
Concupiscências Escrituras - Lust Scriptures

Êxodo 15:9 O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos; 
fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão 
os destruirá.

Êxodo 18:21 E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a 
Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza; e põe-nos sobre eles 
por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinqüenta, e maiorais 
de dez;

Êxodo 20:14 Não adulterarás.
Êxodo 20:17 Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher 

do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o 
seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.

Números  11:4  E  o  vulgo,  que  estava  no  meio  deles,  veio  a  ter  grande 
desejo; pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: Quem 
nos dará carne a comer?

Deuteronômio  5:21  Não  cobiçarás  a  mulher  do  teu  próximo;  e  não 
desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, 
nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma 
do teu próximo.

Deuteronômio 12:20 Quando o SENHOR teu Deus dilatar os teus termos, 
como te disse, e disseres: Comerei carne; porquanto a tua alma tem 
desejo de comer carne; conforme a todo o desejo da tua alma, comerás 
carne.

Deuteronômio 22:22 Quando um homem for achado deitado com mulher que 
tenha marido,  então ambos morrerão,  o homem que se deitou com a 
mulher, e a mulher; assim tirarás o mal de Israel.

Josué  7:21  Quando  vi  entre  os  despojos  uma  boa  capa  babilónica,  e 
duzentos siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de cinqüenta 
siclos, cobicei-os e tomei-os; e eis que estão escondidos na terra, no 
meio da minha tenda, e a prata por baixo dela.

Salmos 10:3 Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma; bendiz ao 
avarento, e renuncia ao SENHOR.

Salmos 78:18 E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o 
seu apetite.

Salmos 78:30 Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na 
boca,

Salmos 81:12 Portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e 
andaram nos seus próprios conselhos.



Salmos 106:14 Mas deixaram-se levar à cobiça no deserto, e tentaram a 
Deus na solidão.

Salmos  119:36  Inclina  o  meu  coração  aos  teus  testemunhos,  e  não  à 
cobiça.

Provérbios 1:19 São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça: 
ela põe a perder a alma dos que a possuem.

Provérbios  6:25  Não  cobices  no  teu  coração  a  sua  formosura,  nem te 
prendas aos seus olhos.

Provérbios 15:27 O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que 
odeia presentes viverá.

Provérbios 21:25,26 O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos 
recusam trabalhar. 26 O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá, e 
nada retém.

Provérbios 28:16 O príncipe falto de entendimento é também um grande 
opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias.

Isaías 56:11 E estes cães são gulosos, não se podem fartar;  e eles são 
pastores  que  nada  compreendem;  todos  eles  se  tornam  para  o  seu 
caminho, cada um para a sua ganáncia, cada um por sua parte.

Isaías 57:17 Pela iniqüidade da sua avareza me indignei, e o feri; escondi-
me, e indignei-me; contudo, rebelde, seguiu o caminho do seu coração.

Jeremias 6:13 Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à 
avareza; e desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade.

Jeremias 22:17 Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para 
a  tua  avareza,  e  para  derramar  sangue  inocente,  e  para  praticar  a 
opressão, e a violência.

Jeremias 51:13 O tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é 
chegado o teu fim, a medida da tua avareza.

Ezequiel  6:9  Então os  que dentre  vós escaparem se lembrarão  de mim 
entre as nações para onde foram levados em cativeiro; porquanto me 
quebrantei  por  causa do seu coração corrompido,  que se desviou de 
mim, e por causa dos seus olhos, que andaram se corrompendo após os 
seus ídolos; e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que 
fizeram em todas as suas abominações.

Ezequiel  14:4,5 Portanto fala  com eles,  e  dize-lhes:  Assim diz  o  Senhor 
DEUS: Qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos no 
seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e 
vier ao profeta, eu, o SENHOR, vindo ele, lhe responderei conforme a 
multidão dos seus ídolos; 5 Para que eu possa apanhar a casa de Israel 
no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os 
seus ídolos.



