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Outras passagens 3 

1. Assim preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. João 12, 43. 
 

2. Jesus disse: A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças 

que gritam aos seus companheiros: Tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e 

não chorais. Mateus 11, 16. 
 

3. Disse-lhes Jesus: Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o Reino dos céus 

é para aqueles que se lhes assemelham. Mateus 19, 14. 
 

4. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem 

pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou 

nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. João 9, 1. 
 

5. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser 

tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não 

para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Mateus 20, 26. 
 

6. Se alguém não permanecer em mim será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão de 

ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras 

permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 6. 
 

7. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação(separação, diferenciação): os 

que não vêem vejam, e os que vêem se tornem cegos. Alguns dos fariseus(manipuladores 

fanáticos da lei), que estavam com ele, ouviram-no e perguntaram-lhe: Também nós somos, 

acaso, cegos?... Respondeu-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis 

ver, e o vosso pecado subsiste. João 9, 39. 
 

8. Clamava em alta voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu 

julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Apocalipse 14, 7. 
 

9. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de 

Deus? João 5, 44. 
 

10. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? 

João 3, 12. 
 

11. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mau, porém, tira coisas más de seu mau 

tesouro. Mateus 12, 35. 
 

12. Respondeu-lhes Jesus: Não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: 

Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher; e os dois formarão uma só 

carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus 

uniu. Mateus 19, 4. 
 

13. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e se vós não as ouvis é porque não sois de Deus. 

João8,47. 
 

14. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. João 10, 26. 
 

15. Bem sei que sois a raça de Abraão; mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra 

em vós. João 8, 37. 
 

16. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Mateus 12, 37. 



                                                     Outras passagens 3             Pg. 81 

17. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim. 

João 14, 6. 
 

18. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo 

inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. João 21, 25. 
 

19. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é espírito. João 3, 6. 
 

20. Jesus respondeu: Não são doze as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a 

luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. João 11, 9. 
 

21. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Em verdade, em verdade vos digo: o Filho de si mesmo não 

pode fazer coisa alguma; ele só faz o que vê fazer o Pai; e tudo o que o Pai faz, o faz também 

semelhantemente o Filho. João 5, 19. 
 

22. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as 

suas obras. Apocalipse 22, 12. 
 

23. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os 

ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as 

traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, 

lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será 

iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que 

está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, 

porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis 

servir a Deus e à riqueza. Mateus 6, 19. 
 

24. Pai, quero que, onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha 

glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. João 17, 24. 
 

25. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que 

julga ter. Mateus 25, 29. 
 

26. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E, se lhe pedir um peixe, dar-

lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, 

quanto mais vosso Pai celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7, 9. 
 

27. E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: É só em sua pátria e em sua família 

que um profeta é menosprezado. E, por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos 

milagres. Mateus 13, 57. 
 

28. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à 

perfeição. Pois em verdade vos digo: passará o céu e a terra, antes que desapareça um jota, um 

traço da lei. Mateus 5, 17. 
 

29. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda! Mateus 11, 6. 
 

30. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele.João14,21. 
 

31. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. João 16, 1. 
 

32. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, 

como também eu não sou do mundo. João 17, 15. 
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