
P  roteção   Escrituras - Protection Scriptures  

Jeremias 1:18 Porque, eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna 
de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de 
Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o 
povo da terra.

Ezequiel 3:18 Quando eu disser ao ímpio: Certamente morrerás; e tu não o 
avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, 
para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniqüidade, mas o 
seu sangue, da tua mão o requererei.

Jeremias 6:27 Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, 
para que soubesses e examinasses o seu caminho.

Levítico 26:19 Porque quebrarei a soberba da vossa força; e farei que os 
vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre.

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.

Romanos 12:21 Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Salmos  143:8  Faze-me  ouvir  a  tua  benignidade  pela  manhã,  pois  em ti 

confio; faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a 
minha alma.

Salmos 143:10 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu 
Espírito é bom; guie-me por terra plana.

Salmos 94:12 Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó SENHOR, e 
a quem ensinas a tua lei;

Provérbios 27:12 O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam 
e sofrem a pena.

Filipenses 2:16 Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa 
gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão.

Isaías 49:4 Porém eu disse:  Debalde tenho trabalhado,  inútil  e  vãmente 
gastei as minhas forças; todavia o meu direito está perante o SENHOR, e 
o meu galardão perante o meu Deus.

Salmos 76:3 Ali  quebrou as flechas do arco;  o escudo, e a espada, e a 
guerra. (Selá.)

Hebreus 13:21 Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua 
vontade,  operando  em vós  o  que  perante  ele  é  agradável  por  Cristo 
Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém.

1 Coríntios 16:15 Agora vos rogo, irmãos (sabeis que a família de Estéfanas 



é  as  primícias  da  Acaia,  e  que  se  tem  dedicado  ao  ministério  dos 
santos),

Filipenses  1:27  Somente  deveis  portar-vos  dignamente  conforme  o 
evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, 
ouça  acerca  de  vós  que  estais  num  mesmo  espírito,  combatendo 
juntamente com o mesmo ánimo pela fé do evangelho.

1  Coríntios  15:58  Portanto,  meus  amados  irmãos,  sede  firmes  e 
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso 
trabalho não é vão no Senhor.

Colossenses 4:12 Saúda-vos Epafras, que é dos vossos, servo de Cristo, 
combatendo  sempre  por  vós  em  orações,  para  que  vos  conserveis 
firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus.

2 Reis 19:34 Porque eu ampararei a esta cidade, para a livrar, por amor de 
mim e por amor do meu servo Davi.

Jeremias  15:20,21  E  eu  te  porei  contra  este  povo  como forte  muro  de 
bronze; e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti; porque eu 
sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o SENHOR. 21 E 
arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes.

Salmos 55:18 Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim; 
pois havia muitos comigo.

Ezequiel 30:24 E fortalecerei os braços do rei de Babilónia, e porei a minha 
espada na sua mão; mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele 
gemerá como geme o traspassado.

Apocalipse 3:18 Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, 
para que te enriqueças;  e roupas brancas,  para que te vistas,  e não 
apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, 
para que vejas.

1  Joãn  3:17  Quem,  pois,  tiver  bens  do  mundo,  e,  vendo  o  seu  irmão 
necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de 
Deus?

Isaías 50:4 O Senhor DEUS me deu uma língua erudita, para que eu saiba 
dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-
me  todas  as  manhãs,  desperta-me  o  ouvido  para  que  ouça,  como 
aqueles que aprendem.

Salmos  18:39  Pois  me  cingiste  de  força  para  a  peleja;  fizeste  abater 
debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram.

2 Samuel 22:40 Porque me cingiste de força para a peleja; fizeste abater-se 
debaixo de mim os que se levantaram contra mim.

Salmos 89:43 Também embotaste o fio da sua espada, e não o sustentaste 
na peleja.



Ezequiel  13:6  Viram vaidade  e  adivinhação  mentirosa  os  que  dizem:  O 
SENHOR disse; quando o SENHOR não os enviou; e fazem que se espere 
o cumprimento da palavra.

Levítico 26:37 E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem 
ninguém  os  perseguir;  e  não  podereis  resistir  diante  dos  vossos 
inimigos.

1  Coríntios  14:8  Porque,  se  a  trombeta  der  sonido  incerto,  quem  se 
preparará para a batalha?

Jó 15:24 Assombram-no a angústia e a tribulação; prevalecem contra ele, 
como o rei preparado para a peleja;

1 Crônicas 12:8 E dos gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no 
deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo 
e  lança;  e  seus  rostos  eram como rostos  de  leões,  e  ligeiros  como 
corças sobre os montes:

1 Crônicas 12:33 De Zebulom, dos que podiam sair no exército, cinqüenta 
mil  ordenados  para  a  peleja  com  todas  as  armas  de  guerra;  como 
também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração 
dobre.

1  Crônicas  12:38  Todos  estes  homens  de  guerra,  postos  em ordem de 
batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos, para constituírem a 
Davi rei sobre todo o Israel; e também todo o restante de Israel tinha o 
mesmo coração para constituir a Davi rei.

Lucas 10:19 Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e 
toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.

2  Coríntios  7:10  Porque  a  tristeza  segundo  Deus  opera  arrependimento 
para a salvação, da qual ninguém se arrepende; mas a tristeza do mundo 
opera a morte.

2  Timóteo  2:25,26  Instruindo  com mansidão  os  que  resistem,  a  ver  se 
porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, 
26 E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que 
à vontade dele estão presos.

Neemias  4:15  E  sucedeu  que,  ouvindo  os  nossos  inimigos  que  já  o 
sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos 
ao muro, cada um à sua obra.

Salmos 73:24 Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na 
glória.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


