-AAbominação:
Rs 16.3 ... até queimou a seu filho com
sacrifício, segundo as abominações do gentios
...
2 Cr 27.3 ... queimou a seus próprios filhos no
fogo .. abominação dos gentios ..
2 Cr 33.6 .. queimou a seus filhos como oferta
.. adivinhava pelas nuvens, era agoureiro ..
feitiçaria ..
Pv 6.16-19 16 Há seis coisas que o Senhor
detesta; sim, há sete que ele abomina: olhos
altivos, língua mentirosa, e mãos que
derramam sangue inocente; coração que
maquina projetos iníquos, pés que se
apressam a correr para o mal; testemunha
falsa que profere mentiras, e o que semeia
contendas entre irmãos.
Pv 16.5 Todo homem arrogante é abominação
ao Senhor; certamente não ficará impune.
Pv 20.10 O peso fraudulento e a medida falsa
são abominação ao Senhor, tanto uma como
Is 2.6 se encheram de corrupção .. são
agoureiros .. e se associaram com os filhos dos
estranhos .. outra coisa.
Ação de Graças: veja Gratidão.
Adivinhação:
Lv 19.26
Nm 23.23 nem adivinharão contra Israel.
Dt 18.10 Não se achará entre ti... adivinhador,
nem prognosticador ,... nem agoureiro.
2 Rs 17.17 ... deram-se à prática de
adivinhações e criam e agouros ...
At 16.16 ... nos saiu ao encontro uma jovem
possessa de espírito adivinhador ... dava lucro
aos seus senhores ...
Adoração:
2 Cr 20.18 ... Josafá se prostrou com o rosto
em terra .. perante o Senhor, e o adoraram ..
Ne 8.6 ... levantando as mãos inclinava-se e
adorava ao Senhor
Jó 1.5 ...levantou-se, rasgou o seu manto ..
lançou-se em terra e adorou ...
Lc 4.8 ... ao Senhor Deus adorarás e só a ele
darás culto
Jo 4.23 ... os verdadeiros adoradores adorarão
em espírito e em verdade ...
Adultério:
Gn 38.24 tua nora adulterou, pois está grávida
.. tirai-a para fora para que seja queimada
Lv 18.20 Nem te deitarás com a mulher do teu
próximo...
Lv 20.10 O homem que adulterar com a mulher
de outro, sim, aquele que adulterar com a
mulher do seu próximo, certamente será morto,
tanto o adúltero, como a adúltera.
Lv 20.20,21 Se um homem se deitar com a sua
tia, terá descoberto a nudez de seu tio; levarão
sobre si o seu pecado; sem filhos morrerão. Se
um homem tomar a mulher de seu irmão, é
imundícia; terá descoberto a nudez de seu
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irmão; sem filhos ficarão.
Dt 22.22,23 Se um homem for encontrado
deitado com mulher que tenha marido,
morrerão ambos, o homem que se tiver deitado
com a mulher, e a mulher. Assim exterminarás
o mal de Israel. Se houver moça virgem
desposada e um homem a achar na cidade, e
se deitar com ela,
Jó 31.1 ... Fiz pacto com os meus olhos; como,
pois, os fixaria numa virgem?
Pv 2. 18 pois a sua casa se inclina para a
morte, e as suas veredas para as sombras.
Pv 5.3 ...os lábios da mulher adúltera destilam
favos de mel, e as suas palavras são mais
suaves que ...
Pv 5.8 ... afasta o teu caminho da mulher
adúltera, e não se aproxime da porta da sua
casa ...
Pv 6.26 Porque o preço da prostituta é apenas
um bocado de pão, mas a adúltera anda à caça
da própria vida do homem.
Pv 6.29 ... assim será com o que se chegar à
mulher do seu próximo; não ficará sem castigo
...
Pv 9.18 ... ali estão só mortos .. seus
convidados estão nas profundezas do inferno ...
Jr 5.8 ... correm de um lado para o outro, cada
um rinchando à mulher do seu companheiro ...
Jr 13.27 ... as tuas abominações .. adultérios ..
luxúria da tua prostituição ...
Mt 5.22 ... aquele que olhar para uma mulher
com intenção impura .. já adulterou com ela ..
Mc 6.18 ... João lhe dizia: não te é lícito possuir
a mulher de teu irmão ..
Jo 8.4 .. Mestre, esta mulher foi apanhada em
flagrante adultério ...
At 15.20 .. se abstenham das contaminações
dos ídolos bem como das relações sexuais
ilícitas ..
2 Pe 2.14 tendo os olhos cheios de adultério
Advogar:
Jó 16.19 ... a minha testemunha está no céu, e
nas alturas quem advoga minha causa...
Sl 10.14 ... a ti se entrega o desamparado : tu
tens sido o defensor do órfão ...
Pv 3.30 ... jamais pleiteareis com alguem sem
razão ...
Aflições
Sl 34.19 ... muitas são as aflições do justo, mas
o Senhor de todas o livra ...
Jo 16.33 ... no mundo passais por aflições; mas
tende bom ânimo, eu venci o mundo
Hb 11.25 preferindo ser maltratado junto com o
povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios
do pecado ..
Alegria:
Ne 8.10 ... a alegria do Senhor é a nossa força
...
Sl 31.7 ... Eu me alegrarei e regozijarei na tua
benignidade ...
Sl 32.11 ... alegrai-vos e regozijai-vos no
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Senhor o justos ...
Sl 64.10 ... o justo se alegra no Senhor, e nele
confia ..
Sl 97.12 ... alegrai-vos no Senhor ó justos e dai
louvores ao seu santo nome ....
Sl 122.1 ... alegrei-me quando me disseram:
vamos à casa do Senhor ...
Pv 15.13 ... o coração alegre aformoseia o
rosto, mas com a tristeza do coração o espírito
se abate ...
Pv 17.22 ... o coração alegre é bom remédio,
mas o espírito abatido faz secar os ossos ...
Is 35.10 os resgatados do Senhor voltarão e
virão .. com cânticos de júbilo, alegria , gozo .
deles fugirá a tristeza e o gemido
Fp 4.4 alegrai-vos sempre no Senhor ..
1 Ts 5.16 regozijai-vos sempre ..
Alívio:
Mt 11.28 ... vinde a mim todos os que estais
cansados e sobrecarredados que Eu vos
aliviarei.
Amor:
Mt 22.37 ... amarás o Senhor teu Deus de todo
o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o
teu entendimento ...
Jo 13.35 ... nisto conhecerão todos que sois
meus discípulos, se tiverdes amor uns aos
outros ..
Jo 15.13 ... ninguém tem maior amor do que
este: de dar alguém a própria vida em favor de
seus amigos ...
Rm 5.8 ... Deus prova o seu amor para
conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por
nós, sendo nós ainda pecadores ...
1 Co 2.9 ... nem olhos viram nem ouvidos
ouviram, nem jamais penetrou no coração do
homem o que Deus tem preparado para
aqueles que o amam ...
1 Co 8.1 ... o saber ensoberbece, mas o amor
edifica ...
1 Co 13.13 permanecem a fé, a esperança e o
amor .. porém o maior destes é o amor
1 Co 16.14 ... todos os vossos atos sejam feitos
com amor ..
1 Pe 4.8 acima de tudo tende amor intenso uns
para com os outros, porque o amor cobre
multidões de pecados ..
1 Jo 4.18 no amor não existe medo: antes o
perfeito amor lança fora todo o medo
1 Jo 4.20 se alguém disser: amo a Deus e odiar
a seu irmão, mentiroso .. não pode amar a
Deus, a quem não vê
Amparo: veja Proteção.
Apostasia:
Nm 15.30 Mas a pessoa que fizer alguma coisa
temerariamente, quer seja natural, quer
estrangeira, blasfema ao Senhor; tal pessoa
será extirpada do meio do seu povo,
Dt 13.6,10 6 Quando teu irmão, filho da tua
mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do
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teu seio, ou teu amigo que te é como a tua
alma, te incitar em segredo, dizendo: Vamos e
sirvamos a outros deuses! ... deuses que nunca
conheceste, nem tu nem teus pais .. e o
apedrejarás, até que morra, pois procurou
apartar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da
terra do Egito, da casa da servidão.
2 Cr 27.6 ... Peca.. matou .. num só dia
120.000, por terem abandonado ao Senhor ..
2 Cr 34.25 .. me deixaram e queimaram
incenso a outros deuses ...
Ed 8.21 ... a boa mão de Deus é sobre todos os
que o buscam .. e sua ira para os que o
abandonam ...
Jr 2.19 ... vê que mau e quão amargo é
deixares o Senhor teu deus, e não teres temor
de mim ...
Jr 8.5 ... porque .. este povo .. se desvia,
apostatando continuamente? Persiste no
engano, não quer voltar ..
Jr 17.13 ... os que me deixam serão
envergonhados ... seus nomes serão escritos
no chão
1 Co 10.12 ... aquele, pois que pensa estar em
pé veja que não caia ..
2 Tm 4.10 ... tendo amado o presente século
me abandonou
Hb 6.4 é impossível .. que aqueles que .. foram
iluminados e provaram o dom celestial e se
tornaram participantes do Espírito Santo .. e
caíram .. serem renovados para o
arrependimento
Hb 10.28 ... sem misericórdia morre pelo
depoimento de duas ou três testemunhas quem
tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais
severo castigo .. aquele que calcou aos pés o
filho de Deus e profanou o sangue da aliança ..
Arrebatamento:
2 Rs 2.11 ... um carro de fogo, com cavalos de
fogo ... e Elias subiu ao céu num redemoinho ...
Arrependimento:
Pv 28.13 ... o que encobre as suas
transgressões jamais prosperará, mas o que as
confessa e deixa, alcançará misericórdia
Is 55.7 ... deixe o perverso o seu caminho ...
converta-se ... o Senhor se compadecerá dela
.. Deus .. é rico em perdoar...
At 19.19 ... muitos dos que haviam praticado
artes mágicas, reunindo seus livros, os
queimaram diante de todos ...
2 Co 7.10 a tristeza segundo Deus produz
arrependimento para a salvação .. mas a
tristeza do mundo produz morte ..
Ef 4.28 aquele que furtava não furte mais;
antes trabalhe ..
Hb 12.17 foi rejeitado, pois não achou lugar de
arrependimento, embora, com lágrimas, o
tivesse buscado
Ap 16.11 e blasfemaram o Deus do céu por
causa das angústias e das úlceras que sofriam;
e não se arrependeram de suas obras
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Avareza:
Lc 12.15 ... a vida de um homem não consiste
na abundância de bens que ele possui
Lc 12.34 ... onde está o teu tesouro ali está o
teu coração
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-BBatismo:
Jo 3.5 .. quem não nascer da água e do
Espírito, não pode entrar no reino de Deus...
Jo 7.38 ... quem crer em mim .. do seu interior
fluirão rios de água viva ..
Cl 2.12 .. sepultados juntamente com ele no
batismo no qual igualmente fostes
ressuscitados mediante a fé no poder
Bebida forte:
Lv 10.1 ...trouxeram fogo estranho perante o
Senhor...
Lv 10.9 ...vinho nem bebida forte...
Dt 14.26 dá-lo-ás por tudo o que deseja o tua
alma ... bebida forte...
Pv 20.1 ... o vinho é escarnecedor e a bebida
forte alvoroçadora; todo aquele que por ele é
vencido não é sábio ..
Pv 23.21 ... o beberrão e o comilão caem em
pobreza e a sonolência vestirá de trapos o
homem ...
Pv 23.31 ... não olhes para o vinho quando se
mostra vermelho, quando resplandece no copo
e se escoa suavemente ...
Pv 31.6 ... dai bebida forte aos que perecem e
vinho aos amargurados de espírito ...
Ec 2.3 .. resolvi no meu coração dar-me ao
vinho ...
Is 5.22 ... a dos que são heróis para beber
vinho e valentes para misturar bebida forte ..
Is 28.7 ... cambaleiam por causa do vinho, não
podem ter-se em pé por causa da bebida forte
.. são vencidos pelo vinho ..
Ez 44.21 ... nenhum sacerdote beberá vinho
quando entrar no átrio interior ...
Os 4.11 ... a sensualidade do vinho e o mosto
tiram o entendimento ..
Jl 1.5 ... ébrios, despertai-vos e chorai .. todos
os que bebeis vinho, por causa do mosto ..
Gl 5.21 .. invejas, bebedices, glutonarias .. não
herdarão o reino de Deus os que tais coisas
praticam ...
Bênção:
Gn 12.3 ... abençoarei os que te abençoarem e
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem ...
Gn 26.12 semeou Isaque naquela terra, e no
mesmo ano, recolheu cem por um, porque o
Senhor o abençoava
Gn 39.5 o Senhor abençoou a casa do egípcio
por amor a José
Gn 50.20 vós, na verdade, intentaste o mal
contra mim; porém Deus o tornou em bem
Ex 22.28 ... nem amaldiçoarás o príncipe do
teu povo.
Nm 24.9 ...malditos os que te amaldiçoares.
Nm 22.12 E Deus disse a Balaão: Não irás com
eles; não amaldiçoarás a este povo, porquanto
é bendito.
Dt 7.14-15 Bendito serás mais do que todos os
povos; não haverá estéril no meio de ti, seja
homem, seja mulher, nem entre os teus
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animais.
E o Senhor desviará de ti toda enfermidade;
não porá sobre ti nenhuma das más doenças
dos egípcios, que bem conheces; no entanto as
porás sobre todos os que te odiarem.
Dt 21.23 ... o que for pendurado no madeiro é
maldito de Deus.
Dt 23.5 .. o Senhor trocou em bênção a
maldição...
Dt 27.15 Maldito todo o homem que fizer
imagem de escultura..
Dt 27.21 Maldito todo o homem que se deitar
com animal...
Dt 27.22 Maldito o que se deitar com sua
irmã...
Dt 27.26 Maldito o que não.... cumprindo as
palavras desta lei.
Lv 26.29 E comereis a carne de vossos filhos e
a carne de vossas filhas.
2 Sm 16.5 Tendo chegado Davi ... Simei ... ia
amaldiçoando ...
2 Sm 6.11 ... ficou a arca do Senhor , em casa
de Obede-Edom ... e o Senhor o abençoou...
2 Rs 2.24 ... os amaldiçoou, em nome do
Senhor ... duas ursas ... despedaçaram
quarenta e dois ... meninos ..
1 Cr 13.14 .. o Senhor abençoou a casa de
Obede-Edom, e tudo o que tinha ..
2 Cr 26.5 .. nos dias em que buscou ao Senhor,
Deus o fez prosperar.
2 Cr 6.3 .. voltou o rei e abençoou a toda a
congregação ..
Ne 13.2 ... Nosso Deus converteu a maldição
em bênção...
Sl 103.1 ... bendisse ó minha alma ao Senhor e
tudo que há em mim bendiga ao seu santo
nome ...
Sl 103.20 ... bendizei ao Senhor todos os seus
anjos, valorosos em poder, que executais às
suas ordens e ...
Sl 109.28 ... amaldiçoem eles, mas tu, abençoa
...
Sl 29.11 ... O Senhor dá força ao seu povo, o
Senhor abençoa com paz ao seu povo ...
Pv 3.33 ... a maldição do Senhor habita na casa
do perverso, porém a morada do justo ele
abençoa ...
Pv 26.2 ... como o pássaro que foge .. assim a
maldição sem causa não se cumpre ..
Ec 10.20 ... nem no teu leito amaldiçoes o rei,
nem tão pouco no mais interior do teu quarto ...
Jr 11.3 ... maldito o homem que não atentar
para as palavras desta aliança ...
Jr 48.10 ... maldito aquele que fizer a obra do
Senhor relaxadamente ..
At 23.5 não falarás mal de uma autoridade do
teu povo ...
Bigamia:
Lv 18.18 E não tomarás uma mulher
juntamente com sua irmã, durante a vida desta,
para tornar-lha rival, descobrindo a sua nudez
ao lado da outra.
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Bondade:
Sl 25.8 ... bom e reto é o Senhor, por isso
aponta o caminho aos pecadores ...
Sl 31.19 ... como é grande a tua bondade, que
reservaste aos que te temem ...
Sl 52.1 ... a bondade de Deus dura para
sempre ..
Buscar:
Dt 4.29 Mas de lá buscarás ao Senhor teu
Deus, e o acharás, quando o buscares de todo
o teu coração e de toda a tua alma.
Is 55.6 ... buscai ao Senhor enquanto se pode
achar, invocai-o enquanto está perto.
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6

