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Efésios 2:2 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;

Mateus 6:10 venha o teu reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no 
céu.

Lucas 22:42 dizendo: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice; contudo,
não se faça a minha vontade, mas sim a tua.

João 16:7-9 convém-vos que eu vá. Pois, se eu não for, não virá a vós o 
Paráclito; mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei. 8 Quando ele vier, convencerá o 
mundo de pecado, de justiça e de juízo; 9 de pecado, porque não creem em 
mim;

2 Timóteo 2:10 Portanto, sofro tudo por amor dos escolhidos, para que eles 
também alcancem a salvação que é em Cristo Jesus, com a glória eterna.

Romanos 15:20,21 esforçando-me, desse modo, por pregar o evangelho, não 
onde já se havia feito menção de Cristo, para não edificar sobre fundamento 
de outro; 21 mas, como está escrito: Aqueles que não tiveram notícia dele o 
verão, e os que não ouviram entenderão.

Actos 2:36,37 Fique, pois, certa toda a casa de Israel de que a este Jesus que 
vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37 Ouvindo eles essas coisas, 
compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais 
apóstolos: Que faremos, irmãos?

Hebreus 4:2 Pois, na verdade, a nós nos tem sido evangelizado, como a eles; 
mas a palavra da mensagem não lhes aproveitou, não sendo unida com a fé 
naqueles que a ouviram.

Jeremias 24:7 Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou Jeová; 
eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Pois se voltarão para mim de 
todo o seu coração.

Actos 16:14 Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de 
Tiatira e que temia a Deus, nos escutava; e o Senhor abriu-lhe o coração para 
atender às coisas que Paulo dizia.

Mateus 13:14,15 Neles se está cumprindo a profecia de Isaías, que diz: 
Certamente, ouvireis e de nenhum modo entendereis; certamente, vereis e de 
nenhum modo percebereis. 15 Pois o coração deste povo se fez pesado, e os 
seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos; para não suceder 
que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e 
se convertam, e eu os sare.

Isaías 6:9,10 Ele disse: Vai e dize a este povo: Haveis de ouvir, porém não 
entendereis; haveis de ver, porém não percebereis. 10 Torna insensível o 
coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para não 



suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entenda no 
coração, e se converta, e seja sarado.

Marcos 4:11,12 Ele lhes disse: A vós vos é dado o mistério do reino de Deus; 
mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, 12 para que, vendo, 
vejam, e não percebam; e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não 
suceda que se convertam e sejam perdoados.

João 12:39,40 Não podiam crer, porque, como diz ainda Isaías: 40 Cegou-lhes os
olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os seus olhos, e 
entendam no coração, e se convertam, e eu os sare.

Romanos 11:7,8 Pois quê? O que Israel busca, isso não tem conseguido, mas a 
eleição o conseguiu; e os mais foram endurecidos, 8 como está escrito: Deu-
lhes Deus um espírito de torpor, olhos para não verem e ouvidos para não 
ouvirem, até o dia de hoje.

2 Tessalonicenses 2:10,11 e com sinais, e com prodígios mentirosos, e com toda 
sedução da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o 
amor da verdade, a fim de serem salvos. 11 Por isso, lhes envia Deus a 
operação do erro, para que deem crédito à mentira,

Mateus 13:18-23 Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. 19 Quando alguém 
ouve a palavra do reino e não a entende, vem o Maligno e tira o que tem sido 
semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20 O 
que foi semeado nos lugares pedregosos, é quem ouve a palavra e logo a 
recebe com alegria; 21 mas não tem em si raiz; antes, é de pouca duração; e, 
sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se 
escandaliza. 22 O que foi semeado entre os espinhos é quem ouve a palavra, 
mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas abafam a palavra, e ela 
fica infrutífera. 23 O que foi semeado na boa terra é quem ouve a palavra e a 
entende, e verdadeiramente dá fruto, produzindo a cento, a sessenta e a trinta 
por um.

2 Coríntios 3:15,16 Contudo, até o dia de hoje, sempre que leem a Moisés, está 
posto um véu sobre o coração deles; 16 todas as vezes, porém, que algum 
deles se converter ao Senhor, o véu lhe é tirado.

Isaías 30:28 O seu assopro é como uma torrente que inunda e chega até o 
pescoço para cirandar as nações com a ciranda de vaidade; um freio que 
induz ao erro estará nos queixos dos povos.

Oseias 11:3-7 Todavia, eu ensinava a Efraim a andar; levava-os nos meus 
braços, porém não conheceram que eu os curava. 4 Eu os atraía com cordas 
de homem, com laços de amor; eu era para com eles como quem tira o jugo 
de cima dos seus queixos e lhes punha diante o mantimento. 5 Ele não voltará
para a terra do Egito, mas Assur será o seu rei, porque recusaram converter-
se. 6 A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e 
os devorará, por causa dos seus conselhos. 7 O meu povo inclina-se a 
apostatar de mim; ainda que o chamem ao que está no alto, ninguém o poderá
exaltar.



Actos 26:18 para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz 
e, do poder de Satanás, a Deus, para que, pela fé em mim, recebam remissão 
de pecados e herança entre os santificados.

2 Timóteo 2:24-26 Ora, o servo do Senhor não deve brigar, mas deve ser 
condescendente para com todos, capaz de ensinar, sofrido, 25 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.

Apocalipse 3:17-19 Visto que dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada 
tenho falta, e não sabes que tu és o coitado, miserável, pobre, cego e nu, 18eu
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. 19 A 
quantos eu amo, repreendo e castigo; sê, pois, zeloso e arrepende-te.

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.

1 Reis 18:37 Responde-me, Jeová! Responde-me para que este povo conheça 
que tu, Jeová, és Deus, porque fizeste voltar para trás o seu coração!

2 Coríntios 4:4 nos quais o deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, 
para que não lhes raiasse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a 
imagem de Deus.

Lucas 8:11-15 O sentido da parábola é este: A semente é a palavra de Deus. 12 
Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido; então, vem o Diabo e
tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam 
salvos. 13 Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, 
recebem a palavra com gozo; estes não têm raiz e creem por algum tempo, 
mas, na hora de provação, voltam atrás. 14 A parte que caiu entre os 
espinhos, estes são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos 
cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. 15 A que 
caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração reto e
bom, a retêm e dão fruto com perseverança.

Actos 15:11 Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, assim 
como eles.

Romanos 8:13 Se viverdes segundo a carne, haveis de morrer; mas, se pelo 
Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
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