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Passagens mais importantes 

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. Mt 17, 20. 

Quem crê em mim, como diz a Escritura: Do seu interior manarão(fluirão) rios de água viva. 

João 7, 38. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mateus 7, 19. 

Penitência. Mateus 4, 17. 

Parábolas(comparações) 

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. Mateus 13, 45. 

Disse-lhes, por fim, esta outra parábola. O Reino dos céus é comparado ao fermento que uma 

mulher toma e mistura em três medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Mt 13, 33. 

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(lançarão) na fornalha, onde haverá choro e 

ranger de dentes. Mateus 13, 47.   

Passagens que me ajudaram no passado 

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.  

...e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas; ali haverá choro e ranger de dentes. 

Mateus 24, 51. 

Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. 

Mateus 7, 12. 
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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. 

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. Quando, pois, dás esmola, 

não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas(casas de orações) e 

nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo: já receberam sua 

recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a 

tua esmola se fará em segredo; e teu Pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Mateus 6, 1. 

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. 

...os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal 

ressuscitarão para serem condenados. João 5, 29.  

E estes irão para o castigo eterno, e os justos, para a vida eterna. Mateus 25, 46.  

...os preceitos(regras) mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. 

Mateus23,23.  

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.  

Jesus respondeu-lhes: É por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o 

repúdio(rejeição) das mulheres; mas no começo não foi assim. Mateus 19, 8. 

Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há 

falsidade. João 1, 47. 

Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais?, perguntou ele. Jesus respondeu: 

Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e 

tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 17. 

Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, sê curado. No mesmo instante, a lepra 

desapareceu. Mateus 8, 3.  

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. 

Ai de vós, que estais fartos, porque vireis a ter fome! Ai de vós, que agora rides, porque 

gemereis e chorareis! Lc 6, 25. 
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Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, 

recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Mateus 7, 7. 

Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no Reino dos céus. Mateus 18, 4. 

Quem não está comigo está contra mim; e quem não ajunta comigo, espalha. Mateus 12, 30. 

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. 

Em verdade vos digo: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: 

Transporta-te daqui para lá, e ela irá; e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. 

Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: Credes que eu posso fazer 

isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito 

segundo vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom 

severo: Vede que ninguém o saiba. Mateus 9, 28. 

...e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mateus 6, 13. 

Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o 

princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a 

mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. 

Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, 

tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. 

Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 38.  

Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. João 13, 17. 

Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem 

prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os 

ventos e investiram contra aquela casa; ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. 

Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem 

insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos 

e investiram contra aquela casa; ela caiu e grande foi a sua ruína. Mateus 7, 24.  

Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus, mas sim aquele que faz 

a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. 

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

simples como as pombas. Mateus 10, 16. 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados! Mateus 5, 6. 

...se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celeste também vos perdoará. Mas se 

não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mateus 6, 14. 

Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. João 7, 24. 

http://www.bibliacatolica.com.br/01/47/6.php
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Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Mateus 24, 11. 

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

 

Passagens mais recentes 

Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Mateus 19, 17. 

Quem ama a sua vida, perdê-la-á; mas quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a 

vida eterna. João 12, 25. 

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 exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado.Mateus23,12. 

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

lei) e dos saduceus(faziam manutenção nas casas de orações). Mateus 16, 6. 

 

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. 

Trabalhai, não pela comida que perece, 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. 

...aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas aquele que tiver sacrificado a sua vida 

por minha causa,recobrá-la-á. Mateus 16, 25. 

Ai de vós, escribas(escribas=doutores da lei) e fariseus(manipuladores fanáticos da lei) 

hipócritas! Vós fechais aos homens o Reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais 

que entrem os que querem entrar. Mateus23,13. 

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. 

Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. João 4, 24. 

Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a 

divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os inimigos do homem 

serão as pessoas de sua própria casa. Mateus 10, 34. 

Então Jesus lhes disse: Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do 

Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. João 6, 53. 

Vossos pais, no deserto, comeram o maná e morreram. João 6, 49.(Maná= fruta gostosa). 
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Ai do mundo por causa dos escândalos! Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa! 

Mateus 18, 7. 

Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas(casas de 

orações) e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo: já 

receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em 

segredo; e teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Mateus 6, 5. 

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, 14. 

Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Mt 11, 25. 

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. 

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

 

Aquele que ensinar os mandamentos em Mt 5, 19-48, será declarado o Reino dos céus.Mt5,19. 

Jesus disse: Desde a época de João Batista até o presente, o Reino dos céus é arrebatado(levado 

em entusiasmo) à força e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a 

palavra até João. Mateus11, 12. 

Tendes ouvido o que foi dito: Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais 

ao mau. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em 

justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar mil 

passos com ele, anda dois mil. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir 

emprestado. Mateus 5, 38.(Mandamento do sermão da montanha). 

Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o 

vosso coração, nem se atemorize! João 14, 27. 

                                      
Palavra verdadeira para mim 

 

Para mim o que é a palavra verdadeira é Mateus, João e Apocalipse da bíblia EDITORA AVE-

MARIA. Acho que estes 3 livros são os mais importantes. Jesus disse que ele é o único 

mestre.Mt23,10. Sobra o Evangelho(o que Jesus disse), Marcos e Lucas não eram apóstolos. O 

Apocalipse foi João do evangelho que escreveu. Jesus fala também que a palavra foi até João 

batista, e de João até Jesus não tinha a palavra.Mt11,13.(se não tinha a palavra naquela época, o 

velho testamento pode não ser a palavra hoje). 

Quem quiser tirar xerox e passar para frente pode.  Visite o site: jesussacrificio.com.br. 