-CCaridade:
Lv 25.35 Também, se teu irmão empobrecer ao
teu lado, e lhe enfraquecerem as mãos,
sustentá-lo-ás; como estrangeiro e peregrino
viverá contigo.
Capacitação:
Dt 7.21 Não te espantes diante deles, porque o
Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus
grande e terrível
Casamento:
Gn 2.18 não é bom que o homem esteja só:
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea
Gn 24.67 Isaque conduziu-a à tenda .. e tomou
Rebeca e esta lhe foi por mulher
Gn 26.35 Esaú .. tomou por esposa .. filha de
heteu
Lv 21.7 Não tomarão mulher prostituta ou
desonrada, nem tomarão mulher repudiada de
seu marido; pois o sacerdote é santo para seu
Deus.
Lv 21.13 E ele tomará por esposa uma mulher
na sua virgindade.
Dt 7.3 não contrairás com elas matrimônios;
não darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos;
Dt 24.5 Quando um homem for recém-casado
não sairá à guerra, nem se lhe imporá cargo
público; por um ano inteiro ficará livre na sua
casa, para se regozijar com a sua mulher, que
tomou.
Jz 3.6 tomaram por mulheres as filhas deles, e
deram as suas filhas aos filhos dos mesmos, e
serviram aos seus deuses.
1 Rs 11.2 .. mulheres das nações .. havia o
Senhor dito .. não caseis com elas .. a estas se
apegou Salomão
1 Rs 16.31 ... andar .. pecados .. tomou por
mulher a Jezabel filha .. sidônios .. serviu a
Baal e o adorou ..
1 Rs 21.25 Não houve, porém, ninguém como
Acabe, que se vendeu para fazer o que era
mau aos olhos do Senhor, sendo instigado por
Jezabel, sua mulher.
2 Rs 8.18 andou no caminho dos reis de Israel,
como também fizeram os da casa de Acabe,
porque tinha por mulher a filha de Acabe; e fez
o que era mau aos olhos do Senhor.
2 Rs 8.27 Ele andou no caminho da casa de
Acabe, e fez o que era mau aos olhos do
Senhor, como a casa de Acabe, porque era
genro de Acabe.
2 Cr 21.6 .. andou nos caminhos dos reis de
Israel .. como .. Acabe, porque a filha deste era
sua mulher ...
Ed 9.2 ... tomaram suas filhas para si e seus
filhos e assim se misturou a linhagem santa
com os povos ..
Ed 10.10 ... vós transgredistes casando-vos
com mulheres estrangeiras ...
Ne 13.26 ... Salomão .. as mulheres
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estrangeiras o fizeram cair em pecado .
Pv 5.15 ... bebe da cisterna e das correntes do
teu poço ...
Pv 5.18 ... alegra-te com a mulher da tua
mocidade ...
Pv 12.4 ... a mulher virtuosa é a coroa do seu
marido, mas .... é podridão para os seus ossos
...
Pv 18.22 Quem encontra uma esposa acha
uma coisa boa; e alcança o favor do Senhor.
Pv 21.19 ... melhor é morar numa terra deserta
do que com mulher rixosa e iracunda ...
Pv 31.11 o coração do seu marido confia nela,
e não haverá ...
Ec 2.8 ... das delícias dos filhos dos homens:
mulheres e mulheres ..
Ec 4.9 ... melhor é serem dois do que um ....
Ez 44.32 ... não se casará com viúva, nem com
repudiada, mas tomará virgens ...
Ml 2.11 Judá profanou o santuário do Senhor ..
e se casou com adoradora de deus estranho ..
Ml 2.15 ninguém seja infiel para com a mulher
da sua mocidade ..
Mt 5.32 ... qualquer que repudiar sua mulher,
exceto em caso de adultério, a expõe a tornarse adúltera e aquele que casar
Mc 10.7 ... deixará o homem a seu pai e mãe e
unir-se-á a sua mulher
1 Co 7.2 cada um tenha a sua própria esposa
e .. seu próprio marido ...
1 Co 7.4 a mulher não tem poder sobre o seu
próprio corpo e sim o marido .. não vos priveis
um ao outro
1 Co 7.9 .. é melhor casar que viver abrasado
1 Co 7.10 .. que a mulher não se separe do
marido ..
1 Co 7.12 ... se algum irmão tem mulher
incrédula .. não a abandone .
2 Co 6.14 ... não vos ponhais em jugo desigual
com os incrédulos .. que sociedade pode haver
entre a justiça e a iniquidade .. ou .. da luz com
as trevas ?
Ef 5.22 as mulheres sejam submissas a seus
próprios maridos, como ao Senhor ..
Ef 5.25 .. maridos amai vossas mulheres como
Cristo amou a igreja ..
Ef 5.29 ... ninguém jamais odiou a sua própria
carne, antes a alimenta e cuida dela .. como ..
Cristo o faz com a igreja ..
Ef 5.31 ... deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher e se tornarão .. uma só
carne ..
1 Tm 3.2 ... é necessário, portanto que o bispo
seja ... esposo de uma só mulher ...
Hb 13.4 digno de honra entre todos seja o
matrimônio, bem como o leito sem mácula ..
Deus julgará os adúlteros
1 Pe 3.7 maridos .. vivei a vida comum do lar
Ceia:
Ex 12.48 se algum estrangeiro .. quiser celebrar
a páscoa do Senhor, seja circuncidado ..
nenhum incircunciso comerá
Jo 6.35 ... eu sou o pão da vida; o que vem a
mim jamais terá fome; e o que crê em mim
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jamais terá sede
Jo 6.54 ... quem comer a minha carne e beber
o meu sangue tem a vida eterna, e eu o
ressuscitarei no último dia
Cobiça:
Js 7.21 ...cobicei-os e tomei-os...
Comunhão: veja Congregar.
Confiança:
Sl 40.4 ... bem-aventurado o homem que põe
no Senhor sua confiança, e não pende para os
arrogantes, nem ..
Sl 62.10 .. não confieis naquilo que extorquis ..
se as vossas riquezas prosperam não ponhais
nelas o vosso cora.
Sl 55.22 ... confia os teus caminhos ao Senhor,
e ele te sustentará: jamais permitirá que o justo
seja abalado ..
Sl 119.42 ... saberei responder aos que me
insultam, pois confio na tua palavra ...
Sl 125.1 ... os que confiam no Senhor são
como o Monte Sião, que não se abala, firme
para sempre ...
Pv 3.5 ... confia no Senhor de todo o teu
coração, e não te estribes no teu próprio
entendimento ...
Jr 17.5 ... maldito o homem que confia no
homem .. e aparta o seu coração do Senhor...
Jr 17.7 ... bendito o homem que confia no
Senhor...
Congregar:
Pv 27.17 Como o ferro como ferro se afia
assim é o homem para com seu amigo.
Pv 18.1 ... o solitário busca seu próprio
interesse, e insurge contra a verdadeira
sabedoria ...
Pv 25.17 ... não sejas freqüente na casa do teu
próximo, para que não se enfade de ti e não te
aborreça
Pv 27.17 ... como o ferro com o ferro se afia,
assim é o homem ao seu amigo ...
1 Co 5.11 não vos associeis com alguém que
dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra,
maldizente, roubador ..
1 Co 11.23 o Senhor Jesus na noite em que foi
traído, tomou o pão ;
Hb 10.25 Não deixemos de congregar...
Conhecer:
Jó 42.5 ... eu te conhecia só de ouvir, mas
agora os meus olhos te vêem ..
Consagração:
Gn 22.31 ... serme-eis homens consagrados.
Conselho:
Js 9.14 Então os homens de Israel tomaram da
provisão deles, e não pediram conselho ao
Senhor.
1 Rs 12.8 Ele desprezou o conselho que os
anciões lhe tinham dado...
2 Cr 10.6 ... tomou o rei Roboão conselho com
02/10/06

os homens idosos ...
2 Cr 22.3 ... Ele também andou nos caminhos
da casa de Acabe, porque sua mãe era sua
conselheira para proceder impiamente.
2 Cr 22.4 ... porque eles eram seus
conselheiros .. para a sua perdição ..
Sl 16.7 ... bendigo ao Senhor, que me
aconselha; pois até durante a noite o meu
coração ensina ..
Sl 25.12 Qual é o homem que teme ao Senhor?
Este lhe ensinará o caminho que deve
escolher.
Sl 81.12 ... assim deixei-os andar na teimosia
do seu coração: sigam os seus próprios
conselhos ...
Pv 4.10 ... ouve filho meu e aceita as minhas
palavras e se multiplicarão os anos de sua vida
...
Pv 11.14 ... mas na multidão de conselheiros
há sabedoria.
Pv 24.6 ...na multidão de conselheiros está a
vitória.
Pv 11.14 ... não havendo sábia direção cai o
povo, mas na multidão de conselheiros há
segurança ...
Pv 15.22 ... onde não há conselho fracassam
os projetos, mas com os muitos conselheiros
há bom êxito ...
Pv 16.1 .. o coração do homem pode fazer
planos, mas a resposta certa .. vem do Senhor
...
Ciclo Hidrológico:
Jó 36.27; Am 9.6
Contenda:
Pv 17. 14 O princípio da contenda é como o
soltar de águas represadas; deixa por isso a
porfia, antes que haja ri
Conversão:
2 Cr 7.14 .. se o meu povo se humilhar, orar e
me buscar e se converter dos seu maus
caminhos .. eu perdoarei
2 Cr 33.13 .. reconheceu Manassés que o
Senhor era Deus ..
Sl 7.12 .. se o homem não se converter, afiará
Deus a sua espada ..
Ez 33.11 .. não tenho prazer na morte do
perverso, mas que ... se converta do seu mau
caminho e viva ...
1 Ts 1.9 como deixando os ídolos, vos
convertestes a Deus, para servirdes o Deus
vivo e verdadeiro
Contendas:
Pv 17.14 ... como o abrir-se da represa, assim
é o começo da contenda; desiste antes que
haja rixas ...
Correntes de Jato:
Ec 1.6,7 –
Correntes Oceânicas:
Sl 8.8
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Crescimento:
1 Co 3.6 . eu plantei .. o crescimento veio de
Deus ..
Cuidado: veja Proteção.
Cumplicidade:
Ef 5.11 não sejais cúmplices nas obras
infrutíferas das trevas; antes reprovai-as ..
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-DDança:
2 Sm 6.14 Davi dançava perante o Senhor
com todas as suas forças...
Sl 150.4 ... louvai-o com adufes e danças...
Decisão:
Pv 16.1 1 Ao homem pertencem os planos do
coração; mas a resposta da língua é do
Senhor.
Demônios:
Lv 17.7 ....oferecerão sacrifícios a demônios...
1 Jo 4.2 todo espírito que confessa que Jesus
Cristo veio em carne é de Deus ..
Desânimo:
Nm 32.9 Porque não herdaremos com eles
além do Jordão, nem mais adiante; visto que já
possuímos a nossa herança aquém do Jordão,
ao oriente.
deuses: Veja Idolatria.
Dinossauros:
Jó 40-41; Sl 74.14
Disciplina:
Dt 8.5 Saberás, pois, no teu coração que, como
um homem corrige a seu filho, assim te corrige
o Senhor teu Deus.
Lv 19.35 Não cometereis injustiça no juízo, nem
na vara, nem no peso, nem na medida.
1 Sm 3.13 Porque já lhe fiz: saber que hei de
julgar a sua casa para sempre, por causa da
iniqüidade de que ele bem sabia, pois os seus
filhos blasfemavam a Deus, e ele não os
repreendeu.
2 Sm 12.10,11.. agora.. não se apartará a
espada da tua casa .. tomarei as tuas mulheres
à tua própria vista
2 Sm 24 três coisas te ofereço, escolhe uma
delas ...
1 Rs 1.6 .. jamais o seu pai o contrariou
dizendo: porque procedes assim ?
Jó 5.17 ... bem aventurado é o homem a quem
o Senhor disciplina ..
Sl 50.17 ... uma vez que aborreces a disciplina
e rejeitas as minhas palavras ...
Sl 89.32 ... então punirei com vara as suas
transgressões e com açoites a sua iniqüidade ..
Sl 94.12 .. bem-aventurado o homem, Senhor,
a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei
...
Sl 118.18 ... o Senhor me castigou
severamente, mas não me entregou à morte ...
Pv 3.11 ... não rejeites a disciplina do Senhor,
nem te enfades da sua repreensão ....
Pv 3.12 ... o Senhor repreende a quem ama ..
como o pai ao filho ...
Pv 5.12 ... aborreci e desprezou meu coração a
disciplina ...
Pv 5.23 ... ele morrerá pela falta de disciplina, e
pela sua muita loucura ...
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Pv 6.23 ... as repreensões da disciplina são o
caminho da vida
Pv 9.8 ... repreende o sábio e ele te amará ...
Pv 10.24 ... o que retém a vara aborrece ao
seu filho, mas o que o ama cedo disciplina ...
Pv 12.4 ...mas o que o ama cedo disciplina.
Pv 15.10 ... disciplina rigorosa há para o que
deixa a vereda, e o que odeia a repreensão
morrerá ...
Pv 19.18 ... castiga a teu filho enquanto há
esperança, mas não excedas a ponto de matálo ...
Pv 22.15 ... a estultícia está ligada ao coração
da criança, mas a vara da disciplina a afastará
dela ...
Pv 22.6 ... ensina a criança no caminho em que
deve andar, e ainda quando for velho não se
desviará dele ...
Pv 23.13 Não retires da criança a disciplina...
Pv 23.14 ... tu a fustigarás com vara e a livrarás
do inferno ...
Pv 27.6 ... leais são as feridas feitas pelo que
ama ...
Pv 29.15 ... a vara e a disciplina dão sabedoria,
mas a criança entregue a si mesma vem a
envergonhar a sua mãe ...
Mt 18.17 ... se ele não atender dizei-o à igreja;
e se recusar considera-o como gentio e
publicano ...
1 Co 5.5 ... entregue a Satanás para a
destruição da carne; a fim de que o espírito
seja salvo ...
1 Tm 5.20 .. aos que vivem no pecado
repreende-os na presença de todos, para que
também os demais ...
Hb 12.6 ...o Senhor corrige a quem ama e
açoita a todo filho a quem recebe.
Hb 12.11 Toda disciplina, com efeito, no
momento não parece ser motivo de alegria...
1 Tm 5.20 quanto aos que vivem no pecado,
repreende-os na presença de todos para que
os demais temam
2 Tm 3.16 toda escritura é inspirada por Deus e
útil para o ensino .. repreensão .. correção ..
educação ..
Hb 12.6 o Senhor corrige a quem ama, açoita a
todo filho a quem recebe
Hb 12.8 mas se estais sem correção, de que
todos se têm tornado participantes, logo sois
bastardos, e não filhos
Hb 12.11 toda disciplina, com efeito, no
momento não parece ser motivo de alegria ..
depois entretanto, produz fruto
Divindade:
Dt 4.35 A ti te foi mostrado para que soubesses
que o Senhor é Deus; nenhum outro há senão
ele.
Dt 4.39 Pelo que hoje deves saber e considerar
no teu coração que só o Senhor é Deus, em
cima no céu e embaixo na terra; não há
nenhum outro.
Divisão:
Lv 19.19 Guardareis os meus estatutos. Não
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permitirás que se cruze o teu gado com o de
espécie diversa; não semearás o teu campo
com semente diversa; nem vestirás roupa
tecida de materiais diversos.
Divórcio:
Dt 24.1 ...lavrar um termo de divórcio...
Jr 3.1 ... se um homem repudiar sua mulher,
ela ... tomar outro marido, porventura aquele
tornará a ela ?
Dízimo:
Gn 14.20 e de tudo lhe deu Abraão o dízimo
Gn 28.22 de tudo quanto me concederes,
certamente eu te darei o dízimo
Nm 18.24 ..os dízimos dos filhos de
Israel...dei-os aos levitas.
Nm 18.26 Também falarás aos levitas, e lhes
dirás: Quando dos filhos de Israel receberdes
os dízimos, que deles vos tenho dado por
herança, então desses dízimos fareis ao
Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos
dízimos.
Dt 14.22 certamente darás o dízimo de todo o
fruto...
Dt 14.28 Ao fim de três anos .. tirarás todos os
dízimos do fruto... e comerás com o levita, o
pobre e a viúva...
Ne 10.38 ... com os levitas quando estes
recebiam os dízimos, e os levitas trariam os
dízimos dos dízimos
Ml 3.8 roubará o homem a Deus ? .. vós me
roubais nos dízimos e nas ofertas ..
Ml 3.10 ... trazei todos os dízimos à casa do
tesouro para que haja mantimento .. provai-me
nisto ... abrirei as janelas ..
Mt 23.23 dais o dízimo .. mas tendes
negligenciado .. a justiça, misericórdia, fé ..
devíeis .. fazer estas .. sem omitir aquelas
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-EEcologia:
Dt 22.6,7 Se encontrares pelo caminho, numa
árvore ou no chão, um ninho de ave com
passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os
passarinhos, ou sobre os ovos, não temerás a
mãe com os filhotes; sem falta deixarás ir a
mãe, porém os filhotes poderás tomar; para
que te vá bem, e para que prolongues os teus
dias.
Jn 4.11 ...ter compaixão de .. Nínive em que há
.. pessoas .. e também muitos animais ...
Edificação:
Ef 4.29 ... não saia da vossa boca nenhuma
palavra torpe, e sim .. a que for boa para
edificação ..
Encantamento:
Nm 23.23 ...contra Jacó não vale
encantamento.
Enfermidades:
Ex 15.36 se .. guardares todos os seus
estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti ..
eu sou o Senhor que te sara
2 Cr 16.12 .. e caiu Asa doente .. era grave ..
contudo .. não recorreu ao Senhor, mas confiou
nos médicos.
Sl 41.3 ... o Senhor o assiste no leito da
enfermidade; na doença tu lhe afofas a cama ..
Is 33.24 ... nenhum morador de Jerusalém dirá:
estou doente; porque .. perdoar-se-lhe-á a sua
iniquidade ...
2 Tm 4.20 quanto a .. deixei-o doente em ..
Engano:
2 Cr 18.21 .. sairei e serei espírito mentiroso
na boca de todos seus profetas .. tu o
enganarás . e .. prevalecerás
Pv 14.12 ... há caminho que ao homem parece
ser direito, mas ao cabo dá em caminhos de
morte ...
Jr 17.9 ... enganoso é o coração mais que
todas as coisas e desesperadamente corrupto,
quem o conhecerá ?
Tg 1.22 tornai-vos pois praticantes da palavra e
não somente ouvintes, enganando a vós
mesmos ..

