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Êxodo 15:9 Disse o inimigo: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Deles
satisfar-se-á  o  meu  desejo;  arrancarei  a  minha  espada,  a  minha  mão  os
destruirá.

Êxodo 18:21 Além disso, procurarás dentre o povo homens capazes, tementes a
Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza; a estes porás sobre eles
por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez;

Êxodo 20:14,17 Não adulterarás. 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 que lhe pertença.

Números 11:4 A grande mistura de gente que estava no meio deles ardeu em
desejo; e os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: Quem nos
dará carne a comer?

Deuterenômio 5:21 Não cobiçarás a mulher do teu próximo; 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 que lhe pertença.

Deuterenômio 12:20 Quando Jeová, teu Deus, dilatar o teu território,  como te
prometeu,  e  disseres:  Comerei  carne,  porquanto  a  tua  alma deseja  comer
carne, poderás comer carne, conforme todo o desejo da tua alma.

Deuterenômio 22:22 Se um homem se achar deitado com uma mulher que tenha
marido,  morrerão  ambos  eles:  o  homem que  se  deitar  com a  mulher  e  a
mulher. Assim, exterminarás de Israel o mal.

Josué 7:21 quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e duzentos
siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de cinquenta siclos, movido de
cobiça, os tomei. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda,
e a prata, por baixo.

Salmos 10:3 Pois o iníquo se jacta das cobiças da sua alma, e o que é dado à
rapina renuncia, menoscaba a Jeová.

Salmos 78:18 Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o
seu apetite.

Salmos 78:30 Não se apartavam da sua cobiça. Ainda a comida lhes estava na
boca,

Salmos 81:12 Assim, os deixei andar segundo a obstinação dos seus corações,
para que seguissem os seus próprios conselhos.

Salmos 106:14 mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus
no ermo.

Salmos 119:36 Inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a
avareza.

Provérbios 1:19 Tal é a sorte daquele que tem o espírito de ganância;
esse espírito tira a vida de quem o possui.



Provérbios 6:25 Não cobices no teu coração a sua formosura e não te deixes
render pelas suas pálpebras.

Provérbios 15:27 Aquele que tem espírito de ganância perturba a sua casa, mas
quem aborrece dádivas, viverá.

Provérbios  21:25,26  O  desejo  do  preguiçoso  o  mata,  porque  as  suas  mãos
recusam trabalhar. 26 Todo o dia ele passa a cobiçar, mas o justo dá e não
retém.

Provérbios 28:16 O príncipe falto de entendimento é também grande opressor;
mas quem aborrece a avareza prolongará os seus dias.

Isaías 56:11 Os cães são vorazes, nunca podem fartar-se; e estes são pastores
que não podem entender; todos eles declinaram para o seu caminho, cada um
para a sua ganância, todos sem exceção.

Isaías 57:17 Por causa da iniquidade da sua cobiça, indignei-me e o feri; escondi
a face, indignei-me, e ele se foi andando perverso no caminho do seu coração.

Jeremias 6:13 Desde o menor até o maior deles, cada um se entrega à cobiça; e,
desde o profeta até o sacerdote, cada um procede perfidamente.

Jeremias 22:17 Pois os teus olhos e o teu coração atentam tão somente para a
ganância, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a
violência.

Jeremias 51:13 Ó tu, que habitas sobre muitas águas, abundante em tesouros, é
chegado o teu fim, é medida a tua ganância.

Ezequiel 6:9 Os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações
para onde forem levados cativos, quando eu tiver quebrado o seu coração
fornicário, que se desvia de mim, e os seus olhos, que se prostituem indo após
os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos por causa dos males que têm
praticado em todas as suas abominações.

Ezequiel 14:4,5 Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová:
Todo homem da casa de Israel que der lugar no seu coração aos seus ídolos,
e puser  diante da sua face o  tropeço da sua iniquidade,  e vier  ter  com o
profeta, eu, Jeová, lhe responderei nisso segundo a multidão dos seus ídolos;
5 para que eu apanhe a casa de Israel no seu coração, porque são todos
alienados de mim pelos seus ídolos.

Ezequiel  22:12  No meio  de  ti,  receberam peitas  para  derramarem o sangue;
usura e ganhos ilícitos tomaste; e ávido de sórdidas ganâncias, trataste o teu
próximo com opressão e de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová.

Ezequiel 33:31 Eles vêm ter contigo como se ajunta o povo, e se assentam diante
de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, porém não as põem por
obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração segue a
sua ganância.

Oseias 4:12 O meu povo consulta ao seu pau, e a sua vara lhe dá respostas;
porque o espírito de fornicação os enganou, e fornicaram, apartando-se do seu
Deus.



