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semana de: segunda-feira, 8 de Outubro de 2012

Cuidado com os laços do Diabo! (8-14 de outubro)
(2 Timóteo 2:24-26)
“Mas o escravo do Senhor não precisa lutar, porém, precisa ser meigo para com todos, qualificado para
ensinar, restringindo-se sob o mal, 25 instruindo com brandura os que não estiverem favoravelmente
dispostos, visto que talvez Deus lhes dê arrependimento conduzindo a um conhecimento exato da verdade
26
e eles voltem ao seu próprio juízo, saindo do laço do Diabo, visto que foram apanhados vivos por ele para
a vontade deste.”
(Tiago 3:6-8)
“Ora, a língua é um fogo. A língua constitui um mundo de injustiça entre os nossos membros, pois mancha
todo o corpo e incendeia a roda da vida natural, e é incendiada pela Geena. 7 Porque toda espécie de fera,
bem como de ave, e de bicho rastejante, e de animal marinho, há de ser domada e tem sido domada pelo
gênero humano. 8 Mas a língua, ninguém da humanidade a pode domar. É uma coisa indisciplinada [e]
prejudicial, cheia de veneno mortífero.”
(Mateus 12:34)
“Descendência de víboras, como podeis falar coisas boas quando sois iníquos? Pois é da abundância do
coração que a boca fala.”
(Jó 1:9-11)
“Então respondeu Satanás a Jeová e disse: “Acaso é por nada que Jó teme a Deus? 10 Não puseste tu mesmo
uma sebe em volta dele, e em volta da sua casa, e em volta de tudo o que ele tem? Abençoaste o trabalho das
suas mãos, e o próprio gado dele se tem espalhado pela terra. 11 Mas, ao invés disso, estende tua mão, por
favor, e toca em tudo o que ele tem, [e vê] se não te amaldiçoará na tua própria face.””
(2 Timóteo 3:1-4)
“Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de manejar. 2 Pois os homens serão
amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, pretensiosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais,
ingratos, desleais, 3 sem afeição natural, não dispostos a acordos, caluniadores, sem autodomínio, ferozes,
sem amor à bondade, 4 traidores, teimosos, enfunados [de orgulho], mais amantes de prazeres do que
amantes de Deus,”
(2 Timóteo 2:26)
“e eles voltem ao seu próprio juízo, saindo do laço do Diabo, visto que foram apanhados vivos por ele para a
vontade deste.”
(1 Pedro 2:21-23)
“De fato, fostes chamados para este [proceder], porque até mesmo Cristo sofreu por vós, deixando-vos um
modelo para seguirdes de perto os seus passos. 22 Ele não cometeu pecado, nem se achou engano na sua
boca. 23 Quando estava sendo injuriado, não injuriava em revide. Quando sofria, não ameaçava, mas
encomendava-se àquele que julga justamente.”
(Efésios 4:1-3)
“Portanto eu, o prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis dignamente da chamada com que fostes
chamados, 2 com completa humildade mental e brandura, com longanimidade, suportando-vos uns aos
outros em amor, 3 diligenciando observar a unidade do espírito no vínculo unificador da paz.”
(Provérbios 29:25)
“Tremer diante de homens é o que arma um laço, mas quem confia em Jeová será protegido.”
(Lucas 23:15)
“De fato, tampouco Herodes, pois no-lo enviou de volta; e, eis que ele não cometeu nada que mereça a
morte.”
(Lucas 23:21-25)
“Começaram então a berrar, dizendo: “Para a estaca! Para a estaca com ele!” 22 Disse-lhes pela terceira vez:
“Por que, que coisa má fez este [homem]? Não achei nele nada que mereça a morte; portanto, eu o castigarei
e o livrarei.” 23 Em vista disso começaram a instar, com vozes altas, exigindo que fosse pregado numa
estaca; e as suas vozes começaram a prevalecer. 24 De modo que Pilatos proferiu sentença para que se
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satisfizesse a exigência deles: 25 livrou-lhes o homem que tinha sido lançado na prisão por sedição e
assassínio, e a quem exigiam, mas entregou Jesus à vontade deles.”
(João 19:12)
“Por esta razão, Pilatos procurava um modo de livrá-lo. Mas os judeus gritavam, dizendo: “Se livrares este
[homem], não és amigo de César. Todo homem que se faz rei fala contra César.””
(Mateus 16:16)
“Em resposta, Simão Pedro disse: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente.””
(João 6:66-69)
“Devido a isso, muitos dos seus discípulos foram embora para as coisas [deixadas] atrás e não andavam mais