Sl 40.1 ... esperei confiantemente no Senhor;
ele se inclinou para mim e me ouviu quando
clamei por socorro
Sl 130.6 ... a minha alma anseia pelo Senhor,
mais do que os guardas pela manhã ....
Is 40.31 ... os que esperam no Senhor renovam
as suas forças ... correrão e não se cansarão
....
Mq 7.1 ... eu olharei para o Senhor; esperarei
no Deus da minha salvação: o meu Deus me
ouvirá ..
Espirito:
1 Sm 10.6 E o Espírito do Senhor se apoderará
de ti, e profetizarás com eles, e serás
transformado em outro homem.
Estrelas Inumeráveis:
Jr 33.22
Estudar:
Ec 12.12 ... o muito estudar é enfado da carne
..
Evangelizar:
Ez 2.7 ... mas tu lhes dirás minhas palavras,
quer ouçam que deixem de ouvir, pois são
rebeldes ..
Ez 3.18 ... quando eu disser ao perverso ..
morrerás e tu não o avisares .. da tua mão o
requererei ..
Gl 1.8 ainda que nós, ou mesmo um anjo .. do
céu .. pregasse evangelho que vá além do que
..temos pregado seja anátema
Exaltação:
2 Cr 26.16 ... mas, havendo se fortificado,
exaltou-se o seu coração para a sua ruína ..
Jr 9.23 ... não se glorie o sábio na sua
sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico
nas suas riquezas ....

Escândalo:
Lc 17.1 é inevitável que venham escândalos
mas ai do homem pelo qual eles vêm
2 Pe 2.2 muitos seguirão as suas práticas
libertinas, e por causa deles será infamado o
caminho da verdade ..
Esperança:
Sl 27.14 ... espera pelo Senhor, tem bom ânimo
e fortifique-se o teu coração, espera pois pelo
Senhor ..
Sl 37.7 ... descansa no Senhor, e espera nele...
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à alma faminta, todo o amargo é doce ...

-FFé:
Mt 11.24 ... tudo o que pedirdes crendo que
recebestes assim será.
Mc 9.23 ... se podes ! tudo é possível ao que
crê ...
2 Co 4.18 não atentando nas coisas que se
vêem .. as que se vêem são temporais mas as
que não se vêem são eternas
2 Co 5.7 andamos por fé, não pelo que vemos
...
Gl 2.20 .. já não sou eu quem vive mas Cristo
vive em mim.. e esse viver .. vivo pela fé no
Filho de Deus ..
Hb 11.1 a fé é a certeza de coisas que se
esperam, a convicção de fatos que não se
vêem ..

Fruto:
Gl 6.7 ... aquilo que o homem semear, isso
também ceifará ..
Gl 6.9 ... não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos ..
Sl 92.14,15 Na velhice ainda darão frutos,
serão viçosos e florescentes, para
proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a
minha rocha, e nele não há injustiça.
Pv 16. 32 Melhor é o longânimo do que o
valente; e o que domina o seu espírito do que o
que toma uma cidade.

Feitiçaria:
Ex 22.18 A feiticeira não deixarás viver.
Dt 18.10 Não se achará entre ti ... feiticeiro,
nem encantador, nem mágico, nem
necromante...
2 Rs 9.22 .. que paz, enquanto perduram as
prostituições .... Jezabel e as suas feitiçarias ...
2 Cr 33.6 .. feitiçaria .. necromantes e feiticeiros
..
Mq 5.12 .. eliminarei as feitiçarias da tua mão e
não terás adivinhadores
Felicidade:
Sl 33.12 ... feliz a nação cujo o Deus é o
Senhor, e o povo que ele escolheu ...
Fiador:
Pv 6.1 ... se ficaste por fiador...
Fidelidade:
Dt 7.9 Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é
que é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a
misericórdia, até mil gerações, aos que o
amam e guardam os seus mandamentos
Pv 3.3 ... a fidelidade e a benignidade ata-as ao
teu pescoço, escreve-as na tábua do teu
coração ...
Pv 11.13 ... o mexeriqueiro descobre o
segredo, mas o fiel de espírito o encobre ...
Fissão Atômica:
2 Pe 3.10
Flagelo:
Lv 19.28 Não fareis lacerações na vossa carne
pelos mortos; nem no vosso corpo imprimireis
qualquer marca. Eu sou o Senhor.
Dt 14.1 Filhos sois do Senhor vosso Deus; não
vos cortareis a vós mesmos, nem abrireis calva
entre vossos olhos por causa de algum morto
Fofoca: veja Mexerico.
Fome:
Pv 27.7 ... a alma farta pisa o favo de mel, mas
02/10/06
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-GGraça:
1 Sm 2.26 E o menino Samuel ia crescendo em
estatura e em graça diante do Senhor, como
também diante dos homens.
Guiar:
Sl 73.24 ... tu me guias com o conselho, e
depois me recebes na glória ...
Gl 5.18 ... mas se sois guiados pelo Espírito
não estais sob a lei.
Gratidão:
Ef 5.20 dando sempre graças por tudo a nosso
Deus ..
Cl 3.15 .. sede agradecidos ..
Cl 3.17. tudo o que fizerdes, seja em palavra ..
em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus
1 Ts 5.18 em tudo dai graças porque esta é a
vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco ...
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-HHomossexualismo:
Lv 18.22 Com homem não te deitarás, como
se fosse mulher
Lv 20.13 Se um homem se deitar com outro
homem, como se fosse com mulher, ambos
terão praticado abominação; certamente serão
mortos; o seu sangue será sobre eles
Dt 22.5 Não haverá traje de homem na mulher,
e não vestirá o homem vestido de mulher,
porque qualquer que faz isto é abominação ao
Senhor teu Deus.
Dt 23.18 Não trarás preço de sodomita à casa
do Senhor.
Rm 1.27 ... sensualidade, cometendo torpeza,
homens com homens ...
1 Co 6.9 Não sabeis que os injustos não
herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis:
nem os devassos, nem os idólatras, nem os
adúlteros, nem os efeminados, nem os
sodomitas,
Ap 21.8 Mas, quanto aos medrosos, e aos
incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e
aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua
parte será no lago ardente de fogo e enxofre,
que é a segunda morte.

Jo 3.20 ... convém que ele cresça e que eu
diminua ...
Fp 2.3 .. nada façais por partidarismo ou
vanglória mas por humildade considerando
cada um aos outros superiores ..
Tg 4.6 Deus resiste aos soberbos mas dá
graça aos humildes
Tg 4.10 humilha-te perante o Senhor e ele te
exaltará