Ezequiel  22:12  Presentes  receberam  no  meio  de  ti  para  derramarem 
sangue; usura e juros ilícitos tomaste, e usaste de avareza com o teu 
próximo, oprimindo-o; mas de mim te esqueceste, diz o Senhor DEUS.

Ezequiel 33:31 E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam 
diante de ti,  como meu povo,  e ouvem as tuas palavras,  mas não as 
põem por  obra;  pois  lisonjeiam com a sua boca,  mas o seu coração 
segue a sua avareza.

Oséias 4:12 O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, 
porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da 
sujeição do seu Deus.

Oséias 5:4 Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu 
Deus,  porque o  espírito  das prostituições  está  no meio  deles,  e  não 
conhecem ao SENHOR.

Miquéias 2:2 E cobiçam campos, e cobiçam casas, e arrebatamnas; assim 
fazem violência  a  um homem e  à  sua  casa,  a  uma pessoa  e  à  sua 
herança.

Naum 3:4 Por causa da multidão dos pecados da meretriz mui graciosa, da 
mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações, 
e as famílias pelas suas feitiçarias.

Habacuque 2:9 Ai  daquele  que,  para  a sua casa,  ajunta  cobiçosamente 
bens mal adquiridos, para pór o seu ninho no alto, a fim de se livrar do 
poder do mal!

Mateus 5:28 Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher 
para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.

Marcos 4:19 Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as 
ambições  de  outras  coisas,  entrando,  sufocam  a  palavra,  e  fica 
infrutífera.

Marcos 7:22 Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a 
inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.

Lucas 3:14 E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que 
faremos?  E  ele  lhes  disse:  A  ninguém trateis  mal  nem defraudeis,  e 
contentai-vos com o vosso soldo.

Lucas 12:15 E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza; porque a 
vida de qualquer não consiste na abundáncia do que possui.

Lucas 16:14 E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas, 
e zombavam dele.

João 8:44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de 
vosso  pai.  Ele  foi  homicida  desde  o  princípio,  e  não  se  firmou  na 
verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala 
do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira.



Atos 20:33 De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário.
Romanos 1:24-29 Por isso também Deus os entregou às concupiscências 

de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si; 
25 Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram 
mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26 
Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas 
mulheres  mudaram  o  uso  natural,  no  contrário  à  natureza.  27  E, 
semelhantemente,  também  os  homens,  deixando  o  uso  natural  da 
mulher,  se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, 
homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a 
recompensa  que  convinha  ao  seu  erro.  28  E,  como  eles  não  se 
importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um 
sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm; 29 Estando 
cheios  de  toda  a  iniqüidade,  prostituição,  malícia,  avareza,  maldade; 
cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade;

Romanos 6:12 Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para 
lhe obedecerdes em suas concupiscências;

Romanos 7:7 Que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu 
não  conheci  o  pecado  senão  pela  lei;  porque  eu  não  conheceria  a 
concupiscência, se a lei não dissesse: Não cobiçarás.

Romanos 13:9 Com efeito: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não 
darás  falso  testemunho,  não  cobiçarás;  e  se  há  algum  outro 
mandamento,  tudo  nesta  palavra  se  resume:  Amarás  ao teu  próximo 
como a ti mesmo.

Romanos  13:14  Mas  revesti-vos  do  Senhor  Jesus  Cristo,  e  não  tenhais 
cuidado da carne em suas concupiscências.

1 Coríntios 5:10,11 Isto não quer dizer absolutamente com os devassos 
deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os 
idólatras;  porque  então  vos  seria  necessário  sair  do  mundo.  11  Mas 
agora vos escrevi  que não vos associeis  com aquele que,  dizendo-se 
irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, 
ou roubador; com o tal nem ainda comais.

1 Coríntios 6:9,10 Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de 
Deus?  10  Não  erreis:  nem  os  devassos,  nem  os  idólatras,  nem  os 
adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem 
os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores 
herdarão o reino de Deus.

1 Coríntios 10:6 E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não 
cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.

