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                   Outras passagens 2 
 

1. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o Reino dos céus! Bem-

aventurados os que choram, porque serão consolados! Bem-aventurados os mansos, porque 

possuirão a terra! Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados! 

Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia! Bem-aventurados os puros 

de coração, porque verão Deus! Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de 

Deus! Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos 

céus! Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem 

falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a 

vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mt5,3. 
 

2. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e 

desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também 

adultério. Mateus 19, 9. 
 

3. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. 

João8,43. 
 

4. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida: aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em 

mim jamais terá sede. João 6, 35. 
 

5. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma 

vala. Mateus 15, 14. 
 

6. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já 

ninguém pode trabalhar. João 9, 4. 
 

7. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: 

Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. João 2, 3. 
 

8. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho escrito em João 2, 7 - 12. 
 

9. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão, que eu 

hei de dar, é a minha carne para a salvação do mundo. João 6, 51. 
 

10. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe 

perguntou pela terceira vez: Amas-me?, e respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. 

Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. João 21, 17. (Apascenta=levar ao pastor) 
 

11. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente; se te ouvir, terás ganho 

teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se 

resolva pela decisão de duas ou três testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à Igreja. E se recusar 

ouvir também a Igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo: tudo 

o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também 

desligado no céu. Mateus 18, 15. 
 

12. E disse-vos agora estas coisas, antes que aconteçam, para que creiais quando acontecerem.Jo14,29. 
 

13. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Mt 11, 25. 
 

14. Oração do pai nosso, ...perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos 

ofenderam... Mateus 6, 12.(costuma - se orar errado). 
 

15. Respondeu ele: Nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente 

aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos 

tornados tais pelas mãos dos homens e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do 

Reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. (Eunuco=Estéril). Mateus 19, 11. 

 



 Outras passagens 2                                                                Pg. 41 

 

16. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro: é difícil para um rico entrar no 

Reino dos céus! Eu vos repito: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do 

que um rico entrar no Reino de Deus. A estas palavras seus discípulos, pasmados, perguntaram: 

Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isto é impossível, mas a 

Deus tudo é possível. Mateus 19, 23. 
 

17. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola(cama de lona). Jesus, vendo a fé 

daquela gente, disse ao paralítico: "Meu filho, coragem! Teus pecados te são perdoados. Mateus9,2. 
 

18. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não 

permanecer na videira. Assim também vós: não podeis tampouco dar fruto, se não 

permanecerdes em mim. Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, 

esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 4. 
 

19. Disse-lhe Jesus: Creste, porque me viste. Felizes aqueles que crêem sem ter visto! João 20, 29. 
 

20. Respondeu Jesus: O meu Reino não é deste mundo. Se o meu Reino fosse deste mundo, os meus 

súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu Reino 

não é deste mundo. João 18, 36. 
 

21. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante 

de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. (Jesus disse aos discípulos) 
 

22. Eu vos digo: no dia do juízo os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. 

Mateus 12, 36. 
 

23. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, 

mas sim do Pai que me enviou. João 14, 24. 
 

24. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o 

enviou é digno de fé e nele não há impostura(ação de enganar) alguma. João 7, 18. 
 

25. Em verdade, em verdade vos digo: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará 

ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. João 14, 12. 
 

26. O maior dentre vós será vosso servo. Mateus 23, 11. 
 

27. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo; tanto entrará como sairá e encontrará 

pastagem. João 10, 9. 
 

28. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, 

tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas aquele 

que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá a um homem ganhar 

o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida?... 

Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a 

cada um segundo suas obras. Mateus 16, 24. 
 

29. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo; aquele que me segue não andará em trevas, mas 

terá a luz da vida. João 8, 12. 
 

30. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. 
 

31. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. 

João 3, 17. 
 

32. Jesus disse: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. 
 

33. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Mateus 19, 30. 
 

34. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue; a palavra que anunciei 

julgá-lo-á no último dia. João 12, 48. 
 

35. Procederão deste modo porque não conheceram o Pai, nem a mim. João 16, 3. 
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