Honra:
Pv 25.27 procurar a própria honra não é bom.
Humildade: veja Humilhação.
Humilhação:
2 Cr 33.12 .. ele angustiado suplicou ao
Senhor .. muito se humilhou ..
2 Cr 34.27 .. porquanto seu coração se
enterneceu e te humilhaste perante Deus ..eu
te ouvi .. diz o Senhor ..
2 Cr 33.23 .. mas não se humilhou perante o
Senhor .. antes se tornou mais e mais culpável
..
Sl 10.17 ... tens ouvido, Senhor, o desejo dos
humildes ; tu lhes acudirás para fazerdes
justiça ao órfão...
Sl 18.27 ... porque tu salvas o povo humilde,
mas os olhos dos altivos tu os abates ...
Sl 25.9 ... Guia os humildes na justiça, e ensina
os mansos o seu caminho ...
Sl 138.6 ... o Senhor é excelso, contudo atenta
para os humildes; os soberbos ele os conhece
de longe Sl 149.4 ... porque o Senhor se agrada
do seu povo; e de salvação adorna os humildes
...
Pv 15.33 ... a humildade precede a honra ...
Is 2.17 ... a arrogância dos homens será
abatida, e a sua altivez será humilhada; só o
Senhor será exaltado naquele dia ..
Lc 14.10 ... quando fores convidado, vai tomar
o último lugar .. amigo senta mais para cima ..
será isto honra ...
Lc 16.15 ... aquilo que é elevado entre homens,
é abominação diante de Deus ...
02/10/06
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-IIdolatria:
Gn 31.19 Raquel furtou os ídolos do lar que
pertenciam a seu pai
Gn 35.2 lançai fora os deuses estranhos, que
há no vosso meio, purificai e mudai as vossas
roupas
Ex 20.4 Não farás para ti imagens de
escultura...
Ex 34.17 Não farás para ti deuses fundidos...
Lv 19.4 Não vos virareis para os ídolos...
Lv 20.4 E, se o povo da terra de alguma
maneira esconder os olhos para não ver esse
homem, quando der de seus filhos a Moloque,
e não matar,
Lv 26.1 Não fareis para vós outros ídolos, nem
vos levantarei imagens de escultura...
Lv 26.30 Destruirei os vossos altos, derrubarei
as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos
cadáveres sobre os destroços dos vossos
ídolos;
Dt 4.15-19 Guardai, pois, com diligência as
vossas almas, porque não vistes forma alguma
no dia em que o Senhor vosso Deus, em
Horebe, falou convosco do meio do fogo; para
que não vos corrompais, fazendo para vós
alguma imagem esculpida, na forma de
qualquer figura, semelhança de homem ou de
mulher;
ou semelhança de qualquer animal que há na
terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu;
ou semelhança de qualquer animal que se
arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que
há nas águas debaixo da terra;
e para que não suceda que, levantando os
olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as
estrelas, todo esse exército do céu, sejais
levados a vos inclinardes perante eles,
prestando culto a essas coisas que o Senhor
vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo
de todo o céu.
Dt 4.23 mas eu tenho de morrer nesta terra;
não poderei passar o Jordão; porém vós o
passareis, e possuireis essa boa terra.
Dt 5.8 Não farás para ti imagem esculpida, nem
figura alguma do que há em cima no céu, nem
embaixo na terra, nem nas águas debaixo da
terra;
Dt 7.5 5 Mas assim lhes fareis: Derrubareis os
seus altares, quebrareis as suas colunas ... e
queimareis a fogo as suas imagens esculpidas.
Dt 25.26 As imagens esculpidas de seus
deuses queimarás a fogo; não cobiçarás a
prata nem o ouro que estão sobre elas, nem
deles te apropriarás, para que não te enlaces
neles; pois são abominação ao Senhor teu
Deus. Não meterás, pois, uma abominação em
tua casa, para que não sejas anátema,
semelhante a ela; de todo a detestarás, e de
todo a abominarás, pois é anátema.
Dt 27.15 Maldito o homem que fizer imagem
de escultura..
Ex 20.23 Não fareis deuses de prata...
Ex 22.20 Quem sacrificar aos deuses...
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Ex 23.13 ... nome de outros deuses nem vos
lembrareis, nem se ouça de vossa boca.
Ex 23.24 Não adorarás os seus deuses...
Ex 32.1 ... faz-nos deuses que vão adiante de
nós...
Ex 32.8 .. fizeram um bezerro de ouro e o
adoraram...
Ex 34.14 ...não adorarás outro deus...
Ex 34.16-...prostituindo-se com outros deuses...
Ex 34.17-...não farás para ti deuses fundidos...
Lv 18.21 ...não darás nenhum para dedicar-se
a Moloque...
Nm 33.52 ...destruireis... as suas pedras com
figuras...as suas imagens fundidas.
Dt 12.31 ..tudo o que é abominável ao Senhor
.. pois até seus filhos queimaram...aos seus
deuses.
Dt 13.6 Se teu irmão, ...filho, ...ou a mulher do
teu amor... te incitar ... sirvamos a outros
deuses...
Dt 27.15 Maldito todo o homem que fizer
imagem de escultura..
Dt 31.16 ...se prostituirá indo após deuses
estranhos...
Dt 32.17 Sacrifícios ofereceram a demônios,
não a Deus; a deuses que não conheceram...
Js 3.7 os filhos de Israel fizeram o que era
mau...rendiam culto aos baalins e ao posteídolo
Js 23.7 7 para que não vos mistureis com estas
nações que ainda restam entre vós; e dos
nomes de seus deuses não façais menção,
nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem
a eles vos inclineis.
Js 23.16 ...e servirdes a outros deuses e os
adorares...
Jz 2.3 Os seus deuses vos serão laços.
Jz 2.13 ...Portanto deixaram ao Senhor e
serviram a Baal e Astarote.
Jz 2.17 ...se prostituindo após outros deuses...
Jz 8.27 ...e todo Israel se prostituiu ali...
Jz 8.33 ... tornaram a prostituir-se os filhos de
Israel após dos Baalins...
Jz 10.6 .. tornaram os filhos de Israel a fazer o
que era mau... e serviram aos Baalins e a
Astarote
Jz 16.23 ..para oferecer sacrifícios aos deus
Dagom
Jz 17.3 ... para fazer uma imagem de
escultura e uma de fundição...
Jz 17.5 .... e assim este homem, Mica, veio a
ter uma casa de deuses...
Jz 18.18 ... entrando eles, pois na casa de
Mica, e tomando a imagem de escultura...os
ídolos do lar...
Jz 18.24 ... Os meus deuses, que eu fiz, me
tomastes...
1 Rs 9.7 ... mais fordes e servirdes a outros
deuses, e os adorares...
1 Rs 11.2 ...Sendo já velho ... suas mulheres
perverteram o coração para seguir outros
deuses...
1 Rs 11.5 ... Salomão segui a Astarote ...
Milcom ...
1 Rs 11.7 ... Nesse tempo edificou Salomão
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um santuário a Camos ... e a Moloque...
1 Rs 11.33 ... Porque Salomão me deixou e se
encurvou a Astarote, Camos e Milcom
1 Rs 12.28 O rei (Jeroboão) fez dois bezerros
.. disse .. vês aqui teus deuses .. que te fizeram
subir do Egito
1 Rs 12.30 ... isso se tornou em pecado ...
pois o povo ... adorar o bezerro ...
1 Rs 14.9 ... antes fizeste o mal ... fizeste
outros deuses e imagens para me provocar a
ira ...
1 Rs 14.23 ... edificou altos, estátuas, colunas
e postes-ídolos ...
1 Rs 15.13 ... porquanto ela havia feito ... uma
abominável imagem ...
1 Rs 16.13 .. por todos os pecados de Baasa ...
irritando ao Senhor com seus ídolos ...
1 Rs 16.31 ... andar .. pecados .. tomou por
mulher a Jezabel filha .. sidônios .. serviu a
Baal e o adorou ..
1 Rs 16.32 ... levantou um altar a Baal ... casa
... Samaria
1 Rs 22.54 ... ele serviu a Baal, e adorou, e
provocou à ira ao Senhor ..
2 Rs 10.29 ... Não se apartou Jeú de seguir os
pecados ... bezerros de ouro ...
2 Rs 16.3 ... até queimou a seu filho com
sacrifício, segundo as abominações do gentios
...
2 Rs 17.12 ... serviram aos ídolos dos quais o
Senhor lhes havia dito não fareis estas coisas
...
2 Rs 17.16 ... e fizeram imagens de fundição ...
poste-ídolo .. adoraram ao exército do céu ... e
a Baal ..
2 Rs 17.17 ... também queimaram a seus filhos
.. como sacrifício
2 Rs 17.33 Assim temiam ao Senhor, mas
também serviam a seus próprios deuses,
segundo o costume das nações ...
2 Rs 17.41 ... assim estas nações temiam ao
Senhor e serviam às suas imagens de
escultura ...
2 Rs 18.4 ... fez em pedaços a serpente de
bronze que Moisés fizera, porque ... Israel lhe
queimava incenso ..
2 Rs 21.3 ... tornou a edificar os altos ..
levantou altares a Baal .. prostrou-se diante do
exército dos céus ...
2 Rs 21.6 .. queimou a seu filho como sacrifício
.. adivinhava .. agoureiro .. tratava com
médiuns e feiticeiros ..
2 Rs 21.7 ... pôs a imagem de escultura na
casa ... do Senhor ..
2 Rs 23.10 ... também profanou a Tofete para
que ninguém queimasse a seu filho ... a
Moloque ...
2 Rs 22.17 ... me deixaram e queimam incenso
a outros deuses ...
2 Rs 23.4 ... os que incensavam a Baal, ao sol,
à lua e aos demais planetas ...
1 Cr 14.12 .. ali deixaram os seus deuses; e
ordenou Davi que se queimassem a fogo
2 Cr 5.16 ... Maaca .. rainha mãe .. havia feito a
Aserá, uma abominável imagem ...
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2 Cr 7.19 .. se vos desviardes e deixardes os
meus mandamentos .. e servirdes a outros
deuses e os adorares
2 Cr 11.15 .. Jeroboão constituiu ..sacerdotes,
para os altos .. sátiros e bezerros que fizera ..
2 Cr 21.13 ... induziste à idolatria a Judá ..
2 Cr 24.18 ... deixaram a Deus .. e serviram
aos postes-ídolos e aos ídolos .. veio grande ira
sobre Judá ..
2 Cr 25.14 ... Amazias .. trouxe os deuses .. de
Seir .. tomou-os por seus .. adorou-os e lhes
queimou incenso ..
2 Cr 27.2 ... andou nos caminhos dos reis de
Israel, até fez imagens fundidas a Baalins.
2 Cr 27.3 ... queimou a seus próprios filhos no
fogo .. abominação dos gentios ..
2 Cr 28.25 ... em cada cidade de Judá fez altos
para queimar incenso a outros deuses ..
provocou à ira o Senhor
2 Cr 33.3 fez postes-ídolos, e se prostrou
diante de todo o exército dos céus, e o serviu ..
2 Cr 33.22 ... Amom fez sacrifícios a todas as
imagens de escultura .. e as serviu ..
2 Cr 33.6 .. queimou a seus filhos como oferta
.. adivinhava pelas nuvens, era agoureiro ..
feitiçaria ..
2 Cr 33.7 .. pôs a imagem de escultura do ídolo
.. na casa de Deus ..
2 Cr 34.25 .. me deixaram e queimaram
incenso a outros deuses ...
Sl 16.14 ... muitas serão as penas dos que
trocam o Senhor por outros deuses ...
Sl 31.6 ... aborreces os que adoram ídolos .. eu
porém confio no Senhor
Sl 81.9 ... não haja no meio de ti deus alheio,
nem te prostres ante deus estranho ...
Sl 86.8 ... não há entre os deuses semelhante a
ti Senhor; e nada existe que se compare às
tuas obras ...
Sl 96.5 ... porque todos os deuses dos povos
não passam de ídolos; o Senhor porém fez os
céus ...
Sl 97.7 ... sejam confundidos todos os que
servem imagens de escultura, os que se
gloriam de ídolos ...
Sl 106.20 ... assim trocaram a glória de Deus
pelo simulacro de um novilho que come erva
Sl 106.28 ... se juntaram a Baal-Peor e
comeram os sacrifícios dos ídolos mortos ...
Sl 106.37 ... pois imolaram seus filhos e suas
filhas aos demônios .
Sl 115.5 ... têm boca e não falam, têm olhos e
não vêem ...
Sl 135.18 ... como eles, se tornam os que os
fazem, e todos os que neles confiam ...
Is 2.8 ... sua terra está cheia de ídolos; adoram
a obra de suas mãos ...
Is 2.20 ... naqueles dias os homens lançarão à
toupeiras e aos morcegos os seus ídolos ..
Is 17.8 ... não olhará para os altares, obra das
suas mãos, nem atentará para o que fizeram
seus dedos, nem para os ...
Is 21.9 .. caiu, caiu Babilônia; e todas as
imagens de escultura dos seus deuses jazem
despedaçadas por terra ...
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Is 42.8 .. eu sou o Senhor este é o meu nome;
a minha glória, pois, não a darei a outro, nem a
minha honra às imagens de..
Is 42.17 ... tornarão atrás e confundir-se-ão de
vergonha os que confiam em imagens de
escultura ...
Is 43.10 ... antes de mim deus nenhum se
formou, e depois de mim nenhum haverá ...
Is 44.6 ... eu sou o primeiro e o último, além de
mim não há Deus ..
Is 44.9-20 imagens de escultura ..são de
nenhum préstimo.. semelhança de homem ..
metade queima no fogo .. do resto faz
Jr 1.16 ... deixaram a mim e queimaram
incenso a deuses estranhos, e adoraram as
obras das suas próprias mãos ...
Jr 7.18 .. as mulheres amassam a farinha para
fazerem bolos à rainha dos céus ... me
provocam à ira.
Jr 7.30 .. fizeram o que era mau .. puseram
seus ídolos abomináveis na casa que se
chama pelo meu nome..
Jr 7.31 ... edificaram .. Tofete .. para
queimarem no fogo a seus filhos .. o que não
ordenei, nem se passou pela minha mente
Jr 10.5 .. os ídolos são como um espantalho ..
não podem falar, necessitam de quem os
levem .. não podem andar..
Jr 16.8 ... profanaram a terra os com cadáveres
dos seus ídolos detestáveis
Jr 44.17 ... queimaremos incenso à rainha dos
céus ...
Jr 51.17 ... todo ourives é envergonhado pela
imagem que esculpiu .. são mentira e nelas não
há fôlego ...
Ez 7.20 ... fabricaram suas abominações
imagens e seus ídolos detestáveis...
Ez 8.3 ... onde estava colocada a imagem dos
ciúmes, que provoca ciúme de Deus ..
Ez 14.11 ... o castigo dos idólatras ...
Ez 20.32 ... servindo ao pau e à pedra ..
Ez 22.4 ... tu te fizeste culpada, e pelos teus
ídolos, por ti mesma fabricados ...
Mq 5.13 ... não te inclinarás diante da obra das
tuas mãos ..
Rm 1.23 ... mudaram a glória de Deus
incorruptível em semelhança da imagem de
homem corruptível ...
1 Co 8.4 comida sacrificada a ídolos, sabemos
que o ídolo de si mesmo nada é .. e que .. há ..
um só Deus ..
1 Co 10.21 não podeis beber o cálice do
Senhor e o cálice dos demônios ..
2 Co 6.16 ... que ligação há entre o santuário
de Deus e os ídolos ?
Ef 5.5 .. nenhum incontinente, impuro,
avarento, que é idólatra, tem herança no reino
de Cristo e de Deus ..
1 Jo 5.21 filhinhos, guardai-vos dos ídolos
Ap 9.20 os .. homens .. não se arrependeram
das obras de suas mãos, deixando de adorar
os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre,
pedra e pau, que não podem ver, nem ouvir,
nem andar.
Ap 19.20 que receberam a marca da besta e
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eram adoradores da sua imagem .. foram
lançados .. dentro do lago de fogo
Imagem: Veja Idolatria.
Impureza:
1 Ts 4.6 ninguém ofenda nem defraude seu
irmão porque o Senhor contra todas estas
coisas .. é vingador
Incesto:
Lv 18.9 A nudez da tua irmã...não descobrirás.
Lv 20.17 Se um homem tomar a sua irmã, por
parte de pai, ou por parte de mãe, e vir a nudez
dela, e ela a dele, é torpeza; portanto serão
extirpados aos olhos dos filhos do seu povo;
terá descoberto a nudez de sua irmã; levará
sobre si a sua iniqüidade.
Dt 27.22 Maldito o que se deitar com sua
irmã...
Incredulidade:
Dt 27.26 Maldito aquele que não confirmar as
palavras desta lei, para as cumprir. E todo o
povo dirá: Amém.
Indiferença:
Et 4.14 ... se .. te calares agora, de outra parte
se levantará socorro e livramento ..
Inferno:
Lc 16.23 ... no inferno, estando em tormentos
levantou os olhos e viu de longe a .. Lásaro ..
Iniquidade:
Ez 16.49,50 9 Eis que esta foi a iniqüidade de
Sodoma, tua irmã: Soberba, fartura de pão, e
próspera ociosidade teve ela e suas filhas; mas
nunca fortaleceu a mão do pobre e do
necessitado. Também elas se
ensoberbeceram, e fizeram abominação diante
de mim; pelo que, ao ver isso, as tirei do seu
lugar.
Ira:
Ef 4.26 ... irai-vos e não pequeis; não se ponha
o sol sobre a vossa ira...
Ef 6.4 ...pais, não provoqueis vossos filhos à
ira, mas criai-os na disciplina e na
admoestação do Senhor
Tg 1.19 todo homem .. seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar
Tg 1.20 ... porque a ira do homem não produz a
justiça de Deus
Intercessão:
Ex 17.11 quando Moisés levantava a mão
Israel prevalecia; quando porém .. abaixava ..
prevalecia Amaleque
Jz 6.6 ..então os filhos de Israel clamavam ao
Senhor...
2 Rs 20.2 ... virou Ezequias o rosto para a
parede, e orou ao Senhor ...
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2 Rs 20.5 ... diz a Ezequias ... ouvi a tua
oração, e vi as tuas lágrimas .. eu te curarei ...
Jó 42.8 ... meu servo Jó orará por vós; porque
dele aceitarei intercessão
Sl 106.23 ... teria os exterminados .. se Moisés
.. não houvesse interposto
Intimidade:
Dt 4.7 Pois que grande nação há que tenha
deuses tão chegados a si como o é a nós o
Senhor nosso Deus todas as vezes que o
invocamos?
Ira:
2 Cr 28.11 ... o brasume da ira do Senhor está
sobre vós ...
Jó 36.18 ... guarda-te pois de que a ira não te
induza a escarnecer ...
Pv 29.11 ... o insensato expande a sua ira, mas
o sábio a reprime ...
Irreverência:
2 Sm 6.7 ... a ira do Senhor ... contra Uzá ...
por esta irreverência...
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-JJejum:
2 Sm 1.12 ... e jejuaram até à tarde por Saul e
Jônatas ... tinham caído à espada.
2 Sm 12.22 .. jejuei e chorei, porque dizia:
Quem sabe se o Senhor se compadecerá de
mim...
Ed 8.21 .. apregoei ali jejum .. para nos
humilharmos perante o nosso Deus ..
Ne 1.4 ... chorei, lamentei por alguns dias; e
estive jejuando e orando ...
Ne 9.1 ... se ajuntaram os filhos de Israel com
jejum e pano de saco
Et 4.3 ... havia entre os judeus grande luto,
como jejum, choro e lamentação ...
Et 4.16 ... ajuntai todos .. jejuai por mim e não
comais nem bebais por três dias ..
Sl 35.13 ... eu afligia a minha alma com jejum e
em oração, me reclinava sobre o peito ...
Is 58.6 ... é este o jejum que escolhi, que soltes
as ligaduras da impiedade, desfaças as
ataduras da servidão, deixes livres os
Jn 3.5 ... os ninivitas creram em Deus e
proclamaram um jejum .. desde o maior até o
menor ..
Mt 6.16 ... quando jejuares não vos mostreis
contristados como os hipócritas ..
Juíros:
Gn 22.25 ... se emprestarers dinheiro ... não
como credor que impõe juros.
Dt 23.19 ... a teu irmão não emprestarás com
juros.
Juízo:
Dt 7.10 e que retribui diretamente aos que o
odeiam, para os destruir; não será remisso
para quem o odeia, diretamente lhe retribuirá
1 Rs 13.4 ... estendeu a mão .. dizendo
prendei-o. Mas a mão que estendera contra o
homem de Deus, secou
2 Rs 1.10 .. se eu sou homem de Deus, desça
fogo do céu .. então fogo desceu do céu e
consumiu 50 ...
2 Rs 2.24 os viu, e os amaldiçoou em nome do
Senhor. Então duas ursas saíram do bosque, e
despedaçaram quarenta e dois daqueles
meninos.
2 Rs 6.28 ... esta mulher me disse : dá o teu
filho para que hoje comamos, e amanhã
comeremos o meu ...
2 Rs 9.35 ... foram para a sepultar, porem não
acharam dela senão a caveira, os pés e as
palmas das mãos ..
2 Rs 10.28 ... assim exterminou de Israel a
Baal...
2 Rs 19.35 ... saiu o anjo do Senhor e feriu no
arraial dos assírios 185.000 ....
2 Rs 23.4 ... tirassem do templo do Senhor Baal
.. poste-ídolo ... e os queimou fora de
Jerusalém ..
2 Rs 23.7 ... derrubou as casas de prostituição
cultual ...
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2 Rs 23.10 ... também profanou a Tofete para
que ninguém queimasse a seu filho ... a
Moloque ...
2 Rs 23.20 ... matou todos os sacerdotes dos
altos ...
2 Rs 23.24 ... aboliu também Josias os
médiuns, feiticeiros, e os ídolos do lar ...
2 Cr 6.23 .. julga a teus servos, dando a paga
ao perverso, .. e justificando ao justo..
2 Cr 23.17 .. o povo se dirigiu para a casa de
Baal e a derribaram .. as suas imagens ..a
Matã sacerdote mataram
2 Cr 24.18 ... deixaram a Deus .. e serviram
aos postes-ídolos e aos ídolos .. veio grande ira
sobre Judá ..
2 Cr 26.19 ... Uzias .. tinha o incensário na mão
.. indignando-se .. contra os sacerdotes, a lepra
lhe saiu na testa
2 Cr 27.6 ... Peca.. matou .. num só dia
120.000, por terem abandonado ao Senhor ..
Sl 11.6 ... fará chover sobre os perversos
brasas de fogo e enxofre ...
Sl 75.7 ... Deus é juiz : a um abate, a outro
exalta ...
Pv 21.13 ... o que tapa o ouvido ao clamor do
pobre, também clamará e não será ouvido ...
Pv 26.17 ... quem se mete em questão alheia, é
como aquele que toma pelas orelhas um cão
que passa ...
Ec 11.9 .... sabe porém que de todas estas
coisas Deus te pedirá conta ...
Ec 12.14 ... Deus há de trazer a juízo todas as
obras, até as que estão escondidas, quer
sejam boas, quer sejam más ...
Zc 7.8 executai juízo verdadeiro, mostrai
bondade e misericórdia cada um a seu irmão ..
Mt 5.22 ... aquele que sem motivo se irar contra
seu irmão está sujeito a julgamento e quem
proferir um insulto ...
Mt 7.1 ... não julgueis para que não sejais
julgados ..
Lc 6.37 ... não julgueis, e não sereis julgados;
não condeneis, e não sereis condenados,
perdoai e sereis perdoados
Lc 12.48 ... aquele que não sabe a vontade do
Senhor e fez coisas .. de reprovação .. levará
poucos açoites
Lc 17.34 ... naquela noite dois estarão numa
cama; um será tomado e deixado o outro ..
Jo 3.18 ... quem nele crê não é julgado; o que
não crê já está julgado ...
At 10.42 ... ele é que foi constituído por Deus
Juiz de vivos e de mortos ..
Rm 2.14 ... os gentios que não têm lei,
procedem por natureza de conformidade com a
lei ... a consciência ..
1 Ts 5.21 julgai todas as coisas, retende o que
é bom ..
2 Ts 1.8 em chama de fogo, tomando vingança
contra os que não obedecem ao evangelho ...
Hb 9.27 e assim com aos homens está
ordenado morrerem uma só vez e depois disto,
o juízo
Hb 10.31 horrível coisa é cair nas mãos do
Deus vivo
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Tg 4.11 não faleis mal uns dos outros. Aquele
que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão,
fala mal da lei
Tg 5.12 não jureis .. seja o vosso sim, sim e o
vosso não, não, para não caíres em juízo
2 Pe 2.4 Deus não poupou os anjos quando
pecaram, antes precipitando-os no inferno ..
reservando-os para o juízo
2 Pe 3.7 os céus .. e a terra .. têm sido
entesourados para fogo .. reservados para o
dia do juízo e destruição dos homens ímpios
2 Pe 3.10 virá como o ladrão o dia do Senhor ..
os céus passarão .. e os elementos se desfarão
abrasados ..

