
Mensagem #11
O jubileu (2)

Referências Bíblicas

Gn 2:9 Do solo fez o SENHOR Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento; e também a
árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal.

Gn 3:24 E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Eden e o refulgir de uma espada que se revolvia,
para guardar o caminho da árvore da vida.

Gn 4:16 Retirou-se Caim da presença do SENHOR e habitou na terra de Node, ao oriente do Eden.
Gn 13:12 Habitou Abrão na terra de Canaã; e Ló, nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma.
Gn 13:13 Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o SENHOR.
Gn 13:14 Disse o SENHOR a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte,

para o sul, para o oriente e para o ocidente;
Gn 13:15 porque toda essa terra que vês, eu ta darei, a ti e à tua descendência, para sempre.
Ex 25:22 Ali, virei a ti e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do Testemunho,

falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os ilhos de Israel.
Lv 25:8 Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão

quarenta e nove anos.
Lv 25:9 Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante; no Dia da Expiação, fareis passar a

trombeta por toda a vossa terra.
Lv 25:10 Santi icareis o ano qüinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores; ano de jubileu

vos será, e tornareis, cada um à sua possessão, e cada um à sua famıĺia.
Lv 25:11 O ano qüinquagésimo vos será jubileu; não semeareis, nem segareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele

colhereis as uvas das vinhas não podadas.
Lv 25:12 Porque é jubileu, santo será para vós outros; o produto do campo comereis.
Lv 25:13 Neste Ano do Jubileu, tornareis cada um à sua possessão.
Lv 25:14 Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão.
Lv 25:15 Segundo o número dos anos desde o Jubileu, comprarás de teu próximo; e, segundo o número dos anos das

messes, ele venderá a ti.
Lv 25:16 Sendo muitos os anos, aumentarás o preço e, sendo poucos, abaixarás o preço; porque ele te vende o número das

messes.
Lv 25:17 Não oprimais ao vosso próximo; cada um, porém, tema a seu Deus; porque eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Dt 8:7 porque o SENHOR, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais

profundos, que saem dos vales e das montanhas;
Dt 8:8 terra de trigo e cevada, de vides, igueiras e romeiras; terra de oliveiras, de azeite e mel;
Dt 8:9 terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela; terra cujas pedras são ferro e de cujos montes

cavarás o cobre.
Dt 8:10 Comerás, e te fartarás, e louvarás o SENHOR, teu Deus, pela boa terra que te deu.
Dt 32:11 Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus ilhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre

elas,
Dt 32:12 assim, só o SENHOR o guiou, e não havia com ele deus estranho.
2Rs 1:2 E caiu Acazias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu; enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e

consultai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença.
2Cr 20:20 Pela manhã cedo, se levantaram e saı́ram ao deserto de Tecoa; ao saı́rem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-

me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém! Crede no SENHOR, vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus
profetas e prosperareis.

2Cr 20:21 Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o SENHOR, que, vestidos de ornamentos sagrados e
marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao SENHOR, porque a sua
misericórdia dura para sempre.

2Cr 20:22 Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o SENHOR emboscadas contra os ilhos de Amom e de Moabe
e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados.

Sl 16:5 O SENHOR é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
Sl 50:14 Oferece a Deus sacrifıćio de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altı́ssimo;
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Sl 50:23 O que me oferece sacrifı́cio de ações de graças, esse me glori icará; e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei
que veja a salvação de Deus.

Sl 90:1 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.
Sl 106:12 Então, creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor.
Pv 20:27 O espı́rito do homem é a lâmpada do SENHOR, a qual esquadrinha todo o mais ıńtimo do corpo.
Pv 30:19 o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do

homem com uma donzela.
Ec 1:2 Vaidade de vaidades, diz o Pregador; vaidade de vaidades, tudo é vaidade.
Ec 1:14 Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento.
Ec 3:11 Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo; também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este

possa descobrir as obras que Deus fez desde o princı́pio até ao im.
Ct 7:12 Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas; vejamos se lorescem as vides, se se abre a lor, se já brotam as

romeiras; dar-te-ei ali o meu amor.
Is 40:30 Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem,
Is 40:31 mas os que esperam no SENHOR renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam,

caminham e não se fatigam.
Is 55:1 Ah! Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas; e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei;

sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Is 55:2 Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente,

comei o que é bom e vos deleitareis com inos manjares.
Is 61:1 O Espı́rito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o SENHOR me ungiu para pregar boas-novas aos

quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em
liberdade os algemados;

Is 61:2 a apregoar o ano aceitável do SENHOR e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os que choram
Is 61:3 e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste

de louvor, em vez de espı́rito angustiado; a im de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo SENHOR
para a sua glória.

