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Mateus 11:28-30 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e 
eu vos aliviarei. 29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que 
sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas 
almas. 30 Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.

Génesis 2:7 E formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra, e soprou em 
suas narinas o fólego da vida; e o homem foi feito alma vivente.

Génesis 34:2,3,8 E Siquém, filho de Hamor, heveu, príncipe daquela terra, viu-
a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. 3 E apegou-se a sua alma 
com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. 8 
Então falou Hamor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está 
enamorada da vossa filha; dai-lha, peço-vos, por mulher;

Números 21:4 Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, 
a rodear a terra de Edom; porém a alma do povo angustiou-se naquele 
caminho.

Deuteronômio 4:29 Então dali buscarás ao SENHOR teu Deus, e o acharás, 
quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma.

Juízes 16:16 E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas 
palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte.

1 Samuel 18:1 E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de 
Jónatas se ligou com a alma de Davi; e Jónatas o amou, como à sua 
própria alma.

1 Reis 1:29 Então jurou o rei e disse: Vive o SENHOR, o qual remiu a minha 
alma de toda a angústia,

2 Reis 4:27 Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos 
seus pés; mas chegou Geazi para retirá-la; disse porém o homem de Deus: 
Deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o SENHOR me 
encobriu, e não me manifestou.

Jó 7:11 Por isso não reprimirei a minha boca; falarei na angústia do meu 
espírito; queixar-me-ei na amargura da minha alma.

Jó 14:22 Mas a sua carne nele tem dores; e a sua alma nele lamenta.
Jó 19:2 Até quando afligireis a minha alma, e me quebrantareis com 

palavras?
Jó 27:2 Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que 

amargurou a minha alma.
Jó 30:25 Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se 

angustiou a minha alma pelo necessitado?
Salmos 6:3,4 Até a minha alma está perturbada; mas tu, SENHOR, até 



quando? 4 Volta-te, SENHOR, livra a minha alma; salva-me por tua 
benignidade.

Salmos 7:1,2 Sigaiom de Davi que cantou ao SENHOR, sobre as palavras de 
Cuxe, homem benjamita SENHOR meu Deus, em ti confio; salva-me de 
todos os que me perseguem, e livra-me; 2 Para que ele não arrebate a 
minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre.

Salmos 17:13 Levanta-te, SENHOR, detém-no, derriba-o, livra a minha alma 
do ímpio, com a tua espada;

Salmos 23:3 Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por 
amor do seu nome.

Salmos 25:20 Guarda a minha alma, e livra-me; não me deixes confundido, 
porquanto confio em ti.

Salmos 33:19 Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos 
na fome.

Salmos 34:22 O SENHOR resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que 
nele confiam será punido.

Salmos 35:12,13 Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. 13 
Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o 
saco; humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para
o meu seio.

Salmos 41:4 Dizia eu: SENHOR, tem piedade de mim; sara a minha alma, 
porque pequei contra ti.

Salmos 42:5,11 Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas 
em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face.
11 Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de 
mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha 
face, e o meu Deus. (Salmos 42:6,11; 43:5)

Salmos 56:13 Pois tu livraste a minha alma da morte; não livrarás os meus 
pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes?

Salmos 69:10 Quando chorei, e castiguei com jejum a minha alma, isto se me
tornou em afrontas.

Salmos 69:18 Aproxima-te da minha alma, e resgata-a; livra-me por causa 
dos meus inimigos.

Salmos 86:13 Pois grande é a tua misericórdia para comigo; e livraste a 
minha alma do inferno mais profunda.

Salmos 97:10 Vós, que amais ao SENHOR, odiai o mal. Ele guarda as almas 
dos seus santos; ele os livra das mãos dos ímpios.

Salmos 107:9 Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta.
Salmos 116:4 Então invoquei o nome do SENHOR, dizendo: O SENHOR, livra a

minha alma.
Salmos 116:8 Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das 



lágrimas, e os meus pés da queda.
Salmos 119:28 A minha alma consome-se de tristeza; fortalece-me segundo a

tua palavra.
Salmos 120:2 SENHOR, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua 

enganadora.
Salmos 121:7 O SENHOR te guardará de todo o mal; guardará a tua alma.
Salmos 124:7 A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos 

passarinheiros; o laço quebrou-se, e nós escapamos.
Salmos 138:3 No dia em que eu clamei, me escutaste; e alentaste com força 

a minha alma.
Provérbios 6:32 Assim, o que adultera com uma mulher é falto de 

entendimento; aquele que faz isso destrói a sua alma.
Provérbios 22:25 Para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço 

para a tua alma.
Jeremias 20:13 Cantai ao SENHOR, louvai ao SENHOR; pois livrou a alma do 

necessitado da mão dos malfeitores.
Jeremias 31:25 Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida 

saciei.
Ezequiel 13:20,21 Portanto assim diz o Senhor DEUS: Eis aí vou eu contra as 

vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas fazendo-as voar, e as 
arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós 
caçais fazendo-as voar. 21 E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu 
povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser 
caçado; e sabereis que eu sou o SENHOR.

Mateus 10:28 E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma;
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.

Mateus 16:26 Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se 
perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? 
(Marcos 8:36,37)

Mateus 22:37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.

Mateus 26:38 Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a 
morte; ficai aqui, e velai comigo. (Marcos 14:34)

Marcos 12:30 Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; 
este é o primeiro mandamento.

Lucas 12:20 Mas Deus lhe disse: Louco! esta noite te pedirão a tua alma; e o 
que tens preparado, para quem será?

Lucas 21:19 Na vossa paciência possuí as vossas almas.
João 12:27 Agora a minha alma está perturbada; e que direi eu? Pai, salva-

me desta hora; mas para isto vim a esta hora.



Atos 14:22 Confirmando os ánimos dos discípulos, exortando-os a 
permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no 
reino de Deus.

Atos 15:24 Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos 
perturbaram com palavras, e transtornaram as vossas almas, dizendo que 
deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado 
mandamento,

1 Coríntios 15:45 Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi 
feito em alma vivente; o último Adão em espírito vivificante.

1 Tessalonicens. 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo 
o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados 
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.

Hebreus 6:19 A qual temos como áncora da alma, segura e firme, e que 
penetra até ao interior do véu,

Hebreus 10:39 Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a 
perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma.

Tiago 1:21 Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, 
recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as 
vossas almas.

Tiago 5:20 Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um 
pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados.

1 Petro 1:9 Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.
1 Petro 1:22 Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à 

verdade, para o amor fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns 
aos outros com um coração puro;

1 Petro 2:11 Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos 
abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma;

1 Petro 4:19 Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus 
encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem.

2 Petro 2:7,8 E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens 
abomináveis 8 (Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os 
dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas);

3 Joãn 1:2 Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas 
saúde, assim como bem vai a tua alma.
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