Tg 1.20 ... porque a ira do homem não produz a
justiça de Deus

Justiça:
Lv 19.14,15 Não amaldiçoarás ao surdo, nem
porás tropeço diante do cego; mas temerás a
teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça
no juízo; não farás acepção da pessoa do
pobre, nem honrarás o poderoso; mas com
justiça julgarás o teu próximo.
Lv 19.35 Não cometereis injustiça no juízo, nem
na vara, nem no peso, nem na medida.
Dt 32.36 O Senhor fará justiça a seu povo.
Sl 11.7 ... o Senhor é justo, ele ama a justiça;
os retos lhe contemplarão a face ..
Sl 37.16 ... mais vale o pouco do justo, que a
abundância de muitos ímpios...
Sl 37.21 ... o ímpio pede emprestado e não
paga; o justo porém, se compadece e dá...
Sl 37.25 ... jamais vi o justo desamparado, nem
a sua descendência mendigar o pão
Sl 37.28 ... o Senhor ama a justiça e não
desampara seus santos, serão preservados
para sempre, mas ..
Sl 45.7 ... amas a justiça e odeias a iniqüidade;
por isso Deus te ungiu com o óleo da alegria ..
Pv 3.27 ... não te furtes a fazer o bem a quem
de direito, estando na tua mão o poder de fazêlo ...
Pv 4.18 ... mas a vereda dos justos é como a
luz da aurora que vai brilhando mais e mais até
ser dia perfeito ...
Pv 10.2 ... os tesouros da impiedade de nada
aproveitam, mas a justiça livra da morte ...
Pv 11.1 ... balança enganosa é abominação
para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer
...
Pv 11.10 ... o justo atenta para a vida dos seus
animais, mas o .. perverso é cruel ..
Pv 21.3 ... exercitar justiça e juízo é mais
agradável ao Senhor que sacrifícios ...
Is 3.10 ... justos que bem lhes irá, porque
comerão do fruto das suas ações ...
Is 33.15 .. o que anda em justiça, e fala o que é
reto; o que despreza o ganho de opressão, ..
com um gesto de mãos recusa aceitar suborno
.. tapa os ouvidos para não ouvir .. homicídios e
fecha os olhos para não ver o mal.
Ez 33.12 ... a justiça do justo não o livrará no
dia da sua transgressão .. o perverso não cairá
por ela no dia que se converter
Mc 2.4 ... o justo viverá pela fé.
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-LLadrão:
Jo 10.10 o ladrão vem somente para roubar,
matar e destruir; eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância ..
Libertação:
Sl 68.20 ... o nosso Deus é o Deus libertador;
com Deus, o nosso Senhor, está o escaparmos
da morte ..
Is 42.7 ... para abrir os olhos dos cegos para
tirar da prisão os cativos e do cárcere os que
jazem em trevas ...
Jo 8.32 ... e conhecereis a verdade e a verdade
vos libertará
Jo 8.35 .. se .. o filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres ...
Cl 1.13 ele vos libertou do império das trevas e
vos transportou para o reino do filho do seu
amor ..
Livramento:
2 Rs 17.39 ... ao Senhor .... temeremos e ele
nos livrará das mãos de todos os nossos
inimigos ...
Sl 34.6 Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu,
e o livrou de todas as suas angústias.
Sl 34.19 Muitas são as aflições do justo, mas
de todas elas o Senhor o livra.
Sl 50.15 ... invoca-me no dia da angústia e eu
te livrarei, e tu me glorificarás .
Sl 121.2 O meu socorro vem do Senhor, que
fez os céus e a terra.
Sl 124.8 O nosso socorro está no nome do
Senhor, que fez os céus e a terra.
Longanimidade:
Pv 19.11 ... a discrição do homem o torna
longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias
...
Loucura:
Pv 18.13 ... responder antes de ouvir é
estultícia e vergonha ...
1 Co 1.18 a palavra da cruz é loucura para os
que se perdem ..
1 Co 1.27 Deus escolheu as coisas loucas do
mundo para envergonhar os sábios ..
Veja também Sabedoria.
Louvor:
Gn 29.35 ... deu a luz... e lhe chamou Judá;
Ex 15.20 ... a profetiza Miriã .. tomou um
tamborim, e todas as mulheres saíram atrás
dela com .. danças..
Nu 2.9 ... Judá ... e estes marcharão primeiro...
1 Sm 10.5 profetas... precedidos de saltérios,
tamborins, flautas, harpas ... estarão
profetizando.
2 Sm 6.5 ... Davi e ... Israel se alegravam
perante o Senhor com .. instrumentos.. harpas
... saltérios ...
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2 Sm 6.14 Davi dançava perante o Senhor
com todas as suas forças...
2 Rs 3.15 ... quando o tangedor tocava, veio o
poder de Deus sobre Elizeu ...
1 Cr 13.8 ... alegrava-se perante Deus com
todo o seu empenho; em cânticos com harpas
.. alaúdes ..
1 Cr 15.28 .. Israel fez subir com júbilo a arca ..
ao som de clarins, trombetas .. címbalos ..
alaúdes .. harpas
1 Cr 16.6 ... estavam continuamente com
trombetas perante a arca .. de Deus ..
1 Cr 16.23 ... cantai ao Senhor, todas as terras
proclamai a sua salvação ..
1 Cr 16.29 .. adorai ao Senhor na beleza da sua
santidade ..
1 Cr 16.37 ... Davi deixou Asafe e seus irmãos
para ministrarem continuamente ...
1 Cr 23.30 .. deviam estar presentes todas as
manhãs para renderem graças ao Senhor, e o
louvarem ..
1 Cr 25.1 ... Davi .. separou .. os filhos de Asafe
.. para profetizarem com harpas, alaúdes e
címbalos
1 Cr 29.20 ... disse Davi a toda a congregação
.. louvai ao Senhor .. toda congregação
louvou...
2 Cr 5.12 ... levitas .. cantores .. vestidos de
linho fino, estava de pé .. com címbalos,
alaúdes e harpas ..
2 Cr 5.13 .. em uníssono .. tocavam as
trombetas e cantavam para se fazerem ouvir ..
para louvar ao Senhor
2 Cr 20.19 ... dispuseram-se os levitas .. para
louvarem ao Senhor .. em voz alta
sobremaneira ..
2 Cr 20.21 .. ordenou cantores para o Senhor,
que vestidos de ornamentos sagrados, e
marchando à frente ..
2 Cr 20.22 .. tendo eles começado a cantar e a
dar louvores pôs o Senhor emboscada contra ..
Moabe e Amom
2 Cr 20.26 ... ajuntaram-se no Vale da Bênção,
onde louvaram ao Senhor ..
2 Cr 23.18 .. sacerdotes levitas .. para
oferecerem holocaustos .. com alegria e com
canto ..
Ed 3.10 .. os .. levitas .. com címbalos para
louvarem ao Senhor..
Ed 3.11 .. cantavam .. louvando e rendendo
graças ao Senhor .. ele é bom .. sua
misericórdia dura para sempre
Ne 12.24 .. levitas .. para louvarem e darem
graças segundo o mandado de Davi .. com
contra coro ..
Ne 12.27 ... na dedicação dos muros .. levitas ..
com alegria, louvores, canto, címbalos, alaúdes
e harpas.
Sl 7.17 ... eu porém renderei graças ao Senhor
.. e cantarei louvores ao nome do Altíssimo ..
Sl 9.1 ... louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu
coração; contarei as tuas maravilhas ..
Sl 13.6 ... cantarei ao Senhor porque me tem
feito muito bem ...
Sl 22.22 ... cantarei louvores no meio da
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congregação ...
Sl 35.18 ... louvar-te-ei no meio da multidão
poderosa ...
Sl 47.1 ... Batei palmas todos os povos,
celebrai a Deus com vozes de júbilo ...
Sl 40.16 ..rejubilem todos os que te buscam
..que amam a tua salvação digam .. o Senhor
seja magnificado
Sl 48.1 ... grande é o Senhor e mui digno de ser
louvado ...
Sl 63.5 ... com júbilo nos lábios, a minha boca
te louva ..
Sl 68.25 ... os cantores iam adiante, atrás os
tocadores de instrumentos de cordas, em meio
às donzelas com ...
Sl 69.30 ... louvarei com cânticos o nome de
Deus, exalta-lo-ei com ações de graça.
Sl 89.1 ... cantarei para sempre as tuas
misericórdias, ó Senhor .. meus lábios
proclamarão .. tua fidelidade ..
Sl 98.5 ... cantai com harpas louvores ao
Senhor ... e voz de canto ..
Sl 113.3 ... do nascimento do sol até ao ocaso,
louvado seja o nome do Senhor
Sl 145.21 ... profira a minha boca louvores ao
Senhor, e toda carne louve ao seu santo nome
para todo sempre ..
Sl 147.1 ... louvai ao senhor porque é bom e
amável cantar louvores ao nosso Deus; fica-lhe
bem o cântico de louvor ..
Sl 150.6 ... todo se que respira louve ao Senhor
...
Is 9.6 ... Maravilhoso, Conselheiro. Deus forte,
Pai da eternidade, Príncipe da Paz ..
Is 38.20 ... tangendo os instrumentos de
cordas, nós o louvaremos todos os dias de
nossa vida ..
Is 60.18 ... aos teus muros chamarás salvação
e às tuas portas louvor
Mt 26.30 ... e tendo cantado um hino saíram...
Lc 1.46 ... minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus o meu
salvador...
Lc 2.13 ... apareceu .. uma multidão da milícia
celestial louvando a Deus ...
At 2.47 ... louvando a Deus e contando com a
simpatia de todos ...
At 16.25 ... Paulo e Silas oravam e cantavam
louvores a Deus ...
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-MMaldição: veja Bênção
Mandamento:
Lv 19.12 não jurareis falso pelo meu nome,
assim profanando o nome do vosso Deus. Eu
sou o Senhor.
Dt 5.10 10 e uso de misericórdia com milhares
dos que me amam e guardam os meus
mandamentos.
Dt 5.16-21 Honra a teu pai e a tua mãe, como o
senhor teu Deus te ordenou, para que se
prolonguem os teus dias, e para que te vá bem
na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não
matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não
dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Não cobiçarás a mulher do teu próximo; não
desejarás a casa do teu próximo; nem o seu
campo, nem o seu servo, nem a sua serva,
nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa
alguma do teu próximo.
Dt 6.5 Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de
todas as tuas forças.
Jo 14.21 ... aquele que tem os meus
mandamentos os guarda esse é o que me
ama.
Mansidão:
Sl 37.11 ... os mansos herdarão a terra e se
deleitarão na abundância da paz ...
Pv 15.1 ... a resposta branda desvia o furor,
mas a palavra dura suscita ira ...
Mediador:
Jo 14.6 disse Jesus: eu sou o caminho, a
verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão
por mim .
2 Tm 2.5 há um só mediador entre Deus e os
homens: Cristo Jesus, homem ..
Mentira:
Ex 23.1 Não espalharás notícias falsas...
Lv 19.11 Não furtareis; não enganareis, nem
mentireis uns aos outros;
Nm 23.19 Deus não é homem, para que minta;
nem filho do homem, para que se arrependa.
Porventura, tendo ele dito, não o fará? ou,
havendo falado, não o cumprirá?
2 Rs 5.25 ... teu servo não foi a parte alguma ...
2 Cr 18.21 .. sairei e serei espírito mentiroso
na boca de todos seus profetas .. tu o
enganarás . e ..
Sl 5.6 .. tu destróis o que profere mentira
Sl 101.7 ... não há de ficar em minha casa o
que usa de fraude; o que profere mentira ...
Sl 119.163 ... abomino e detesto a mentira;
porém amo à tua palavra ...
Pv 19.9 ... a falsa testemunha não fica impune
e o que profere mentiras perece ...
Pv 26.18 ... assim é o homem que engana a
seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira ..
Pv 30.8 ... afasta de mim a falsidade e a
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mentira ...
Jr 6.14 ... curam superficialmente as feridas do
meu povo, dizendo: Paz, paz, quando não há
paz ..
Jr 16.17 ... ninguém se esconde diante de mim
nem se encobre a sua iniquidade aos meus
olhos ...
Mt 5.37 .. seja a tua palavra: sim, sim ; não,
não. O que passar disto vem do maligno
Mt 10.26 .. nada há encoberto que não venha
ser revelado ...
Jo 8.44 sois do diabo .. vosso pai .. ele foi
homicida desde o princípio e nele não há
verdade .. é mentiroso e pai da mentira
Ef 4.25 .. deixando a mentira, fale cada um a
verdade com o seu próximo ..
2 Ts 2.9 .. com todo poder sinais e prodígios da
mentira ..
Mexerico:
Lv 19.16 Não andarás como mexeriqueiro entre
o teu povo; nem conspirarás contra o sangue
do teu próximo. Eu sou o Senhor.
Pv 17. 9 O que perdoa a transgressão busca a
amizade; mas o que renova a questão, afastam
amigos íntimos.
Milagres:
Js 10.13 E o sol se deteve, e a lua parou, até
que o povo se vingou de seus inimigos. Não
está isto escrito no livro de Jasar? O sol, pois,
se deteve no meio do céu, e não se apressou a
pôr-se, quase um dia inteiro.
1 Rs 17.16 ... da panela a farinha não se
acabou ... o azeite não faltou ..
1 Rs 17.22 ... O Senhor atendeu a voz de Elias,
e a alma do menino tornou a entrar nele ..
1 Rs 18 38 Então caiu fogo do Senhor, e
consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e o
pó, e ainda lambeu a água que estava no rego.
2 Rs 2.8 Então Elias tomou a sua capa e,
dobrando-a, feriu as águas, as quais se
dividiram de uma à outra banda; e passaram
ambos a pé enxuto.
2 Rs 2.19 ... tomou o manto de Elias ... feriu as
águas ... elas se dividiram ...
2 Rs 2.21 ... saiu ele ao manancial das águas,
e deitou sal nele ... tornei saldáveis as às águas
...
2 Rs 3.20 ... eis que vinham as águas pelo
caminho de Edom e a terra se encheu de
águas ..
2 Rs 4.6 ... cheias as vasilhas ... o azeite parou
...
2 Rs 4.16 ... daqui a um ano abraçarás a um
filho ...
2 Rs 4.35 ... e se estendeu sobre o menino ...
e abriu os olhos ...
2 Rs 4.41 ... trazei farinha .. e a deitou na
panela .. e não havia mal nenhum na panela ..
2 Rs 4.43 ... como hei de por isso diante de
cem homens ? ... comerão e sobrará ...
2 Rs 5.14 ... e mergulhou no Jordão sete vezes
.. e ficou limpo ..
2 Rs 6.6 ... Elizeu cortou um pau, lançou-o ali, e
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fez flutuar o machado ...
2 Rs 13.21 .. lançaram o homem na sepultura ..
o cadáver tocou nos ossos de Elizeu; reviveu ..
e se levantou
2 Rs 20.7 ... disse mais Isaías: tomai uma
pasta de figos; tomaram-na ... ele recuperou a
saúde ...
2 Rs 20.11 ... o profeta Isaías clamou ao
o
Senhor e fez retroceder 10 a sombra do sol ...
Mt 15.28 ... ó mulher, grande é a tua fé .. façase contigo como queres .. sua filha ficou sã ..
Mt 15.31 ... mudos falam, aleijados recobram a
saúde, coxos andam, cegos vêem
Mt 15.36 ... tomou os pães e os peixes, dando
graças, partiu e deu .. ao povo ...
Mt 20.34 ... condoído Jesus, tocou-lhe os olhos,
e imediatamente recuperaram a vista
Mc 1.42 .. no mesmo instante desapareceu a
lepra e ficou limpo
Mc 2.3 ... alguns foram ter com ele conduzindo
um paralítico, levado por quatro homens
Mc 5.22 ... certa mulher que havia doze anos
vinha sofrendo de hemorragia ..
Mc 5.41 .. tomando-a pela mão, disse: Talita
cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando,
levanta-te
Mc 6,48 ... veio ter com eles andando sobre o
mar
Mc 10.48 ... filho de Davi , tem misericórdia de
mim
Mc 16.20 Eles, pois, saindo, pregaram por toda
parte, cooperando com eles o Senhor, e
confirmando a palavra com os sinais que os
acompanhavam.]
Lc 5.6 ... isto fazendo, apanharam grande
quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as
redes
Lc 5.13 .. ele estendendo a mão, tocou-lhe .. e
no mesmo instante lhe desapareceu a lepra
Lc 7.12 ... saia o enterro do filho único de uma
viúva .. tocou o esquife .. ressuscitou ..
Jo 5.7 .. Senhor, não tenho ninguém que me
ponha no tanque quando a água é agitada ...
Jo 9.6 ... cuspiu na terra e tendo feito lodo com
a saliva, aplicou-a aos olhos do cego ...
Jo 11.43 ... clamou em alta voz: Lázaro, vem
para fora ..
At 3.6 ... Pedro, porém, lhe disse: não possuo
nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou:
em nome de Jesus .. anda !
At 5.15 ... levarem os enfermos .. para que ao
passar Pedro, ao menos sua sombra se
projetasse sobre eles ..
At 9.17 .. Ananias .. impôs as mãos .. dizendo:
Saulo .. recupere as vistas e fique cheio do
Espírito Santo ..
At 9.40 .. Pedro .. orou .. voltando-se para o
corpo disse: .. levanta-te. Ela abriu os olhos e,
vendo a Pedro sentou-se
At 28.3 ... Paulo ajuntando e atirando à fogueira
.. gravetos, uma víbora .. prendeu-se-lha à mão
...
At 28.8 .. Paulo foi visitá-lo e , orando,
impondo-lhe as mãos e o curou ..
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Misericórdia:
Ex 23.4 Se encontrar o boi do teu
inimigo....lho restituirás.
Ex 34.6 Tendo o Senhor passado perante
Moisés, proclamou: Jeová, Deus
misericordioso e compassivo, tardio em irar-se
e grande em beneficência e verdade;
1 Cr 16.34 .. rendei graças ao Senhor, porque
ele é bom e sua misericórdia dura para sempre
..
1 Cr 21.13 ... caia eu nas mãos do Senhor,
porque muitas são as suas misericórdia ...
2 Cr 7.6 ... Senhor .. porque a sua misericórdia
dura para sempre ..
2 Cr 20.21 ... rendei graças ao Senhor, Senhor
.. porque a sua misericórdia dura para sempre
..
Ed 3.11 .. cantavam .. louvando e rendendo
graças ao Senhor .. ele é bom .. sua
misericórdia dura para
Ne 9.17 ... Deus perdoador, clemente e
misericordioso, tardio em irar-se e grande em
bondade ...
Sl 5.7 ... eu, pela riqueza da tua misericórdia
entrarei na tua casa ..
Sl 32.10 ... muito sofrimento terá de curtir o
ímpio, mas o que confia no Senhor, a
misericórdia o assistirá .
Sl 103.8 ... o Senhor é misericordioso e
compassivo; longânimo e assas benigno
Sl 103.11 ... quanto o céu se alteia acima da
terra, assim é grande a sua misericórdia para
os que o temem ..
Sl 136.1 ... renderei graças ao Senhor, porque
ele é bom, porque a sua misericórdia dura para
sempre .
Pv 16.6 6 Pela misericórdia e pela verdade
expia-se a iniqüidade; e pelo temor do Senhor
os homens se desviam do mal.
Pv 25.21 ... se o que te abandona tiver fome,
dá-lhe pão para comer; se tiver sede dá-lhe
água ...
Jr 9.24 .. o que se gloriar .. glorie-se .. em me
conhecer e em saber que sou o Senhor, e faço
misericórdia, juízo e justiça
Lm 3.22 ... as misericórdias do Senhor são a
causa de não sermos consumidos .. não tem
fim; renovam-se a cada manhã
Os 6.6 ... misericórdia quero, e não sacrifício; e
o conhecimento de Deus mais do que
holocaustos ...
Jn 4.2 .. és Deus clemente, misericordioso,
tardio em irar-se e grande em benignidade e
que te arrependes do mal ..
Mq 7.18 .. o Senhor não retém a sua ira para
sempre porque tem prazer na misericórdia ...
Mq 6.8 .. ele .. declarou .. o que o Senhor
requer de ti .. pratiques a justiça, ames a
misericórdia e andes humildemente com
Lc 6.36 ... sede misericordiosos, como também
é misericordioso o vosso Pai ..
Jo 11.35 ... Jesus chorou ..
Tg 2.13 o juízo é sem misericórdia para com
aquele que não usou de misericórdia. A
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misericórdia triunfa sobre o juízo
Morte:
Ec 5.15 ... como saiu do ventre da sua mãe,
assim nu voltará .. e do seu trabalho nada
poderá ser levado consigo ...
Ec 7.2 ... melhor é ir à casa onde há luto do que
ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê
o fim de todos os homens .
Murmuração:
Ex 16.18 as vossas murmurações, não são
contra nós, e sim contra o Senhor
Nm 11.1 Depois o povo tornou-se queixoso,
falando o que era mau aos ouvidos do Senhor;
e quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua
ira; o fogo do Senhor irrompeu entre eles, e
devorou as extremidades do arraial
Nm 14.2 E todos os filhos de Israel
murmuraram contra Moisés e Arão; e toda a
congregação lhes disse: Antes tivéssemos
morrido na terra do Egito, ou tivéssemos
morrido neste deserto
Nm 20.3 E o povo contendeu com Moisés,
dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando
pereceram nossos irmãos perante o Senhor!
Nm 21.5 ...e murmurou contra Deus...
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-NNazireu:
Jz 13.5 .. sobre cuja cabeça não passará
navalha, portanto será nazireu...
Necromancia:
Lv 20.6 6 Quanto àquele que se voltar para os
que consultam os mortos e para os feiticeiros,
prostituindo-se após eles, porei o meu rosto
contra aquele homem, e o extirparei do meio do
seu povo.
Lv 19.31 Não vos voltareis para os que
consultam os mortos nem para os feiticeiros;
não os busqueis para não ficardes
contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso
Deus.
Lv 20.27 O homem ou mulher que consultar os
mortos ou for feiticeiro, certamente será morto.
Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre
eles.
Dt 18.10 Não se achará entre ti...
necromante, nem quem consulte os mortos.
2 Cr 33.6 .. adivinhava pelas nuvens, era
agoureiro .. feitiçaria .. necromantes e
feiticeiros
Is 8.19 ... quando vos disserem: consultai os
necromantes, e os adivinhos, que chilreiam e
murmuram ... os mortos ...
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-OObediência:
Dt 21.20,21 Então todos os homens da sua
cidade o apedrejarão, até que morra; assim
exterminarás o mal do meio de ti; e todo o
Israel, ouvindo isso, temerá.Se um homem tiver
cometido um pecado digno de morte, e for
morto, e o tiveres pendurado num madeiro,
Js 24.25 ...ao Senhor nosso Deus serviremos e
obedeceremos.
1 Sm 15.22 Tem, porventura, o Senhor tanto
prazer em holocaustos e sacrifícios, como em
que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o
obedecer é melhor do que o sacrificar, e o
atender, do que a gordura de carneiros