Oseias 5:4 Os seus feitos não lhes permitirão voltar para o seu Deus, porque o
espírito de fornicação está no meio deles, e não conhecem a Jeová.

Miqueias 2:2  Cobiçam  campos  e  apoderam-se  deles;  cobiçam  casas  e
arrebatam-nas; eles oprimem um homem e sua casa, a saber, um homem e
sua herança.

Naum 3:4 por causa da multidão das fornicações da meretriz formosa, hábil em
feitiçarias, que vende nações pelas suas fornicações, e famílias pelas suas
feitiçarias.

Habacuque 2:9 Ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos, para
pôr num lugar alto o seu ninho, para se livrar da mão da calamidade!

Mateus 5:28 Eu, porém, vos digo que todo o que põe seus olhos em uma mulher,
para a cobiçar, já no seu coração adulterou com ela.

Marcos 4:19 e os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de
outras coisas, entrando, abafam a palavra, e ela fica infrutífera.

Marcos 7:22 as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a
soberba e a loucura.

Lucas  3:14  Perguntaram-lhe  também uns  soldados:  E  nós,  que  havemos  de
fazer? Respondeu-lhes: A ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa e
contentai-vos com o vosso soldo.

Lucas 12:15 Disse ao povo: Olhai e guardai-vos de toda avareza, porque a vida
de um homem não consiste na abundância das coisas que possui.

Lucas 16:14 Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e mofavam dele.
João 8:44 Vós sois filhos do Diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de

vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade,
porque não há nele verdade. Quando ele diz uma mentira, fala do que lhe é
próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira.

Actos 20:33 De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes;
Romanos 1:24-29 Por isso, os entregou Deus, nos desejos impuros dos seus

corações, à imundícia, a fim de serem os seus corpos desonrados entre si; 25
os quais trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram, e serviram a
criatura antes que o Criador, que é bendito para sempre. Amém.  26 Por isso
os entregou Deus a paixões vis; pois as suas mulheres mudaram o uso natural
pelo  que  é  contra  a  natureza.  27  Do  mesmo modo,  também os  homens,
deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua concupiscência uns
para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo
em si mesmos a devida recompensa do seu desvario. 28 Assim como eles
rejeitaram a  Deus,  tendo  dele  pleno  conhecimento,  ele  os  entregou  a  um
sentimento reprovado, para fazerem essas coisas que não convêm, 29 cheios
de toda injustiça,  malícia,  avareza e  maldade;  cheios de inveja,  homicídio,
contenda, dolo e malignidade; detratores,

Romanos  6:12  Não  reine,  pois,  o  pecado  no  vosso  corpo  mortal,  para
obedecerdes às suas concupiscências,



Romanos 7:7 Que diremos, pois? É a Lei pecado? De modo nenhum! Mas eu não
teria  conhecido  o  pecado,  senão  pela  Lei;  pois  eu  não  teria  conhecido  a
cobiça, se a Lei não dissera: Não cobiçarás.

Romanos  13:9,14  Pois  isto:  Não  adulterarás,  não  matarás,  não  furtarás,  não
cobiçarás,  e,  se  algum outro  mandamento há,  nestas palavras se resume:
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 14 mas revesti-vos do Senhor Jesus
Cristo e não vos preocupeis com a carne para não excitardes as suas cobiças.

1 Coríntios 5:10,11 não significando, de modo algum, os fornicários deste mundo,
ou os avarentos e roubadores, ou os idólatras, pois, nesse caso, haveríeis de
sair do mundo. 11 Mas, sendo assim, vos escrevi que não comuniqueis com
alguém que se  chama vosso  irmão,  se  for  ele  fornicário,  ou  avarento,  ou
idólatra, ou maldizente, ou bêbedo, ou roubador; com esse tal nem sequer
comais.

1 Coríntios 6:9,10 Acaso, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de
Deus? Não vos enganeis: nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem
efeminados, 10 nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbedos,
nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.

1 Coríntios 10:6 Ora, essas coisas foram feitas em figura para nós, a fim de não
cobiçarmos coisas más, assim como eles também cobiçaram.

1 Coríntios 12:31 Mas desejai ardentemente os dons que são maiores. E ainda
um caminho sobremodo excelente vou mostrar-vos.

1 Coríntios 14:39 Assim, meus irmãos, aspirai a profetizar e não proibais o falar
em línguas.

2 Coríntios 9:5 Portanto, julguei necessário rogar aos irmãos que fossem adiante
ter convosco e que preparassem, de antemão, a vossa liberalidade prometida
há tempos, para que assim estivesse pronta, como liberalidade e não como
extorsão.

