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Porque, infelizmente, nós achamos que Deus quando nos chama, e
aceitamos Seu convite, tudo continuará igual, mas a grande verdade é
não temos a menor ideia da transformação que Ele irá promover em
nossas vidas.
Sou apenas um servo de Deus, que busca de forma incessante mostrar
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INTRODUÇÃO
A palavra Bíblia foi usada pela primeira vez por Crisóstomos, no século
IV. Ela deriva da palavra grega “biblos”, que significa “livros”.
Ela está dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo
Testamento.
Já a palavra “testamento”, que deriva do latim “testamentum”, na língua
grega significa “concerto ou pacto”.
Ela possui 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo
Testamento e teve cerca de 40 escritores.
Todos os seus escritores foram inspirados por Deus e, nela, existe
apenas um plano, o que comprova a existência de somente um autor.
Ela contém 23.328 versículos no Antigo Testamento e 7.950 versos no
Novo Testamento.
Todos os versículos possuem a sua importância, porém existe um que
vale a pena destacar.
É o contido no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna”.
A Bíblia é o livro mais completo que existe e é impossível alguém se
envolver com os seus estudos e não sofrer uma transformação em sua
vida.
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VERSÍCULOS BÍBLICOS PARA
FORTALECER A SUA FÉ
Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto
medo? Ainda não têm fé?". (Marcos: 4.40)
É muito complicado manter a fé nos momentos de dificuldade, mas esta
pequena palavra tem o significado de “confiança absoluta em Deus”, é
ter a crença de que, mesmos nestes momentos de muitos problemas,
Ele continua trabalhando a favor daqueles que creem e, por conta disso,
a esperança na Sua promessa permanecerá viva para sempre.
Ele respondeu: "Se vocês tiverem fé
do tamanho de uma semente de
mostarda, poderão dizer a esta
amoreira: ‘Arranque-se e plante-se no
mar’ e ela lhes obedecerá”. (Lucas:
17.6)
Todavia, àquele que não trabalha, mas confia no Deus que justifica o
ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. (Romanos: 4.5)
Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. (2 Coríntios: 5.7)
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de
vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie.
(Efésios: 2.8-9)
E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
(Marcos: 9.23)

Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele; certo é que
defenderei os meus caminhos diante dele. (Jó: 13.15)
Pois nada é impossível para Deus. (Lucas: 1.37)
Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é
ouvida mediante a palavra de Cristo. (Romanos: 10-17)
Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come
com fé e tudo o que não provém da fé é pecado. (Romanos: 14.23)
Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele.
(Hebreus: 10.38)
Se algum de vocês tem falta de sabedoria peça-a a Deus, que a todos
dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém,
com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do
mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá
coisa alguma do Senhor. (Tiago: 1.5-7)
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
(Hebreus: 11.6)
Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom
ânimo, filho; os seus pecados estão perdoados". (Mateus: 9.2)
Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna,
a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. (Tito:
1.2)
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VERSÍCULOS BÍBLICOS SOBRE O
PERDÃO
Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão; pois
nos rebelamos contra Ele. (Daniel: 9.9)
Jesus em Seu ministério, não se limitou a ensinar sobre o perdão, mas
o demonstrou em diversas ocasiões.
Perdoar não é fácil, pelo contrário, é extremamente difícil para qualquer
ser humano, porém é condição básica para se ter uma relação saudável
com Deus.
Sendo assim, relacionamos alguns
versículos bíblicos que tratam do
assunto, com vistas a estimular aos
nossos leitores a cumprir a vontade
de Jesus.
Tu és bondoso e perdoador Senhor, rico em graça para com todos os
que te invocam. (Salmos 86.5)
Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: "Senhor, quantas
vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até
sete vezes?" Jesus respondeu: "Eu lhe digo: não até sete, mas até
setenta vezes sete. (Mateus: 18.21-22)
“E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém,
perdoem-no, para que também o Pai celestial lhes perdoe os seus
pecados". Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no
céu não perdoará os seus pecados. (Marcos: 11.25-26)