1 Rs 11.10 ... Ele, porem, não guardou o que
o Senhor lhe ordenara ...
2 Cr 17.4 ... antes procurou a Deus .. e andou
nos seus mandamentos..
2 Cr 27.6 .. Jotão se foi tornando mais
poderoso, porque dirigia seus caminhos
segundo a vontade do Senhor ..
Ed 7.10 ... Esdras tinha disposto o coração
para buscar a Lei do Senhor e para a cumprir e
para ensinar
Et 2.20 .. Ester cumpria o mandado de
Mordecai .. como quando a criava ..
Pv 1. 33 Mas o que me der ouvidos habitará em
segurança, e estará tranqüilo, sem receio do
mal.
Jr 7.23 .. dai ouvidos à minha voz e eu serei o
vosso Deus e vós sereis o meu povo; andai em
toda o caminho que .. ordeno
Jr 42.6 .. obedeceremos à voz do Senhor ..
para que nos suceda o bem ..
Mt 21.31 ... qual dos dois fez a vontade do pai ?
Disseram o segundo ..
Obstinação:
1 Sm 15.23 ... e a obstinação como a idolatria;
1 Sm 25.37,38 Sucedeu, pois, que, pela
manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua
mulher lhe contou essas coisas; de modo que o
seu coração desfaleceu, e ele ficou como uma
pedra. Passados uns dez dias, o Senhor feriu a
Nabal, e ele morreu.
Ofertas:
Ex 22.29 Não tardarás em trazer ofertas...
1 Sm 2.17 Era, pois, muito grande o pecado
destes mancebos perante o Senhor, porquanto
os homens vieram a desprezar a oferta do
Senhor.
2 Sm 24.24 Mas o rei disse a Araúna: Não!
antes to comprarei pelo seu valor, porque não
oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos
que não me custem nada. Comprou, pois, Davi
a eira e os bois por cinqüenta siclos de prata.
1 Cr 29.3 ... porque amo a casa de meu Deus,
o ouro e a prata particular que tenho, dou para
a casa de Deus ..
Pv 3.9 ... honra ao Senhor com os teus bens, e
com as primícias de toda a tua renda ...
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Ml 1.8 .. quando trazeis animal cego .. coxo ..
enfermo ..para sacrificardes, não é isso mal ?
Ml 1.14 .. maldito seja o enganador que tendo
macho no seu rebanho, promete e oferece ao
Senhor um defeituoso
Mc 12.44 ... todos eles ofertaram o que lhes
sobrava; ela porém , da sua pobreza deu tudo
quanto possuía, todo o seu ..
Lc 6.38 ... dai e dar-se-vos-á, boa medida,
recalcada, sacudida, transbordante ...
Lc 12.33 ... vendei os vossos bens e dai esmola
.. fazei .. tesouro inextinguível nos céus .. onde
não chega ladrão e a traça ..
2 Co 8.15 ... o que muito colheu não teve
demais; e o que pouco, não teve falta ...
2 Co 9.6 ... aquele que semeia pouco, pouco
ceifará; o que semeia com fartura, com
abundância .. ceifará
Opressão:
Lv 19.13 Não oprimirás o teu próximo, nem o
roubarás; a paga do jornaleiro não ficará
contigo até pela manhã.
Oração:
2 Rs 20.2 ... virou Ezequias o rosto para a
parede, e orou ao Senhor ...
2 Rs 20.5 ... diz a Ezequias ... ouvi a tua
oração, e vi as tuas lágrimas .. eu te curarei ...
1 Cr 14.10 .. Davi consultou a Deus, dizendo:
subirei contra os filisteus ?
2 Cr 7.1 ... tendo Salomão acabado de orar
desceu fogo do céu .. e a Glória do Senhor
encheu a casa ..
2 Cr 7.14 .. se o meu povo se humilhar, orar e
me buscar e se converter dos seu maus
caminhos .. eu perdoarei
2 Cr 33.12 .. ele angustiado suplicou ao
Senhor .. muito se humilhou ..
Ne 1.4 ... chorei, lamentei por alguns dias; e
estive jejuando e orando ...
Sl 6.9 ... o Senhor acolhe a minha oração ...
Sl 145.18 ... perto está o Senhor de todos os
que o invocam ... em verdade ..
Is 65.24 ...antes que clamem eu responderei,
estando eles .. a falar eu responderei ...
Mt 6.7 orando, não useis de vãs repetições,
como os gentios; porque presumem que pelo
seu muito falar serão ouvidos
Jo 14.13 ... tudo o quanto pedirdes em meu
nome, isso farei ...
At 10.31 ... Cornélio, a tua oração foi ouvida e
as tuas esmolas lembradas na presença de
Deus ..
Fp 4.6 ... não andeis ansiosos .. em tudo,
porém , sejam conhecidas diante de Deus as
vossas petições pela oração e ..
1 Ts 5.17 orai sem cessar ..
1 Jo 5.14 se pedirmos alguma coisa segundo a
sua vontade, ele nos ouve
Onisciência:
1 Sm 16.7 Mas o Senhor disse a Samuel: Não
atentes para a sua aparência, nem para a
grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei;
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porque o Senhor não vê como vê o homem,
pois o homem olha para o que está diante dos
olhos,
Sl 139.1,2 Senhor, tu me sondas, e me
conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu
levantar; de longe entendes o meu
pensamento.
Ez 11.5 ... as coisas que vos surgiu na mente
eu as conheço...
Hb 4.13 não há criatura que não seja manifesta
na sua presença .. todas as coisas estão
descobertas perante os olhos daquele a quem
temos de prestar contas ..
Ap 2.23 eu sou aquele que sonda mentes e
corações ..
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-PPalavra:
Dt 17.19 E o terá consigo, e nele lerá todos os
dias da sua vida, para que aprenda a temer ao
Senhor seu Deus, e a guardar todas as
palavras desta lei, e estes estatutos, a fim de
os cumprir;
Sl 119.105 tua palavra é luz para os meus
caminhos e lâmpada para os meus pés
Is 44.26 ... que confirmo a palavra de meu
servo ...
Pastorear:
Ez 34.4 ... a fraca não fortaleceste, a doente
não curaste, a quebrada não ligaste, a
desgarrada não tornaste a trazer ..
Ez 34.23 ... suscitarei para elas um só pastor,
ele as apascentará ...
1 Pe 5.2 pastoreais o rebanho de Deus .. não
por constrangimento mas espontaneamente ..
recebereis .. coroa da glória
Paz:
2 Cr 14.15 ... aboliu culto nos altos .. e houve
paz no seu reinado ..
Pv 16.7 ... sendo o caminho dos homens
agradável ao Senhor, este reconcilia com eles
os seus inimigos ..
Is 54.13 todos os teus filhos serão ensinados
do Senhor ... será grande a paz de seus filhos
...
Cl 3.15 seja a paz de Cristo o arbitro em vossos
corações ..
Pecado:
Gn 4.7 o pecado jaz à porta; o seu desejo será
contra ti, mas a ti cabe dominá-lo
Ex 20.13-16 não matarás, não adulterarás, não
furtarás, não darás falso testemunho ...
Ex 32.33 riscarei o nome do livro todo aquele
que pecar contra mim
Lv 6.4 se, pois, houver pecado e for culpado,
restituirá o que roubou, ou o que obteve pela
opressão, ou o depósito que lhe foi dado em
guarda, ou o perdido que achou,
Nm 15.27 será que, quando se fizer alguma
coisa sem querer, e isso for encoberto aos
olhos da congregação, toda a congregação
oferecerá um novilho para holocausto em
cheiro suave ao Senhor, juntamente com a
oferta de cereais do mesmo e a sua oferta de
libação, segundo a ordenança, e um bode
como sacrifício pelo pecado.
Dt 24.16 Não se farão morrer os pais pelos
filhos, nem os filhos pelos pais; cada qual
morrerá pelo seu próprio pecado.
2 Sm 15.6 Assim fazia Absalão a todo o Israel
que vinha ao rei para juízo; desse modo
Absalão furtava o coração dos homens de
Israel.
1 Rs 12.30 ... isso se tornou em pecado ...
pois o povo ... adorar o bezerro ...
1 Rs 16.13 .. por todos os pecados de Baasa ...
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irritando ao Senhor com seus ídolos ...
2 Rs 14.6 ... cada qual será morto pelo seu
próprio pecado ...
2 Cr 25.4 .. cada qual será morto pelo seu
próprio pecado ...
Sl 38.3 ... não há saúde nos meus ossos, por
causa do meu pecado ...
Sl 51.5 ... eu nasci na iniqüidade e em pecado
me concebeu minha mãe ..
Pv 5.22 ... quanto ao perverso, as suas
iniquidades o prenderão e com as cordas do
seu pecado será detido .
Pv 14.30 ... o ânimo sereno é a vida do corpo,
mas a inveja é a podridão dos ossos ...
Pv 20.10 O peso fraudulento e a medida falsa
são abominação ao Senhor, tanto uma como
outra coisa.
Pv 23.17 ... não tenha o teu coração inveja dos
pecadores, antes no temor do Senhor
perseverarás todo o dia ...
Is 59.2 ... as vossas iniquidades fazem
separação entre vós e o vosso Deus; e os
vossos pecados encobrem o seu rosto
Jr 4.14 ... lava o teu coração.. para que sejas
salva ! Até quando hospedarás contigo os teus
maus pensamentos ?
Jr 7.9 ... furtais e matais, cometeis adultério e
jurais falsamente, queimam incenso a Baal e
andais após outros deuses ...
Os 4.2 ... o que prevalece é perjurar, mentir,
matar, furtar e adulterar e há arrombamentos ..
e .. homicídios .
Ml 3.5 serei testemunha veloz contra os
feiticeiros .. adúlteros .. juram falsamente ..
oprimem a viúva e o órfão ..
Mt 15.19 ... do coração procedem maus
desígnios, homicídios, adultérios, prostituições,
furtos, falsos testemunho, ..
Mc 7.21 do coração procedem .. maus
pensamentos, prostituições, furtos, adultérios,
avareza, malícias, inveja, soberba ..
Jo 5.14 ... já estás curado, não peques mais,
para que não te suceda coisa pior ..
Jo 16.8 ... quando ele vier convencerá o mundo
do pecado, da justiça e do juízo ...
At 15.20 .. se abstenham das contaminações
dos ídolos bem como das relações sexuais
ilícitas ..
Rm 1.29 ... injustiça, malícia, avareza e
maldade .. inveja, homicídio, contenda, dolo,
malignidade .. difamadores, insolentes,
soberbos, presunçosos .. desobedientes aos
pais .. sem misericórdia ..
Rm 5.20 ... onde abundou o pecado,
superabundou a graça ...
Rm 6.23 .. o salário do pecado é a morte ...
1 Co 5.1 ... imoralidade tal .. haver quem se
atreva a possuir a mulher de seu próprio pai ...
Gl 5.20 ..idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias,
ciúmes, iras, discórdias ...
Cl 3.8 .. despojai-vos .. de .. ira, indignação,
maldade, maledicência, linguagem obscena do
vosso falar
Hb 10.4 é impossível que sangue de touros e
de bodes remova pecados
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Tg 1.15 a cobiça, depois de haver concebido,
dá à luz o pecado; e o pecado uma vez
consumado gera a morte
Tg 4.17 aquele que sabe que deve fazer o bem
e não faz, nisso está pecando
Tg 5.16 confessai .. os vossos pecados uns
aos outros para serdes curados
1 Pe 3.12 o rosto do Senhor está contra aquele
que pratica males ..
1 Jo 1.8 se dissermos que não temos pecado
nenhum , a nós mesmos nos enganamos e a
verdade não está em nós
1 Jo 3.8 aquele que pratica o pecado procede
do diabo, porque o diabo vive pecando desde o
princípio. Para isto se manifestou o Filho de
Deus .. destruir as obras do diabo
Ap 21.8 quanto aos incrédulos, abomináveis,
assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras,
mentirosos .. será o lago de fogo
Perdão:
Lv 17.11 Porque a vida da carne está no
sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o
altar, para fazer expiação pelas vossas almas;
porquanto é o sangue que faz expiação, em
virtude da vida.
2 Cr 7.14 .. se o meu povo se humilhar, orar e
me buscar e se converter dos seu maus
caminhos .. eu perdoarei
Sl 78.38 ... ele porém que é misericordioso
perdoa a iniqüidade e não destrói .. antes ..
desvia a sua ira
Sl 103.3 ... ele é que perdoa todas as suas
iniquidades; quem sara as tuas enfermidades ..
Sl 130.3,4 Se tu, Senhor, observares as
iniqüidades, Senhor, quem subsistirá? Mas
contigo está o perdão, para que sejas temido.
Mc 11.25 ... se tendes alguma coisa contra
alguém, perdoai para que vosso pai celestial
vos perdoe as vossas ofensas
At 3.19 ... arrependei-vos .. e convertei-vos
para que sejam cancelados os vossos pecados
...
Ef 4.32 ... sede uns para com os outros
benignos, compassivos, perdoando-vos uns
aos outros como .. Cristo vos perdoou
Cl 2.13 ... vós que estáveis mortos pelas
vossas transgressões .. vos deu vida ..
perdoando todos os vossos delitos ..
Cl 3.13 .. suportai-vos uns aos outros
perdoando-vos mutuamente ..
Hb 8.12 ... dos seus pecados jamais me
lembrarei ...
1 Jo 1.9 se confessarmos os nossos pecados
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e
nos purificar de toda injustiça
Perseguição:
! Rs 18.4 pois sucedeu que, destruindo Jezabel
os profetas do Senhor, Obadias tomou cem
profetas e os escondeu, cinqüenta numa cova
e cinqüenta noutra, e os sustentou com pão e
água);
Sl 38.20 ... os que pagam o mal pelo bem são
meus adversários, porque eu sigo o que é bom
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...
Lc 6.22 ... bem aventurados quando .. vos
odiarem .. injuriarem .. expulsarem .. e rejeitam
.. por causa do Filho do homem
Jo 17.14 ... o mundo os odiou, porque eles não
são do mundo ...
At 5.17 ... prenderam os apóstolos e os
recolheram à prisão pública ...
At 5.41 ... e eles .. regozijando-se por terem
sido considerados dignos de sofrer por esse
Nome ...
2 Tm 3.12 todos quantos querem viver
piedosamente em Cristo Jesus serão
perseguidos ..
1 Pe 4.14 se, pelo nome de Cristo, sois
injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre
vós repousa o Espírito Santo..
Ap 6.9 vi debaixo do altar as almas daqueles
que tinham sido mortos por causa da palavra
de Deus e .. do testemunho que sustentavam
Perseverança:
Nm 14.24 Mas o meu servo Calebe, porque
nele houve outro espírito, e porque perseverou
em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que
entrou, e a sua posteridade a possuirá.
Pleitear: veja Advogar.
Pobreza:
Dt 15.7 Quando houver entre ti algum
pobre...não endurecerás o teu coração, nem
fecharás as tuas mãos.
Dt 15.11 ...nunca deixará de haver pobres na
terra...
Poder:
Zc 4.6 ... não por força nem por poder, mas
pelo meu Espírito diz o Senhor ...
Ap 3.7 .. o santo, o verdadeiro .. que abre e
ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre ..
Precipitação:
Pv 19.2 Não é bom agir sem refletir; e o que se
apressa com seus pés erra o caminho.
Pv 20.25 Laço é para o homem dizer
precipitadamente: É santo; e, feitos os votos,
então refletir.
Preguiça:
Pv 6.6 ... vai ter com a formiga ó preguiçoso,
considera os seus caminhos e sê sábio ...
Pv 10.5 ... o que ajunta no verão é filho do
entendido, mas o que dorme na sega é filho
que envergonha ...
Pv 10.26 ... como vinagre para os dentes e
fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para
aqueles que o mandam ...
Pv 19.15 ... a preguiça faz cair em profundo
sono ...
Pv 21.25 ... o preguiçoso morre desejando,
porque as suas mãos se recusam a trabalhar ...
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Preocupação:
Pv 31.25 ... quanto ao dia de amanhã não tem
preocupações ...
Profecia:
1 Rs 16.34 Em seus dias Hiel, o betelita,
edificou Jericó. Quando lançou os seus
alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito;
e quando colocou as suas portas, morreu-lhe
Segube, seu filho mais moço; conforme a
palavra do Senhor, que ele falara por
intermédio de Josué, filho de Num.
1 Rs 22.22 Respondeu ele: Eu sairei, e serei
um espírito mentiroso na boca de todos os
seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu o
induzirás, e prevalecerás; sai, e faze assim.
1 Ts 5.20 .. não desprezeis profecias ..
Promessas:
Ex 23.25,26 servireis ao Senhor e ele
abençoará o vosso pão e a vossa água; e tirará
do vosso meio as enfermidades. Na Tua terra
não haverá mulher estéril ou que aborte;
completarei o número de vossos dias
Js 23.14 ...nem uma só promessa caiu...
Is 40.8 ... seca-se a erva e cai a sua flor, mas a
palavra de nosso Deus permanece
eternamente ...
- Prostituição:
Ex 34.16-...prostituindo-se com outros deuses...
Lv 19.29 Não profanarás a tua filha, fazendo-a
prostituir-se; para que a terra não se prostitua e
não se encha de maldade.
Lv 21.9 E se a filha dum sacerdote se
profanar, tornando-se prostituta, profana a seu
pai; no fogo será queimada.
Nm 25.1 Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o
povo começou a prostituir-se com as filhas de
Moabe,
Dt 22.21 .. virgem... pois fez loucura em Israel,
prostituindo-se na casa de seu pai...
Dt 23.17 Das filhas de Israel não haverá quem
se prostitua no serviço do templo..
Dt 23.18 ...não trarás salário de prostituição à
casa do Senhor..
Jz 2.17 ...se prostituíram após outros
deuses...
Jz 8.27 ...e todo Israel se prostituiu ali...
Jz 8.33 ... tornaram a prostituir-se os filhos de
Israel após dos Baalins...
1 Rs 14.24 ...havia também na terra
prostitutos cultuais...
1 Rs 22.47 ... exterminou os prostitutos cultuais
que ficaram ...
2 Rs 9.22 .. que paz, enquanto perduram as
prostituições .... Jezabel e as suas feitiçarias ...
2 Rs 23.7 ... derrubou as casas de prostituição
cultual ...
Pv 29.3 ... o homem que ama a sabedoria
alegra a seu pai, mas o companheiro de
prostitutas desperdiça os bens...
Ez 22.11 ... cometem abominação com a
mulher do seu próximo .. contaminam .. a sua
nora .. humilha .. sua irmã ..
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Ez 43.7 ... Israel não contaminará .. o meu
Santo nome .. com as suas prostituições ...
Ap 2.14 tenho .. contra ti .. praticarem
prostituição
Ap 2.20 tenho .. contra ti .. tolerares .. Jezabel ..
seduza os meus servos a praticarem a
prostituição
Ap 9.21 nem .. se arrependeram dos seus
assassínios, .. das suas feitiçarias, nem da
prostituição, nem dos seus furtos
Proteção:
Gn 4.9 acaso sou eu tutor do meu irmão
Nm 10.9 Ora, quando na vossa terra sairdes à
guerra contra o inimigo que vos estiver
oprimindo, fareis retinir as trombetas; e perante
o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória,
e sereis salvos dos vossos inimigos.
Nm 23.23 Contra Jacó, pois, não há
encantamento, nem adivinhação contra Israel.
Agora se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas
Deus tem feito!
Dt 1.30,31 O Senhor vosso Deus, que vai
adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme
tudo o que tem feito por vós diante dos vossos
olhos, no Egito,
como também no deserto, onde vistes como o
Senhor vosso Deus vos levou, como um
homem leva seu filho, por todo o caminho que
andastes, até chegardes a este lugar
Dt 3.22 Não tenhais medo deles, porque o
Senhor vosso Deus é o que peleja por nós.
Dt 8.15 que te conduziu por aquele grande e
terrível deserto de serpentes abrasadoras e de
escorpiões, e de terra árida em que não havia
água, e onde te fez sair água da rocha
pederneira;
2 Rs 6.16 ... mais são os que estão conosco do
que os que estão com eles ...
2 Rs 6.17 ... o monte estava cheio de cavalos e
carros de fogo, em redor de Elizeu ...
Ed 8.21 ... a boa mão de Deus é sobre todos os
que o buscam .. e sua ira para os que o
abandonam ...
Ed 8.31 ... a boa mão do Senhor estava sobre
nós e nos livrou da mão dos nossos inimigos e
... ciladas
Ne 13.2 ... Nosso Deus converteu a maldição
em bênção...
Sl 4.8 ... em paz me deito e logo pego no sono,
porque, Senhor, só tu me fazes repousar
seguro .
Sl 27.10 ... porque se meu pai ou minha mãe
me desampararem o Senhor me acolherá ...
Sl 34.4 ... busquei ao Senhor e ele me acolheu;
livrou-me de todos os meus temores .
Sl 34.7 ... o anjo do Senhor acampa-se ao
redor dos que o temem, e os livra ..
Sl 40.17 .. sou pobre e necessitado, porém o
Senhor cuida de mim; tu és o meu amparo e o
meu libertador
Sl 41.1 ... bem-aventurado o que acode ao
necessitado; o Senhor o livra no dia do mal..
Sl 46.7 ... O Senhor dos Exércitos está
conosco; ... Deus é o nosso refúgio ...
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Sl 91.4 ... cobrir-te-á com as suas penas, sob
suas asas estarás seguro ... a sua verdade é
pavês e escudo
Sl 91.10 ... nenhum mal te sucederá, praga
nenhuma chegará à tua tenda
Sl 91.14 ... porque a mim se apegou com amor,
eu o livrarei; po-lo-ei a salvo, porque conhece o
meu nome ..
Sl 118.6 O Senhor é por mim, não recearei; que
me pode fazer o homem?
Sl 121.4 Eis que não dormitará nem dormirá
aquele que guarda a Israel.
Sl 121.8 ... o Senhor guardará a tua saída e a
tua entrada, desde agora e para sempre ...
Sl 145.20 ... o Senhor guarda a todos os que o
amam ...
Sl 147.13 ... pois ele reforçou as trancas das
tuas portas e abençoou os teus filhos ...
Is 43.2 ... quando passares pelas águas eu
serei contigo; quando passares pelos rios eles
não te submergirão, quando ..
Is 46.3 ... a quem desde o nascimento carrego
nos braços;
Is 54.17 ... toda arma forjada contra ti não
prosperará.
Jr 36.26 deu ordem .. que prendessem a
Baruque .. e a Jeremias, o profeta; mas o
Senhor os havia escondido
Zc 2.8 assim diz o Senhor .. aquele que tocar
em vós toca a menina do meu olho ..
Lc 10.19 ... vos dei autoridade para pisardes
serpentes e escorpiões e sobre todo poder do
inimigo e nada vos causará dano
Pv 30.8 ... não me dês nem a pobreza nem a
riqueza; dá-me o pão que me for necessário ...
1 Jo 4.4 maior é aquele que está em vós do
que aquele que está no mundo
1 Jo 5.18 Aquele que nasceu de Deus o
guarda, e o maligno não lhe toca