Zc 12:1 Sentença pronunciada pelo SENHOR contra Israel. Fala o SENHOR, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou
o espı́rito do homem dentro dele.

Mt 10:25 Basta ao discı́pulo tornar-se como o seu mestre, e ao servo, como a seu senhor. Se chamaram Belzebu ao Dono da
casa, quanto mais aos de Sua casa?

Mt 12:24 Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios senão por Belzebu, prı́ncipe dos
demônios.

Mt 12:27 E, se Eu expulso os demõnios por Belzebu, por quem os expulsam vossos ilhos? Por isso, eles mesmos serão
vossos juı́zes.

Mt 26:41 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espı́rito está disposto, mas a carne é fraca.
Mc 12:30 Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força.
Lc 4:16 Foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo o Seu costume, entrou no dia de sábado na sinagoga e levantou-se para

ler.
Lc 4:17 Foi-Lhe entregue o livro do profeta Isaı́as; abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
Lc 4:18 "O Espı́rito do Senhor está sobre Mim, porque Me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres; enviou-Me para

proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,
Lc 4:19 para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu."
Lc 4:20 Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e os olhos de todos na sinagoga estavam itos Nele.
Lc 4:21 Então começou a dizer-lhes: Hoje, ao Me ouvirdes, se cumpriu esta Escritura.
Lc 4:22 Todos davam testemunho Dele, e se maravilhavam das palavras de graça que saı́am da Sua boca, e diziam: Não é

este o ilho de José?
Lc 10:25 E eis que certo doutor da lei se levantou e O pôs à prova, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Lc 10:26 Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês?
Lc 10:27 Ele respondeu: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda

a tua mente; e o teu próximo como a ti mesmo."
Lc 10:28 E Ele lhe disse: Respondeste corretamente; faze isso, e viverás.
Lc 10:29 Ele, porém, querendo justi icar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo?
Lc 10:30 Jesus, prosseguindo, disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os

quais, depois de o terem despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semimorto.
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Lc 10:31 Casualmente, descia certo sacerdote por aquele caminho; e, vendo-o, passou pelo outro lado.
Lc 10:32 Semelhantemente também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou pelo outro lado.
Lc 10:33 Mas certo samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, moveu-se de compaixão.
Lc 10:34 E, chegando-se, atou-lhe as feridas, aplicando nelas azeite e vinho; e, colocando-o sobre o seu próprio animal,

levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
Lc 10:35 No dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, e disse: Cuida dele; e o que quer que gastares a

mais eu te restituirei quando voltar.
Lc 10:36 Qual desses três te parece ser sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
Lc 10:37 Ele respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai, e faze tu da mesma maneira.
Lc 12:21 Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus.
Lc 15:12 O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu o seu sustento.
Lc 15:13 Passados não muitos dias, o ilho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus

bens, vivendo dissolutamente.
Lc 15:14 Depois de ter gastado tudo, sobreveio àquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Lc 15:15 Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a apascentar

porcos.
Lc 15:16 Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Lc 15:17 Então, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fatura, e eu aqui pereço de fome!
Lc 15:18 Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti;
Lc 15:19 já não sou digno de ser chamado teu ilho; trata-me como um dos teus empregados.
Lc 15:20 E, levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o avistou e moveu-se de compaixão, e ,

correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou afetuosamente.
Lc 15:21 E o ilho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser chamado teu ilho.
Lc 15:22 O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na

mão e sandálias nos pés,
Lc 15:23 trazei também o novilho cevado, matai-o; comamos e regozijemo-nos,
Lc 15:24 porque este meu ilho estava morto e reviveu; estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
Jo 6:16 Ao cair da tarde, os Seus discıṕulos desceram ao mar,
Jo 6:17 e, entrando num barco, começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não

viera ter com eles.
Jo 6:18 E o mar ia se encrespando, porque soprava forte vento.
Jo 6:19 Tendo, pois, remado uns vinte e cinco ou trinta estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do

barco; e icaram possuı́dos de temor.
Jo 6:20 Mas Ele lhes disse: Sou Eu. Não temais!
Jo 6:21 Então eles, de bom grado, O receberam no barco; e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam.
Jo 6:57 Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo pelo Pai, também quem de Mim se alimenta por Mim viverá.
Jo 8:11 Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem Eu te condeno; vai, e de agora em diante não peques

mais.
Jo 8:12 De novo lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem Me segue nao andará nas trevas, mas terá a luz

da vida
Jo 8:24 Por isso Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados; porque se não crerdes que Eu sou, morrereis nos vossos

pecados.
Jo 8:28 Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que Eu sou, e que nada faço de

