
D O M Í N I O  D A S
E S C R I T U R A S

D O M Í N I O  D A S
E S C R I T U R A S

D O M Í N I O  D A S
E S C R I T U R A S

D O M Í N I O  D A S
E S C R I T U R A S

D O M Í N I O  D A S
E S C R I T U R A S

D O M Í N I O  D A S
E S C R I T U R A S

D O M Í N I O  D A S
E S C R I T U R A S

D O M Í N I O  D A S
E S C R I T U R A S

D O M Í N I O  D A S
E S C R I T U R A S

Moisés 1:39
Esta é a obra e a glória de Deus.

Contexto
Quando estava em uma montanha suma-
mente alta, Deus falou face a face com 
Moisés e explicou Seus propósitos para a 
humanidade.

Doutrina ou Princípio
O plano do Pai Celestial nos proporciona 
uma maneira de viver para sempre e nos 
tornarmos como Ele.

Aplicação
Como você pode ajudar a Deus em Sua 
obra? Como você pode ajudar as pessoas 
a buscar a vida eterna?

Moisés 7:18
Sião — unos de coração e vontade, em 
retidão.

Contexto
Enoque ensinou o evangelho e estabele-
ceu uma cidade de retidão durante uma 
época de grande iniquidade.

Doutrina ou Princípio
O povo de Deus é unido, vive retamente e 
cuida do próximo.

Aplicação
O que você pode fazer para edificar a 
união, promover a retidão e auxiliar àque-
les que estão necessitados em sua família, 
ala ou seu ramo?

Abraão 3:22–23
Abraão foi escolhido antes de nascer.

Contexto
Deus ensinou a Abraão sobre os espíritos 
pré- mortais.

Doutrina ou Princípio
Vivemos com Deus antes de nascermos e 
Ele escolheu seus filhos grandes e nobres 
para se tornarem governantes e líderes 
na Terra.

Aplicação
Como a verdade de que Deus conhece 
você desde antes de seu nascimento o 
inspira a segui- Lo na mortalidade?

Gênesis 1:26–27
Deus criou o homem a Sua própria 
imagem.

Contexto
O relato da Criação descreve como Adão 
e Eva foram colocados na Terra.

Doutrina ou Princípio
Homens e mulheres foram criados à ima-
gem de Deus e receberam domínio sobre 
todos os animais e criaturas da Terra.

Aplicação
Você é um filho de Deus, feito à imagem 
Dele. Quando orar ao Pai Celestial, 
lembre- se de que Ele é um Pai de amor.

Gênesis 2:24
Maridos e mulheres devem ser um.

Contexto
Após a criação de Eva, Deus ensinou a 
Adão e Eva que deveria haver união em 
seu casamento.

Doutrina ou Princípio
O casamento entre homem e mulher foi 
ordenado por Deus.

Aplicação
O que você vai fazer hoje a fim de 
preparar- se para seu casamento no 
futuro? Que padrões você vai seguir para 
honrar a união com seu futuro cônjuge?

Gênesis 39:9
José resistiu a tentação.

Contexto
José foi tentado várias vezes pela mulher 
de Potifar a cometer adultério.

Doutrina ou Princípio
A imoralidade sexual é um pecado contra 
Deus.

Aplicação
Identifique padrões específicos no livreto 
Para o Vigor da Juventude que podem 
ajudá- lo a permanecer moralmente puro.

Êxodo 19:5–6
Vós sereis um povo santo.

Contexto
No Monte Sinai, o Senhor convidou os 
filhos de Israel a se tornarem o povo do 
convênio.

Doutrina ou Princípio
Se obedecermos à voz do Senhor e guar-
darmos Seus convênios nos tornaremos 
Seu povo santo.

Aplicação
O que vai fazer para guardar melhor os 
convênios que fez com o Senhor?

Êxodo 20:3–17
Os Dez Mandamentos.

Contexto
Perto do Monte Sinai, o Senhor deu aos 
filhos de Israel mandamentos por inter-
médio de Seu servo, Moisés.

