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Mundo das Trevas                            A Palavra Eterna de Deus                    Mundo de Luz 
Efé.6:12           Satan é o                 Criou o Cosmos                      Deus é o                   1 João 1:5-7 
Tia.3:16         Cara Mau           Isa.40:8, Gén.1:1-3, Mat.5:18,24:35            Cara Bom                      João 8:12     
Corpos Fisicos    Malvado   Maldito    Mal       Deus revelou sua Palavra       Sagrado    Justo      Bom               Corpos  
1 Cor.15:40     Mat.13:39   Gén.3:14 1 João 3:8    por meio dos Profetas       Isa.6:3   Deut.32:4  Mar.10:18          Esprituais 
1 Cor.6:3       Satanás governa os pecadores     Amos 3:7, 1 Cor.14:32-33              Deus é amor                   1 Cor.15:44  
Contrado no            Príncipe deste mundo         2 Tim.3:16, 2 Pet.1:21     O reino de deus está dentro de você                Deus 
Homen          João 14:30, Efé.2:1-2, 2 Cor.4:3     Deus prometeu enviar   1 João 4:7-8, Luca 17:20-21, João 18:36          Centrado 
 Rom.8:5           um Salvador nascido                                                   Rom.3:4 
O Pecado se  Demônios      Maldição       Mentiras     de uma Virgem:      Anjos           Bênção         Verdade   Pecado julgado 
espalhou com Adão  Mat.        Deut.28:      João 8:44  Miq.5:2,Isa.7:14,9:6   Heb.1:14         Deut:28:       Núm.23:19    como Christo                                                                                                 
Rom.5:12-19    12:28        15-68               João 1:1-3,14, 8:58, 1 João 4:14               1-14          Tit.1:2    Rom.5:20-21             
Natureza do Pecado                          Mat.1:18-21, Luca 1:26-35                                             Renascido 
Rom.7:17-19         “todo aquele que comete     A salvação de Deus é somente por:   “se, pois, o Filho vos libertar      Efé.4:23-24 
As Obras         pecado é escravo do pecado”  Resgate: Mat.20:28,  Rom.5:8     verdaderiramente sereis livres”       Fruito do 
da Carne              João 8:34, Rom.6:16       Expiação: Lev.17:11,  Heb.9:22           João 8:32,36                 Espirito 
Gal.5:19-21                                     Sacrifício: Isa.53:5-6, Rom.3:25                                     Gal.5:22-23    
La Lei Define           O medo controla      Deus nos dá o livre arbítrio para decider:    Controles de Amor        Não pelas obras: 
O Pecado                   Rom. 8:15         Deut.11:26-27, Jos.24:15, Isa.1:18          1 João 4:18           apenas pela graça 
1 João 3:4                                    Apenas um Deus; Apenas um salvador                                   através da fé 
1 João 5:17               Homen Natural        O único meio de salvação de Deus:        Homen Espiritual           Efé.2:4-5,8-9          
Jam.2:10                 1 Cor.2:14        Aceite Jesus como “o Cordeiro de Deus,       1 Cor.2:15                Gal.2:16,3:4                                        
Jam.4:17                                       que tira o pecado do mundo”                                    Rom.3:20-24 
Rom.14:23             Filhos                Atos 4:10-12, 1 Tim.2:5-6                 Filhos                    Tit.3:4-6 
1 Tim.1:9-10                 da Ira                   Isa.43:11, 45:21-22                   de Deus                    Rom.4:2-3 
A Lei               Todos   Efé.2:3                     João 1:29, 14:6                     João 1:12                   Rom.6:14 
Condena           são          Arrependimento =    “se alguém não nascer de      Uma Confissão      Baptismo =       Promessa de  
o pecado        Pecadores              o primero     de novo, não podre ver     Aberta                Simbólico       Segurança 
Rom 2:12-15    Rom.3:10       Eu ou     passo para      o reino de Deus”       1 João 4:2,15   Espirito    da Morte        Eterna 
Rom.4:15,5:20  Ps.40:12,103:3    Ego no     a Salvação:   Mat.18:3, João 3:3-7     Rom.10:9-10    Santo no  para si mesmo  João 3:16-18 
Atos 15:10-11  Pro.20:9       Controle    Atos 2:38      1 Pet.1:23, João 1:13    Mat.10:32-33    Controle    Rom.6:3-4   João 10:28 
1 Cor.15:56   Isa 64:6       Jude 1:18-19    3:19                                                       Rom.8:9                 Jude 1:24 
Castigo     Jer.13:23,17:9                  Rom.2:4  Aceite Jesus Salvador e Senhor                                      1 João 5:11-13 
   de        O Pecado          Eu,       Entre no                                              Cheio do                Rom.8:31-39                    
Pecadores    causa a morte    Mim, Meu     portão        “O Senhor… não…      Passagem de Morte   Espirito     Abnegação  Recompensa 
Luke 12:5      Mat. 10:15      Egoísmo    estreito     querendo que ninguém     para a Vida     Gal.5:16,25   Gal.5:24      do 
Heb.10:26-31   Eze.18:4       Jam.3:16    Mat.7:13-14    se perca, senão que     João 5:24      1 Cor.6:19-20   Mat.10:39     Justo  
Jer.31:30     Rom.7:10     Cauea Pecado   Convite    todos venham a arrepender-se”    1 João 3:14      Holiness    Rom.12:    1 Cor.3:8-14 
2 Tess.1:8-10    Jam.1:15     Rom.3:23    Apo.3:19-20    1 Tim.2:3-4, 2 Pet 3:9      Ferdão          Heb.12:14     1-2      Embaixadores     
Heb.9:27         Titanik    Morte Eterna                       Eze.33:11            Ps.103:12    Vida Eterna              de Deus 
Mat.12:36          Afunda    Rom.6:23              “A obra de Deus é esta: Que        1 João 1:9   Rev.21:1-4           2 Cor.5:20-21    
Mat.25:41, 46             Não Escrito em:         creiais naquele que ele enviou.”      2:1-2  O Livro de Vida       Rom.10:13-17 
Eze.33:7-10,18            Apo.17:8,20:15                João 6:29, 8:24                     Apo.21:27,22:17       Mat.28:19-20                                                                                 
2 Pet.3:7                      13:8                “a Palavra que proclamei,                                   Efé.6:20-21   
Jude 1:14-15                                      essa o julgará no último dia”                            2 Cor.6:2, Deut.30:19 