com ele. 67 Portanto, Jesus disse aos doze: “Será que vós também quereis ir?” 68 Simão Pedro respondeu-lhe:
“Senhor, para quem havemos de ir? Tu tens declarações de vida eterna; 69 e nós cremos e viemos a saber que
tu és o Santo de Deus.””
(João 18:10-11)
“Então Simão Pedro, visto que tinha espada, puxou-a e golpeou o escravo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a
orelha direita. O nome do escravo era Malco. 11 Jesus, porém, disse a Pedro: “Põe a espada na [sua] bainha.
Não devia eu de toda maneira beber o copo que o Pai me tem dado?””
(Mateus 26:74-75)
“Ele principiou então a praguejar e a jurar: “Não conheço este homem!” E imediatamente cantou um galo.
75
E Pedro lembrou-se da declaração de Jesus, a saber: “Antes de cantar o galo, repudiar-me-ás três vezes.”
E ele saiu e chorou amargamente.”
(Marcos 14:29)
“Mas Pedro disse-lhe: “Ainda que todos os outros tropecem, eu não.””
(Salmos 118:6)
“Jeová está do meu lado; não terei medo. Que me pode fazer o homem terreno?”
(Marcos 14:38)
“Homens, mantende-vos vigilantes e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, naturalmente,
está ansioso, mas a carne é fraca.””
(2 Coríntios 13:7)
“Agora, oramos a Deus para que não façais nada de errado, não para que nós mesmos pareçamos aprovados,
mas para que façais o que é excelente, embora nós mesmos pareçamos reprovados.”
(Salmos 38:3-5)
“Não há nenhum ponto sadio na minha carne por causa da tua verberação. Não há paz nos meus ossos por
causa do meu pecado. 4 Porque os meus próprios erros passaram acima da minha cabeça; Iguais a uma carga
pesada, são pesados demais para mim. 5 Minhas feridas ficaram malcheirosas, supuraram, Por causa da
minha tolice.”
(Salmos 38:8)
“Fiquei entorpecido e quebrantado ao extremo; Brami devido ao gemido de meu coração.”
(Tiago 5:14-16)
“Há alguém doente entre vós? Chame a [si] os anciãos da congregação, e orem sobre ele, untando-o com
óleo em nome de Jeová. 15 E a oração de fé fará que o indisposto fique bom, e Jeová o levantará. Também,
se ele tiver cometido pecados, ser-lhe-á isso perdoado. 16 Portanto, confessai abertamente os vossos pecados
uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais sarados. A súplica do justo, quando em operação, tem
muita força.”
(2 Coríntios 7:11)
“Pois, esta mesma coisa, a de serdes entristecidos de modo piedoso, eis que grande seriedade produziu em
vós, sim, a vossa reabilitação, sim, indignação, sim, temor, sim, saudade, sim, zelo, sim, o endireitamento do
errado! Demonstrastes em todo sentido que sois castos neste assunto.”
(Hebreus 12:6)
“pois Jeová disciplina aquele a quem ama; de fato, açoita a cada um a quem recebe como filho.””
(1 João 4:9)
“Por meio disso é que se manifestou o amor de Deus em nosso caso, porque Deus enviou o seu Filho
unigênito ao mundo, para que ganhássemos a vida por intermédio dele.”
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(1 João 4:14)
“Adicionalmente, nós mesmos temos observado e estamos dando testemunho de que o Pai enviou seu Filho
como Salvador do mundo.”
(1 Coríntios 5:1-5)
“Realmente, relata-se entre vós fornicação, e fornicação tal como nem há entre as nações, que certo
[homem] tenha por esposa [a] de [seu] pai. 2 E estais vós enfunados, e nem ao menos pranteastes, a fim de
que o homem que cometeu esta ação fosse tirado do vosso meio? 3 Eu, da minha parte, embora ausente em
corpo, mas presente em espírito, certamente, como se estivesse presente, já tenho julgado o homem que agiu
de tal modo, 4 para que, em nome de nosso Senhor Jesus, quando estiverdes ajuntados, também o meu
espírito com o poder de nosso Senhor Jesus, 5 entregueis tal homem a Satanás, para a destruição da carne, a
fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor.”
(2 Coríntios 2:6-8)
“Esta censura da parte da maioria é suficiente para tal homem, 7 de modo que agora, ao contrário, deveis
perdoar-lhe bondosamente e [deveis] consolá-lo, para que tal homem não seja de algum modo tragado pela
sua excessiva tristeza. 8 Exorto-vos, portanto, a que confirmeis o vosso amor por ele.”
(2 Crônicas 33:2)
“E ele passou a fazer o que era mau aos olhos de Jeová, segundo as coisas detestáveis das nações que Jeová
tinha desalojado de diante dos filhos de Israel.”
