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Lucas 17:5 Disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé.
Romanos 10:17 Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra 

de Cristo.
Lucas 11:1 Estava Jesus orando em certo lugar e, quando acabou, 

disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como 
João ensinou a seus discípulos.

1 Timóteo 2:1-4 Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, 
orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, 2 
pelos reis e pelos que estão elevados em dignidade, para que 
vivamos uma vida sossegada e tranquila, em toda piedade e 
honestidade. 3 Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso 
Salvador, 4 que deseja que todos os homens sejam salvos, e que 
cheguem ao pleno conhecimento da verdade.

Zacarias 3:1,2 Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava 
diante do Anjo de Jeová, e Satanás, que estava à mão direita dele 
para ser o seu adversário. 2 Jeová disse a Satanás: Que Jeová te 
repreenda, ó Satanás; sim, repreenda-te Jeová, que escolheu a 
Jerusalém; acaso, não é este um tição tirado do fogo?

Efésios 6:12 pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas 
contra os principados, contra os poderes, contra os governadores 
do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade 
nas regiões celestes.

Efésios 6:10,11 Finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do 
seu poder. 11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para 
poderdes ficar firmes contra as ciladas do Diabo;

Efésios 6:13-17 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que 
possais resistir no dia mau e, tendo feito tudo, ficar firmes. 14 Estai,
portanto, firmes, tendo os vossos lombos cingidos de verdade e 
sendo vestidos da couraça da justiça, 15 e calçados os pés com a 
preparação do evangelho da paz, 16 em tudo tomando o escudo da
fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do 
Maligno. 17 Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, 
que é a palavra de Deus,

Hebreus 4:12 Pois, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria, 
depois, falado de outro dia.

Lucas 4:8 Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Ao Senhor teu Deus 



adorarás, e só a ele darás culto.
Efésios 6:18 com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no 

Espírito e, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por 
todos os santos

1 Samuel 17:45-47 Então, lhe respondeu Davi: Tu vens a mim com 
espada, e com lança, e com escudo; eu, porém, venho a ti em 
nome de Jeová dos Exércitos, do Deus das tropas de Israel, as 
quais tens desafiado. 46 Hoje mesmo, Jeová te entregará nas 
minhas mãos; matar-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Darei, hoje, às aves
do céu e às feras do campo os cadáveres do arraial dos filisteus, e 
toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47 Saberá toda esta 
congregação que Jeová salva, não pela espada e lança. Porque de 
Jeová é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos.

Lucas 10:17-20 Voltaram os setenta, cheios de alegria, dizendo: 
Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. 18 
Respondeu-lhes Jesus: Eu via a Satanás cair do céu como 
relâmpago. 19 Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e 
escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum 
vos fará mal. 20 Mas não vos regozijeis em que os espíritos se vos 
submetem; antes, regozijai-vos em que os vossos nomes estão 
escritos no céu.

2 Coríntios 10:3-5 Pois, vivendo na carne, não militamos segundo a 
carne 4 (porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas 
poderosas em Deus para demolição de fortalezas), 5 derrubando 
raciocínios e toda altura que se levanta contra a ciência de Deus, e 
levando a cativeiro todo pensamento para a obediência a Cristo,

Mateus 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus: o que ligares 
sobre a terra, será ligado nos céus e o que desligares sobre a terra 
será desligado nos céus.

2 Timóteo 1:7 Pois Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de 
força, de amor e de prudência.

Mateus 12:28,29 Mas, se pelo Espírito de Deus eu expulso os 
demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. 29 Como pode 
alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem 
primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa.

Efésios 1:13 no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, 
o Evangelho da vossa salvação, e nele havendo também crido, 
fostes selados com o Espírito da promessa, a saber, o Espírito 
Santo;

Actos 19:6 Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o 



Espírito Santo, e falavam em diversas línguas e profetizavam.
Marcos 16:15-18 Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o 

evangelho a toda a criatura. 16 O que crer e for batizado será salvo;
mas o que não crer será condenado. 17 Estes sinais hão de 
acompanhar aqueles que creem: em meu nome, expelirão 
demônios; falarão outras línguas; 18 pegarão em serpentes; e, se 
beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará mal algum; porão 
as mãos sobre os enfermos e os curarão.

1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça.

Êxodo 20:5 Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Jeová, 
teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos 
filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem,

Salmos 109:17 Ele amou a maldição, e ela veio ter com ele; não teve 
prazer na bênção, e ela se apartou dele.

Juízes 16:16 Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras 
e molestando-o, a alma dele angustiou-se até a morte.

Efésios 4:26 Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa 
ira,

Romanos 14:12 Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo 
a Deus.

1 João 2:23 Todo o que nega o Filho não tem o Pai; quem confessa o 
Filho tem também o Pai.

João 14:6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a 
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.

Mateus 11:28-30 Vinde a mim, todos os que andais em trabalho e vos 
achais carregados, e eu vos aliviarei. 29 Tomai sobre vós o meu 
jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para as vossas almas. 30 Pois o meu jugo é 
suave, e o meu fardo é leve.

2 Coríntios 6:2 (porque ele diz: No tempo aceitável, te escutei e, no dia
da salvação, te socorri; eis, agora, o tempo aceitável, eis agora o 
dia da salvação);

Romanos 10:13 porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo.
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