e cearei com ele e ele comigo.

Romanos 4:5
Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como
justiça.

João 20:22b; 16:24b
Recebei o Espírito Santo.... Pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.

Romanos 10:9
Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.

Mateus 10:37a; 16:24, 25
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim; . . . Então disse Jesus a
seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz a siga-me.
Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; e quem perder a vida por minha causa,
achá-la-á.

Gálatas 3:29
E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa.

Por Intermédio De Jesus Temos �ova Vida  — 35

E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no seu Filho. Aquele que
tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. —1 João 5:11, 12

Efésios 2:4, 5
Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando
nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, —pela graça sois salvos.

Gálatas 2:20a
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que agora tenho na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus.
                                       
Romanos 8:2
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
                                    
2 Coríntios 5:17
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura: as cousas antigas já passaram; eis que se



fizeram novas.

Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de
Deus, a qual vive e é permanente. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o
genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. —1 Pedro
1:23; 2:2

Deus É Pai Para O Seu Povo — 36
                                                
Salmo 68:5
Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada.

Isaias 64:8; 63:16b
Mas agora, ó SENHOR, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro; e todos nós obra
das tuas mãos. Tu, ó SENHOR, és nosso Pai; nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade.

Oséias 1:l0b
Acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos
do Deus vivo.

Mateus 7:11; 6:9
Ora, se vós, que sois maus, sa heis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que
está nos céus dará boas cousas aos que lhe pedirem?. . . Portanto, vós orareis assim: Pai nosso
que estás nos céus, santificado seja o teu nome.

2 Corintios 6:17b, 18
E eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor
Todo-poderoso.

Romanos 8:14
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.

Por Meio De Jesus Conhecemos A Deus Como Pai — 37
                                    
João 14:6, 7, 23b
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por
mim. Se vós tivésseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o
tendes visto. Se Alguém me ama, guardara a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para
ele e faremos nele morada.

Gálatas 4:4-7; 3:26
Deus enviou seu Filho, . . . a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois
fiihos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai. De sorte
que já não és escravo, porém filho; e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Pois todos vós sois



filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.

João 1:12
Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; a saber: aos
que crêem no seu nome.

1 João 2:lb
Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.

Efésios 2:18
Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.

Jesus Dá Amor, Gozo, Paz — 38

1 João 4:8, 16b
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor, e aquele que
permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele.
                                      
Efésios 4:32
Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como
também Deus em Cristo vos perdoou.
                                       
João 13:35
Nisto conheceráo todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
                                      
Gálatas 5:22a
Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade.

Todavia eu me alegro no SENHOR, exulto no Deus da minha salvação. —Habacuque 3:18

Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra
delícias perpetuamente. —Salmo 16:11
                                       
Romanos 5:1
Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
                                       
João 14:27
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize.

Jesus Ressuscitará Os Seus Verdadeiros Seguidores — 39
                                      
Romanos 8:11
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que



ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio
do seu Espírito que em vós habita.

1 Coríntios 6:14
Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder.

João 6:40
De fato a vontade de meu Pai éque todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna;
e eu o ressuscitarei no último dia.
                                     
João 11:25, 26a
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; e
todo o que vive e crê em mim, não morrerá, eternamente.

1 Coríntios 15:21-23
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Cada um, porém, por sua própria ordem: Cristo, as primícias; depois os que são de Cristo, na sua
vinda.

Porque eu vivo, vós também vivereis. —João 14:19b

�ão �egligenciar Tamanha Salvação — 40
                                          
Hebreus 10:28, 29
Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei
de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou
aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o
Espírito da graça?

João 12:48
Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue; a própria palavra que tenho
proferido, essa o julgará no último dia.
                                        
João 8:24
Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados; porque se não crerdes que eu sou
morrereis nos vossos pecados.

Lucas 12:4, 5
Digo-vos, pois, amigos meus: Não temais os que matam o corpo e, depois disso, nada mais
podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer: Temei aquele que depois de matar,
tem poder para lançar no inferno. Sim, digovos, a esse deveis temer.

Hebreus 2:3a
Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação?



Jesus Cristo �os Julgará — 41

Atos 17:31
Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão
que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
    
João 5:22, 23a
E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o
Filho, do modo por que honram o Pai.
    
2 Corintios 5:10
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um
receba segundo o bem ou o mal.
                                           
Romanos 2:16a
No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos homens.
    
2 Tessalonicenses 1:7b, 8
Do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando
vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de
nosso Senhor Jesus.
    
