
Mensagem #5
O desejo de Deus para todo o Seu povo é que sejam os nazireus de hoje

Referências Bíblicas

Lv 2:11 Nenhuma oferta de manjares, que izerdes ao SENHOR, se fará com fermento; porque de nenhum fermento e de
mel nenhum queimareis por oferta ao SENHOR.

Lv 5:2 ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta-fera imunda, seja corpo morto de
animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, e tornar-se imundo, então, será
culpado;

Lv 10:1 Nadabe e Abiú, ilhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este, incenso, e
trouxeram fogo estranho perante a face do SENHOR, o que lhes não ordenara.

Lv 10:2 Então, saiu fogo de diante do SENHOR e os consumiu; e morreram perante o SENHOR.
Lv 10:3 E falou Moisés a Arão: Isto é o que o SENHOR disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a

mim e serei glori icado diante de todo o povo. Porém Arão se calou.
Lv 10:4 Então, Moisés chamou a Misael e a Elzafã, ilhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de

diante do santuário, para fora do arraial.
Lv 10:5 Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito.
Lv 10:6 Moisés disse a Arão e a seus ilhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes,

para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação; mas vossos irmãos, toda a casa de Israel,
lamentem o incêndio que o SENHOR suscitou.

Lv 10:7 Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais; porque está sobre vós o óleo da unção do
SENHOR. E izeram conforme a palavra de Moisés.

Lv 10:8 Falou também o SENHOR a Arão, dizendo:
Lv 10:9 Vinho ou bebida forte tu e teus ilhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não

morrais; estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações,
Lv 10:10 para fazerdes diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo
Lv 10:11 e para ensinardes aos ilhos de Israel todos os estatutos que o SENHOR lhes tem falado por intermédio de

Moisés.
Lv 11:31 estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas; qualquer que os tocar, estando eles mortos, será

imundo até à tarde.
Nm 2:2 Os ilhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insı́gnias da casa de seus pais; ao redor, de

frente para a tenda da congregação, se acamparão.
Nm 6:1 Disse o SENHOR a Moisés:
Nm 6:2 Fala aos ilhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem seja mulher, izer voto especial, o voto de

nazireu, a im de consagrar-se para o SENHOR,
Nm 6:3 abster-se-á de vinho e de bebida forte; não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará

beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas.
Nm 6:4 Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até às

cascas.
Nm 6:5 Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça; até que se cumpram os dias para os

quais se consagrou ao SENHOR, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira.
Nm 6:6 Todos os dias da sua consagração para o SENHOR, não se aproximará de um cadáver.
Nm 6:7 Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando morrerem;

porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça.
Nm 6:8 Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao SENHOR.
Nm 6:9 Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia

da sua puri icação; ao sétimo dia, a rapará.
Nm 6:10 Ao oitavo dia, trará duas rolas ou dois pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação;
Nm 6:11 o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro, para holocausto; e fará expiação por ele, visto que

pecou relativamente ao morto; assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça.
Nm 6:12 Então, consagrará os dias do seu nazireado ao SENHOR e, para oferta pela culpa, trará um cordeiro de um ano;

os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado.
Nm 6:13 Esta é a lei do nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da

congregação.
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Nm 6:14 Ele apresentará a sua oferta ao SENHOR, um cordeiro de um ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de
um ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro, sem defeito, por oferta pacı́ ica,

Dt 34:7 Tinha Moisés a idade de cento e vinte anos quando morreu; não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu
o vigor.

Jz 9:9 Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar
sobre as árvores?

Jz 9:13 Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as
árvores?

Jz 13:3 Apareceu o Anjo do SENHOR a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste ilho; porém conceberás
e darás à luz um ilho.

Jz 13:4 Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda;
Jz 13:5 porque eis que tu conceberás e darás à luz um ilho sobre cuja cabeça não passará navalha; porquanto o menino

será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe; e ele começará a livrar a Israel do poder dos
ilisteus.

Jz 13:25 E o Espı́rito do SENHOR passou a incitá-lo em Maané-Dã, entre Zorá e Estaol.
Jz 14:1 Desceu Sansão a Timna; vendo em Timna uma das ilhas dos ilisteus,
Jz 14:2 subiu, e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das ilhas dos ilisteus; tomai-ma,

pois, por esposa.
Jz 14:3 Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as ilhas de teus irmãos ou entre todo o

meu povo, para que vás tomar esposa dos ilisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me
esta, porque só desta me agrado.