Mim mesmo; mas como o Pai Me ensinou, essas coisas Eu falo.
Jo 8:31 Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido Nele: Se vós permanecerdes na Minha palavra, sereis

verdadeiramente Meus discı́pulos;
Jo 8:32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jo 8:33 Responderam-Lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém; como dizes Tu: Sereis

livres?
Jo 8:34 Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Todo o que comete pecado é escravo do pecado.
Jo 8:35 O escravo não permanece na casa para sempre; o ilho permanece para sempre.
Jo 8:36 Se, pois, o FIlho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Jo 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em Mim, ainda que morra, viverá;
Jo 12:31 Agora é o julgamento deste mundo; agora o prı́ncipe deste mundo será expulso.
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Jo 15:5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim nada
podeis fazer.

At 2:24 ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possı́vel que Ele fosse retido por
ela.

At 26:16 Mas levanta-te e irma-te sobre teus pés, pois para isto te aparecı́: para te constituir ministro e testemunha, tanto
das coisas em que Me viste como daquelas em que ainda te aparecerei,

At 26:17 livrando-te do povo e dos gentios, aos quais Eu te envio,
At 26:18 para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus, a im

de que recebam perdão de pecados e herança entre os que foram santi icados pela fé em Mim.
At 26:19 Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
Rm 1:9 Porque Deus, a quem sirvo em meu espirito no evangelho de Seu FIlho, é minha testemunha de como

incessantemente faço sempre menção de vós em minhas orações,
Rm 3:24 sendo justi icados gratuitamente pela Sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
Rm 3:25 a quem Deus propôs como propiciatório mediante a fé no Seu sangue, para manifestar a Sua justiça, por Deus, na

Sua tolerância, não ter levado em consideração os pecados anteriormente cometidos,
Rm 5:1 Justi icados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
Rm 5:2 por meio de quem também obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos irmes; e nos gloriamos por

causa da esperança da glória de Deus.
Rm 5:5 E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do

Espı́rito Santo que nos foi dado.
Rm 5:10 Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Seu Filho, muito mais,

estando já reconciliados, seremos salvos na Sua vida,
Rm 5:17 Pois se, pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da

graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de Um só, Jesus Cristo.
Rm 6:6 sabendo isto: que foi cruci icado com Ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja anulado, e não

mais sirvamos o pecado como escravos;
Rm 6:7 pois quem morreu está justi icado do pecado.
Rm 6:14 Porque o pecado nao terá dominio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça.
Rm 7:14 Porque sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido sob o pecado.
Rm 7:15 Porque não aprovo o que faço; pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto.
Rm 7:16 Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa.
Rm 7:18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum; pois querer o bem está em mim, mas

não realizá-lo.
Rm 7:19 Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico.
Rm 7:20 Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem atua, e sim o pecado que habita em mim.
Rm 7:21 Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim.
Rm 7:22 Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus;
Rm 7:23 mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo prisioneiro da lei

do pecado que está nos meus membros.
Rm 7:24 Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?
Rm 7:25 Dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor! De maneira que eu mesmo, com a mente, sirvo à lei de

Deus, mas com a carne, à lei do pecado.
Rm 8:2 Porque a lei do Espirito da vida me livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte.
Rm 8:3 Pois o que era impossıv́el à lei, no que estava enferma pela carne, Deus, enviando o Seu próprio Filho em

semelhança da carne de pecado e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne,
Rm 8:4 a im de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o

espı́rito.
Rm 8:5 Porque os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne; mas os que são segundo o espirito, nas coisas do