Tomem cuidado. "Se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se ele se
arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete
vezes voltar a você e disser: ‘Estou arrependido’, perdoe-lhe". (Lucas:
17.3-4)
Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu
povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor.
(Levítico: 19.18)
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns
contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. (Colossenses:
3.13)
Se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os
nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. (1 João: 1.9)
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se
mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. (Efésios:
4.32)
"Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão
condenados. Perdoem e serão perdoados. (Lucas: 6.37)
"Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor
de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. (Isaías: 43.25)
Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o
Reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o
perdão dos pecados. (Colossenses: 1.13-14)
Mas contigo está o perdão para que sejas temido. (Salmos: 130.4)
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VERSÍCULOS BÍBLICOS PARA
COMBATER A ANSIEDADE
Quando a ansiedade me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio
a minha alma. (Salmos: 94.19)
Todos nós ficamos ansiosos quando paramos de olhar para Deus e
passamos a ver somente as circunstâncias.
As dificuldades da vida, que tornam os nossos dias difíceis, fazem com
que nos deixemos levar pelas preocupações excessivas e, além disso,
a nossa pequena fé colabora para que a ansiedade tome conta do
nosso coração.
Sendo

assim,

relacionamos

abaixo diversos versículos que
mostram que Deus está no
controle e que a ansiedade não
pode nos dominar:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração,
súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
(Filipenses: 4.6)
Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer? ’ ou ‘que
vamos beber? ’ ou ‘que vamos vestir? ’ Pois os pagãos é que correm
atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e
todas essas coisas lhes serão acrescentadas. (Mateus: 6.31-33)

Os meus inimigos pressionam-me sem parar; muitos me atacam
arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti.
(Salmos: 56.2-3)
Busquei o Senhor e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus
temores. (Salmos: 34.4)
"Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu
lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de
mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão
descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve". (Mateus: 11.28-30)
Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o
socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
(Salmos: 121. 1-2)
Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei
perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me
protegem. (Salmos: 23.4)
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio
entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele
endireitará as suas veredas. (Provérbios: 3.5-6)
Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o
seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha
mão direita vitoriosa. (Isaías: 41.10).
O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o
anima. (Provérbios: 12.25).
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VERSÍCULOS BÍBLICOS COM
PROMESSAS DE DEUS PARA A SUA
VIDA
Busquei o Senhor e Ele me respondeu; livrou-me de todos os temores
(Salmos: 34.4)
Versículos bíblicos com promessas de Deus para a sua vida, isto
mesmo, Deus tem promessas para todos nós e através da Sua Palavra
nos mostra todas elas de uma forma muito clara, veja somente
algumas:
“O Senhor Deus é sol e escudo; o
Senhor concede favor e honra; não
recusa nenhum bem aos que vivem
com integridade”. (Salmos 84.11)
“Darei a vocês um coração novo e
porei um espírito novo em vocês;
tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne”.
(Ezequiel 36.26)
“Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte,
nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou”.
(Apocalipse 21.4)
“Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos
dá livremente, de boa vontade e lhe será concedida”. (Tiago 1.5)

“O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em
geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em
tudo o que faz”. (Salmos 145.13)
“Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo
o "sim". Por isso, por meio dele, o "Amém" é pronunciado por nós para
a glória de Deus”. (2 Coríntios 1.20)
“Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá,
desgraça alguma chegará à sua casa”. (Salmos 91.9-10)
“Não violarei a minha aliança nem modificarei as promessas dos meus
lábios”. (Salmos 89.34)
“Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se
apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome
do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor
e justo; o nosso Deus tem misericórdia”. (Salmos 116.3-5)
“Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou ao
Seu povo; tudo se cumpriu”. (Josué 21.45)
“O reino de Deus é um reino eterno; o Seu domínio dura em todas as
gerações”. (Salmos 145.13)
"Assim diz o Senhor: Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que
saiu dos meus lábios". (Salmos 89.34)
Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá
no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que
o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se
cumpriram, nenhuma delas falhou. (Josué: 23.14)
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VERSÍCULOS BÍBLICOS PARA
EDIFICAR A SUA VIDA
Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de
conselhos há segurança. (Provérbios: 11.14)
Relacionamos alguns versículos bíblicos com a finalidade de edificar a
sua vida e abordando diversos temas. Esperamos que você que goste,
pois os versos trazem ensinamentos muito importantes.
Promessa de Deus:
“Aquilo que ninguém nunca viu nem
ouviu e o que jamais alguém
pensou que podia acontecer, é isso
que Deus tem preparado para
aqueles que o amam”. (1 Coríntios:
2.9)
A natureza humana:
“Muitas vezes não aprovo as minhas próprias atitudes, pois faço o que
não quero em detrimento daquilo que gostaria de fazer”. (Romanos:
7.15)
O verdadeiro amor:
“Não amemos somente de palavras, mas através de atitudes e em
verdade”. (1 João: 3.18)