Jz 14:5 Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna; e, chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando,
lhe saiu ao encontro.

Jz 14:6 Então, o Espıŕito do SENHOR de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem
nada ter na mão; todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que izera.

Jz 14:10 Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete; porque assim o costumavam fazer os
moços.

Jz 14:11 Sucedeu que, como o vissem, convidaram trinta companheiros para estarem com ele.
Jz 14:12 Disse-lhes, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar; se, nos sete dias das bodas, mo declarardes e

descobrirdes, dar-vos-ei trinta camisas e trinta vestes festivais;
Jz 14:13 se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as trinta camisas e as trinta vestes festivais. E eles lhe

disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos.
Jz 14:14 Então, lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E, em três dias, não puderam decifrar o

enigma.
Jz 14:15 Ao sétimo dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não

queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidastes-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim?
Jz 14:16 A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão-somente me aborreces e não me amas; pois deste aos meus

patrı́cios um enigma a decifrar e ainda não mo declaraste a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai nem a minha
mãe o declarei e to declararia a ti?

Jz 14:17 Ela chorava diante dele os sete dias em que celebravam as bodas; ao sétimo dia, lhe declarou, porquanto o
importunava; então, ela declarou o enigma aos seus patrı́cios.

Jz 14:19 Então, o Espıŕito do SENHOR de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles trinta
homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma; porém acendeu-se a sua ira, e
ele subiu à casa de seu pai.

Jz 16:1 Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela.
Jz 16:2 Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta

da cidade; e, toda a noite, estiveram em silêncio, pois diziam: Esperaremos até ao raiar do dia; então, daremos
cabo dele.

Jz 16:3 Porém Sansão esteve deitado até à meia-noite; então, se levantou, e pegou ambas as folhas da porta da cidade
com suas ombreiras, e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros; e levou-as para cima, até
ao cimo do monte que olha para Hebrom.

Jz 16:4 Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila.
Jz 16:5 Então, os prı́ncipes dos ilisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande

força e com que poderı́amos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos; e te daremos cada um mil e cem
siclos de prata.

Jz 16:6 Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser
amarrado para te poderem subjugar.
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Jz 16:7 Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrarem com sete tendões frescos, ainda não secos, então, me enfraquecerei, e
serei como qualquer outro homem.

Jz 16:8 Os prı́ncipes dos ilisteus trouxeram a Dalila sete tendões frescos, que ainda não estavam secos; e com os
tendões ela o amarrou.

Jz 16:9 Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então, ela lhe disse: Os ilisteus vêm sobre ti, Sansão!
Quebrou ele os tendões como se quebra o io da estopa chamuscada; assim, não se soube em que lhe consistia a
força.

Jz 16:10 Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras; ora, declara-me, agora, com que
poderias ser amarrado.

Jz 16:11 Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então, me
enfraquecerei e serei como qualquer outro homem.

Jz 16:12 Dalila tomou cordas novas, e o amarrou, e disse-lhe: Os ilisteus vêm sobre ti, Sansão! Tinha ela no seu quarto
interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um io.

Jz 16:13 Disse Dalila a Sansão: Até agora, tens zombado de mim e me tens dito mentiras; declara-me, pois, agora: com
que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu: Se teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura da
teia e se as irmares com pino de tear, então, me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto
ele dormia, tomou ela as sete tranças e as teceu com a urdidura da teia.

Jz 16:14 E as ixou com um pino de tear e disse-lhe: Os ilisteus vêm sobre ti, Sansão! Então, despertou do seu sono e
arrancou o pino e a urdidura da teia.

Jz 16:15 Então, ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já três vezes zombaste de mim
e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força.

Jz 16:16 Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma
impaciência de matar.

Jz 16:17 Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus,
desde o ventre de minha mãe; se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei
como qualquer outro homem.

Jz 16:18 Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os prı́ncipes dos ilisteus, dizendo:
Subi mais esta vez, porque, agora, me descobriu ele todo o coração. Então, os prı́ncipes dos ilisteus subiram a
ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro.

Jz 16:19 Então, Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças
da cabeça; passou ela a subjugá-lo; e retirou-se dele a sua força.

Jz 16:20 E disse ela: Os ilisteus vêm sobre ti, Sansão! Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei
ainda esta vez como dantes e me livrarei; porque ele não sabia ainda que já o SENHOR se tinha retirado dele.

