Passagens polêmicas
Jesus disse: 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.
Jesus disse: Desde a época de João Batista até o presente, o Reino dos céus é arrebatado à força e são os
violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Mateus 11, 12.
Jesus disse: 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.
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. Mateus 11, 25.
Jesus disse: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Mateus19,17.
...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.
Jesus disse: 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.
Jesus disse: Em verdade, em verdade vos digo: quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas
sobe por outra parte, é ladrão e salteador. João 10, 1. (salteador = ladrão).
Jesus disse: Quem não está comigo está contra mim; e quem não ajunta comigo, espalha. Mateus12,30.
Jesus disse: Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 38.
Jesus disse: 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.
Jesus disse: É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece,
mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. João 14, 17.
Jesus disse: Ai de vós, que estais fartos, porque vireis a ter fome! Ai de vós, que agora rides, porque
gemereis e chorareis! Lucas 6, 25.
Jesus disse: 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.
João Batista disse: ...Raça de víboras(cobras), quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois,
frutos de verdadeira penitência. Mateus 3, 7.
Mas o restante dos homens, que não foram mortos por esses três flagelos, não se arrependeu das obras
de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra
e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios,
seus malefícios, suas imundícies e furtos. Apocalipse 9, 20.
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Jesus disse: 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.
Jesus disse: 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. Mateus23,13.
Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes aos sepulcros caiados: por fora
parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão.
Assim também vós: por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estais cheios de
hipocrisia e de iniqüidade(perversidade). Mateus 23, 27.
Jesus disse: Ai de vós, escribas(escribas=doutores da lei) e fariseus hipócritas! Devorais as casas das
viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, sereis castigados com muito maior rigor.
Mateus23,14.
Jesus disse: Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir,
se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Mateus 24, 24.
Jesus disse: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Mateus 24, 11.
Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou: És o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe
Jesus. Mateus 27, 11.
Por cima de sua cabeça penduraram um escrito trazendo o motivo de sua crucificação: Este é Jesus, o
rei dos judeus. Mateus 27, 37.
Jesus disse: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem
dos judeus. João 4, 22.
...porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. João 12, 11.
Depois disso, Jesus percorria a Galiléia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam
tirar-lhe a vida. João 7, 1.
Jesus disse: 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. Mateus5,38.
(Mandamento do sermão da montanha).
Jesus disse: 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. Mateus13, 47.
Jesus disse: Então o Reino dos céus será semelhante a dez virgens, que saíram com suas lâmpadas ao
encontro do esposo. Cinco dentre elas eram tolas e cinco, prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas
não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as
lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um
clamor: Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas.
As tolas disseram às prudentes: Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As
prudentes responderam: Não temos o suficiente para nós e para vós; é preferível irdes aos vendedores, a
fim de o comprardes para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam
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preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram
também as outras e diziam: Senhor, senhor, abre-nos! Mas ele respondeu: Em verdade vos digo: não
vos conheço! Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Mateus 25, 1.
Jesus disse: 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 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.
Jesus disse: Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas 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.
Dirigindo-se, então, Jesus à multidão e aos seus discípulos,disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se
na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem
e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas
não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens,
por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos
banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser
chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor, e
vós sois todos irmãos. Mateus 23, 1.
Jesus disse: 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. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não
pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos
milagres? E, no entanto, eu lhes direi: Nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus!
Mateus7,21.
Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte.
João 6, 15.
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.
Jesus disse: Na ressurreição, os homens não terão mulheres nem as mulheres, maridos; mas serão
como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse: Eu
sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos
vivos. Mateus 22, 30.
Jesus disse: O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: É um comilão e beberrão, amigo dos
publicanos(homens de negócios) e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos.
Mateus11,19.
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.
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.
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Jesus disse: Jesus disse-lhes: Guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus.
Mateus 16, 6.
Jesus disse: Ide e aprendei o que significam estas palavras: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício.
Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Mateus 9, 13.
Jesus disse: Se compreendêsseis o sentido destas palavras: Quero a misericórdia e não o sacrifício...
não condenaríeis os inocentes. Mateus 12, 7.
Jesus disse: Em verdade vos declaro: se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas,
não entrareis no Reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no Reino
dos céus. Mateus 18, 3.
Jesus disse: 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.
Jesus disse: 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.
Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré,
rei dos judeus. João 19, 19.
Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas: Rei dos judeus, mas sim: Este
homem disse ser o rei dos judeus. João 19, 21.
E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros
discípulos; João 8, 31.
Muitos dos judeus, que tinham vindo a Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. João 11, 45.
Partiu então outro cavalo, vermelho. Ao que o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os
homens se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, 4.
E diziam às montanhas e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado
no trono e da ira do Cordeiro(Cordeiro=pessoa que abre o livro selado). Apocalipse 6, 16.
Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa
aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar
os que corromperam a terra. Apocalipse 11, 18.
...há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será
atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. Apocalipse 14, 10.
O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou(colheu frutos) a vinha da terra, e atirou os cachos no
grande lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, 19.
Ouvi, então, uma voz forte saindo do templo, que dizia aos sete Anjos: Ide, e derramai sobre a terra
as sete taças da ira de Deus. Apocalipse 16, 1.
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