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Outras passagens para discípulos 
 

Jesus disse-lhes: Guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus(manipuladores fanáticos da 

lei) e dos saduceus(faziam manutenção nas casas de orações). Eles pensavam: É que não trouxemos 

pão... Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: Homens de pouca fé! Por que julgais que 

vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos cinco pães e dos cinco 

mil homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos sete pães para os quatro mil homens e de 

quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos 

disse: Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que 

se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina(crenças da fé cristã) dos fariseus e dos 

saduceus. Mateus 16, 6. 

 

Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem 

(esmaguem) com os seus pés, e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Mateus 7, 6. 

 

Jesus, no entanto, lhe disse: Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela 

espada morrerão. Mateus 26, 52. 

 

Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus! Mateus 5, 9. 

 

Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples 

como as pombas. Mateus 10, 16. 

Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti: é melhor para ti 

entrares na vida coxo ou manco que, tendo dois pés e duas mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu 

olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti: é melhor para ti entrares na vida cego de um 

olho que seres jogado com teus dois olhos no fogo da geena(inferno). Mateus 18, 8. 

Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Mateus 6, 17. 

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(ter grande alegria), porque será grande a 

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

o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão 

para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma 

cidade situada sobre uma montanha nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas 

sim para colocá-la sobre o candeeiro(destina a iluminar), a fim de que brilhe a todos os que estão em 

casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 

glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 10. 

 

Em verdade, em verdade vos digo: haveis de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E haveis 

de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para 

dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas, depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, 

por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós: sem dúvida, 

agora estais tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará e ninguém vos 

tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade, em verdade 

vos digo: o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu 

nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. João 16, 20. 

 

Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou 

do mundo. João 17, 14. 
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Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fôsseis do mundo, o mundo 

vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por 

isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: O servo não é maior do que o seu 

senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de 

guardar também a vossa. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado; mas agora não 

há desculpa para o seu pecado.  Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não 

conhecem aquele que me enviou. João 15, 18. 

 

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. 

 

Aquele que me enviou está comigo; ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu 

agrado. João 8, 29. 

 

Disse-lhes Jesus: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. 

João4,34. 

 

Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu 

venci o mundo. João 16, 33. 

 

Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma; temei antes aquele que pode 

precipitar a alma e o corpo na geena(geena=inferno). Mateus 10, 28. 

 

Jesus disse: Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã: o dia de amanhã terá as suas preocupações 

próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Mateus 6, 34. 

 

Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me 

ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, 

sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto 

no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja 

completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. João 15, 8. 

 

Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma 

coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; só então 

vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho 

com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro(conselheiro) e 

sejas posto em prisão. Mateus 5, 23. 

 

Em verdade, em verdade vos digo: o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do 

que aquele que o enviou. João 13, 16. 
 

Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. João 16, 12. 

 

Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. 

 

E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja; as portas do inferno não 

prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino dos céus: tudo o que ligares na terra será 

ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 18. 

 

Jesus disse: Porque eis que se pode dizer com toda verdade: Um é o que semeia outro é o que ceifa. 

João 4, 37. 
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Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro: no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem 

estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, estareis sentados em doze tronos 

para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, 

mãe, mulher, filhos, terras ou casa receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros 

serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Matteus 19, 28. 

Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, caído na terra, não morrer, fica só; se morrer, 

produz muito fruto. João 12, 24. 

 

E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Mateus 20, 27. 

 

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, 27. 

 

Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de 

meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio 

deles. Mateus 18, 19.  

 

E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 

Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vo-lo farei. João 14, 13. 

 

Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? 

Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta(levar ao pastor) os 

meus cordeiros(filhotes de carneiro). Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? 

Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordeiros. 

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. Em verdade, em verdade te digo: quando eras mais 

moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te 

cingirá(reprimir) e te levará para onde não queres. João 21, 15. 

 

Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. João 15, 13.  

 

Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono 

glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor 

separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o 

Rei dirá aos que estão à direita: - Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do Reino que vos está 

preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de 

beber; era peregrino(mendigo de estrada) e me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; 

estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: - Senhor, quando foi que te vimos com 

fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te 

acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? 

Responderá o Rei: - Em verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes isto a um destes meus 

irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da sua 

esquerda e lhes dirá: - Retirai-vos de mim, malditos! Ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos 

seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer; tive sede e não me destes de beber; era 

peregrino e não me acolhestes; nu e não me vestistes; enfermo e na prisão e não me visitastes. Também 

estes lhe perguntarão: - Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, 

ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: - Em verdade eu vos declaro: todas as vezes 

que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes 

irão para o castigo eterno, e os justos, para a vida eterna. Mateus 25, 31. 
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