Gálatas 5:16-20 Porém digo: andai pelo Espírito e não satisfareis a cobiça da
carne. 17 Pois a carne luta contra o Espírito,  e o Espírito,  contra a carne,
porque estes são opostos um ao outro; de sorte que não façais as coisas que
quereis. 18 Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da Lei.
19  Ora,  as  obras  da  carne  são  manifestas,  as  quais  são:  a  fornicação,  a
impureza, a lascívia, 20 a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os
ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos,

Gálatas 5:24 Os que são de Cristo  Jesus crucificaram a carne com as suas
paixões e cobiças.

Efésios 2:1-3 Ele vos deu a vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e
pecados, 2 nos quais, noutro tempo, andastes conforme o curso deste mundo,
segundo o chefe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos
da desobediência; 3 entre os quais todos nós também, outrora, andávamos
nas  cobiças  da  nossa  carne,  fazendo  as  vontades  da  carne  e  dos
pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.



Efésios 4:19 os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à lascívia,
para praticarem com avidez toda imundícia.

Efésios 4:22-27 a vos despir, no que diz respeito ao vosso procedimento anterior,
do homem velho, que se corrompe segundo as cobiças do engano, 23 e a vos
renovar no espírito da vossa mente, 24 e a vos revestir do homem novo, que,
segundo Deus,  foi  criado em justiça  e  santidade da verdade.  25 Por  isso,
renunciando a mentira,  falai  a  verdade cada um com o  seu próximo,  pois
somos membros uns dos outros. 26 Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol
sobre a vossa ira, 27 nem deis lugar ao Diabo.

Efésios 5:3,5 Mas fornicação e toda impureza ou avareza nem se nomeiem entre
vós, como convém a santos, nem baixeza, 5 Pois isto sabeis, com certeza:
que  nenhum fornicário,  nem impuro,  nem avarento,  o  qual  é  idólatra,  tem
herança no reino de Cristo e Deus.

Colossenses 3:5 Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a
fornicação, a imundícia, a paixão, a má concupiscência e a avareza, que é
idolatria,

1  Tessalonicenses  2:5  Pois  nunca  usamos  de  palavras  de  adulação,  como
sabeis, nem pretexto de avareza; Deus é testemunha;

1  Tessalonicenses  4:3-7 Pois esta é a vontade de Deus: a vossa santificação,
que vos abstenhais da fornicação, 4 que cada um de vós saiba possuir o seu
vaso em santidade e honra, 5 não na paixão da concupiscência, assim como
fazem os gentios que não conhecem a Deus; 6 e que ninguém transgrida e
defraude  nisso  a  seu  irmão,  porque  o  Senhor  é  vingador  de  todas  essas
coisas,  como  antes  vo-lo  dissemos  e  testificamos.  7  Pois  Deus  não  nos
chamou para imundícia, mas em santificação.

1 Timóteo 3:3,8 não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de
contendas, não cobiçoso 8 Os diáconos sejam também sérios, não dobres em
palavras, nem dados ao vinho, nem amigos de sórdidas ganâncias,

1 Timóteo 6:9,10 Os que querem tornar-se ricos caem em tentação, e em laço, e
em muitos desejos insensatos e nocivos, os quais arrastam os homens à ruína
e à perdição. 10 Pois o amor do dinheiro é raiz de todos os males; e alguns,
cobiçando-o, 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, a paz com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro.

2  Timóteo  3:2,6  pois  os  homens  serão  amantes  de  si  mesmos,  avarentos,
pretensiosos,  soberbos,  maldizentes,  desobedientes  a  seus  pais,  ingratos,
ímpios, 6 Pois deste número são os que se introduzem nas casas e cativam as
mulherinhas carregadas de pecados, seduzidas por toda sorte de paixões,

2 Timóteo 4:3 Pois virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina,
mas, desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo
os seus desejos,



Tito 2:12 ensinando-nos, a fim de que, renunciando a impiedade e as paixões
mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, reta e piamente,

Tito 3:3 Pois nós também éramos, outrora, insensatos, desobedientes, desviados,
escravos de várias cobiças e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e
aborrecendo-nos uns aos outros.

Hebreus 13:5 Seja a vossa vida isenta de avareza, contentando-vos com o que
tendes; pois ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei.

Tiago 1:14,15 Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o
atrai e seduz; 15 então, a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o
pecado, sendo consumado, gera a morte.

