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Outras passagens 4 

1. Respondeu Jesus: Se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada; meu Pai é quem 

me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus e, contudo, não o conheceis. Eu, porém, o 

conheço e, se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós.  João 8, 54. 

 

2. Mas o restante dos homens, que não foram mortos por esses três flagelos, não se arrependeu 

das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de 

bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se 

arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. Apocalipse 9, 20. 

 

3. Porque guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, 

que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra.Apocalipse3,10. 

 

4. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviaste. 

João17,25. 

 

5. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados: 

Levanta-te - disse ele ao paralítico -, toma a tua maca e volta para tua casa." Mateus 9, 6. 

 

6. Respondeu-lhes Jesus: Ainda por pouco tempo a luz estará em vosso meio. Andai enquanto 

tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam; e quem caminha nas trevas não sabe 

para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, e assim vos tornareis filhos da luz. Jesus 

disse essas coisas, retirou-se e ocultou-se longe deles. João 12, 35. 

 

7. Jesus acrescentou: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a 

pedra angular(a primeira pedra da construção e a mais importante); isto é obra do Senhor, e é 

admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o Reino de Deus, e será dado a 

um povo que produzirá os frutos dele. [Aquele que tropeçar nesta pedra, far-se-á em pedaços; e 

aquele sobre quem ela cair será esmagado.] Mateus21,42. 

 

8. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu 

és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Eu vo-lo digo, mas não credes. As obras 

que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque 

não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me 

seguem. Eu llhes dou a vida eterna; elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha 

mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém as pode arrebatar da mão de meu 

Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 24. 

 

9. Quem tiver ouvidos, ouça! Quem procura prender será preso. Quem matar pela espada, pela 

espada deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos! 

Apocalipse13,9. 

 

10. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. João 12, 23. 
 

11. Se alguém me quer servir, siga-me; e, onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se 

alguém me serve, meu Pai o honrará. João 12, 26. 

 

12. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as 

coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. 
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13. ...bradando em alta voz: Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a 

sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, 

debaixo da terra e no mar, e tudo que contêm, eu as ouvi clamar: Àquele que se assenta no 

trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, 12. 
 

14. Não se ouvirá mais em ti o ruído do moinho, não brilhará mais em ti a luz de lâmpada, não se 

ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa; porque teus mercadores eram senhores do 

mundo, e todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. Foi em ti que se encontrou o 

sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados(mortos 

em sacrifício à divindade) de na terra. Apocalipse 18, 22. 

 

15. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é 

possível, afasta de mim este cálice! Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu 

queres. Mateus 26, 39. 

 

16. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus 

pecados. Mateus 1, 21. 

 

17. ...porque isto é meu sangue, o sangue da Nova Aliança, derramado por muitos homens em 

remissão dos pecados. Mateus 26, 28. 

 

18. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por 

isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mateus 12, 27. 

 

19. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar 

a justiça. Mateus 12, 20. 

 

20. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar: 

eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de 

Deus, e todos aqueles que não tinham adorado a Fera ou sua imagem, que não tinham 

recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com 

Cristo por mil anos. Apocalipse 20, 4. 

 

21. Passados os dois dias, Jesus partiu para a Galiléia. (Ele mesmo havia declarado que um 

profeta não é honrado na sua pátria.) João 4, 43. 
 

22. Logo que Judas saiu, Jesus disse: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado 

nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em 

breve. João 13, 31. 

 

23. Vós perscrutais(investigar) as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem! 

São elas mesmas que dão testemunho de mim. João 5, 39. 
 

24. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não! Serás atirada até o inferno! Porque, se 

Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este 

dia. Mateus 11, 23. 

 

25. A multidão, admirada, dizia: Não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isto, os fariseus 

(manipuladores fanáticos da lei) responderam: É por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele 

os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: Todo reino dividido 

contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não 

pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, 

subsistirá o seu reino? Mateus 12, 23.      Visite o site: www.jesussacrificio.com.br 