1 Coríntios 12:31 Portanto, procurai com zelo os melhores dons; e eu vos 



mostrarei um caminho mais excelente.
1 Coríntios 14:39 Portanto,  irmãos,  procurai,  com zelo, profetizar,  e não 

proibais falar línguas.
2 Coríntios 9:5 Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, 

para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a 
vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, 
e não como avareza.

Gálatas  5:16-20  Digo,  porém:  Andai  em  Espírito,  e  não  cumprireis  a 
concupiscência da carne. 17 Porque a carne cobiça contra o Espírito, e 
o Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro, para que não 
façais o que quereis. 18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais 
debaixo da lei. 19 Porque as obras da carne são manifestas, as quais 
são:  adultério,  prostituição,  impureza,  lascívia,  20 Idolatria,  feitiçaria, 
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,

Gálatas 5:24 E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas 
paixões e concupiscências.

Efésios 2:1-3 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, 2 
Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo 
o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos 
da desobediência. 3 Entre os quais todos nós também antes andávamos 
nos  desejos  da  nossa  carne,  fazendo  a  vontade  da  carne  e  dos 
pensamentos;  e  éramos  por  natureza  filhos  da  ira,  como  os  outros 
também.

Efésios 4:19 Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à 
dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza.

Efésios  4:22-27  Que,  quanto  ao  trato  passado,  vos  despojeis  do  velho 
homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano; 23 E vos 
renoveis no espírito da vossa mente; 24 E vos revistais do novo homem, 
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 25 Por 
isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; 
porque somos membros uns dos outros. 26 Irai-vos, e não pequeis; não 
se ponha o sol sobre a vossa ira. 27 Não deis lugar ao diabo.

Efésios 5:3 Mas a prostituição, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se 
nomeie entre vós, como convém a santos;

Efésios 5:5 Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou 
avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.

Colossenses 3:5 Mortificai, pois,  os vossos membros, que estão sobre a 
terra:  a  prostituição,  a  impureza,  o  afeição  desordenada,  a  vil 
concupiscência, e a avareza, que é idolatria;

1 Tessalonicens. 2:5 Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras 



lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza; Deus é testemunha;
1  Tessalonicens.  4:3-7  Porque  esta  é  a  vontade  de  Deus,  a  vossa 

santificação; que vos abstenhais da prostituição; 4 Que cada um de vós 
saiba possuir o seu vaso em santificação e honra; 5 Não na paixão da 
concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. 6 Ninguém 
oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é 
vingador de todas estas coisas, como também antes vo-lo dissemos e 
testificamos. 7 Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para 
a santificação.

1 Timóteo 3:3 Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe 
ganáncia, mas moderado, não contencioso, não avarento;

1 Timóteo 3:8 Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua 
dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganáncia;

1 Timóteo 6:9,10 Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em 
laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os 
homens na perdição e ruína. 10 Porque o amor ao dinheiro é a raiz de 
toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se 
traspassaram a si mesmos com muitas dores.

2 Timóteo 2:22 Foge também das paixões da mocidade; e segue a justiça, a 
fé, o amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor.

2 Timóteo 3:2 Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, 
presunçosos,  soberbos,  blasfemos,  desobedientes  a  pais  e  mães, 
ingratos, profanos,

2 Timóteo 3:6 Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, 
e levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de 
várias concupiscências;

2 Timóteo 4:3 Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; 
mas,  tendo  comichão  nos  ouvidos,  amontoarão  para  si  doutores 
conforme as suas próprias concupiscências;

Tito  2:12  Ensinando-nos  que,  renunciando  à  impiedade  e  às 
concupiscências  mundanas,  vivamos  neste  presente  século  sóbria,  e 
justa, e piamente,

Tito  3:3  Porque  também  nós  éramos  noutro  tempo  insensatos, 
desobedientes,  extraviados,  servindo  a  várias  concupiscências  e 
deleites,  vivendo  em  malícia  e  inveja,  odiosos,  odiando-nos  uns  aos 
outros.

Hebreus 13:5 Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o 
que tendes; porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei.