  João 5:22,39,12:48  
Apo.20:11-14,21:8 22:15      Inferno            Não     Luca 16:25-26     Passagem                       Paríso   João 14:2-3, Apo.22:1-5 

  

  
  

 



 

 
 
 

Gên. 1:1-3…No princípio criou Deus os céus e a terra. 
Gên.3:14…Entre todos os animais só você receberá esta maldição 
Lev.17:11… porquanto é o sangue que faz expiação, em virtude da vida   
Núm.23:19… Deus não é homem, para que minta… Porventura, tendo ele dito, não o fará?  
Deut.11:26-27…Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição:    
Deut.28:1-14…Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus… bênçãos  
Deut.28:15-58…Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus… blestemat 
Deut.30:19…te pus diante de ti a vida e a morte… escolhe, pois, a vida 
Deut.32:4… Deus é fiel e sem iniqüidade; justo e reto é ele.   
Jos.24:15…escolhei hoje a quem... Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor 
Sal.40:12…as minhas iniqüidades me são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça 
Sal.103:12…Quanto o oriente está longe do ocidente... afastado de nós as nossas transgressões.   
Sal.130:3…É ele quem perdoa todas as tuas iniqüidades, quem sara todas  
Pro.20:9…Quem pode dizer: Purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado?  
Isa.1:18…ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos 
Isa.6:3…Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos a terra toda está cheia da sua glória.    
Isa.7:14… uma virgem conceberá, e dará à luz um  filho... e o seu nome… Deus Forte 
Isa.9:6…um menino nos nasceu... e o seu nome será... Deus Forte, Pai Eterno 
Isa.40:8…Seca-se a erva, e murcha a flor; mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente 
Isa.43:11…I Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador.   
Isa.45:21-22…Pois não há outro Deus senão eu; Deus justo e Salvador 
Isa.53:5-6…mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós 
Isa 64:6…todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia 
Jer.13:23…então podereis também vós fazer o bem, habituados que estais a fazer o mal 
Jer.17:9… Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso 
Jer.31:30… Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniqüidade 
Ezeq.18:4…a alma que pecar, essa morrerá.    
Ezeq.33:7-10…e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse  
Ezeq.33:11… Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio… converta 
Ezeq.33:18… Quando o justo se apartar da sua justiça...morrerá nela    
Amós 3:7…o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos... profetas.   
Miq 5:2… Belém... de ti é que me sairá aquele que há de reinar... desde os dias da eternidade. 
Mat.1:18-21…Maria… antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo.  
Mat.5:18…de modo nenhum passará da lei um só i ou um só til 
Mat.10:15… no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra 
Mat.10:32-33…Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu  
Mat.10:39… e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á.   
Mat.12:28… Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é 
Mat.12:36…toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.    
Mat.13:19…vem o Maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração 
Mat.18:3…se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis 
Mat.20:28… o Filho do veio... para dar a sua vida em resgate de muitos.    
Mat.22:28-33… pois na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento 
Mat.24:35… Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. 
Mat.25:41…Apartai- vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o Diabo 
Mat.25:46…E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna 
Mat.28:19-20… Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
Mar.10:18…Jesus: Por que me chamas bom? ninguém é bom, senão um que é Deus 
Luc.1:26-35… por isso o que há de nascer será chamado santo, Filho de Deus 
Luc.12:5…temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno 
Luc.16:25-26…E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo 
Luc.17:20-21…pois o reino de Deus está dentro de vós 
João.1:1-3…No princípio era o Verbo… e o Verbo era Deus… e o  Verbo se fez carne 
João.1:12…aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus 
João.1:14…o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade 
João.1:29… João viu a Jesus… Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo 
João.3:3-7… se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus    