Doutrina ou Princípio
Quando guardamos os Dez Mandamen-
tos, vivemos em harmonia com Deus e 
com os homens.

Aplicação
Analise cada um dos dez mandamen-
tos e pondere sobre como você os está 
seguindo. Comprometa- se a obedecê- los 
mais plenamente.

Josué 24:15
Escolher servir ao Senhor.

Contexto
Josué ensinou aos filhos de Israel o que o 
Senhor havia feito a fim de preservá- los. 
Ele os encorajou a servir ao Senhor.

Doutrina ou Princípio
Podemos escolher se serviremos e segui-
remos ao Senhor ou não.

Aplicação
Que atitudes você tem que demonstram 
sua escolha de servir ao Senhor?

I Samuel 16:7
O Senhor olha para o coração.

Contexto
Samuel presumiu que Eliabe, o filho mais 
velho de Jessé, era o escolhido do Senhor 
para ser o novo rei por causa de sua 
aparência física.

Doutrina ou Princípio
Deus nos julga por nossos pensamentos e 
desejos, e não por nossa aparência.

Aplicação
Em vez de se concentrar na aparência, 
ore para ver a si mesmo e as pessoas da 
maneira que Deus os vê.
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9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?
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26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.
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minha glória: Levar a efeito a
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8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
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sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
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e entre todas essas havia muitas das
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que eram espíritos e viu que eles eram
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deles; foste escolhido antes de
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havia pobres entre eles.
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minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.
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8 Não se aparte da tua boca o livro
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para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.
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4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.
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18 Não te vingarás nem guardarás ira
contra os filhos do teu povo; mas
amarás o teu próximo como a ti
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mas o seu servidor, o jovem Josué,
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baixo na terra, nem nas águas debaixo
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7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
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12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 
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carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.
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16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.
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8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
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9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
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Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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Salmos 24:3–4
Mãos limpas, coração puro.

Contexto
Em um salmo (canção) de louvor ao 
Senhor, o salmista perguntou quem seria 
digno de estar em lugares santos como os 
templos.

Doutrina ou Princípio
Se nos arrependermos e vivermos uma 
vida pura, seremos dignos de receber as 
ordenanças do templo e entrar no reino 
celestial.

Aplicação
O que você pode fazer para se tornar 
limpo e puro ao interagir com a mídia e 
a tecnologia? Se possível, faça planos de 
frequentar o templo regularmente.

Salmos 119:105
A palavra de Deus é uma lâmpada para 
meus pés.

Contexto
Em um salmo (canção) a respeito da lei 
de Deus, o salmista comparou a palavra 
de Deus a uma luz que nos guia pelo 
caminho da vida.

Doutrina ou Princípio
A palavra de Deus orienta nossa vida.

Aplicação
Procure respostas às suas perguntas e 
orientação para sua vida enquanto estuda 
as escrituras e as palavras dos profetas 
vivos.

Salmos 127:3
Os filhos são herança do Senhor.

Contexto
Um salmo (canção) sobre as bênçãos de 
Deus ensina que os filhos são um valioso 
presente Dele.

Doutrina ou Princípio
Os filhos devem ser valorizados como 
dádivas de Deus.

Aplicação
De que maneiras você está se preparando 
hoje para a sagrada responsabilidade de 
criar e cuidar de seus próprios filhos?

Provérbios 3:5–6
Confiar no Senhor.

Contexto
O livro de Provérbios contém princípios 
do evangelho, poemas e parábolas que 
incentivam uma vida de retidão.

Doutrina ou Princípio
Se colocarmos toda nossa confiança em 
Deus, Ele guiará nossa vida.

Aplicação
Como você pode confiar mais no Senhor 
e menos em seu próprio entendimento? 
À medida que aprende a intensificar sua 
confiança no Senhor, como sua vida terá 
mais orientação divina e propósito?

Isaías 1:18
Ainda que vossos pecados sejam como a 
escarlata.