1Sm 1:11 E fez um voto, dizendo: SENHOR dos Exércitos, se benignamente atentares para a a lição da tua serva, e de mim
te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um ilho varão, ao SENHOR o darei por todos os dias
da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.

1Sm 1:28 Pelo que também o trago como devolvido ao SENHOR, por todos os dias que viver; pois do SENHOR o pedi. E
eles adoraram ali o SENHOR.

1Sm 2:11 Então, Elcana foi-se a Ramá, a sua casa; porém o menino icou servindo ao SENHOR, perante o sacerdote Eli.
1Sm 2:28 Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o

incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim; e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos
ilhos de Israel.

1Sm 2:30 Portanto, diz o SENHOR, Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam
diante de mim perpetuamente; porém, agora, diz o SENHOR: Longe de mim tal coisa, porque aos que me
honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos.

1Sm 2:35 Então, suscitarei para mim um sacerdote iel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente;
edi icar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre.

1Sm 3:1 O jovem Samuel servia ao SENHOR, perante Eli. Naqueles dias, a palavra do SENHOR era mui rara; as visões não
eram freqüentes.

1Sm 3:2 Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto
de não poder ver,

1Sm 3:3 e tendo-se deitado também Samuel, no templo do SENHOR, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus
se apagasse,

1Sm 3:4 o SENHOR chamou o menino: Samuel, Samuel! Este respondeu: Eis-me aqui!
1Sm 3:5 Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei; torna a deitar-te. Ele se foi e

se deitou.
1Sm 3:6 Tornou o SENHOR a chamar: Samuel! Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas

ele disse: Não te chamei, meu ilho, torna a deitar-te.

6 of 10 09/07/2019 21:19



1Sm 3:7 Porém Samuel ainda não conhecia o SENHOR, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do SENHOR.
1Sm 3:8 O SENHOR, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu

me chamaste. Então, entendeu Eli que era o SENHOR quem chamava o jovem.
1Sm 3:9 Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te; se alguém te chamar, dirás: Fala, SENHOR, porque o teu servo ouve. E

foi Samuel para o seu lugar e se deitou.
1Sm 3:10 Então, veio o SENHOR, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel! Este respondeu: Fala,

porque o teu servo ouve.
1Sm 3:19 Crescia Samuel, e o SENHOR era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra.
1Sm 3:20 Todo o Israel, desde Dã até Berseba, conheceu que Samuel estava con irmado como profeta do SENHOR.
1Sm 3:21 Continuou o SENHOR a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o SENHOR se manifestava ali a Samuel.
1Sm 7:3 Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao SENHOR, tirai dentre

vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao SENHOR, e servi a ele só, e ele vos livrará das
mãos dos ilisteus.

1Sm 7:15 E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel.
1Sm 7:16 De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa; e julgava a Israel em todos esses lugares.
1Sm 7:17 Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edi icou um altar ao SENHOR.
1Sm 8:6 Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então,

Samuel orou ao SENHOR.
1Sm 12:20 Então, disse Samuel ao povo: Não temais; tendes cometido todo este mal; no entanto, não vos desvieis de seguir

o SENHOR, mas servi ao SENHOR de todo o vosso coração.
1Sm 12:21 Não vos desvieis; pois seguirı́eis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade

são.
1Sm 12:22 Pois o SENHOR, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao SENHOR fazer-

vos o seu povo.
1Sm 12:23 Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o SENHOR, deixando de orar por vós; antes, vos ensinarei o

caminho bom e direito.
1Sm 12:24 Tão-somente, pois, temei ao SENHOR e servi-o ielmente de todo o vosso coração; pois vede quão grandiosas

coisas vos fez.
1Sm 12:25 Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei.
1Sm 15:11 Arrependo-me de haver constituı́do Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras.

