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Outras passagens 5 

1. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: Ouvireis com vossos ouvidos e 

não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se 

endureceu: taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e 

seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda; para que não se convertam e eu os sare. 

Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque vêem! Ditosos(felizes) os 

vossos ouvidos, porque ouvem! Mateus 13, 14. 
 

2. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou 

as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas, e disse-lhes: Está escrito: 

Minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela um covil(esconderijo) de ladrões! 

Mateus 21, 12. 
 

3. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vo-lo trago fora, para que saibais que não acho nele 

nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de 

púrpura. Pilatos disse: Eis o homem! Quando os pontífices(autoridades máxima na religião) e 

os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Falou-lhes Pilatos: Tomai-o vós e 

crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. João 19, 4. 
 

4. Então alguns escribas(doutores da lei) e fariseus(manipuladores fanáticos da lei) tomaram a 

palavra: Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhes Jesus: Esta geração 

adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do 

profeta Jonas: do mesmo modo que Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, 

assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os 

ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. 

Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do Sul se levantará com 

esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de 

Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Mateus 12, 38. 
 

5. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Mateus 18, 5. 
 

6. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei!... 

João7,19. 
 

7. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por 

meu Pai; ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e 

aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e 

eu vos aliviarei. Tomai meu jugo(autoridade) sobre vós e recebei minha doutrina(crenças da fé 

cristã), porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas almas. 

Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Mateus 11, 26. 
 

8. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu 

contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. [Porque o Filho do Homem veio 

salvar o que estava perdido.] Que vos parece? Um homem possui cem ovelhas: uma delas se 

desgarra. Não deixa ele as noventa e nove na montanha, para ir buscar aquela que se desgarrou? 

E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas noventa e nove que não se desgarraram. Assim é 

a vontade de vosso Pai celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Mateus 18, 10. 
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9. Como os fariseus(manipuladores fanáticos da lei) se agrupassem, Jesus interrogou-os: Que 

pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam: De Davi! Como então, prosseguiu 

Jesus, Davi, falando sob inspiração do Espírito, chama-o Senhor, dizendo: O Senhor disse a 

meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo(pequeno 

banco para os pés) dos teus pés? Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? 

Ninguém pôde responder-lhe nada. E, depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. 

Mateus 22, 41. 
 

10. Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. 

João 6, 47. 
 

11. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus 

amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz 

seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não 

fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais 

fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao 

Pai em meu nome, ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. 

João15,13. 
 

12. Jesus respondeu-lhes: Em verdade, em verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu, 

mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu; porque o pão de Deus é o pão que 

desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, 32. 
 

13. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi sete candelabros de ouro 

e, no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica 

até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como 

lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino 

incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão 

direita sete estrelas. De sua boca saía uma espada afiada, de dois gumes. O seu rosto se 

assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, caí como morto aos seus 

pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não temas! Eu sou o Primeiro e o 

Último, e o que vive. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos; 

tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas 

atuais como as futuras. Eis o simbolismo das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos 

sete candelabros de ouro: as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros, as 

sete igrejas. Apocalipse 1, 12. 
 

14. No outro lado do lago, na terra dos gadarenos, dois possessos de demônios saíram de um 

cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por 

ali. Mateus 8, 28. 
 

15. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da 

veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos; do 

contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o 

vinho novo em odres novos, e assim tanto um como outro se conservam. (odres=saco de 

líquido) Mateus 9, 16. 
 

16. Chegando à casa do chefe da sinagoga(casa de oração), viu Jesus os tocadores de flauta e uma 

multidão alvoroçada. Disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta; ela dorme. Eles, 

porém, zombavam dele. Mateus 9, 23.      Visite o site: www.jesussacrificio.com.br 


