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Lluc 17:5 Llavors els apòstols digueren al Senyor: --Augmenta'ns la fe.
Romans 10:17 La fe ve, doncs, de sentir la predicació, i la predicació és 

l'anunci de la paraula de Crist.
Lluc 11:1 Una vegada, Jesús pregava en un cert indret. Quan hagué acabat,

un dels deixebles li digué: --Senyor, ensenya'ns a pregar, tal com Joan 
en va ensenyar als seus deixebles.

1 Timoteu 2:1-4 Primer de tot, recomano que feu pregàries, oracions, 
súpliques i accions de gràcies per tots els homes, 2 pels reis i per tots 
els qui tenen autoritat, perquè puguem portar una vida tranquil·la i 
serena, tota donada a la pietat i a l'honestedat. 3 Això és bo i agradable 
a Déu, salvador nostre, 4 que vol que tots els homes se salvin i arribin al 
coneixement de la veritat.

Zecaries 3:1,2 El Senyor em va mostrar el gran sacerdot Jeixua, dret 
davant l'àngel del Senyor. L'Acusador estava a la seva dreta per acusar-
lo, 2 però el Senyor li va dir: --Acusador, el Senyor et fa callar; et fa 
callar ell, que estima Jerusalem. ¿No veus que aquest és un tió arrencat 
del foc?

Efesis 6:12 Perquè no ens toca de lluitar contra realitats humanes, sinó 
contra les potències i les autoritats, contra els qui dominen aquest món 
de tenebres, contra els esperits malignes que són a les regions 
celestials.

Efesis 6:10,11 Finalment, deixeu-vos enrobustir pel Senyor i per la seva 
força poderosa. 11 Revestiu-vos amb l'armadura que Déu us dóna per a 
poder fer front als atacs astuts del diable.

Efesis 6:13-17 Poseu-vos l'armadura que Déu us dóna i així, en aquell dia 
dolent, sereu capaços de resistir i de mantenir-vos ferms fins a la 
victòria total. 14 Estigueu a punt, doncs! Poseu-vos el cinturó de la 
veritat, revestiu-vos amb la cuirassa de la justícia, 15 estigueu ben 
calçats, a punt per a anunciar l'evangeli de la pau. 16 Poseu-vos 
sobretot l'escut de la fe, capaç d'apagar tots els dards encesos del 
Maligne. 17 Preneu el casc de la salvació, i l'espasa de l'Esperit, que és 
la paraula de Déu.

Hebreus 4:12 La paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant que una 
espasa de dos talls: arriba a destriar l'ànima i l'esperit, les articulacions 
i el moll dels ossos; discerneix les intencions i els pensaments del cor.



Lluc 4:8 Jesús li respongué: --Diu l'Escriptura: Adora el Senyor, el teu Déu, 
dóna culte a ell tot sol.

Efesis 6:18 Pregueu en tota ocasió, moguts per l'Esperit, amb oracions i 
súpliques; en les vetlles dediqueu-vos a intercedir amb constància a 
favor de tot el poble sant

1 Samuel 17:45-47 David li va respondre: --Tu véns contra mi amb l'espasa, 
la llança i la javelina, però jo vinc contra tu en nom del Senyor de 
l'univers, el Déu de les tropes d'Israel, que tu has insultat. 46 Avui 
mateix el Senyor et farà caure a les meves mans, et mataré i et tallaré el
cap. Avui donaré les despulles de l'exèrcit filisteu als ocellots i als 
animals feréstecs, i tot el país sabrà que Israel té un Déu. 47 Tots els 
qui són aquí veuran que el Senyor no dóna la victòria amb l'espasa o 
amb la llança. El Senyor és l'amo de la guerra i avui us farà caure a les 
nostres mans.

Lluc 10:17-20 ls setanta-dos van tornar plens d'alegria i deien: --Senyor, fins
els dimonis se'ns sotmeten pel poder del teu nom. 18 Jesús els digué: 
--Jo veia Satanàs que queia del cel com un llamp. 19 Us he donat poder 
de trepitjar serps i escorpins i de vèncer tota la potència de l'enemic, i 
res no us farà mal. 20 Però no us alegreu perquè els esperits se us 
sotmeten; alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms estan inscrits 
en el cel. 

2 Corintis 10:3-5 És cert que som homes, però no lluitem de manera 
purament humana. 4 Les armes del nostre combat no són d'origen humà,
i reben de Déu la força per a destruir fortaleses; amb elles destruïm 
raonaments fal·laços 5 i altiveses de tota mena que s'alcen contra el 
coneixement de Déu, fem presoneres les intel·ligències per portar-les a 
obeir el Crist,

Mateu 16:19 Et donaré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la 
terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà 
deslligat al cel.

2 Timoteu 1:7 Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó un esperit 
de fortalesa, d'amor i de seny.

Mateu 12:28,29 Ara bé, si jo trec els dimonis pel poder de l'Esperit de Déu, 
és que ha arribat a vosaltres el Regne de Déu. 29 »Com pot entrar algú a
casa d'un que és fort i prendre-li els seus béns si abans no el lliga? Tan 
sols així li podrà saquejar la casa.

Efesis 1:13 En ell, vosaltres vau escoltar la paraula de la veritat, l'evangeli 
que us salva. En ell heu cregut i heu estat marcats amb el segell de 
l'Esperit Sant promès.



Fets Apòstols 19:6 i quan Pau els imposà les mans vingué damunt d'ells 
l'Esperit Sant. Es posaren a parlar en llengües i profetitzaven.

Marc 16:15-18 Els digué: --Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de 
l'evangeli a tota la humanitat. 16 Els qui creuran i seran batejats se 
salvaran, però els qui no creuran es condemnaran. 17 Els senyals que 
acompanyaran els qui hauran cregut seran aquests: en nom meu trauran 
dimonis, parlaran llenguatges que no coneixien, 18 agafaran serps amb 
les mans i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les 
mans als malalts, i es posaran bons. 

1 Joan 1:9 Però si reconeixem els nostres pecats, ell, que és fidel i just, 
ens els perdonarà i ens purificarà de tot mal.

Èxode 20:5 No els adoris ni els donis culte, perquè jo, el Senyor, el teu Déu,
sóc el Déu-gelós: demano comptes als fills de les culpes dels pares fins 
a la tercera i la quarta generació dels qui no m'estimen.

Salms 108:17 Li agradava de maleir: que sigui maleït! No volia beneir: que 
ningú no el beneeixi!

Jutges 16:16 Dalila es va fer tan pesada insistint un dia i un altre amb les 
seves preguntes, que Samsó, esgotat com per a morir-ne,

Efesis 4:26 Si us disgusteu amb algú, no l'ofengueu; que la posta de sol no 
us trobi encara ressentits:

Romans 14:12 Per tant, cada un de nosaltres haurà de donar compte a Déu 
de si mateix.

1 Joan 2:23 Tothom qui nega el Fill no té tampoc el Pare; tothom qui 
confessa el Fill té igualment el Pare.

Joan 14:6 Jesús li respon: --Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no 
arriba al Pare si no és per mi.

Mateu 11:28-30 »Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us 
faré reposar. 29 Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc 
benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, 30 perquè el meu jou és suau,
i la meva càrrega, lleugera.

2 Corintis 6:2 Ell diu: T'he escoltat a l'hora favorable, t'he ajudat el dia de la
salvació. Ara és l'hora favorable, ara és el dia de la salvació.

Romans 10:13 En efecte, tots els qui invoquin el nom del Senyor se 
salvaran.
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