Contexto
Por meio do Profeta Isaías, o Senhor 
encorajou Seus filhos a arrependerem- se e 
tornarem- se puros.

Doutrina ou Princípio
Quando nos arrependemos, o sangue 
de Jesus Cristo nos purifica de nossos 
pecados e podemos ser perdoados com-
pletamente.

Aplicação
Se você tiver algum pecado não resolvido, 
exerça sua fé para prosseguir no processo 
de arrependimento.

Isaías 5:20
Ai dos que ao mal chamam bem.

Contexto
Isaías advertiu os filhos de Israel sobre 
a tristeza e o sofrimento que cairia sobre 
eles por causa de suas iniquidades.

Doutrina ou Princípio
A infelicidade ocorre quando as pessoas 
tratam o mal como bem e chamam o bem 
de mal.

Aplicação
Quando você percebeu que a mídia ou 
outros meios de comunicação retrataram 
o mal como se fosse o bem e o bem como 
se fosse mal? Como pode evitar ser enga-
nado pelas falsas filosofias do mundo?

Isaías 29:13–14
Uma obra maravilhosa e um assombro.

Contexto
Isaías profetizou que o Senhor restauraria 
o evangelho nos últimos dias, após um 
período de apostasia.

Doutrina ou Princípio
A Restauração do evangelho é uma obra 
maravilhosa que corrige falsas doutrinas 
e contraria a sabedoria do mundo.

Aplicação
Como o evangelho restaurado o está 
ajudando a achegar- se ao Senhor?

Isaías 53:3–5
Jesus Cristo suportou nossas dores e 
sofreu por nossos pecados.

Contexto
Isaías profetizou sobre a vida e Expiação 
de Jesus Cristo aproximadamente 700 
anos antes de Seu nascimento.

Doutrina ou Princípio
Jesus Cristo sofreu por nossos pecados e 
dores; podemos ser perdoados e curados 
por meio da Expiação.

Aplicação
Quando você sentiu o poder de cura da 
Expiação? Escreva em seu diário ou relate 
a alguém seus sentimentos por Jesus 
Cristo e Sua Expiação.

Isaías 58:6–7
A lei do jejum.

Contexto
Após identificar como as pessoas estavam 
falhando em viver a lei do jejum, o Pro-
feta Isaías as ensinou sobre os verdadeiros 
propósitos e as bênçãos do jejum.

Doutrina ou Princípio
Jejuar ajuda a aliviar nosso fardo e o de 
outras pessoas e pode nos ajudar a cuidar 
dos necessitados.

Aplicação
Quando recebeu bênçãos por ter jejuado? 
Quando jejuar, planeje fazê- lo com um 
propósito específico.

Isaías 58:13–14
O sábado é o dia santificado do Senhor.

Contexto
O Profeta Isaías instruiu o povo a santi-
ficar o Dia do Senhor e ensinou sobre as 
bênçãos que advêm da observância desse 
dia santificado.

Doutrina ou Princípio
Se honrarmos a Deus e buscarmos fazer 
Sua vontade no dia santificado, prospe-
raremos.

Aplicação
Avalie sua observância do Dia do Senhor 
e determine se suas atividades neste dia 
honram a Deus. Esforce- se para melhor 
servir e honrar a Deus em Seu dia santo.



9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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Jeremias 1:4–5
Jeremias foi preordenado antes de nascer.

Contexto
Quando o Senhor chamou Jeremias para 
profetizar ao povo de Judá, Ele revelou 
que Jeremias havia sido ordenado profeta 
antes mesmo de nascer.

Doutrina ou Princípio
Deus nos conhecia antes de nascermos 
e nos preordenou para nossa missão 
terrena.

Aplicação
Examine sua bênção patriarcal para obter 
inspiração sobre seu propósito na Terra. 
Se você ainda não possui uma bênção 
patriarcal, prepare- se para recebê- la.

Ezequiel 37:15–17
A Bíblia e o Livro de Mórmon juntos são 
uma escritura.