Espı́rito.
Rm 8:6 Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espıŕito é vida e paz.
Rm 8:10 Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espriito é vida por causa da justiça.
Rm 8:11 Se habita em vós o Espı́rito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que ressuscitou Cristo

dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do Seu Espıŕito que habita em vós.
Rm 8:13 porque se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espı́rito izerdes morrer as práticas do corpo,

vivereis.
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Rm 8:14 Pois todos os que são guiados pelo Espı́rito de Deus são ilhos de Deus.
Rm 8:15 Porque não recebestes o espı́rito de escravidão que vos conduz outra vez ao medo, mas recebestes o espı́rito de

iliação, no qual clamamos: Aba, Pai.
Rm 8:16 O próprio Espı́rito testi ica com o nosso espı́rito que somos ilhos de Deus.
Rm 8:23 E não somente ela, mas também nós, que temos as primicias do Espı́rito, igualmente gememos em nosso ıńtimo,

aguardando ardentemente a iliaçao, a redenção do nosso corpo.
Rm 8:34 Quem os condenará? E Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual também está à direita de

Deus e também intercede por nós.
Rm 8:35 Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou

perigo, ou espada?
Rm 8:36 Como está escrito: "Por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo; fomos considerados como ovelhas para

o matadouro".
Rm 8:37 Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio Daquele que nos amou:
Rm 8:38 Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do

presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes,
Rm 8:39 nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está

em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Rm 10:12 Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que

O invocam.
Rm 10:13 Porque: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo".
Rm 12:4 Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função,
Rm 12:5 assim nós, que somos muitos, somos um só Corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros.
Rm 12:6 E tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, profetizemos segundo a proporção da fé;
Rm 12:7 se serviço, sejamos iéis no serviço,; ou o que ensina, seja iel no ensino;
Rm 12:8 ou o que exorta, faça-o com exortação; o que contribui, com simplicidade; o que lidera, com diligência; o que

exerce misericórdia, com alegria.
Rm 14:7 Pois nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum morre parqa si mesmo
Rm 14:8 Porque, se vivemos, parqa o Senhor vivemos; se morreemos, para o Senhor morremos Pprtamto, quer vivamos,

quer morramos, somos do Senhor.
Rm 14:9 Pois foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver: para ser Senhor tanto de mortos como de vivos.
1Co 1:9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhäo de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
1Co 3:12 Contudo, se o que alguém edi ica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
1Co 6:12 Todas as coisas me são lı́citas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são lı́citas, mas eu não me

deixarei dominar por nenhuma delas.
1Co 12:3 Portanto, vos faço saber que ninguém que fala no Espı́rito de Deus diz: Maldito seja Jesus! E ninguém pode dizer:

Jesus é o Senhor! a não ser no Espı́rito Santo.
1Co 15:10 Mas, pela graça de Deus, sou o que sou; e a Sua graça para comigo não se tornou vã; antes, trabalhei muito mais

que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
1Co 15:58 Portanto, meus amados irmãos, sede irmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no

Senhor, o vosso labor não é vão.
2Co 1:8 Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Asia, pois icamos excessivamente

sobrecarregados, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida.
2Co 1:9 De fato, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não con iemos em nós, e sim no Deus que

ressuscita os mortos;
2Co 3:17 Ora, o Senhor é o Espirito; e, onde está o Espı́rito do Senhor, aı́ há liberdade.
2Co 5:14 Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos; logo, todos morreram.
2Co 5:15 E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para Aquele que por eles

morreu e ressuscitou.
2Co 6:1 E nós, cooperando com Ele, também vos rogamos que não recebais em vão a graça de Deus;
2Co 6:2 pois Ele diz: "No tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvaçao te socorri". Eis agora o tempo muito aceitável, eis

agora o dia da salvação.
2Co 12:9 E Ele me disse: A minha graça te basta, porque o Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com prazer, portanto,

mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim.
2Co 13:14 A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espı́rito Santo sejam com todos vós.
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Gl 3:14 para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a im de que recebêssemos, pela fé, o Espıŕito
prometido.

Gl 4:8 Naquele tempo, porém, não conhecendo a Deus, éreis escravos dos deuses que, por natureza, não são deuses;
Gl 5:1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou; portanto, permanecei irmes e não vos submetais novamente a jugo

de escravidão.
Gl 6:10 Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da familia da fé.
Ef 1:14 o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade adquirida, para louvor da Sua glória,
Ef 1:19 e qual a suprema grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do Seu

poder,
Ef 1:20 que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-O dentre os mortos e fazendo-O sentar à Sua direita nas regiões

celestiais,
Ef 1:21 muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domı́nio, e de todo nome que se possa mencionar, não

só nesta era, mas também na vindoura;
Ef 1:22 e sujeitou todas as coisas debaixo dos Seus pés e, para ser a Cabeça sobre todas as coisas, O deu à igreja,
Ef 1:23 a qual é o seu corpo, a plenitude Daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Ef 2:8 Pois pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus;
Ef 2:12 naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não

tendo esperança e sem Deus no mundo.
Ef 2:19 Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da familia de Deus,
Ef 3:19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais enchidos até toda a plenitude de

