Palavras de Jesus
Sou guitarrista, fazia MotoCross e tenho muitos outros talentos
Jesus replicou-lhe: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer de novo não
poderá ver o Reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: Como pode um homem
renascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela
segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem não renascer
da água e do Espírito não poderá entrar no Reino de Deus. João 3, 3.
Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum.
Mt17,20. Quem crê em mim, como diz a Escritura: Do seu interior manarão rios de
água viva.João7,38. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao
fogo. Mateus 7, 19. Penitência. Mateus 4, 17.
Em seguida, propôs-lhes outra parábola: O Reino dos céus é comparado a um grão de
mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as
sementes, mas, quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de
sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Mateus 13, 31.
O Reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas.
Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Mt 13, 45.
O Reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de
toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e
separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim
do mundo: os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha,
onde haverá choro e ranger de dentes. Mt 13, 47.
E estes irão para o castigo eterno, e os justos, para a vida eterna. Mateus 25, 46.
...os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que
praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. João 5, 29.
Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os
profetas. Mateus 7, 12.
Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e
de todo teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante
a este, é: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se
resumem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37.
Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos
serão dadas em acréscimo. Mateus 6, 33.
Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no Reino dos céus. Mt 18, 4.
Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Mateus 4, 4.

Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem
à perdição e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e
apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram. Mateus 7, 13.
Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual
não há falsidade. João 1, 47.
Quem não está comigo está contra mim; e quem não ajunta comigo,espalha.Mt12,30.
Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom.Mt19,17.
Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 38.
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.
Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás! Tu és para mim um
escândalo; teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens! Mateus 16, 23.
Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles.
Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Mateus 6, 1.
Ai de vós, que estais fartos, porque vireis a ter fome! Ai de vós, que agora rides,
porque gemereis e chorareis! Lc 6, 25.
...e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas; ali haverá choro e ranger de
dentes. Mateus 24, 51.
Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É
para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da
verdade ouve a minha voz. João 18, 37.
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.
Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes.
João13,17.
Ai de vós, escribas(escribas=doutores da lei) e fariseus hipócritas! Vós fechais aos
homens o Reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que
querem entrar. Mateus 23, 13.
E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo: os publicanos(homens de negócios) e as
meretrizes (prostitutas) vos precedem(vem antes) no Reino de Deus! João veio a vós
no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos(homens de negócios), porém,
e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem fostes tocados de arrependimento
para crerdes nele. Mateus 21, 31.
Quem quiser tirar xerox e passar para frente pode.
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