Contexto
Ezequiel profetizou que, como parte 
da coligação de Israel nos últimos dias, 
a Bíblia e o Livro de Mórmon seriam 
unidos.

Doutrina ou Princípio
A Bíblia e o Livro de Mórmon se uniram 
para testificar de Jesus Cristo em nossos 
dias.

Aplicação
Ao estudar as escrituras, procure as ver-
dades que são fundamentadas tanto na 
Bíblia quanto no Livro de Mórmon.

Amós 3:7
Deus revela Seus segredos a Seus pro-
fetas.

Contexto
Enquanto o Profeta Amós advertia sobre 
os julgamentos do Senhor, ele testificou 
que Deus revela conhecimento a Seus 
profetas.

Doutrina ou Princípio
O Senhor revela Sua vontade por meio de 
profetas.

Aplicação
Como você soube que Deus fala através 
de profetas em nossos dias? Que conse-
lhos está recebendo dos profetas atuais?

Malaquias 3:8–10
Pagar o dízimo traz bênçãos.

Contexto
Por intermédio do Profeta Malaquias, o 
Senhor ensinou à desobediente Israel a 
retornar a Ele vivendo a lei do dízimo.

Doutrina ou Princípio
Ao pagarmos o dízimo e as ofertas, Deus 
promete que abrirá as janelas do céu e 
derramará Suas bênçãos sobre nós.

Aplicação
Quais bênçãos você recebeu como resul-
tado de obedecer à lei do dízimo?

Malaquias 4:5–6
Elias converterá os corações dos pais aos 
filhos.

Contexto
Malaquias profetizou que antes da 
Segunda Vinda de Jesus Cristo, o Profeta 
Elias restauraria a autoridade para reali-
zar as ordenanças pelos mortos.

Doutrina ou Princípio
Por Elias ter vindo e restaurado as chaves 
do sacerdócio, podemos realizar o traba-
lho de ordenanças por nossos parentes 
falecidos.

Aplicação
Aprenda como usar as ferramentas da 
história da família que a Igreja fornece. 
Prepare o nome de pelo menos um dos 
seus antepassados para as ordenanças do 
templo.



9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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9 Ninguém há maior do que eu nesta
casa, e nenhuma coisa me vedou,
senão a ti, porquanto tu és sua mulher;
como pois faria eu tamanha maldade,
e pecaria contra Deus?

Gênesis 39:9

26 E disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes
do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.

Gênesis 1:26–27

22 Ora, o Senhor mostrara a mim,
Abraão, as inteligências que foram
organizadas antes de o mundo existir;
e entre todas essas havia muitas das
nobres e grandes;

23 E Deus viu que essas almas eram
boas; e ele estava no meio delas e
disse: A estes farei meus governantes;
pois ele se encontrava entre aqueles
que eram espíritos e viu que eles eram
bons; e disse-me: Abraão, tu és um
deles; foste escolhido antes de
nasceres.

Abraão 3:22–23

18 E o Senhor chamou seu povo
SIÃO, porque eram unos de coração e
vontade e viviam em retidão; e não
havia pobres entre eles.

Moisés 7:18

39 Pois eis que esta é minha obra e
minha glória: Levar a efeito a
imortalidade e vida eterna do homem.

Moisés 1:39

8 Não se aparte da tua boca o livro
desta lei; antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está
escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem-sucedido.

Josué 1:8

3 Nem te aparentarás com elas; não
darás tuas filhas a seus filhos, e não
tomarás suas filhas para teus filhos; 

4 Pois fariam desviar teus filhos de
mim, para que servissem a outros
deuses; e a ira do SENHOR se
acenderia contra vós, e depressa vos
consumiria.

Deuteronômio 7:3–4

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.

Levítico 19:18

11  E falava o SENHOR a Moisés face
a face, como qualquer fala com o seu
amigo;  depois tornava-se ao arraial;
mas o seu servidor, o jovem Josué,
filho de Num, nunca se apartava do
meio da tenda.

Êxodo 33:11

3 Não terás outros deuses diante de
mim.

4 Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra.  

