
Livre da Morte Escrituras - Free from Death Scriptures

Romanos 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.

Romanos 8:2 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da 
lei do pecado e da morte.

2 Timóteo 1:10 E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador 
Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção 
pelo evangelho;

Oséias 13:14 Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. 
Onde  estão,  ó  morte,  as  tuas  pragas?  Onde  está,  ó  inferno,  a  tua 
perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos.

Salmos 9:13 Tem misericórdia de mim, SENHOR, olha para a minha aflição, 
causada por aqueles que me odeiam; tu que me levantas das portas da 
morte;

Jó 6:26 Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as 
razões do desesperado são como vento?

Jó 33:22 E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem 
a morte.

Ezequiel 37:12,13 Portanto profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor DEUS: 
Eis  que eu abrirei  os  vossos sepulcros,  e  vos farei  subir  das vossas 
sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. 13 E sabereis que 
eu sou o SENHOR, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir 
das vossas sepulturas, ó povo meu.

Mateus 27:52 E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que 
dormiam foram ressuscitados;

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 6:17 Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, 
para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus; 
tudo o que há na terra expirará.

Génesis 7:15 E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 
dois em dois para junto de Noé na arca.

Génesis 7:22 Tudo o que tinha fólego de espírito de vida em suas narinas, 
tudo o que havia em terra seca, morreu.

Jó 12:10 Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a 
carne humana.

Jó 33:4 O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu 



vida.
Atos  17:25  Nem  tampouco  é  servido  por  mãos  de  homens,  como  que 

necessitando de alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a 
vida, e a respiração, e todas as coisas;

Apocalipse  13:15  E  foi-lhe  concedido  que  desse  espírito  à  imagem  da 
besta,  para  que  também  a  imagem  da  besta  falasse,  e  fizesse  que 
fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta.

João 10:10 O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim 
para que tenham vida, e a tenham com abundáncia.

Isaías  28:15  Porquanto  dizeis:  Fizemos  aliança  com a  morte,  e  com o 
inferno fizemos acordo; quando passar o dilúvio do açoite, não chegará 
a  nós,  porque  pusemos  a  mentira  por  nosso  refúgio,  e  debaixo  da 
falsidade nos escondemos.

Isaías 28:18 E a vossa aliança com a morte se anulará; e o vosso acordo 
com o inferno não subsistirá; e, quando o dilúvio do açoite passar, então 
sereis por ele pisados.

Isaías 5:24 Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho 
se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor 
se  esvaecerá  como  pó;  porquanto  rejeitaram  a  lei  do  SENHOR  dos 
Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel.

Joel 1:12 A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a 
palmeira e a macieira; todas as árvores do campo se secaram, e já não 
há alegria entre os filhos dos homens.

Oséias 13:15 Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, 
vento do SENHOR, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e 
secar-se-á  a  sua  fonte;  ele  saqueará  o  tesouro  de  todos  os  vasos 
desejáveis.

Apocalipse  22:1  E  mostrou-me o  rio  puro  da  água  da  vida,  claro  como 
cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.

João 4:10 Jesus respondeu, e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e 
quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água 
viva.

João 4:14 Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, 
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte 
para a vida eterna.

Provérbios 13:14 A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar 
dos laços da morte.

Provérbios 14:27 O temor do SENHOR é fonte de vida,  para desviar dos 
laços da morte.

Ezequiel 13:17-23 E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas 



do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, 18 E 
dize: Assim diz o Senhor DEUS: Ai das que cosem almofadas para todas 
as  axilas,  e  que fazem véus para  as  cabeças de pessoas de toda  a 
estatura, para caçarem as almas! Porventura caçareis as almas do meu 
povo, e as almas guardareis em vida para vós? 19 E vós me profanastes 
entre o meu povo, por punhados de cevada, e por pedaços de pão, para 
matardes as almas que não haviam de morrer,  e para guardardes em 
vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que 
escuta a mentira? 20 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. 22 Visto que 
entristecestes  o  coração  do  justo  com falsidade,  não  o  havendo  eu 
entristecido;  e  fortalecestes  as  mãos  do  ímpio,  para  que  não  se 
desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. 23 Portanto 
não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações; mas livrarei o 
meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o SENHOR.