(2 Crônicas 33:10-13)
“E Jeová falava a Manassés e a seu povo, mas eles não prestavam atenção. 11 Por fim, Jeová trouxe contra
eles os chefes do exército que pertencia ao rei da Assíria e eles capturaram, pois, a Manassés nos recessos e
prenderam-no com dois grilhões de cobre, e levaram-no a Babilônia. 12 E assim que isto lhe causou aflição,
abrandou a face de Jeová, seu Deus, e continuou a humilhar-se grandemente por causa do Deus de seus
antepassados. 13 E orava a Ele, de modo que se deixou suplicar por ele e ouviu seu pedido de favor, e
restaurou-o a Jerusalém ao seu reinado; e Manassés veio a saber que Jeová é o [verdadeiro] Deus.”
(1 Coríntios 6:9-11)
“O quê! Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sejais desencaminhados. Nem
fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem homens mantidos para propósitos desnaturais, nem homens
que se deitam com homens, 10 nem ladrões, nem gananciosos, nem beberrões, nem injuriadores, nem
extorsores herdarão o reino de Deus. 11 E, no entanto, isso é o que fostes alguns de vós. Mas vós fostes
lavados, mas vós fostes santificados, mas vós fostes declarados justos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo
e com o espírito de nosso Deus.”
(Provérbios 24:16)
“Pois o justo talvez caia até mesmo sete vezes, e ele se há de levantar; mas aos iníquos se fará tropeçar pela
calamidade.”
(Mateus 22:37)
“Disse-lhe: “‘Tens de amar a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua
mente.’”
(2 Coríntios 2:10-11)
“O que bondosamente perdoardes a alguém, eu também [perdôo]. De fato, quanto a mim, o que eu tiver
bondosamente perdoado, se é que perdoei bondosamente alguma coisa, tem sido por vossa causa à vista de
Cristo; 11 para que não sejamos sobrepujados por Satanás, pois não desconhecemos os seus desígnios.”
(Tiago 1:5)
“Portanto, se alguém de vós tiver falta de sabedoria, persista ele em pedi-la a Deus, pois ele dá
generosamente a todos, e sem censurar; e ser-lhe-á dada.”
(Salmos 97:10)
“Ó vós amantes de Jeová, odiai o que é mau. Ele guarda as almas dos que lhe são leais; Livra-os da mão dos
iníquos.”
(Tiago 1:14-15)
“Mas cada um é provado por ser provocado e engodado pelo seu próprio desejo. 15 Então o desejo, tendo-se
tornado fértil, dá à luz o pecado; o pecado, por sua vez, tendo sido consumado, produz a morte.”
(Mateus 6:13) “E não nos leves à tentação, mas livra-nos do iníquo.’”
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(2 Timóteo 2:24-26)
“Mas o escravo do Senhor não precisa lutar, porém, precisa ser meigo para com todos, qualificado para
ensinar, restringindo-se sob o mal, 25 instruindo com brandura os que não estiverem favoravelmente
dispostos, visto que talvez Deus lhes dê arrependimento conduzindo a um conhecimento exato da verdade
26
e eles voltem ao seu próprio juízo, saindo do laço do Diabo, visto que foram apanhados vivos por ele para
a vontade deste.”
(Tiago 3:6-8)
“Ora, a língua é um fogo. A língua constitui um mundo de injustiça entre os nossos membros, pois mancha
todo o corpo e incendeia a roda da vida natural, e é incendiada pela Geena. 7 Porque toda espécie de fera,
bem como de ave, e de bicho rastejante, e de animal marinho, há de ser domada e tem sido domada pelo
gênero humano. 8 Mas a língua, ninguém da humanidade a pode domar. É uma coisa indisciplinada [e]
prejudicial, cheia de veneno mortífero.”
(Efésios 4:1-3)
“Portanto eu, o prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis dignamente da chamada com que fostes
chamados, 2 com completa humildade mental e brandura, com longanimidade, suportando-vos uns aos
outros em amor, 3 diligenciando observar a unidade do espírito no vínculo unificador da paz.”
(Provérbios 29:25)
“Tremer diante de homens é o que arma um laço, mas quem confia em Jeová será protegido.”
(Salmos 38:3-5)
“Não há nenhum ponto sadio na minha carne por causa da tua verberação. Não há paz nos meus ossos por
causa do meu pecado. 4 Porque os meus próprios erros passaram acima da minha cabeça; Iguais a uma carga
pesada, são pesados demais para mim. 5 Minhas feridas ficaram malcheirosas, supuraram, Por causa da
minha tolice.”
(Salmos 38:8)
“Fiquei entorpecido e quebrantado ao extremo; Brami devido ao gemido de meu coração.”