Tiago 4:1-5 Donde vêm as guerras, e donde vêm as contendas entre vós? Não
vêm,  porventura,  disto:  dos  vossos  deleites,  que  combatem  nos  vossos
membros? 2 Cobiçais e não possuis; matais, e invejais, e não podeis alcançar;
contendeis e fazeis guerras.  Não tendes, porque não pedis;  3 pedis e não
recebeis,  porque pedis  erradamente,  a  fim de  o  despenderdes  em vossos
deleites. 4 Adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra
Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de
Deus. 5 Acaso, julgais que é em vão que a Escritura diz: Com zelos anela por
nós o Espírito, que ele fez habitar em nós?

1 Pedro 1:14 Como filhos da obediência, não vos conformando com as cobiças
que antes tínheis no tempo da vossa ignorância;

1  Pedro  2:11  Amados,  rogo-vos  como  peregrinos  e  forasteiros,  que  vos
abstenhais dos desejos carnais, que combatem contra a alma,

1  Pedro  4:2-4  para  que,  no  tempo que vos  resta  na  carne,  não  vivais  mais
segundo as cobiças dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 3 Pois
basta  que,  no  tempo  passado,  tenhais  cumprido  o  desejo  dos  gentios,
andando em dissoluções, em concupiscências, em bebedices, em orgias, em
bródios, e em abomináveis idolatrias. 4 Nisso estranham que não concorrais
com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós,

2  Pedro  1:4  pelas  quais  ele  nos  tem  comunicado  as  suas  preciosas  e  mui
grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza
divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela cobiça,

2 Pedro 2:3 Em avareza, com palavras fingidas,  farão de vós negócio; a sua
condenação, já de longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dormita.

2 Pedro 2:9-19 o Senhor sabe livrar da tentação aos piedosos e reservar aos
injustos sob castigo para o dia do juízo, 10 mas principalmente àqueles que,
seguindo  a  carne,  andam  em  desejos  impuros  e  desprezam  dominações.
Atrevidos, obstinados, não receiam caluniar a dignidades, 11 enquanto que os
anjos, ainda que sejam maiores em força e poder, não proferem contra elas
juízo caluniador diante do Senhor. 12 Mas estes, como animais sem razão, por
natureza nascidos para serem presos e mortos, caluniando nas coisas que
ignoram,  na  destruição  que  fazem,  certamente,  serão  destruídos,  13



recebendo a paga da sua injustiça; homens estes que têm na conta de prazer
o deleitarem-se à luz do dia, são manchas e defeitos, regalando-se nas suas
dissimulações, ao banquetear-se convosco. 14 Eles têm os olhos cheios de
adultério, e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo
um coração exercitado na avareza, filhos de maldição. 15 Deixando o caminho
direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que
amou o prêmio da injustiça, 16 mas que foi repreendido pela sua transgressão:
um jumento mudo, falando em voz de homem, refreou a loucura do profeta. 17
Estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os
quais tem sido reservado o negrume das trevas. 18 Pois, proferindo palavras
arrogantes  de  vaidade,  nas  concupiscências  da  carne,  engodam,  com
dissoluções, aqueles que apenas estão escapando dos que vivem no erro, 19
prometendo-lhes  a  liberdade,  quando  eles  mesmos  são  escravos  da
corrupção;  porque  o  homem  é  feito  escravo  daquele  por  quem  há  sido
vencido.

2 Pedro 3:3 sabendo, primeiro, isto, que nos últimos dias, virão escarnecedores
com zombarias, andando segundo as suas cobiças

1 João 2:15-17 Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém 
ama o mundo, o amor do Pai não está nele; 16 porque tudo o que há no 
mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a vaidade da vida, não vem do
Pai, mas, sim, do mundo. 17 Ora, o mundo passa e a sua cobiça; mas aquele 
que faz a vontade de Deus permanece para sempre.

Judas 1:11 Ai deles! Porque entraram no caminho de Caim, e, por amor do lucro,
se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré.

Judas 1:15-19 a executar juízo sobre todos e a convencer a todos os ímpios de
todas as obras ímpias que impiamente cometeram e de todas as palavras
duras  que  pecadores  ímpios  pronunciaram  contra  ele.  16  Estes  são
murmuradores, queixosos, andando segundo as suas cobiças; a sua boca fala
de coisas soberbas, mostrando admiração a pessoas por causa de interesse.
17 Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos
apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo,  18 os quais vos diziam que, nos
últimos  tempos,  viriam  zombadores,  andando  segundo  as  suas  ímpias
cobiças. 19 Estes são os homens que causam divisões, sensuais, que não têm
o Espírito.

Apocalipse 18:14 Os frutos que a tua alma cobiçou apartaram-se de ti, e todas as
coisas delicadas e esplêndidas se perderam de ti, e não as acharão os 
homens jamais.
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