Jeremias 21:8 E a este povo dirás: Assim diz o SENHOR: Eis que ponho 
diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte.

Jó 34:22 Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que 
praticam a iniqüidade.

Salmos 16:10 Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás 
que o teu Santo veja corrupção.

Salmos 23:4 Ainda que eu andasse pelo vale  da sombra da morte,  não 
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado 
me consolam.

Salmos  30:3  SENHOR,  fizeste  subir  a  minha  alma  da  sepultura; 
conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo.

Salmos 49:15 Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois 
me receberá. (Selá.)

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 68:20 O nosso Deus é o Deus da salvação; e a DEUS, o Senhor, 
pertencem os livramentos da morte.

Salmos 89:48 Que homem há, que viva, e não veja a morte? Livrará ele a 
sua alma do poder da sepultura? (Selá.)

Salmos 102:19,20 Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus 
o SENHOR contemplou a terra, 20 Para ouvir o gemido dos presos, para 



soltar os sentenciados à morte;
Salmos 116:8 Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das 

lágrimas, e os meus pés da queda.
Provérbios  10:2  Os  tesouros  da  impiedade  de  nada  aproveitam;  mas  a 

justiça livra da morte.
Isaías  26:19  Os  teus  mortos  e  também  o  meu  cadáver  viverão  e 

ressuscitarão; despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu 
orvalho  será  como  o  orvalho  das  ervas,  e  a  terra  lançará  de  si  os 
mortos.

João 5:28,29 Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos 
os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29 E os que fizeram o bem 
sairão  para  a  ressurreição  da  vida;  e  os  que  fizeram  o  mal  para  a 
ressurreição da condenação.

João 10:28 E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as 
arrebatará da minha mão.

João 11:43,44 E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para 
fora. 44 E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o 
seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir.

João  12:17  A  multidão,  pois,  que  estava  com  ele  quando  Lázaro  foi 
chamado  da  sepultura,  testificava  que  ele  o  ressuscitara  dentre  os 
mortos.

João 17:2 Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a 
vida eterna a todos quantos lhe deste.

Atos  17:25  Nem  tampouco  é  servido  por  mãos  de  homens,  como  que 
necessitando de alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a 
vida, e a respiração, e todas as coisas;

1 Coríntios 15:19-26 Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais 
miseráveis  de  todos  os  homens.  20  Mas  de  fato  Cristo  ressuscitou 
dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 21 Porque 
assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos 
mortos veio por um homem. 22 Porque, assim como todos morrem em 
Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23 Mas cada um 
por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua 
vinda. 24 Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao 
Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e 
força.  25  Porque  convém  que  reine  até  que  haja  posto  a  todos  os 
inimigos debaixo de seus pés. 26 Ora, o último inimigo que há de ser 
aniquilado é a morte.

2 Coríntios 1:9,10 Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, 
para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os 



mortos;  10 O qual  nos livrou de tão grande morte,  e livra;  em quem 
esperamos que também nos livrará ainda,

2 Coríntios 3:6 O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo 
testamento,  não  da  letra,  mas  do  espírito;  porque  a  letra  mata  e  o 
espírito vivifica.

Colossenses 1:21,22 A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e 
inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos 
reconciliou 22 No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos 
apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis,

Hebreus 2:9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que 
fora feito um pouco menor do que os anjos,  por causa da paixão da 
morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos.

Hebreus 2:14,15 E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, 
também  ele  participou  das  mesmas  coisas,  para  que  pela  morte 
aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo; 15 E livrasse 
todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à 
servidão.

Hebreus 11:5 Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi 
achado, porque Deus o trasladara; visto como antes da sua trasladação 
alcançou testemunho de que agradara a Deus.

1 Petro 3:18 Porque também Cristo pade-ceu uma vez pelos pecados,  o 
justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na 
carne, mas vivificado pelo Espírito;

2 Petro 1:3 Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à 
vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua 
glória e virtude;

1 Joãn 3:14 Nós sabemos que passamos da morte para a vida,  porque 
amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte.

1 Joãn 5:11 E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta 
vida está em seu Filho.

Apocalipse 21:6 E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Omega, 
o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da 
fonte da água da vida.
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