Cântico 61

Que tipo de pessoa eu devo ser

Cântico 25

A prova de que somos discípulos

final da semana ...
domingo, 14 de Outubro de 2012
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(2 Timóteo 2:24-26)

(Provérbios 29:25)

“Mas o escravo do Senhor não precisa lutar, porém, precisa
ser meigo para com todos, qualificado para ensinar,
restringindo-se sob o mal, 25 instruindo com brandura os que
não estiverem favoravelmente dispostos, visto que talvez
Deus lhes dê arrependimento conduzindo a um conhecimento
exato da verdade 26 e eles voltem ao seu próprio juízo, saindo
do laço do Diabo, visto que foram apanhados vivos por ele
para a vontade deste.”

“Tremer diante de homens é o que arma um laço, mas quem
confia em Jeová será protegido.”

(Tiago 3:6-8)
“Ora, a língua é um fogo. A língua constitui um mundo de
injustiça entre os nossos membros, pois mancha todo o corpo
e incendeia a roda da vida natural, e é incendiada pela Geena.
7
Porque toda espécie de fera, bem como de ave, e de bicho
rastejante, e de animal marinho, há de ser domada e tem sido
domada pelo gênero humano. 8 Mas a língua, ninguém da
humanidade a pode domar. É uma coisa indisciplinada [e]
prejudicial, cheia de veneno mortífero.”
(Mateus 12:34)

(Lucas 23:15)
“De fato, tampouco Herodes, pois no-lo enviou de volta; e, eis
que ele não cometeu nada que mereça a morte.”
(Lucas 23:21-25)
“Começaram então a berrar, dizendo: “Para a estaca! Para a
estaca com ele!” 22 Disse-lhes pela terceira vez: “Por que, que
coisa má fez este [homem]? Não achei nele nada que mereça a
morte; portanto, eu o castigarei e o livrarei.” 23 Em vista disso
começaram a instar, com vozes altas, exigindo que fosse
pregado numa estaca; e as suas vozes começaram a
prevalecer. 24 De modo que Pilatos proferiu sentença para que
se satisfizesse a exigência deles: 25 livrou-lhes o homem que
tinha sido lançado na prisão por sedição e assassínio, e a
quem exigiam, mas entregou Jesus à vontade deles.”
(João 19:12)

“Descendência de víboras, como podeis falar coisas boas
quando sois iníquos? Pois é da abundância do coração que a
boca fala.”

“Por esta razão, Pilatos procurava um modo de livrá-lo. Mas
os judeus gritavam, dizendo: “Se livrares este [homem], não
és amigo de César. Todo homem que se faz rei fala contra
César.””

(Jó 1:9-11)

(Mateus 16:16)

“Então respondeu Satanás a Jeová e disse: “Acaso é por nada
que Jó teme a Deus? 10 Não puseste tu mesmo uma sebe em
volta dele, e em volta da sua casa, e em volta de tudo o que
ele tem? Abençoaste o trabalho das suas mãos, e o próprio
gado dele se tem espalhado pela terra. 11 Mas, ao invés disso,
estende tua mão, por favor, e toca em tudo o que ele tem, [e
vê] se não te amaldiçoará na tua própria face.””

“Em resposta, Simão Pedro disse: “Tu és o Cristo, o Filho do
Deus vivente.””

(2 Timóteo 3:1-4)

(João 6:66-69)
“Devido a isso, muitos dos seus discípulos foram embora para
as coisas [deixadas] atrás e não andavam mais com ele.
67
Portanto, Jesus disse aos doze: “Será que vós também
quereis ir?” 68 Simão Pedro respondeu-lhe: “Senhor, para
quem havemos de ir? Tu tens declarações de vida eterna; 69 e
nós cremos e viemos a saber que tu és o Santo de Deus.””

“Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos
críticos, difíceis de manejar. 2 Pois os homens serão amantes
de si mesmos, amantes do dinheiro, pretensiosos, soberbos,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais,
3
sem afeição natural, não dispostos a acordos, caluniadores,
sem autodomínio, ferozes, sem amor à bondade, 4 traidores,
teimosos, enfunados [de orgulho], mais amantes de prazeres
do que amantes de Deus,”

“Então Simão Pedro, visto que tinha espada, puxou-a e
golpeou o escravo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha
direita. O nome do escravo era Malco. 11 Jesus, porém, disse a
Pedro: “Põe a espada na [sua] bainha. Não devia eu de toda
maneira beber o copo que o Pai me tem dado?””

(2 Timóteo 2:26)

(Mateus 26:74-75)

“e eles voltem ao seu próprio juízo, saindo do laço do Diabo,
visto que foram apanhados vivos por ele para a vontade
deste.”

“Ele principiou então a praguejar e a jurar: “Não conheço este
homem!” E imediatamente cantou um galo. 75 E Pedro
lembrou-se da declaração de Jesus, a saber: “Antes de cantar o
galo, repudiar-me-ás três vezes.” E ele saiu e chorou
amargamente.”

(1 Pedro 2:21-23)
“De fato, fostes chamados para este [proceder], porque até
mesmo Cristo sofreu por vós, deixando-vos um modelo para
seguirdes de perto os seus passos. 22 Ele não cometeu pecado,
nem se achou engano na sua boca. 23 Quando estava sendo
injuriado, não injuriava em revide. Quando sofria, não
ameaçava, mas encomendava-se àquele que julga
justamente.”
(Efésios 4:1-3)
“Portanto eu, o prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis
dignamente da chamada com que fostes chamados, 2 com
completa humildade mental e brandura, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, 3 diligenciando
observar a unidade do espírito no vínculo unificador da paz.”

(João 18:10-11)

(Marcos 14:29)
“Mas Pedro disse-lhe: “Ainda que todos os outros tropecem,
eu não.””
(Salmos 118:6)
“Jeová está do meu lado; não terei medo. Que me pode fazer o
homem terreno?”
(Marcos 14:38)
“Homens, mantende-vos vigilantes e orai, a fim de que não
entreis em tentação. O espírito, naturalmente, está ansioso,
mas a carne é fraca.””
(2 Coríntios 13:7)
“Agora, oramos a Deus para que não façais nada de errado,
não para que nós mesmos pareçamos aprovados, mas para que
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façais o que é excelente, embora nós mesmos pareçamos
reprovados.”
(Salmos 38:3-5)
“Não há nenhum ponto sadio na minha carne por causa da tua
verberação. Não há paz nos meus ossos por causa do meu
pecado. 4 Porque os meus próprios erros passaram acima da
minha cabeça; Iguais a uma carga pesada, são pesados demais
para mim. 5 Minhas feridas ficaram malcheirosas, supuraram,
Por causa da minha tolice.”
(Salmos 38:8)
“Fiquei entorpecido e quebrantado ao extremo; Brami devido
ao gemido de meu coração.”
(Tiago 5:14-16)
“Há alguém doente entre vós? Chame a [si] os anciãos da
congregação, e orem sobre ele, untando-o com óleo em nome
de Jeová. 15 E a oração de fé fará que o indisposto fique bom,
e Jeová o levantará. Também, se ele tiver cometido pecados,
ser-lhe-á isso perdoado. 16 Portanto, confessai abertamente os
vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para
que sejais sarados. A súplica do justo, quando em operação,
tem muita força.”
(2 Coríntios 7:11)
“Pois, esta mesma coisa, a de serdes entristecidos de modo
piedoso, eis que grande seriedade produziu em vós, sim, a
vossa reabilitação, sim, indignação, sim, temor, sim, saudade,
sim, zelo, sim, o endireitamento do errado! Demonstrastes em
todo sentido que sois castos neste assunto.”
(Hebreus 12:6)
“pois Jeová disciplina aquele a quem ama; de fato, açoita a
cada um a quem recebe como filho.””
(1 João 4:9)
“Por meio disso é que se manifestou o amor de Deus em
nosso caso, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao
mundo, para que ganhássemos a vida por intermédio dele.”
(1 João 4:14)
“Adicionalmente, nós mesmos temos observado e estamos
dando testemunho de que o Pai enviou seu Filho como
Salvador do mundo.”
(1 Coríntios 5:1-5)
“Realmente, relata-se entre vós fornicação, e fornicação tal
como nem há entre as nações, que certo [homem] tenha por
esposa [a] de [seu] pai. 2 E estais vós enfunados, e nem ao
menos pranteastes, a fim de que o homem que cometeu esta
ação fosse tirado do vosso meio? 3 Eu, da minha parte,
embora ausente em corpo, mas presente em espírito,
certamente, como se estivesse presente, já tenho julgado o
homem que agiu de tal modo, 4 para que, em nome de nosso
Senhor Jesus, quando estiverdes ajuntados, também o meu
espírito com o poder de nosso Senhor Jesus, 5 entregueis tal
homem a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o
espírito seja salvo no dia do Senhor.”
(2 Coríntios 2:6-8)
“Esta censura da parte da maioria é suficiente para tal homem,
7
de modo que agora, ao contrário, deveis perdoar-lhe
bondosamente e [deveis] consolá-lo, para que tal homem não
seja de algum modo tragado pela sua excessiva tristeza.
8
Exorto-vos, portanto, a que confirmeis o vosso amor por
ele.”

