Julgamento e Outras passagens
Julgamento
1. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados! Mateus 5, 6.
2. E, quando ele(Paráclito=espírito santo) vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da
justiça e do juízo. João 16, 8.
3. Ora, este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz,
pois as suas obras eram más. João 3, 19.
4. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são; já não peques, para não te
acontecer coisa pior. João 5, 14.
5. E estes irão para o castigo eterno, e os justos, para a vida eterna.Mt25,46.(Parábola dos talentos).
6. ...os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal
ressuscitarão para serem condenados. João 5, 29.
7. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível
perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja atirado na geena.(geena=inferno)
Mateus 5, 30.
8. Não julgueis, e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós
julgados e, com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Por que olhas
a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu
irmão: Deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a
trave de teu olho e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Mateus 7, 1.
9. ...o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me
enviou. João 5, 30.
10. Vós julgais segundo a aparência; eu não julgo ninguém. E, se julgo, o meu julgamento é
conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. João 8, 15.
11. Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. João 7, 24.
12. Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas em
acréscimo. Mateus 6, 33.
13. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12.
------------------------------------------------------------------------------------------------14. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que
é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as
suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada
subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12.
15. 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.
16. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o
cortará; e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. João 15, 1.
17. Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai celeste não plantou será arrancada pela raiz.Mateus15,13.
18. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo,
todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai, que
o enviou. João 5, 22.
19. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me
vereis; ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está
julgado e condenado. João 16, 10.
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Outras passagens
1. Se compreendêsseis o sentido destas palavras: Quero a misericórdia e não o sacrifício... não
condenaríeis os inocentes. Mateus 12, 7.
2. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto, mau; porque é pelo
fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras(cobras), maus como sois, como podeis dizer coisas
boas? Porque a boca fala do que lhe transborda do coração. Mateus 12, 33.
3. Não vos aflijais, nem digais: Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? São os
pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai celeste sabe que necessitais de tudo isso.
Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas em
acréscimo. Mateus 6, 31.
4. 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. Mateus 19, 29.
5. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará
prestar culto a Deus. João 16, 2.
6. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o
monte. João 6, 15.
7. O vento sopra onde quer; ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim
acontece com aquele que nasceu do Espírito. João 3, 8.
8. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram; antes, fizeram com ele quanto quiseram.
Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Mateus 17, 12.
9. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as
calquem com os seus pés, e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Mateus 7, 6.
10. Jesus disse-lhes: Guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 6.
11. Jesus, no entanto, lhe disse: Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada,
pela espada morrerão. Mateus 26, 52.
12. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível
perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena(inferno). Mt 5, 29.
13. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mau, porém, tira coisas más de seu mau
tesouro. Mateus 12, 35.
14. 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.
15. Trabalhai, não pela comida que perece(acaba), mas pela que dura até a vida eterna, que o
Filho do Homem vos dará. Pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. João 6, 27.
16. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que
precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em
que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e
os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo:
um será tomado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no mesmo moinho: uma será
tomada a outra será deixada. Mateus 24, 37.
17. Todo aquele que der ainda que seja somente um copo de água fresca a um destes pequeninos,
porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo: não perderá sua recompensa. Mateus 10, 42.
18. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas; e disse-lhe:
Jamais nasça fruto de ti! E imediatamente a figueira secou. Mateus 21, 19.
19. 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. Mateus 6, 21.
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