Lucas 19:27
Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os
aqui e executai-os na minha presença.

�em Todos Que Professam Seguir A Jesus A Ele Pertencem — 42

Tito 1:16a
No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras.

Romanos 8:9b
E se alguém não tem o EspIrito de Cristo, esse tal não é dele.

Ezequiel 33:31b
E se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras mas não as põem por obra;
pois, com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro.

Mateus 15:8
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.

Mateus 7:21-23
Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor!



porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e
em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniqüidade.

Verdadeiros Seguidores De Jesus A Ele Obedecem — 43
                                       
1 João 2:3
Ora, sabemos que o temos conhecido por isto: se guardamos os seus mandamentos.
                                 
Ezequiel 36:27
Porei dentro em vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus
juízos e os observeis.
                                 
Hebreus 5:9
E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se os Autor da salvação eterna para todos os que lhe
obedecem.
                                 
Romanos 6:18
E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
                                                                        
Efésios 2:10
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nelas.

Romanos 8:10, 13
Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o
espírito évida por causa da justiça. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte;
mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.

2 Timóteo 2:19b
Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor.

O Mundo Odeia Os Seguidores De Jesus — 44
                                     
João 15:18, 19
Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fôsseis
do mundo, o mundo amaria o que era seu; como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário
dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.

João 16:2b, 3
Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão
porque não conhecem o Pai, nem a mim.

1 João 3:1



Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus;
e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o
conheceu a ele mesmo.

Atos 14:22b
E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus.

2 Timóteo 3:12
Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.

João 16:33b
No mundo passais por aflições; mas tende bom ânimo, en venci o mundo.

Promessas Para Os Perseguidos — 45

1 Pedro 5:7
Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
                                      
Isaías 41:10
Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te forteleço,
e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel.
                                       
Salmo 27:10
Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o SENHOR me acolherá.

Assim, afirmemos confiante-mente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei; que me poderá fazer
o homem? —Hebreus 13:6
                                      
1 Pedro 4:14a
Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o
Espírito da glória e de Deus.

Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus
caminhos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu
estás comigo.  —Salmo 91:11; 23:4a

Filipenses 4:13, 19
Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de
suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades.

Vitória Sobre Pecado E Satanás — 46
                                            
1 Coríntios 10:13
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus éfiel, e não permitirá que sejais



tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá
livramento, de sorte que a possais suportar.
                                      
Hebreus 4:16
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos
misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
                                       
1 João 1:7
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
                                            
2 Timóteo 2:22
Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de
coração puro, invocam o Senhor.
                                      
Romanos 6:11
Assim também vós consideraivos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
                                        
Tiago 4:7
Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
                                      
Salmo 119:11
Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.

Oração Real É Comunhão Com Deus — 47
                                                                          
Salmo 27:8
Ao meu coração me ocorre: Bus-cai a minha presença; buscarei, pois, SENHOR, a tua presença.
                                       
Salmo 62:8
Confiai nele, ó povo, em todo tempo; derramai perante ele o vosso coração: Deus é o nosso
refúgio.
        
Jeremias 17:14
Cura-me, SENHOR, e serei curado, salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor.
                               
1 Tessalonicenses 5:17, 18
Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco.

Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e
nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida. —Tiago 1:5

Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes,



e vos será feito. —João 15:7

Busquei o SENHOR e ele me acolheu; livrou-me de todos os meus temores. —Salmo 34:4
        
Salmo 66:18; 25:11
Se eu no coração contemplara a vaidade, o SENHOR não me teria ouvido. Por causa do teu
nome, SENHOR, perdoa a minha iniqüidade, que é grande.

Jesus Já Vem — Prepara-te! — 48
                                       
1 Tessalonicenses 4:16, 17
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a
trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois nós, os
vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro
do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.

2 Coríntios 7:1
Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, como
do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus.
                                       
1 João 2:28
Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança
e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda.

Tiago 5:8, 9
Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está
próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às
portas.

Lucas 12:40
Ficai também vós apercebidos, porque, à hora em que não cuidais, o Filho do homem virá.

Enchei-vos Do Espírito De Deus
                                     
Provérbios 1:23
Antentai para a minha repreensão; eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu
espírito e vos farei saber as minhas palavras.
                                       
Atos 2:38b
...Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos
vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
        
Efésios 5:18-21
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando



entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos
espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus a Pai, em nome de nosso Senhor Jesus
Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
        
Filipenses 2:13
Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.

1 Coríntios 3:16; 6:20
Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque fostes
comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 
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