de contendas, mas todo insensato se mete em
rixas ...
Pv 21.23 ... o que guarda as sua boca e a sua
língua, guarda a sua alma das angústias ...
Pv 22.3 ... o prudente vê o mal e esconde-se,
mas os simples passam adiante e sofrem pena
...
Mt 10.16 .. sede prudentes como as serpentes
e símplices como as pombas ...
Lc 14.25 ... qual de vós, pretendendo constituir
uma torre, não se assenta primeiro para
calcular a despesa e verificar se tem
At 17.11 ... receberam a palavra com toda a
avidez, examinando as escrituras .. para ver se
as coisas eram de fato assim ..
Pureza:
Sl 51.10 ... cria em mim, o Deus, um coração
puro, e renova em mim um espírito inabalável
...

Provação:
Pv 17. 3 O crisol é para a prata, e o forno para
o ouro; mas o Senhor é que prova os corações.
Pv 27.21 o homem é provado pelos louvores
que recebe
Pv 27.21 o homem é provado pelos louvores
que recebe.
Prudência:
1 Cr 22.12 .. que o Senhor te conceda
prudência e entendimento ...
Pv 10.19 ... no muito falar não falta
transgressão , mas o que modera os lábios é
prudente ...
Pv 11.15 ... quem fica por fiador de outro
sofrerá males, mas o que foge de o ser estará
seguro ...
Pv 13.3 ... o que guarda a boca conserva a sua
alma, mas o que muito abre os lábios a si
mesmo se arruina ...
Pv 14.15 ... o simples dá crédito a toda palavra,
mas o prudente atenta para seus passos ...
Pv 17.10 ... mais fundo entra a repreensão no
prudente do que cem açoites no insensato ...
Pv 20.3 ... honroso é para o homem desviar-se
02/10/06
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-QQuebrantamento:
Sl 34.18 ... perto está o Senhor dos que têm o
coração quebrantado ..
Sl 51.17 .. agradáveis a Deus são o espírito
quebrantado; coração compungido e contrito
não o desprezarás .

02/10/06

34

-RRebeldia:
Nm 12.1 Ora, falaram Miriã e Arão contra
Moisés ,por causa da mulher cuchita que este
tomara; porquanto tinha tomado uma mulher
cuchita.
Nm 16.3 e ajuntando-se contra Moisés e contra
Arão, disseram-lhes: Demais é o que vos
arrogais a vós, visto que toda a congregação e
santa, todos eles são santos, e o Senhor está
no meio deles; por que, pois, vos elevais sobre
a assembléia do Senhor?
1 Sm 15.23 Porque a rebelião é como o pecado
de adivinhação, e a obstinação é como a
iniqüidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a
palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti,
para que não sejas rei.
1 Rs 13.26 ... é o homem de Deus, que foi
rebelde à Palavra do senhor ... leão o
despedaçou ...
Et 1.12 .. a rainha Vasto recusou vir .. segundo
a palavra do rei .. pelo que muito se enfureceu
..
Sl 68.6 .. Deus faz que o solitário more em
família .. só os rebeldes habitam em terra
estéril

Revelação:
Am 3.7 ... certamente o Senhor Deus fará
cousa alguma, sem antes revelar o seu
segredo aos seus servos os profetas ..
Riqueza:
1 Tm 6.7 .. nada temos trazido para o mundo
nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo
sustento e com que nos vestir estejamos
contentes.
1 Tm 6.10 o amor ao dinheiro é raiz de todos os
males ..

Recompensa:
Jó 34.11 Pois, segundo a obra do homem, ele
lhe retribui, e faz a cada um segundo o seu
caminho.
2 Cr 25.9 .. que se fará .. dos 100 talentos de
prata ? .. muito mais do que isso pode te dar o
Senhor ..
Reconciliação:
Pv 16. 27 O homem vil suscita o mal; e nos
seus lábios há como que um fogo ardente.
Rejeição:
Jz 11.1-2 Era então Jefté, o gileadita, homem
valoroso, porém filho duma prostituta; Gileade
era o pai dele. Também a mulher de Gileade
lhe deu filhos; quando os filhos desta eram já
grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram:
Não herdarás na casa de nosso pai, porque és
filho de outra mulher.
Renúncia:
Lc 14.26 .. se alguém vier após mim e não
aborrece a seu pai, mãe .. mulher .. filhos ..
irmãos .. e ainda a sua própria ..
Lc 14.27 ... qualquer que não tomar a sua cruz,
e vier após mim, não pode ser meu discípulo ...
Repreensão: veja Disciplina.
Ressurreição:
1 Co 15.35 como ressuscitam os mortos ? em
que corpo vêm ?
1 Ts 4.16 ressoada a trombeta de Deus .. os
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro ..
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-SSabedoria:
Dt 32.29 Oxalá fossem eles sábios...
Jz 21.25 Naqueles dias não havia rei em Israel;
cada um fazia o que parecia bem aos seus
olhos. ..
Pv 1.7 ... o temor do Senhor é o princípio do
saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e
o ensino ...
Pv 13.10 ... da soberba só resulta contendas,
mas com os que se aconselham se acha a
sabedoria ...
Pv 13.20 ... quem anda com o sábio será sábio,
mas o companheiro do insensato se tornará
mau ...
Pv 14.16 ... o sábio é cauteloso e desvia-se do
mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por
seguro ...
Tg 1.5 se algum de vós necessita de sabedoria,
peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e
.. será concedida
Sal:
Lv 2.13 ... oferta de manjares não deixarás
faltar o sal...
Cl 4.6 a vossa palavra seja sempre agradável,
temperada com sal, para saberdes deveis
responder a cada um
Salvação:
Sl 18.3 ... invoco o Senhor, digno de ser
louvado, e serei salvo dos meus inimigos ...
Sl 18.6 ... na minha angústia invoquei o Senhor,
gritei por socorro .. Ele do seu templo ouviu a
minha voz ...
Sl 34.22 ... o Senhor resgata a alma dos seus
servos, e dos que nele confiam, nenhum será
condenado ...
Sl 37.39 ... vem do Senhor a salvação dos
justos, ele é a sua fortaleza no dia da
tribulação...
Sl 55.16 ... eu porém invocarei a Deus, e o
Senhor me salvará ..
Sl 62.1 ... somente em Deus, o minha alma,
espera silenciosa; dele vem a minha ..
salvação ..
Sl 68.19 ... bendito seja o Senhor que dia a dia,
leva o nosso fardo: Deus é a nossa salvação ..
Sl 76.9 ... ao levantar-se Deus para julgar, e
salvar todos os humildes da terra ...
Is 9.2 .. o povo que andava em trevas viu
grande luz e aos que viviam na região da
sombra da morte resplandeceu-lhes a
Is 30.15 ... em vos converterdes e em
sossegardes, está a vossa salvação, na
tranquilidade e na confiança a vossa força ..
Is 43.11 ... eu sou o Senhor e fora de mim não
há salvador ...
Is 65.17 ... eis que crio novos céus e nova terra;
e não haverá lembranças das coisas passadas
...
Ez 14.20 ... Noé, Daniel e Jó não salvariam a
seus filhos .. pela sua justiça salvariam apenas
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a sua própria vida ...
Jl 2.32 .. todo aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo ...
Am 5.6 ... buscai ao Senhor e vivei ...
Mt 7.14 ... estreita é a porta e apertado o
caminho que conduz para a vida, e são poucos
os que acertam por ela ..
Mt 11.12 ... desde os dias de João até agora o
Reino dos Céus é tomado por esforço e os que
se esforçam se apoderam
Lc 5.31 ... os são não precisam de médico, e
sim os doentes ..
Lc 7.50 ... a tua fé te salvou
Lc 23.42,43 ... Jesus, lembra-te de mim quando
vieres no teu Reino .. hoje mesmo estarás
comigo no paraíso ..
Jo 5.24 ... quem ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna, não
entra em juiz, mas passou
Jo 6.40 ... a vontade de meu Pai é que todo
homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida
eterna e eu o ressuscitarei no
Jo 11.25 ... eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra viverá ..
Jo 17.3 a vida eterna é esta: que te conheçam
a ti único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a
quem enviaste ...
At 4.12 ... não há salvação em nenhum outro ...
At 10.43 ... por meio de seu nome, todo o que
nele crê recebe remissão de pecados ..
Rm 3.28 ... o homem é justificado pela fé,
independente das obras da lei ..
1 Co 6.9 ... os injustos não herdarão o Reino
de Deus .. nem impuros, efeminados,
sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados
2 Co 5.15 ele morreu por todos, para que os
que os que vivem não vivam mais para si
mesmos, mas para aquele que por eles morreu
e ressuscitou...
Ef 2.8 pela graça sois salvos, mediante a fé;
isto não vem de vós é dom de Deus. Não de
obras para que ninguém se glorie ..
2 Tm 2.4 ... deseja que todos os homens sejam
salvos ..
Hb 5.9 tornou-se o Autor da salvação eterna
para todos os que lhe obedecem ..
Santidade: veja Santificação.
Santificação:
Ex 18.21 homens tementes a Deus .. de
verdade, que aborrecem a avareza
Lv 11.44 ...sereis santos porque eu sou
santo...
2 Rs 10.28 ... assim exterminou de Israel a
Baal...
2 Rs 23.4 ... tirassem do templo do Senhor Baal
.. poste-ídolo ... e os queimou fora de
Jerusalém ..
2 Rs 23.7 ... derrubou as casas de prostituição
cultual ...
2 Rs 23.20 ... matou todos os sacerdotes dos
altos ...
2 Rs 23.24 ... aboliu também Josias os
médiuns, feiticeiros, e os ídolos do lar ...
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1 Cr 14.12 .. ali deixaram os seus deuses; e
ordenou Davi que se queimassem a fogo
1 Cr 15.14 .. santificaram-se pois os .. levitas
para fazer subir a arca do Senhor ..
1 Cr 14.12 .. ali deixaram os seus deuses; e
ordenou Davi que se queimassem a fogo
1 Cr 15.27 ... Davi ia vestido de manto de linho
fino, como todos os levitas .. levavam a arca ..
e os cantores
2 Cr 14.2 ... aboliu os altares aos deuses
estranhos, e o culto nos altos .. as colunas ..
cortou postes ídolos ..
2 Cr 15.16 .. Asa destruiu a imagem, que, feita
em pó, queimou ..
2 Cr 24.18 ... deixaram a Deus .. e serviram
aos postes-ídolos e aos ídolos .. veio grande ira
sobre Judá ..
2 Cr 33.15 .. tirou da casa do Senhor .. os
deuses .. e o ídolo .. os altares ..
2 Cr 34.3 ... começou a purificar a Judá e a
Jerusalém, dos altos, postes-ídolos, e das
imagens ..
Ed 6.21 .. Israel que se havia separado da
imundície dos gentios .. para buscar ao Senhor
..
Jó 1.5 .. chamava Jó a seus filhos e os
santificava ...
Sl 77.13 ... o teu caminho ó Deus é de
santidade. Que Deus é tão grande como nosso
Deus ?
Sl 97.10 ... vós que amais ao Senhor detestai o
mal ...
Sl 119.9 ... de que maneira poderá guardar o
jovem puro o seu caminho ? observando .. a
tua palavra ...
Sl 119.11 Escondi a tua palavra no meu
coração, para não pecar contra ti.
Ec 9.8 ... em todo tempo sejam alvas as tuas
vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça
....
Is 31.7 ... naquele dia cada um lançará fora os
seus ídolos de prata .. ouro, que as vossas
mãos fabricaram para pecardes ...
Mc 7.19 ... e assim considerou puros todos os
alimentos ..
Mc 11.17 a minha casa será chamada de casa
de oração, por todos os povos .. vós porém a
tendes feito covil de salteadores
Lc 6.45 ... a boca fala do que está cheio o
coração
Jo 17.17 ... santifica-os na verdade; a tua
palavra é a verdade ...
Fp 4.8 tudo o que é verdadeiro .. respeitável ..
justo .. puro .. amável .. boa fama .. eja isto que
ocupe o vosso pensamento
2 Tm 2.19 aparte-se da injustiça todo aquele
que professa o nome do Senhor ...
1 Pe 1.15 segundo é santo aquele que vos
chamou, tornai-vos santos também vós
mesmos em todo o vosso proceder
Saúde:
Pv 3.7,8 ... será isto saúde para teu corpo ...
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Segurança:
Pv 11.14 ... na multidão dos conselheiros há
segurança ...
Semear:
Os 11.13 ... araste a malícia, colheste a
perversidade ...
Servir:
Js 24.13 Eu e minha casa serviremos ao
Senhor.
Js 24.25 ...ao Senhor nosso Deus serviremos e
obedeceremos.
1 Sm 2.11 Então Elcana se retirou a Ramá, à
sua casa. O menino, porém, ficou servindo ao
Senhor perante e sacerdote Eli.
Ef 6.5 Vós, servos, obedecei a vossos
senhores segundo a carne, com temor e
tremor, na sinceridade de vosso
coração, como a Cristo,
Ef 6.6 não servindo somente à vista, como para
agradar aos homens, mas como servos de
Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus,
Cl 3.22 Vós, servos, obedecei em tudo a
vossos senhores segundo a carne, não
servindo somente à vista como para agradar
aos homens, mas em singeleza de coração,
temendo ao Senhor.
Cl 3.29 .. tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo
coração como para o Senhor e não para os
homens ..
Cl 4.1 Vós, senhores, dai a vossos servos o
que é de justiça e eqüidade, sabendo que
também vós tendes um Senhor no céu.
Hb 1.14 são todos eles espíritos ministradores
enviados para serviço a favor dos que hão de
herdar a salvação ..
1 Pe 2.18 Vós, servos, sujeitai-vos com todo o
temor aos vossos senhores, não somente aos
bons e moderados, mas também aos maus.
1 Pe 2.18 servos sede submissos, com todo
temor aos vossos senhores .. aos bons .. mas
também aos perversos
Sexo:
Gn 34.2 que era príncipe daquela terra, e
tomando-a a possuiu, e assim a humilhou
Gn 35.22 e se deitou com .. concubina de seu
pai ..
Lv 20.14 Se um homem tomar uma mulher e a
mãe dela, é maldade; serão queimados no
fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja
maldade no meio de vós.
Pv 5.19 ... saciem-se os seus seios em todo o
tempo e embriaga-te sempre com as suas
carícias ...
Soberba:
Lv 26.19 Pois quebrarei a soberba do vosso
poder, e vos farei o céu como ferro e a terra
como bronze.
Ne 9.16 ... se houveram soberbamente, e
endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos
aos teus mandamentos
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2 Co 12.7 ... e para que não me
ensoberbecesse com a grandeza das
revelações, foi me dado um espinho na carne ..
Socorro:
2 Cr 18.31 ... Josafá, porém gritou e o Senhor o
socorreu ..
2 Cr 20.4 ... Judá se congregou para pedir
socorro ao Senhor ..
Sl 72.12 ... porque ele acode ao necessitado
que clama e .. ao aflito e ao desvalido
Sl 121.2 ... o meu socorro vem do Senhor que
fez o céu e a terra ...
Sorte:
Dt 30.3 ...então o Senhor teu Deus mudará a
tua sorte.
Submissão:
Ex 22.28 ... nem amaldiçoarás o príncipe do
teu povo.
Lv 19.3 Temerá cada um a sua mãe e a seu
pai; e guardareis os meus sábados. Eu sou o
Senhor vosso Deus.
Lv 20.9 Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou
a sua mãe, certamente será morto; amaldiçoou
a seu pai ou a sua mãe; o seu sangue será
sobre ele.
Tg 4.7 sujeitai-vos .. a Deus; mas resisti ao
diabo e ele fugirá de vós
2 Pe 2.10 atrevidos, arrogantes não temem
difamar autoridades superiores ao passo que
anjos, embora maiores em força e poder não
proferiram contra eles juízo infame
Suborno:
Ex 23.8 ... suborno não aceitarás...
Sl 15.5 ... nem aceita suborno contra o inocente
...
Suprimento:
Sl 34.9 Temei ao Senhor, vós, seus santos,
porque nada falta aos que o temem.
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-TTemor:
Jó 28.28 ... o temor do Senhor é a sabedoria e
apartar-se do mau é o entendimento ...
Sl 15.4 ... honra aos que temem ao Senhor ...
Sl 25.11 ... ao homem que teme ao Senhor, ele
o instruirá no caminho que deve escolher ...
Sl 25.14 ... a intimidade do Senhor é para os
que o temem ...
Sl 111.10 ... o temor do Senhor é o princípio da
sabedoria .. revelam prudência todos os que a
praticam ..
Sl 112.7 ... não se atemoriza de más notícias o
seu coração é firme, confiante no Senhor ..
Sl 128.1 ... bem-aventurado aquele que teme
ao Senhor e anda nos seus caminhos ...
Sl 147.1 ... agrada-se o Senhor dos que o
temem; e dos que esperam na sua
misericórdia....
Pv 3.7 ... não sejas sábio aos teus próprios
olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal ...
Pv 8.13 ... o temor do Senhor consiste em
aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o
mau caminho e a boca perversa
Pv 10.27 ... o temor do Senhor prolonga os dias
da vida, mas os anos do perverso serão
abreviados ...
Pv 14.26 ... no temor do Senhor tem o homem
forte amparo, e isso é refúgio para os seus
filhos ...
Pv 15.16 ... melhor é o pouco havendo temor
do Senhor, do que grande tesouro havendo
inquietação ...
Ec 3.14 ...tudo quanto Deus fez durará
eternamente.. nada lhe pode tirar.. para que os
homens temam diante dele.
Ec 12.13 ... a suma é: teme a Deus, e guarda
os seus mandamentos; porque isto é dever de
todo homem