João.3:16-18…todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna 
João.5:22… Porque o Pai a niguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento 

João.5:24…quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou,  tem a vida eterna…  
João.5:39… Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna 
João.6:29… A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou 
João.8:12… Eu sou a luz do mundo; quem me segue de modo algum andará em trevas 
João.8:24…se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados 
João.8:32… e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará 
João.8:34… Jesus… que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado 
João.8:36… Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres 
João.8:44…Vós tendes por pai o Diabo... é mentiroso, e pai da mentira 
João.8:58… Jesus… vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou 
João.10:28…eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão 
João.12:48.. a palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia 
João.14:2-3…Na casa de meu Pai há muitas moradas... vou preparar-vos lugar 
João.14:6…Jesus: Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.   
João.14:30…vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim; 
João.18:36…Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo 
Atos 2:38… Arrependei-vos... e seja batizado... para remissão de vossos pecados 
Atos 4:10-12…que em nome de Jesus Cristo… E em nenhum outro há salvação; 
Rom.2:12-15…todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão 
Rom.3:4…lantes seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso 
Rom.3:10…como está escrito: Não há justo, nem sequer um 
Rom.3:20…pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado.    
Rom.3:23…Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 
Rom.3:24…sendo justificados gratuitamente pela sua graça… que há em Cristo Jesus  
Rom.3:25…ao qual Deus propôs como propiciação, pela fé, no seu sangue 
Rom.4:2-3…Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça 
Rom.4:15…Porque a lei opera a ira; mas onde não há lei também não há transgressão   
Rom.5:8…quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. 
Rom.5:12-19…assim como por um só homem entrou o pecado no mundo... a morte  
Rom.5:20-21…Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado 
Rom.6:3-4…todos quantos foram batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? 
Rom.6:14…porquanto não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça  
Rom.6:16…sois servos desse mesmo a quem obedeceis 
Rom.6:23…Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus 
Rom.7:10…e o mandamento que era para vida, esse achei que me era para morte. 
Rom.7:17-19…Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne... 
Rom.8:5…Pois os que são segundo a carne inclinam-se para  as coisas da carne 
Rom.8:9…Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós 
Rom.8:14…todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus 
Rom.8:15…recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai!   
Rom.8:31-39…Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? 
Rom.10:9-10…se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em coração creres… será salvo 
Rom.10:13-17…Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo 
Rom.12:1-2…E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação 
Rom.14:23…e tudo o que não provém da fé é pecado.    
1 Cor. 2:14…Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus 
1 Cor. 2:15…Mas o que é espiritual discerne bem tudo 
1 Cor.3:8-14…a obra de cada um se manifestará... porque será reveldada no fogo 
1 Cor.6:19-20…Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo 
1 Cor.14:32-33…pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas 
1 Cor.15:40…Também há corpos celestes e corpos terrestres 
1 Cor.15:44…Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. 
1 Cor 15:50…carne e sangue não podem herdar o reino de Deus 
1 Cor.15:56…O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei 
2 Cor.4:3-4…o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos 
2 Cor.5:17… se alguém está em Cristo, nova criatura é... eis que tudo se fez novo. 
2 Cor.5:20-21… De sorte que somos embaixadores por Cristo 
2 Cor.6:2…eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação 
Gál.2:16…o homem não é justificado por obras da lei, mas sim, pela fé em Cristo Jesus 

