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Jeremias 1:18 Eis que hoje eu te ponho como uma cidade fortificada, como
uma coluna de ferro e como muros de bronze, contra a terra toda, 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; se não o
avisares,  nem falares para avisar  ao ímpio que se desvie do seu mau
caminho,  a  fim  de  salvares  a  sua  vida,  morrerá  esse  ímpio  na  sua
iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão o requererei.

Jeremias 6:27 Por averiguador e fortaleza te pus entre o meu povo, para que
saibas e examines o seu caminho.

Levítico 26:19 Quebrarei a soberba do vosso poder e vos farei o céu como
ferro, e terra como cobre.

Deuterenômio 23:5 Todavia, Jeová, teu Deus, não quis ouvir a Balaão; porém
trocou-te em bênção a maldição, porque te amava.

Romanos 12:21 Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Salmos 143:8,10 Faze-me ouvir  pela manhã a tua benignidade, pois em ti

confio. Dá-me a conhecer o caminho em que devo andar, porque a ti elevo
a minha alma. 10 Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu
Deus; guie-me por terreno plano o teu benigno Espírito.

Salmos 94:12 Feliz é o homem a quem instruis, ó Jeová, e a quem ensinas
pela tua lei,

Provérbios 27:12 O homem prudente vê o mal e esconde-se; mas os simples
passam adiante e recebem dano.

Filipenses 2:16 expondo a palavra da vida, a fim de que, no Dia de Cristo, eu
tenha motivo para me gloriar de que não corri em vão, nem trabalhei em
vão.

Isaías 49:4 Mas eu disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente tenho
gasto  as  minhas  forças;  contudo,  certamente,  o  meu  direito  está  com
Jeová, e a minha recompensa, com o meu Deus.

Salmos 76:3  Ali,  quebrou  ele  as  setas  do  arco,  o  escudo,  a  espada e  a
batalha. (Selá)

Hebreus 13:21 grande Pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo o bem,
para que façais a sua vontade, fazendo ele em nós o que é agradável a
seus olhos, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos
séculos. Amém.

1 Coríntios 16:15 Rogo-vos, irmãos (sabeis a casa de Estéfanas, que é as



primícias de Acaia e que se dedicaram ao serviço dos santos);
Filipenses 1:27 Somente portai-vos duma maneira  digna do evangelho de

Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça dizer de vós
que permaneceis em um só espírito, lutando com uma só alma pela fé do
evangelho;

1 Coríntios 15:58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes,
aplicando-vos cada vez  mais  à  obra  do Senhor,  sabendo que o  vosso
trabalho não é vão no Senhor.

Colossenses 4:12 Saúda-vos Epafras, que é de vós, servo de Jesus Cristo,
sempre esforçando-se por vós nas suas orações, para que vos conserveis
perfeitos e convencidos em toda a vontade de Deus.

2 Reis 19:34 Pois defenderei esta cidade para a salvar, por amor de mim e
por amor do meu servo Davi.

Jeremias 15:20,21 Dar-te-ei a este povo por um muro fortificado e de bronze;
eles pelejarão contra ti, porém contra ti não prevalecerão, porque eu sou
contigo para te salvar e para te livrar, diz Jeová. 21 Livrar-te-ei das mãos
dos iníquos e remir-te-ei das mãos dos terríveis.

Salmos  55:18  Ele,  para  paz,  remiu  a  minha  alma,  a  fim  de  que  se  não
aproximem de mim, pois havia muitos que contendiam contra mim.

Ezequiel 30:24 Fortificarei os braços do rei de Babilônia e por-lhe-ei na mão a
minha espada; quebrarei,  porém, os braços de Faraó, e diante daquele
gemerá com os gemidos dum homem mortalmente ferido.

Apocalipse 3:18 eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo,
para  te  enriqueceres,  vestes  brancas,  para  te  cobrires  e  para  que  a
vergonha da tua nudez não seja manifesta e também colírio para ungires
os olhos, a fim de que vejas.

1  João  3:17  Mas  aquele  que  tiver  bens  do  mundo,  e  vir  seu  irmão  em
necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como permanece nele o amor de
Deus?

Isaías 50:4 O Senhor Jeová deu-me a língua dos que são instruídos, para que
eu saiba  sustentar  com palavras  o  que  está  cansado;  desperta-me de
manhã em manhã, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os que
são instruídos.

Salmos 18:39 Pois me cingiste de força para a peleja; submeteste-me os que
se levantaram contra mim.

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

Salmos 89:43 Fizeste, na verdade, retroceder a sua espada e não lhe deste
firmeza na batalha.

Ezequiel 13:6 Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: Jeová



diz, quando Jeová os não enviou. Fizeram que os homens esperassem
fosse cumprida a palavra.

Levítico 26:37 Sem que ninguém os persiga, tropeçarão uns sobre os outros,
como se fugissem de diante da espada; não podereis resistir aos vossos
inimigos.

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

Jó 15:24 O aperto e a angústia o amedrontam; prevalecem contra ele, como
um rei preparado para a batalha,

1 Crônicas 12:8 Dos gaditas desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto,
homens ilustres em valor, preparados para a guerra, que sabiam manejar
escudo e lança. Os seus rostos eram como de leões, e eles, tão velozes
como as corças sobre os montes.

1 Crônicas 12:33,38 De Zebulom, cinquenta mil, que podiam sair no exército,
pôr-se em campo, providos de toda a sorte de instrumentos de guerra, e
ordenar a batalha. Não eram de coração dobre. 38 Todos estes, sendo
guerreiros, que sabiam ordenar a batalha, vieram com coração perfeito a
Hebrom,  para  constituir  a  Davi  rei  sobre  todo  o  Israel;  e  todo  o  resto
também de Israel estava de um só coração em constituir rei a Davi.

Lucas 10:19 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.

2 Coríntios 7:10 Pois a tristeza segundo Deus produz arrependimento para
salvação, o qual não traz pesar; mas a tristeza do mundo produz morte.

2  Timóteo  2:25,26  que  corrija  com  mansidão  aos  que  se  opõem,  na
esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem
a verdade, 26 e que despertem e se livrem do laço do Diabo (tendo sido
feitos cativos por ele), para cumprirem a vontade de Deus.

Neemias 4:15 Ouvindo os nossos inimigos que nós tínhamos sido avisados, e
tendo Deus reduzido a nada o conselho deles, voltamos todos nós para o
muro, cada um para sua obra.

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