7 Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR
não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia do sábado, para o
santificar. 

12 Honra a teu pai e a tua mãe, para
que se prolonguem os teus dias na
terra que o SENHOR teu Deus te dá. 

13 Não matarás.
14 Não adulterarás. 
15 Não furtarás. 
16 Não dirás falso testemunho contra

o teu próximo.
17 Não cobiçarás.

Êxodo 20:3–17

5 Confia no SENHOR de todo o teu
coração, e não te estribes no teu
próprio entendimento.

6 Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.

Provérbios 3:5–6

3 Quem subirá ao monte do
SENHOR, ou quem estará no seu lugar
santo?

4 Aquele que é limpo de mãos e puro
de coração, que não entrega a sua alma
à vaidade, nem jura enganosamente.

Salmos 24:3–4

25 Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra.

26 E depois de consumida a minha
pele, contudo ainda em minha carne
verei a Deus,

Jó 19:25–26

7 Porém o SENHOR disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem
para a grandeza da sua estatura,
porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos
olhos, porém o SENHOR olha para o
coração.

I Samuel 16:7

15 Porém, se vos parece mal aos
vossos olhos servir ao SENHOR,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa
serviremos ao SENHOR.

Josué 24:15

16 Eis que mandarei muitos
pescadores, diz o SENHOR, os quais os
pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de
sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas.

Jeremias 16:16

8 Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos,
diz o SENHOR.

9 Porque assim como os céus são
mais altos do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos.

Isaías 55:8–9

3 Era desprezado, e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como
um de quem os homens escondiam o
rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.

4 Verdadeiramente ele tomou sobre
si as nossas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus,
e oprimido.

5 Mas ele foi ferido por causa das
nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.

Isaías 53:3–5

13 Porque o Senhor disse: Pois que
este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me
honra, mas o seu coração se afasta
para longe de mim e o seu temor para
comigo consiste só em mandamentos
de homens, em que foi instruído; 

14 Portanto eis que continuarei a
fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e
um assombro; porque a sabedoria dos
seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus prudentes se
esconderá.

Isaías 29:13–14

18 Vinde então, e argüi-me, diz o
SENHOR: ainda que os vossos pecados
sejam como a escarlata, eles se
tornarão brancos como a neve; ainda
que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca
lã.

Isaías 1:18

5 Eis que eu vos enviarei o profeta
Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR;

6 E ele converterá o coração dos pais
aos filhos, e o coração dos filhos a seus
pais; para que eu não venha, e fira a
terra com maldição.

Malaquias 4:5–6

8 Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em
que te roubamos?   Nos dízimos e nas
ofertas. 

9 Com maldição sois amaldiçoados,
porque a mim me roubais, sim, toda
esta nação. 

10 Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro, para que haja mantimento na
minha casa, e depois fazei prova de
mim nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre
vós uma bênção tal até que não haja
lugar suficiente para a recolherdes.

Malaquias 3:8–10

7 Certamente o Senhor DEUS não
fará coisa alguma, sem ter revelado o
seu segredo aos seus servos, os
profetas.

Amós 3:7

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus
do céu levantará um reino que não
será jamais destruído;  e este reino não
passará a outro povo; esmiuçará e
consumirá todos esses reinos, mas ele
mesmo subsistirá para sempre, 

45 Da maneira que viste que do
monte foi cortada uma pedra, sem
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o
que há de ser depois disto.   Certo é o
sonho, e fiel a sua interpretação.

Daniel 2:44–45

15 E outra vez veio a mim a palavra
do SENHOR, dizendo:

16 Tu, pois, ó filho do homem, toma
um pedaço de madeira, e escreve
nele: Por Judá e pelos filhos de Israel,
seus companheiros.  E toma outro
pedaço de madeira, e escreve nele:
Por José, vara de Efraim, e por toda a
casa de Israel, seus companheiros.

17  E ajunta um ao outro, para que se
unam, e se tornem uma só vara na tua
mão.

Ezequiel 37:15–17
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