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Génesis 20:6 E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do 
teu coração fizeste isto; e também eu te tenho impedido de pecar contra 
mim; por isso não te permiti tocá-la.

Êxodo 35:21,26 E veio todo o homem, a quem o seu coração moveu, e todo 
aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta 
alçada ao SENHOR para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu
serviço, e para as vestes santas. 26 E todas as mulheres, cujo coração as 
moveu em habilidade fiavam os pêlos das cabras.

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 2:25 Neste dia começarei a pór um terror e um medo de ti 
diante dos povos que estão debaixo de todo o céu; os que ouvirem a tua 
fama tremerão diante de ti e se angustiarão.

Deuteronômio 9:3 Sabe, pois, hoje que o SENHOR teu Deus, que passa adiante
de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá, e os derrubará de diante de 
ti; e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o SENHOR te tem falado.

Josué 2:9 E disse aos homens: Bem sei que o SENHOR vos deu esta terra e 
que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra 
estão desfalecidos diante de vós.

1 Samuel 17:48,50 E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-
se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o 
filisteu. 50 Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com 
uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou; sem que Davi tivesse uma espada 
na mão.

Ester 8:17 Também em toda a província, e em toda a cidade, aonde chegava a
palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, 
banquetes e dias de folguedo; e muitos, dos povos da terra, se fizeram 
judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles.

Jó 29:14 Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta; como manto e 
diadema era a minha justiça.

Provérbios 13:11 A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta 
com o próprio trabalho a aumentará.

Provérbios 13:22 O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus 
filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo.

Provérbios 22:22,23 Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na 
porta o aflito; 23 Porque o SENHOR defenderá a sua causa em juízo, e aos 
que os roubam ele lhes tirará a vida.

Isaías 35:8 E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho 



santo; o imundo não passará por ele, mas será para aqueles; os 
caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão.

Isaías 43:2 Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios,
eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, 
nem a chama arderá em ti.

Isaías 49:25 Mas assim diz o SENHOR: Por certo que os presos se tirarão ao 
poderoso, e a presa do tirano escapará; porque eu contenderei com os que 
contendem contigo, e os teus filhos eu remirei.

Isaías 54:17 Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a 
língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás; esta é a herança 
dos servos do SENHOR, e a sua justiça que de mim procede, diz o SENHOR.

Isaías 59:17,19 Pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pós o 
capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pós sobre si vestes 
de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. 19 Então temerão o 
nome do SENHOR desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol; 
vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do SENHOR 
arvorará contra ele a sua bandeira.

Isaías 61:10 Regozijar-me-ei muito no SENHOR, a minha alma se alegrará no 
meu Deus; porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o 
manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e 
como a noiva que se enfeita com as suas jóias.

Ezequiel 22:30 E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o 
muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a 
destruísse; porém a ninguém achei.

Ezequiel 45:8 E esta terra será a sua possessão em Israel; e os meus 
príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa 
de Israel, conforme as suas tribos.

Daniel 4:16 Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de 
homem, e lhe seja dado coração de animal; e passem sobre ele sete 
tempos.

Daniel 7:4 O primeiro era como leão, e tinha asas de águia; enquanto eu 
olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 
pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem.

Zecarias 4:6 E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do SENHOR a 
Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu 
Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos.

Mateus 24:22 E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se 
salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.

Mateus 26:41 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o 
espírito está pronto, mas a carne é fraca.

Marcos 10:48-52 E muitos o repreendiam, para que se calasse; mas ele 
clamava cada vez mais: Filho de Davi! tem misericórdia de mim. 49 E 



Jesus, parando, disse que o chamassem; e chamaram o cego, dizendo-lhe: 
Tem bom ánimo; levanta-te, que ele te chama. 50 E ele, lançando de si a 
sua capa, levantou-se, e foi ter com Jesus. 51 E Jesus, falando, disse-lhe: 
Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. 52 
E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo 
caminho. (Mateus 20:30-34)

Marcos 16:20 E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando
com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram.

Lucas 14:23 E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-
os a entrar, para que a minha casa se encha.

Lucas 21:15 Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir 
nem contradizer todos quantos se vos opuserem.

Lucas 21:36 Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos 
por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar 
em pé diante do Filho do homem.

João 17:15 Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Atos 11:23 O qual quando chegou, e viu a graça de Deus se alegrou, e exortou

a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração;
Atos 13:48 E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a palavra 

do Senhor; e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna.
1 Coríntios 10:13 Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é 

Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a 
tentação dará também o escape, para que a possais suportar.

1 Coríntios 16:9 Porque uma porta grande e eficaz se me abriu; e há muitos 
adversários.

2 Coríntios 12:9 E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se 
aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas 
fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.

Efésios 6:11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar 
firmes contra as astutas ciladas do diabo.

Hebreus 1:7,14 E, quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos, E de 
seus ministros labareda de fogo. 14 Não são porventura todos eles 
espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de 
herdar a salvação?

Tiago 4:7 Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
1 Petro 5:10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua 

eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos 
aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.
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