Tiago 1:14,15 Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua 
própria  concupiscência.  15  Depois,  havendo  a  concupiscência 



concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a 
morte.

Tiago 4:1-5 De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não 
vêm  disto,  a  saber,  dos  vossos  deleites,  que  nos  vossos  membros 
guerreiam? 2 Cobiçais, e nada tendes; matais, e sois invejosos, e nada 
podeis  alcançar;  combateis  e  guerreais,  e  nada  tendes,  porque  não 
pedis. 3 Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em 
vossos deleites. 4 Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade 
do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser 
amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 5 Ou cuidais vós que em 
vão diz a Escritura: O Espírito que em nós habita tem ciúmes?

1  Petro  1:14  Como  filhos  obedientes,  não  vos  conformando  com  as 
concupiscências que antes havia em vossa ignoráncia;

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 4:2-4 Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais 
segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de 
Deus. 3 Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a 
vontade  dos  gentios,  andando  em  dissoluções,  concupiscências, 
borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias; 4 E acham 
estranho  não  correr-des  com  eles  no  mesmo  desenfreamento  de 
dissolução, blasfemando de vós.

2  Petro  1:4  Pelas  quais  ele  nos  tem  dado  grandíssimas  e  preciosas 
promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, 
havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo.

2 Petro 2:3 E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas; sobre 
os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição 
não dormita.

2  Petro  2:9-19 Assim,  sabe  o  Senhor  livrar  da  tentação  os piedosos,  e 
reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados; 10 Mas 
principalmente  aqueles  que  segundo  a  carne  andam  em 
concupiscências de imundícia, e desprezam as autoridades; atrevidos, 
obstinados,  não  receando  blasfemar  das  dignidades;  11  Enquanto  os 
anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo 
blasfemo diante do Senhor. 12 Mas estes, como animais irracionais, que 
seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do 
que  não  entendem,  perecerão  na  sua  corrupção,  13  Recebendo  o 
galardão  da  injustiça;  pois  que  tais  homens têm prazer  nos  deleites 
quotidianos;  nódoas  são  eles  e  máculas,  deleitando-se  em  seus 
enganos, quando se banqueteiam convosco; 14 Tendo os olhos cheios de 



adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, 
tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição; 15 Os quais, 
deixando o  caminho direito,  erraram seguindo  o  caminho de  Balaão, 
filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça; 16 Mas teve a repreensão 
da sua transgressão; o mudo jumento, falando com voz humana, impediu 
a loucura do profeta. 17 Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela 
força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se 
reserva.  18  Porque,  falando  coisas  mui  arrogantes  de  vaidades, 
engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles 
que se estavam afastando dos que andam em erro, 19 Prometendo-lhes 
liberdade,  sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem 
alguém é vencido, do tal faz-se também servo.

2  Petro  3:3  Sabendo  primeiro  isto,  que  nos  últimos  dias  virão 
escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências,

1 Joãn 2:15-17 Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém 
ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16 Porque tudo o que há no 
mundo,  a  concupiscência  da  carne,  a  concupiscência  dos  olhos  e  a 
soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17 E o mundo passa, e a 
sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece 
para sempre.

Judas  1:11  Ai  deles!  porque  entraram  pelo  caminho  de  Caim,  e  foram 
levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição 
de Coré.

Judas 1:15-19 Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos 
os  ímpios,  por  todas  as  suas  obras  de  impiedade,  que  impiamente 
cometeram,  e  por  todas  as  duras  palavras  que  ímpios  pecadores 
disseram contra  ele.  16  Estes  são  murmuradores,  queixosos  da  sua 
sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas 
mui arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. 17 Mas 
vós,  amados,  lembrai-vos  das  palavras  que  vos  foram preditas  pelos 
apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo; 18 Os quais vos diziam que nos 
últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas 
ímpias  concupiscências.  19  Estes  são  os  que  causam  divisões, 
sensuais, que não têm o Espírito.

Apocalipse 18:14 E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti; e todas as 
coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás.
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