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Números 10:35 Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, 
SENHOR, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os 
odiadores.

Deuteronômio 23:5 Porém o SENHOR teu Deus não quis ouvir Balaão; antes o
SENHOR teu Deus trocou em bênção a maldição; porquanto o SENHOR teu
Deus te amava. (Neemias 13:2)

Salmos 44:4 Tu és o meu Rei, ó Deus; ordena salvações para Jacó.
Isaías 61:1 O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me 

ungiu, para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os 
contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de 
prisão aos presos; (Lucas 4:18)

Mateus 6:13 E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu 
é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. (Lucas 11:4)

Mateus 8:16 E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e 
ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que 
estavam enfermos;

Mateus 10:1 E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os 
espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a 
enfermidade e todo o mal. (Marcos 3:14,15)

Mateus 10:8 Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, 
expulsai os demónios; de graça recebestes, de graça dai.

Mateus 12:26-29 E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si 
mesmo; como subsistirá, pois, o seu reino? 27 E, se eu expulso os 
demónios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? 
Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. 28 Mas, se eu expulso os 
demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. 29 
Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente, e furtar os seus
bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? 
(Marcos 3:23-27)

Mateus 12:43-45 E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por 
lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. 44 Então diz: Voltarei
para a minha casa, de onde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e 
adornada. 45 Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que 
ele e, entrando, habitam ali; e são os últimos atos desse homem piores do 
que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má.

Mateus 15:22,26,28 E eis que uma mulher cananéia, que saíra daquelas 
cercanias, clamou, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de 
mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. 26 Ele, porém,



respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos 
cachorrinhos. 28 Então respondeu Jesus, e disse-lhe: O mulher, grande é a
tua fé! Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a
sua filha ficou sã.

Mateus 16:19 E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares 
na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será 
desligado nos céus. (Mateus 18:18)

Mateus 17:19-21 Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em 
particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? 20 E Jesus 
lhes disse: Por causa de vossa pouca fé; porque em verdade vos digo que, 
se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa 
daqui para acolá, e há de passar; e nada vos será impossível. 21 Mas esta 
casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum.

Marcos 1:23-26 E estava na sinagoga deles um homem com um espírito 
imundo, o qual exclamou, 24 Dizendo: Ah! que temos contigo, Jesus 
Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és: o Santo de Deus. 25 E 
repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te, e sai dele. 26 Então o espírito 
imundo, convulsionando-o, e clamando com grande voz, saiu dele.

Marcos 1:32-34 E, tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, 
trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, e os endemoninhados. 
33 E toda a cidade se ajuntou à porta. 34 E curou muitos que se achavam 
enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demónios, porém 
não deixava falar os demónios, porque o conheciam.

Marcos 1:39 E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava 
os demónios.

Marcos 5:8 (Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo.)
Marcos 6:7,13 Chamou a si os doze, e começou a enviá-los a dois e dois, e 

deu-lhes poder sobre os espíritos imundos; 13 E expulsavam muitos 
demónios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam.

Marcos 9:23-25 E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que 
crê. 24 E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: Eu creio, 
Senhor! ajuda a minha incredulidade. 25 E Jesus, vendo que a multidão 
concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e 
surdo, eu te ordeno: Sai dele, e não entres mais nele.

Marcos 9:29 E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não 
ser com oração e jejum.

Marcos 9:38,39 E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu 
nome expulsava demónios, o qual não nos segue; e nós lho proibimos, 
porque não nos segue. 39 Jesus, porém, disse: Não lho proibais; porque 
ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim.

Marcos 16:17 E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome 



expulsarão os demónios; falarão novas línguas;
Lucas 4:34-36 Dizendo: Ah! que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a

destruir-nos? Bem sei quem és: O Santo de Deus. 35 E Jesus o 
repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. E o demónio, lançando-o por terra
no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. 36 E veio espanto sobre 
todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até 
aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem?

Lucas 4:41 E também de muitos saíam demónios, clamando e dizendo: Tu és 
o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, 
pois sabiam que ele era o Cristo.

Lucas 7:21 E, na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e 
espíritos maus, e deu vista a muitos cegos.

Lucas 8:29 Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele 
homem; pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no 
preso, com grilhões e cadeias; mas, quebrando as prisões, era impelido 
pelo demónio para os desertos.

Lucas 9:40 E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam.
Lucas 10:17,20 E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu 

nome, até os demónios se nos sujeitam. 18 E disse-lhes: Eu via Satanás, 
como raio, cair do céu. 19 Eis que vos dou poder para pisar serpentes e 
escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 20 Mas,
não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos antes por
estarem os vossos nomes escritos nos céus.

Lucas 11:14 E estava ele expulsando um demónio, o qual era mudo. E 
aconteceu que, saindo o demónio, o mudo falou; e maravilhou-se a 
multidão.

Lucas 11:20-22 Mas, se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, 
certamente a vós é chegado o reino de Deus. 21 Quando o valente guarda,
armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem; 22 Mas, 
sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a 
sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos.

Lucas 13:32 E respondeu-lhes: Ide, e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso 
demónios, e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou 
consumado.

João 14:12 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim 
também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque 
eu vou para meu Pai.

João 17:15 Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Atos 10:38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com 

virtude; o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do 
diabo, porque Deus era com ele.



Atos 16:17,18 Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes 
homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus 
Altíssimo. 18 E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-
se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. 
E na mesma hora saiu.

Atos 19:11,12 E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. 
12 De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos 
enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam.

Atos 26:15-18 E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a
quem tu persegues; 16 Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te 
apareci por isto, para te pór por ministro e testemunha tanto das coisas 
que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda; 17 
Livrando-te deste povo, e dos gentios, a quem agora te envio, 18 Para lhes
abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás 
a Deus; a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os 
que são santificados pela fé em mim.

Romanos 16:20 E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos 
vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.

2 Coríntios 2:11 Porque não ignoramos os seus ardis.
Gálatas 1:4 O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do 

presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai,
Efésios 4:27 Não deis lugar ao diabo.
Efésios 6:11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar 

firmes contra as astutas ciladas do diabo.
2 Tessalonicens. 3:2,3 E para que sejamos livres de homens dissolutos e 

maus; porque a fé não é de todos. 3 Mas fiel é o Senhor, que vos 
confirmará, e guardará do maligno.

2 Timóteo 2:26 E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, 
em que à vontade dele estão presos.

2 Timóteo 4:18 E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para 
o seu reino celestial; a quem seja glória para todo o sempre. Amém.

1 Petro 5:8 Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em 
derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar;

1 Joãn 4:4 Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o 
que está em vós do que o que está no mundo.
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