Deus.
Ef 3:20 Ora, Aquele que é poderoso para fazer in initamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o

Seu poder que opera em nós,
Ef 3:21 a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as geraçöes , para todo o sempre. Amém!
Ef 4:11 E Ele mesmo concedeu alguns como apostolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas e alguns como

pastores e mestres,
Ef 4:16 de quem todo o Corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda junta do rico suprimento e por meio da

operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio Corpo para a edi icação de si mesmo
em amor.

Fp 2:12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na
minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor

Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.
Fp 3:3 Porque nós somos a circuncisão, nós que servimos pelo Espı́rito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não

con iamos na carne.
Fp 3:7 Mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo.
Fp 3:8 E mais ainda: também considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus,

meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar Cristo
Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo; a

justiça que procede de Deus, baseada na fé;
Fp 4:5 Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto.
Fp 4:6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela

oração e pela súplica com ações de graças;
Fp 4:7 e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo

Jesus.
Fp 4:11 Não digo isso por causa da necessidade, pois aprendı ́a viver contente em toda e qualquer situação.
Fp 4:12 Sei estar humilhado e sei ter em abundância; em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar

saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade.
Fp 4:13 Tudo posso Naquele que me fortalece.
Cl 1:10 a im de andardes de modo digno do Senhor, para agradá-Lo em tudo, fruti icando em toda boa obra e crescendo

pelo pleno conhecimento de Deus,
Cl 1:12 dando graças ao Pai, que vos quali icou para participardes da porção da herança dos santos na luz;
Cl 1:17 Ele é antes de todas as coisas e Nele todas as coisas se mantém unidas.
Cl 1:18 Ele é a Cabeça do Corpo, da igreja; Ele é o princı́pio, o Primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro

lugar em todas as coisas,
Cl 1:28 o qual nós anunciamos, admoestando todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que

apresentemos todo homem maduro em Cristo;
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Cl 1:29 para isso também me esforço, lutando segundo a Sua operação que atua em mim com poder.
Cl 2:19 E não retendo a Cabeça, da qual todo o Corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e

ligamentos, cresce com o crescimento de Deus
Cl 3:17 E tudo o que izerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus

Pai por meio Dele.
1Ts 5:16 Regozivai-vos sempre,
1Ts 5:17 orai sem cessar,
1Ts 5:18 em tudo dai graças; pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
1Tm 4:7 Mas rejeita as fabulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te para piedade.
2Tm 4:22 O Senhor seja com o teu espı́rito. A graça seja convosco.
Tt 3:3 Pois antes nós também éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de diversas paixões e prazeres,

vivendo em malı́cia e inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros.
Hb 2:14 Visto, portanto, que os ilhos compartilham de sangue e carne, igualmente Ele também participou dos mesmos,

para que, por meio da morte, destruı́sse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo,
Hb 2:15 e libertasse aqueles que, por causa do medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
Hb 7:16 constituıd́o não segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutı́vel.
Hb 8:10 Pois esta é a aliança que irmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: Na sua mente porei as

Minhas leis, e sobre os seus coraçoes as inscreverei; e Eu lhes serei Deus, e eles Me serão povo.
2Pe 2:22 Aconteceu com eles o que diz o provérbio verdadeiro: O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada

voltou a revover-se na lama.
1Jo 5:19 Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no malı́gno.
Ap 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 Hades.
Ap 2:4 Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Ap 2:5 Lembra-te, pois, de onde caı́ste, arrepende-te e pratica as primeiras obras; senão venho a ti e removerei do seu

lugar o teu candelabro, a não ser que te arrependas.
Ap 2:7 Quem tem ouvidos, ouça o que o espıŕito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida,

que está no paraı́so de Deus.
Ap 3:17 Porque dizes: Sou rico, enriqueci, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és um coitado, miserável,

pobre, cego e nu.
Ap 22:1 E mostrou-me o rio da agua da vida, brilhante como çristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da

sua rua.
Ap 22:2 E deste e daquele lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto a cada mês; e as

folhas da árvore são para a cura das nações.
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