Lc 22.29 ... vós .. tendes .. permanecido
comigo nas minhas tentações ..
Lc 22.40 ... orai para que não entreis em
tentação ..
1 Co 10.13 não vos sobreveio tentação que
não fosse humana .. Deus .. não permitirá que
sejais tentados além das vossas
Terra Redonda:
Is 40.22
Testemunho:
2 Cr 24.19 ... enviou profetas para
testemunharem contra eles mas eles não
deram ouvidos ..
Timidez:
Dt 20.8 ...qual o homem de coração tímido...
Jz 7.3 ... quem for tímido e medroso, volte....
Trabalho:
Ec 2.24 ... nada há melhor para o homem do
que comer, beber, e fazer que sua alma goze o
bem do seu trabalho ...
Ec 3.13 ... também é dom de Deus que possa o
homem comer, beber e desfrutar o bem de
todo o seu trabalho ...
1 Co 15.58 ... no Senhor o vosso trabalho não é
vão ...
2 Ts 3.10 se alguém não quer trabalhar,
também não coma ..
1 Tm 5.18 o trabalhador é digno do seu salário

Tempo:
Ec 3.1 ... tudo tem o seu tempo determinado e
há um tempo para todo propósito debaixo do
céu ...
Tentação:
Nm 15.39 Tê-lo-eis nas franjas, para que o
vejais, e vos lembreis de todos os
mandamentos do Senhor, e os observeis; e
para que não vos deixeis arrastar à infidelidade
pelo vosso coração ou pela vossa vista, como
antes o fazíeis;
Dt 6.16 Não tentareis o Senhor vosso Deus,
como o tentastes em Massá.
1 Rs 21.25 ... se vendeu para fazer o que era
mau ... porque sua mulher Jazebel o instigava
...
1 Cr 21.1 ... Satanás se levantou contra Israel e
incitou a Davi a levantar o censo ...
Sl 78.18 ... tentaram a Deus nos seus corações
...
Pv 23.31 não olhe para o vinho quando se
mostra vermelho
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-UUnção:
Lv 10.7 E não saireis da porta da tenda da
revelação, para que não morrais; porque está
sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles
fizeram conforme a palavra de Moisés.
Ec 9.8 Sejam sempre alvas as tuas vestes, e
nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
Unidade:
Ed 6.20 ... os sacerdotes e levitas se tinham
purificado como se fossem um só homem ..
Ne 8.1 ... todo o povo se ajuntou como um só
homem ..
Sl 133.1 como é bom e agradável viverem
unidos os irmãos ...
Am 3.3 ... andarão dois juntos se não houver
acordo entre eles ? ...
Usura:
Ez 22.12 ... aceitam suborno .. usura .. lucros ..
extorquindo .. exploraste o próximo ..de mim te
esqueceste diz o Senhor ..
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-VVaidade:
Sl 39.6 ...passa o homem como uma sombra;
em vão se inquieta: amontoa tesouros e não
sabe quem os
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
Verdade:
Jo 17.17 Santifica-os na verdade. A tua Palavra
é a verdade
Vida:
Pv 4.24 ... sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem
as fontes da vida ...
1 Jo 5.13 estas coisas vos escrevi a fim de
saberdes que tendes vida eterna
Vingança:
Lv 19.18 Não te vingarás nem guardarás ira
contra os filhos do teu povo; mas amarás o teu
próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Dt 32.35 A mim pertence a vingança e a
retribuição.
Dt 32.41 ... tomarei vingança contra os meus
adversários.
Pv 20.22 Não digas: vingar-me-ei do mal;
espera pelo Senhor e ele te livrará.
Virgindade:
Nm 31.18 Mas todas as meninas, que não
conheceram homem, deitando-se com ele,
deixai-as viver para vós.
Dt 22.20,21 Se .. esta acusação for
confirmada, não se achando na moça os sinais
da virgindade, levarão a moça à porta da casa
de seu pai, e os homens da sua cidade a
apedrejarão até que morra; porque fez loucura
em Israel, prostiruindo-se na casa de seu pai.
Assim exterminarás o mal do meio de ti.
Dt 22.28,29 Se um homem achar uma moça
virgem não desposada e, pegando nela, deitarse com ela, e forem apanhados,o homem que
se deitou com a moça dará ao pai dela
cinqüenta siclos de prata, e porquanto a
humilhou, ela ficará sendo sua mulher; não a
poderá repudiar por todos os seus dias
Et 2.2 tragam moças para o rei .. virgens e de
boa aparência ..
Is 7.14 ... eis que a virgem conceberá e dará à
luz um filho, e lhe chamará Emanuel ...
Vitória:
Pv 21.31 ... o cavalo prepara-se para o dia da
batalha, mas a vitória vem do Senhor ...
Voto:
Ec 4.5 ... é melhor que não votes do que votes
e não cumpra ...
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-ZZoofilia:
Ex 22.19 Quem tiver coito com animal será
morto.
Lv 18.23 Não te deitarás com animal...nem a
mulher se porá perante animal.
Lv 20.15,16 15 Se um homem se ajuntar com
um animal, certamente será morto; também
matareis o animal. Se uma mulher se chegar a
algum animal, para ajuntar-se com ele, matarás
a mulher e bem assim o animal; certamente
serão mortos; o seu sangue será sobre eles:
Dt 27.21 Maldito todo o homem que se deitar
com animal...
Zaqueu:
Mt 19.1-10
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Vocabulário
Admoestar: repreender com brandura;
Alaúde: 1. Antigo instrumento de cordas dedilháveis,
de origem oriental, com a caixa de ressonância
sensivelmente abaulada, sem costilhas e em forma de
meia pêra, e com a pá do cravelhame inclinada,
formando ângulo quase reto com o braço longo.
Altercar: 1. Discutir com ardor; provocar polêmicas 2.
Disputar calorosamente; debater, argumentar 3.
Defender em polêmica
Arguidas: reprovadas;
Áspide: pequena cobra venenosa semelhante à víbora;
Balaústre: pequena coluna que, com outras, sustenta o
corrimão ou peitoril de uma escada. 2. Pequena coluna
que orna o espaldar de uma cadeira.
Basilisco: réptil de 6 patas capaz de matar pelo bafo;
Bato: medida para líquidos = 37 L.
Berilo: pedra semipreciosa transparente cuja a cor
pode ser azul, amarela ou branca.
Betesda: casa de misericórdia, graça
Borracheiras: bebedícia, comportamento de bêbado.
Braça: 4 côvados = 1,80 m.
Brandiu: Verbete: brandir Erguer (a arma) antes da
arremetida ou disparo;
Broquel: Escudo antigo, redondo e pequeno;
Brunida: reluzente, brilhante;
Caminho de um sábado: aproximadamente 1.080 m.
Cana: 3 m.
Canzil: cada um dos paus da canga; cangalho; onde o
bei mete a cabeça;
Carmesim: 1. Matéria corante, de um vermelho muito
vivo, ligeiramente arroxeado, extraída, originariamente,
da cochonilha-do-carmim.
Cavacos: 1. Estilha ou lasca de madeira;
Centurião: comandante de 100 oficiais;
Cerviz: 1. A parte posterior do pescoço; cachaço.
Cetil : 1/6 do denário.
Cevado: 1. Que se cevou; engordado, nutrido. 2. Farto,
cheio. 3. Porco que se cevou. 4. Fig. Homem muito
gordo.
Concupisciência: desejo intenso de bens ou gozos
materiais; apetite sexual.
Cordato: prudente, sensato;
Coro: 10 batos.
Côvado: medida do cotovelo às pontas dos dedos:
aproximadamente 45 cm. No livro de Ez o côvado é de
aproximadamente 52 cm.
Denário ou dinheiro: representava o salário de um dia
de trabalho = 4 g de prata.
Diligente: o que não é negligente, mas perseverante;
Doxologia: palavras que dão glória;
Efa: medida para secos = 37 L.
Eira: área de terra batida onde se malha cereais;
Enfatuado: cheio de si, orgulhoso, vaidoso;
Esmorrecido: Edom=Esaú (Gn 25.30)
Espádua: 1. Omoplata com a carne que a reveste;
ombro, espalda.
Espevitadeira: Tesoura para espevitar pavios.
Estádio: 400 côvados = 180 m.
Estirpe: linhagem; raça; ascendência;
Estofo: tecido lavrado de lã, seda, algodão, etc usado
na decoração
Falda : sopé, aba (de um monte);
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Fressura: conjunto das vísceras mais grossas como
pulmão, fígado, coração, etc;
Frívolo: sem importância;
Gera: ½ do siclo.
Ginete: 1. Cavalo de boa raça, fino e bem adestrado 2.
Sela dos vaqueiros do sertão. 3. Aquele que é bom
cavaleiro, que monta bem e firme.
Gômer: medida para secos = 1/10 do efa = 1,76L.
Gusano: molúsco vermíforme com dentes;
Him:-medida para líquidos = 1/6 do bato.
Humildade: pensar de mim não em demasia, nem
menos do que sou, mas como convém;
Ilharga: s. f. Anat. Cada uma das duas partes laterais
entre as falsas costelas e os ossos do quadril. 2.
Tábuas que formam os lados das caixas.
Jactância: vaidade, ostentação, gabo, orgulho,
arrogância, altivez.
Jaspe: quartzo opaco de cores diversas sendo a
vermelha a mais comum.
Leviano: precipitado, imprudente;
Libação: Entre os pagãos, ritual religioso que consistia
em derramar um líquido de origem orgânica (vinho,
óleo, leite, etc.) como oferenda a qualquer divindade.
Limiar: soleira da porta, entrada;
Loquacidade: tagarelice;
Lume: luz, clarão, brilho.
Luxúria: incontinência, lascívia; sensualidade,
libertinagem.
Mavioso: 1. Afável, afetuoso, terno 2. Piedoso,
compassivo 3. Brando, suave, doce, harmonioso
Medas: Montão de molhos de trigo;
Meneio: Ato ou efeito de menear(-se); balanço,
oscilação, meneamento
Miríade: número de dez mil. Quantidade grande e
indeterminada;
Mirra: resina usada para ferfumes, incenso e unguento;
Mosto: sumo de uvas antes de terminada a
fermentação.
Ômer: 176,2L.
Ônix: mármore com camada policrômicas
Outeiro: colina;
Palmo: medida do polegar ao dedo mínimo:
aproximadamente 22,5 cm . No livro de Ez é
aproximadamente 26 cm.
Palrar: falar palavras vazias;
Pândega: festa de comes e bebes realizada com muito
barulho e geralmente por vagabundos.
Pavês: 1. Escudo grande. 2. Ant. Constr. Nav. Proteção
contra os tiros do inimigo, feita nas bordas das
embarcações, com tábuas e outros materiais.
Pederneira: s. f. Pedra muito dura que, ferida pelo fuzil,
produz fogo; pedra-de-fogo.
Pérfido: o que mente a fé jurada; falso e traiçoeiro;
Pórtico: 1. Arquit. Átrio amplo, com o teto sustentado
por colunas ou pilares.
Púrpura: 1 corante vermelho-escura tirante a violeta,
que se extrai da púrpura , e largamente utilizada pelos
antigos para tingir tecidos; 2. A cor da púrpura.3. A cor
vermelha. 4 Antigo tecido purpurino, símbolo de riqueza
ou de alta dignidade social: manto de púrpura. 5.
Vestuário de reis.6. Dignidade real; o trono.7. Restolho:
parte inferior das gramíneas que fica enterrada após a
ceifa;
Redil: curral; aprisco;
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Remissa: descuidada, negligente, desleixada,
Seixo: pedra branca e dura;
Sertã: Frigideira larga e rasa.
Siclo: unidade básica = 11,4g de prata = 4 dracmas.
Talares: veste que desce até os pés.
Talento: 34kg = 6.000 dracmas = 12600g de prata.
Tinha: infecções cutâneas superficiais fúngicas;
Vanglória: vazio de glória e orgulho próprio. Gabar-se
sem motivo;
Vestíbulo: espaço entre a área e a porta de um
edifício; Porta principal;
Vilipendiado: desprezado, considerado vil;
Virtude: boa qualidade moral, força moral, valor.
Zimbro: 1. Planta , cujos frutos se utilizam na
preparação do gim ou da genebra e na aromatização
de conservas ou carnes defumadas; junípero. 2. V.
garoa
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