Comportamento:
“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm”. (1
Coríntios: 10.23)
Palavra de Deus
“Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam”. (Lucas:
11.28)
A sedução do mundo:
“De que adianta o homem conquistar o mundo inteiro se perder a sua
alma”. (Marcos: 8.36)
O que é o amor:
“Quem ama é paciente e bondoso; quem ama não é ciumento, nem
orgulhoso, nem vaidoso; quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não
fica irritado, nem guarda mágoa; quem ama não fica alegre quando
alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que
é certo; quem ama nunca desiste, porém tudo suporta com fé,
esperança e paciência”. (1 Coríntios: 13. 4 – 7)
Tem tempo para tudo:
“Tudo neste mundo tem o seu tempo; cada coisa tem a sua ocasião. Há
tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de
arrancar; tempo de matar e tempo de curar; tempo de derrubar e tempo
de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar; tempo de
chorar e tempo de dançar. (Eclesiastes: 3.1-4)
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VERSÍCULOS BÍBLICOS PARA
SUPERAR O MEDO
“Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo”, diz o
Senhor. (Jeremias: 1.8)
O medo é uma reação normal do ser humano quando é confrontado por
alguém ou alguma coisa, entretanto, Deus sempre recomenda a todos
que não temam:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O
Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens
maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e
meus adversários, é que tropeçarão e cairão. (Salmos 27. 1 – 2)
Busquei o Senhor e ele me
respondeu; livrou-me de todos os
meus temores. (Salmos 34.4)
Mas quem me ouvir viverá em
segurança e estará tranquilo, sem
temer nenhum mal. (Provérbios 1.33)
“Digam aos desanimados de coração: “Sejam fortes, não temam! Seu
Deus virá, virá com vingança; com divina retribuição virá para salvá-los”.
(Isaias 35.4)
Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e
de equilíbrio. (2 Timóteo 1.7)

Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na
adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os
montes afundem no coração do mar. (Salmos 46. 1 – 2)
Mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra
eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o
simples mortal? (Salmos 56. 3 – 4)
Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio nenhum mal o atingirá,
desgraça nenhuma chegará à sua casa. Porque a seus anjos ele dará
ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos.
(Salmos 91.9 – 11)
Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a
peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao
meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada
o atingirá. (Salmos 91. 5 – 7)
Então você seguirá o seu caminho em segurança, e não tropeçará;
quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo.
(Provérbios 3. 23 – 24)
Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o
seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha
direita vitoriosa. (Isaias: 41.10)
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VERSÍCULOS BÍBLICOS SOBRE O
AMOR AO PRÓXIMO
Assim, permaneceram agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E
o amor é o maior deles. (1 Coríntios: 13.13)
Quando Jesus Cristo diz para amar ao próximo, está dizendo para se
tomar a decisão de fazer isto.
Isto mesmo, amar ao próximo está ligado a comportamento e não a
sentimento, ou seja, tem a ver com bondade, compaixão, respeito,
generosidade, paciência, enfim, a estas virtudes que é necessário
exercitar para cumprir o determinado por Ele.
Sendo assim, relacionamos alguns
versículos que tratam deste tema, o
amor ao próximo:
Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o
seu próximo e odeie o seu inimigo’.
Mas eu lhes digo: Amem os seus
inimigos e orem por aqueles que os perseguem. (Mateus: 5.43-44)
Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele
que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não
conhece a Deus, porque Deus é amor. (1 João: 4.7-8)
Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor
perdoa muitíssimos pecados. (1 Pedro 4.8)
Façam tudo com amor. (1 Coríntios 16.14)

Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, foi
praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos
que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles, dos
que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que
estivessem sofrendo. Hebreus: 13.1-3.
Portanto, como povo acolhido de Deus santo e amado, revista-se de
profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns
contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo,
porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo
seja o juiz em seus corações, visto que foram chamados a viver em paz,
como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. (Colossenses:
3.12-15)
Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns
para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por
vocês. (1 Tessalonicenses 3.12)
Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos
amemos uns aos outros. (1 João: 3.11)
Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois
aquele que ama seu próximo tem cumprido a Lei. (Romanos: 13.8)
O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o
cumprimento da Lei. (Romanos: 13.10)
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VERSÍCULOS BÍBLICOS A RESPEITO
DA ESPERANÇA
Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se
renovará e não cessarão os seus renovos. (Jó: 14.7)
A esperança é a chave para a vida cristã, apesar de o homem estar
vivendo tempos difíceis, e, muitas vezes, as circunstâncias não
mostrarem nenhuma perspectiva, pela fé aquele que crê tem a firme
convicção que Deus está no controle do todas as coisas e, no momento
certo, tudo vai se encaixar de acordo com o Seu plano.
Por

isso, relacionamos alguns

versículos sobre essa esperança
que permeia a vida de todo aquele
que crê:
Pois

nessa

esperança

fomos

salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por
aquilo que está vendo? (Romanos 8.24)
Você estará confiante graças à esperança que haverá; olhará ao redor
e repousará em segurança. (Jó: 11.18)
Quando morre o incrédulo sua esperança perece; tudo o que ele
esperava do seu poder dá em nada. (Provérbios: 11.7)
Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua
confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder
do Espírito Santo. (Romanos: 15.13)

A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio
satisfeito é árvore de vida. (Provérbios: 13.12)
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem
na oração. (Romanos: 12.12)
Ponha o seu rosto no pó; talvez ainda haja esperança. (Lamentações:
3.29)
Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus; assim perece a
esperança dos ímpios. (Jó: 8.13)
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele
que prometeu é fiel. (Hebreus: 10.23)
Não temerá más notícias; seu coração está firme, confiante no Senhor.
(Salmos 112.7)
Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro; na tua palavra
coloquei a minha esperança. (Salmos: 119.147)
Pois, qual é a esperança do ímpio quando é eliminado, quando Deus
lhe tira a vida? (Jó: 27.8)
Descanse somente em Deus, ó minha alma; dele vem a minha
esperança. (Salmos 62.5)
Pois tu és a minha esperança ó Soberano Senhor, em ti está a minha
confiança desde a juventude. (Salmos: 71.5)
Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança; pois hoje mesmo
anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. (Zacarias: 9.12)
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VERSÍCULOS BÍBLICOS SOBRE A
SABEDORIA
E disse ao homem: “Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartarse do mal é a inteligência”. (Jó: 28.28)
Existem alguns conceitos a respeito da melhor forma de adquirir
sabedoria, Jó e seus amigos tinham opiniões diferentes a respeito deste
tema.
Um deles achava que a sabedoria pode ser adquirida através da
experiência de vida, outro já entendia que ela é era uma herança do
passado, outro que ela pertence somente a quem já é sábio.
Jó, entretanto, tinha a convicção de
que Deus é a fonte da sabedoria e
a primeira atitude para se obtê-la é
temer a Ele.
Sendo assim, relacionamos alguns
versículos que tratam deste assunto e esperamos que sejam úteis para
você poder discernir bem aonde se pode obter a verdadeira sabedoria:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que cumprem
os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre!
(Salmos: 111.10)
Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o
entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata
e rende mais do que o ouro. (Provérbios: 3.13-14)

Se algum de vocês sente falta de sabedoria peça-a a Deus, que a todos
dá livremente e de boa vontade lhe será concedida. (Tiago: 1.5)
A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça.
(Salmos: 37.30)
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos
desprezam a sabedoria e a disciplina. (Provérbios: 1.7)
Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria,
conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de
ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso
também é inútil, é correr atrás do vento. (Eclesiastes: 2.26)
Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações,
estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno
entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a
saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e
do conhecimento. (Colossenses: 2.2-3)
Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois, pacífica,
amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial
e sincera. (Tiago: 3.17)
Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus
adversários será capaz de resistir ou contradizer. (Lucas: 21.15)
A sabedoria oferece proteção, assim como faz o dinheiro, mas a
vantagem do conhecimento é que a sabedoria preserva a vida de quem
a possui. (Eclesiastes: 7.12)
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VERSÍCULOS BÍBLICOS A
RESPEITO DO ARREPENDIMENTO
Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que
aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. (João:
3.3.)
Foi esse o conceito que Jesus passou para Nicodemos a respeito do
Reino de Deus, quando indagado por este fariseu, que seriam
necessários o arrependimento e o renascimento espiritual para que o
homem pudesse fazer parte dele.
Diz o Soberano Senhor, o Santo de Israel: No arrependimento e no
descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o
seu vigor, mas vocês não quiseram. (Isaias 30.15)
Deem