6

(2 Crônicas 33:2)
“E ele passou a fazer o que era mau aos olhos de Jeová,
segundo as coisas detestáveis das nações que Jeová tinha
desalojado de diante dos filhos de Israel.”
(2 Crônicas 33:10-13)
“E Jeová falava a Manassés e a seu povo, mas eles não
prestavam atenção. 11 Por fim, Jeová trouxe contra eles os
chefes do exército que pertencia ao rei da Assíria e eles
capturaram, pois, a Manassés nos recessos e prenderam-no
com dois grilhões de cobre, e levaram-no a Babilônia. 12 E
assim que isto lhe causou aflição, abrandou a face de Jeová,
seu Deus, e continuou a humilhar-se grandemente por causa
do Deus de seus antepassados. 13 E orava a Ele, de modo que
se deixou suplicar por ele e ouviu seu pedido de favor, e
restaurou-o a Jerusalém ao seu reinado; e Manassés veio a
saber que Jeová é o [verdadeiro] Deus.”
(1 Coríntios 6:9-11)
“O quê! Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de
Deus? Não sejais desencaminhados. Nem fornicadores, nem
idólatras, nem adúlteros, nem homens mantidos para
propósitos desnaturais, nem homens que se deitam com
homens, 10 nem ladrões, nem gananciosos, nem beberrões,
nem injuriadores, nem extorsores herdarão o reino de Deus.
11
E, no entanto, isso é o que fostes alguns de vós. Mas vós
fostes lavados, mas vós fostes santificados, mas vós fostes
declarados justos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e
com o espírito de nosso Deus.”
(Provérbios 24:16)
“Pois o justo talvez caia até mesmo sete vezes, e ele se há de
levantar; mas aos iníquos se fará tropeçar pela calamidade.”
(Mateus 22:37)
“Disse-lhe: “‘Tens de amar a Jeová, teu Deus, de todo o teu
coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente.’”
(2 Coríntios 2:10-11)
“O que bondosamente perdoardes a alguém, eu também
[perdôo]. De fato, quanto a mim, o que eu tiver bondosamente
perdoado, se é que perdoei bondosamente alguma coisa, tem
sido por vossa causa à vista de Cristo; 11 para que não sejamos
sobrepujados por Satanás, pois não desconhecemos os seus
desígnios.”
(Tiago 1:5)
“Portanto, se alguém de vós tiver falta de sabedoria, persista
ele em pedi-la a Deus, pois ele dá generosamente a todos, e
sem censurar; e ser-lhe-á dada.”
(Salmos 97:10)
“Ó vós amantes de Jeová, odiai o que é mau. Ele guarda as
almas dos que lhe são leais; Livra-os da mão dos iníquos.”
(Tiago 1:14-15)
“Mas cada um é provado por ser provocado e engodado pelo
seu próprio desejo. 15 Então o desejo, tendo-se tornado fértil,
dá à luz o pecado; o pecado, por sua vez, tendo sido
consumado, produz a morte.”
(Mateus 6:13)
“E não nos leves à tentação, mas livra-nos do iníquo.’”
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