Então, Samuel se contristou e toda a noite clamou ao SENHOR.
Sl 73:25 Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra.
Sl 73:26 Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para

sempre.
Sl 104:15 o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite, que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento, que lhe sustém as

forças.
Ec 10:19 O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo.
Ct 1:2 Beija-me com os beijos de tua boca; porque melhor é o teu amor do que o vinho.
Ct 4:10 Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha! Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos

teus ungüentos do que toda sorte de especiarias!
Is 7:14 Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um ilho e lhe chamará

Emanuel.
Is 7:15 Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem.
Jr 15:1 Disse-me, porém, o SENHOR: Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se

inclinaria para este povo; lança-os de diante de mim, e saiam.
Zc 4:6 Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do SENHOR a Zorobabel: Não por força nem por poder, mas pelo meu

Espıŕito, diz o SENHOR dos Exércitos.
Mt 5:8 Bem-aventurados os puros de coraçao porque verão Deus.
Mt 6:22 O olho é a lâmpada do corpo. Se, pois, o teu olho for singelo, todo o teu corpo será repleto de luz;
Mt 6:23 se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, que

grandes trevas serão!
Mt 9:17 Nem se põe vinho novo em odres velhos; do contrário, rompem- se os odres, derrama- se o vinho, e os odres se

perdem. Mas põe- se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam.
Mt 11:25 Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Eu Te exalto, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas

coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.
Mt 11:26 Sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado.
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Mt 11:28 Vinde a Mim todos os que estais consados e sobrecarregados, e Eu vos darei descanso.
Mt 11:29 Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso

para a vossa alma.
Mt 11:30 Pois o Meu jugo é suave e o Meu fardo é leve.
Mt 12:48 Ele, porém, respondeu ao que Lhe falara: Quem é Minha mãe e quem são Meus irmãos?
Mt 12:49 E, estendendo a mão para os Seus discı́pulos, disse: Eis Minha mãe e Meus irmãos!
Mt 12:50 Pois qualquer um que izer a vontade de Meu Pai que está nos céus, esse é Meu irmão, irmã e mãe.
Mt 14:22 Logo a seguir, compeliu Jesus os discı́pulos a entrar no barco e ir adiante Dele para o outro lado, enquanto Ele

despedia as multidões.
Mt 14:23 E, tendo despedido as multidões, subiu ao monte sozinho para orar. Ao anoitecer, lá estava Ele, só.
Mt 16:24 Então, disse Jesus a seus discı́pulos:Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-

me.
Mt 26:39 E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o Seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possıv́el, passa de

Mim este cálice; todavia , não seja como Eu quero, e sim como Tu queres.
Mc 1:35 Tendo-se levantado muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava.
Lc 2:46 E aconteceu que, três dias depois, O acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e

interrogando-os.
Lc 2:47 E todos os que O ouviam icavam maravilhados com o Seu entendimento e com as Suas respostas.
Lc 2:48 Quando O viram, icaram admirados; e Sua mãe Lhe disse: Filho, por que izeste assim conosco? Eis que Teu pai

e eu, a litos, Te procurávamos.
Lc 2:49 Ele lhes respondeu : Por que é que Me procuráveis? Não sabı́eis que devo ocupar-Me das coisas de Meu Pai?
Lc 5:16 Ele, porém, se retirava para lugares ermos, e orava.
Lc 9:23 E dizia a todos: Se alguém quer vir após Mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-Me.
Lc 9:24 Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á; mas quem perder a sua vida da alma por Minha causa,

esse a salvará.
Lc 9:25 Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo?
Jo 1:17 Porque a lei foi dada por meio de Moisés; a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo.
Jo 5:30 Eu nada posso fazer de Mim mesmo; conforme ouço, julgo; e o Meu juı́zo é justo, porque não busco a Minha

própria vontade, e sim a vontade Daquele que Me enviou.
Jo 6:57 Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo por causa do Pai, também quem de Mim se alimenta viverá por

causa de Mim.
At 15:35 Paulo e Barnabé icaram em Antioquia, ensinando e anunciando, com muitos outros também, a palavra do

Senhor como evangelho.
At 15:36 Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais

anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão.
At 15:37 E Barnabé queria levar consigo também a João, chamado Marcos.
At 15:38 Mas Paulo não achava apropriado levarem consigo aquele que se afastara deles desde a Panfı́lia, e não tinha ido

com eles à obra.
At 15:39 E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou

para Chipre.
Rm 1:9 Pois 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 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 8:4 a im de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o

espıŕito.
Rm 8:6 Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espıŕito é vida e paz.
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 8:37 Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio Daquele que nos amou:
Rm 12:1 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifı́cio vivo, santo,

agradável a Deus, que é o vosso serviço racional.
Rm 12:2 E não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a

vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito.
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Rm 13:1 Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, pois não há autoridade que não proceda de Deus, e as que
existem são instituı́das por Deus.

Rm 13:2 Por isso, quem resiste à autoridade se opõe à ordenação deDeus; e os que se opõem trarão julgamento sobre si
mesmos.