fruto

que

mostre

o

arrependimento. (Mateus 3.8)
Eu os batizo com água para
arrependimento. Mas depois de
mim vem alguém mais poderoso do
que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele
os batizará com o Espírito Santo e com fogo. (Mateus 3.11)
Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao
arrependimento. (Lucas 5.32)
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se
arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam
de arrependimento. (Lucas 15.7)

Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e,
se ele se arrepender, perdoa-lhe. (Lucas 17.3)
Deus não é homem para que minta; nem filho do homem para que se
arrependa; porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o
confirmaria? (Números 23.19)
Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade,
também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. (Jeremias
18.8)
Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz,
então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. (Jeremias
18.10)
Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a
voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que
falou contra vós. (Jeremias 26.13)
Não sejam como os seus antepassados aos quais os antigos profetas
proclamaram: “Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deixem os seus
caminhos e as suas más obras”. “Mas eles não me ouviram nem me
deram atenção", declara o Senhor. (Zacarias 1.4)
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os
nossos erros e nos purificar de toda justiça. (1 João 1.9)
Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e
arrependa-se. (Apocalipse 3.19)
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VERSÍCULOS BÍBLICOS SOBRE A
PROTEÇÃO QUE VEM DE DEUS
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra
a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as
potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as
hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. (Efésios: 6.11-12)
A Palavra de Deus contém versículos que mostram os cuidados que o
Senhor tem para com os seus filhos.
Sendo assim, relacionamos alguns versículos que tratam da proteção e
segurança que Ele promete àqueles que O amam.
Pratiquem os meus decretos e
obedeçam às minhas ordenanças
e vocês viverão com segurança na
terra. (Levítico: 25.18)
"Que o amado do Senhor descanse
nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro e aquele a quem
o Senhor ama descansa nos seus braços". (Deuteronômio: 33.12)
O Deus eterno é o seu refúgio e para segurá-lo estão os braços eternos.
Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: ‘Destrua-os!
(Deuteronômio: 33.27)
Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela
continue para sempre na tua presença. Tu, ó Soberano Senhor, o

prometeste! E, abençoada por ti, bendita será para sempre a família de
teu servo". (2 Samuel: 7.29)
E o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. (2 Samuel:
8.6)
Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver
em segurança. (Salmos: 4.8)
Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não
serei abalado. (Salmos: 16.8)
O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo ele não
será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão
direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares
farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um
fogo os consumirá. (Salmos: 21.7-9)
O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra.
(Salmos: 34.7)
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na
adversidade. (Salmos: 46.1)
Mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus
o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. (Salmos:
63.11)
Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá,
desgraça alguma chegará à sua casa (Salmos:91.9-10)
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OBJETIVOS
O objetivo principal do Blog Palavra Fiel é divulgar a Palavra de Deus.
Através de mensagens, artigos e vídeos mostrar às pessoas que existe
um rio de água viva e quem beber desta água jamais terá sede, pelo
contrário, terá encontrado a vida eterna.
Vida eterna que foi colocada à
disposição de todas as pessoas, já
que Deus deseja que todos sejam
salvos, pois planejou isso desde o
início.
Plano esse que teve um custo muito alto, pois Jesus precisou morrer
para que todos os pecados da humanidade fossem perdoados.
E o homem para ter acesso à salvação precisa crer e confessar Jesus
como Salvador e Senhor, pois somente através de Cristo ele será salvo.
Como está escrito em João: 14.6: Respondeu Jesus: "Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim".
Sendo assim, peço que você compartilhe esse E-book com os seus
amigos ou presenteie a alguém.
Fazendo isso você estará cumprindo uma ordenança de Jesus de levar
a Sua palavra até os “confins da terra”.
Quem sabe você estará plantando a primeira semente no coração de
alguém?