Gál.3:24-25… De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo 
Gál.5:16…Andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne 
Gál.5:19-21…Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são… lascívia 
Gál.5:22-23…Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz... 
Gál.5:24-25…De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo 
Gál.5:25…Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito 
Efé.2:1-2…Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados 
Efé.2:3…e éramos por natureza filhos da ira, como também  os demais 
Efé.2:4-5…estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo 
Efé.2:8-9…Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós  
Efé.6:12…pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os 
2 Tess.1:8-10…os quais sofrerão, como castigo, a perdição eterna 
1 Tim.1:9-10…reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os… pecadores 
1 Tim.2:3-4…Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos 
1 Tim.2:5-6…um só Mediador entre Deus e  os homens, Cristo Jesus, homem,    
2 Tim.3:16…Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar 
Tit.3:4-6…não em virtude de obras de justiça que nós  houvéssemos feito 
Heb.1:14…Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir  
Heb.9:22…se purificam com sangue; e sem derramamento de sangue não há remissão 
Heb.9:27…como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo 
Heb.10:26-31…se voluntariamente continuarmos no pecado... já não resta mais sacrifício 
Heb.12:14… Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor 
Tia.2:10…tropeçar em um só ponto, tem-se tornado culpado de todos 
Tia.3:16…onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má 
Tia.4:17… Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado 
1 Ped.1:23…tendo renascido… pela palavra de Deus, a qual vive e permanece 
2 Ped.1:20-21…mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo  
2 Ped.3:9…Senhor... não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se.   
1 João.1:5-7…Deus é luz… o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado 
1 João.1:9…Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel… para nos perdoar  
1 João.2:1-2…E ele é a propiciação pelos nossos pecados... de todo o mundo 
1 João.3:4…Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia 
1 João.3:8…uem comete pecado é do Diabo; 
1 João.3:14…Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos 
1 João.4:7-8…o amor procede de Deus; e todo aquele que ama é nascido 
1 João.4:14…o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo 
1 João.4:15…Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele 
1 João.4:18…No amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo 
1 João.5:11-13…vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna 
1 João.5:17…Toda injustiça é pecado; 
Jude 1:14-15… Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos 
Judas 1:18-19…Estes são os que causam divisões; são sensuais, e não têm o Espírito. 
Judas 1:24…àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar,... imaculados 
Apo.3:19-20…sê pois zeloso, e arrepende-te… estou à porta e bato 
Apo.13:8…cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero 
Apo.17:8…cujos nomes não foram escritos no Livro da Vida desde a criação 
Apo.20:11-14…e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, 
Apo.20:15…todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. 
Apo.21:1-4…E vi um novo céu e uma nova terra… a nova Jerusalém 
Apo.21:8…Mas a los temerosos, e incrédulos...  su parte será en el lago ardiendo de fuego 
Apo.21:27…mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro 
Apo.22:1-5…Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão 
Apo.22:15…Ficarão de fora os adúlteros... e todo o que ama e pratica a mentira 
Apo.22:17…quem tem sede, venha; e quem quiser, receba de graça a água da vida 
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