1Co 10:6 Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a im de que não cobicemos as coisas más, como eles
cobiçaram.

1Co 13:4 O amor é paciente. O amor é bondoso; não é ciumento. O amor não se vangloria, não se ensoberbece.
1Co 13:5 não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses; não se enfurece, não se ressente do

mal;
1Co 13:6 não se alegra com a injustiça, mas regozija- se com a verdade;
1Co 13:7 tudo cobre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
1Co 13:8 O amor jamais acaba; quanto às profecias, se tornarão inúteis; as lı́nguas cessarão o conhecimento se tornará

inútil.
1Co 13:13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o amor.
2Co 3:16 mas quando o coração deles se volta ao Senhor, o véu é retirado.
2Co 3:17 Ora, o Senhor é o Espirito; e, onde está o Espı́rito do Senhor, aı́ há liberdade.
2Co 3:18 Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e re letindo como espelho a glória do Senhor, estamos

sendo transformados, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor Espı́rito
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 6:14 Não vos ponhais sob jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a

iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas?
Gl 2:20 Estou cruci icado com Cristo; logo, ja nao sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na

carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Gl 5:25 Se vivemos pelo Espı́rito, andemos também pelo Espı́rito.
Ef 3:1 Por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus em favor de vós, os gentios,
Ef 4:1 Portanto rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do chamamento com que fostes

chamados,
Ef 4:20 Mas vós não aprendestes Cristo assim,
Ef 4:21 se é que de fato O tendes ouvido e Nele fostes instruidos, assim como a realidade está em Jesus,
Ef 5:18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no espıŕito,
Ef 5:19 falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodianto com vosso coração ao

Senhor,
Ef 5:20 dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai no nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Ef 5:21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo:
Ef 5:23 porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a Cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador

do Corpo.
Ef 6:1 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.
Ef 6:18 por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo no espı́rito e para isto vigiando com toda

perseverança e súplica por todos os santos.
Ef 6:20 pelo qual sou embaixador preso em correntes, para que nele eu fale com ousadia, como devo falar.
Fp 2:8 e, sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a Si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte

de cruz.
Fp 2:9 Por isso também Deus O exaltou extraordinariamente e Lhe deu o nome que está acima de todo nome,
Fp 2:17 Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como libação sobre o sacrifı́cio e serviço da vossa fé, alegro-me

e regozijo-me com todos vós.
Fp 2:21 porque todos buscam suas próprias coisas, não as que são de Cristo Jesus.
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.
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 princıṕio, o Primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro

lugar em todas as coisas,
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
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Cl 4:10 Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e também Marcos, primo de Barnabé (sobre quem recebestes
ordens; se ele for até vós, recebei-o),

2Tm 1:7 Porque Deus nao nos deu espirito de covardia, mas de poder, de amor e de sobriedade.
2Tm 2:1 Tu, pois, ilho meu, forti ica-te na graça que está em Cristo Jesus.
2Tm 2:22 Foge das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o

Senhor.
2Tm 4:6 Pois eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo.
Hb 13:17 Obedecei aos que vos lideram e sede submissos a eles, pois velam pelas vossas almas como quem prestará

contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, o que não vos seria proveitoso.
Tg 4:4 Adúlteros! Nao compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser

amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
1Pe 5:5 Semelhantemente vós, os mais jovens, sede submissos aos mais velhos; e cingı́-vos todos de humildade uns para

com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
1Jo 2:15 Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele;
1Jo 5:16 Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para morte, pedirá, e lhe dará vida, aos que não pecam para

morte. Há pecado que é para morte, e por esse não digo que rogue.
Ap 1:2 o qual testi icou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, a saber, tudo o que viu.
Ap 1:9 Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada

Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Ap 1:10 Achei-me em espirito, no dia do Senhor, e ouvi atras de mim uma forte voz, como de trombeta,
Ap 1:11 dizendo: O que vês, escreve em um livro e envia-o às sete igrejas: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,

Filadél ia e Laodicéia.
Ap 1:12 Voltei-me para ver a voz que falava comigo; e, ao voltar-me, vi sete candelabros de ouro,
Ap 1:13 e, no meio dos candelabros, Um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma veste que chegava até os pés e

cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro.
Ap 3:4 Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão comigo vestidas

de branco, pois são dignas.
Ap 19:10 Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faças isso; sou conservo teu e dos teus

irmãos que têm o testemunho de Jesus; adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espı́rito da profecia.
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