* portugese ~ português

1

semana de: segunda-feira, 13 de Agosto de 2012
Por que dar prioridade ao serviço de Jeová? (13-19 de agosto)
(Salmos 71:15)
“Minha própria boca narrará a tua justiça, Tua salvação, o dia inteiro, Pois não fiquei sabendo [seu] número.”
(Mateus 28:19-20)
“Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do
espírito santo, 20 ensinando-as a observar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até à
terminação do sistema de coisas.””
(2 Timóteo 3:1)
“Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de manejar.”
(Mateus 24:37-39)
“Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do homem. 38 Porque assim como eles eram
naqueles dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, os homens casando-se e as mulheres sendo dadas em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca, 39 e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e os varreu a todos, assim será a
presença do Filho do homem.”
(2 Pedro 3:3-7)
“Pois sabeis primeiramente isto, que nos últimos dias virão ridicularizadores com os seus escárnios, procedendo
segundo os seus próprios desejos 4 e dizendo: “Onde está essa prometida presença dele? Ora, desde o dia em que os
nossos antepassados adormeceram [na morte], todas as coisas estão continuando exatamente como desde o princípio
da criação.” 5 Pois, segundo o desejo deles, escapa-lhes este fato, de que desde a antiguidade havia céus, e uma terra
sobressaindo compactamente à água e no meio da água, pela palavra de Deus; 6 e, por esses [meios], o mundo daquele
tempo sofreu destruição, ao ser inundado pela água. 7 Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem
estão sendo guardados para o fogo e estão sendo reservados para o dia do julgamento e da destruição dos homens
ímpios.”
(Gênesis 6:13-14)
“Depois, Deus disse a Noé: “Chegou o fim de toda a carne diante de mim, porque a terra está cheia de violência por
causa deles; e eis que os arruíno juntamente com a terra. 14 Faze para ti uma arca da madeira duma árvore resinosa.
Farás compartimentos na arca e terás de cobri-la com alcatrão por dentro e por fora.”
(Gênesis 6:22)
“E Noé passou a fazer segundo tudo o que Deus lhe mandara. Fez exatamente assim.”
(2 Pedro 2:5)
“e ele não se refreou de punir um mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, junto com mais sete,
quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias;”
(Atos 7:22)
“Em conseqüência disso, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. De fato, era poderoso nas suas
palavras e ações.”
(Êxodo 2:9-10)
“A filha de Faraó disse-lhe então: “Toma contigo este menino e amamenta-o para mim, e eu mesma te darei teu
salário.” Concordemente, a mulher tomou o menino e amamentou-o. 10 E o menino cresceu. Trouxe-o então à filha de
Faraó, de modo que se tornou filho para ela; e ela passou a chamá-lo pelo nome de Moisés e a dizer: “É porque o tirei
da água.””
(Hebreus 11:24-26)
“Pela fé Moisés, quando cresceu, negou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, 25 escolhendo antes ser maltratado
com o povo de Deus do que ter o usufruto temporário do pecado, 26 porque estimava o vitupério do Cristo como
riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois olhava atentamente para o pagamento da recompensa.”
(Êxodo 3:2)
“O anjo de Jeová apareceu-lhe então numa chama de fogo no meio dum espinheiro. Enquanto ele olhava, ora, eis que
o espinheiro ardia com fogo, contudo, o espinheiro não se consumia.”
(Êxodo 3:6-10)
“E prosseguiu, dizendo: “Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.” Moisés
escondeu então a sua face, porque estava com medo de olhar para o [verdadeiro] Deus. 7 E Jeová acrescentou:
“Indubitavelmente, tenho visto a tribulação do meu povo que está no Egito e tenho ouvido seu clamor por causa
daqueles que os compelem a trabalhar; porque eu bem sei das dores que sofrem……………
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E estou para descer, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e
espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, e dos hititas, e dos amorreus, e dos perizeus,
e dos heveus, e dos jebuseus. 9 E agora, eis que chegou a mim o clamor dos filhos de Israel e eu vi também a opressão
com que os egípcios os oprimem. 10 E agora vem, e deixa-me enviar-te a Faraó, e faze que meu povo, os filhos de
Israel, saia do Egito.””
(Jeremias 23:19-20)
“Eis que certamente sairá o vendaval de Jeová, o próprio furor, sim, uma tormenta rodopiante. Rodopiará sobre a
cabeça dos iníquos. 20 A ira de Jeová não recuará até que ele tenha executado e até que tenha realizado as idéias de seu
coração. Na parte final dos dias dareis a isso vossa consideração com compreensão.”
(Jeremias 45:4-5)
““Assim lhe deves dizer: ‘Assim disse Jeová: “Eis que derrubo o que edifiquei e desarraígo o que plantei, até mesmo
todo o país. 5 Mas, no que se refere a ti, estás procurando grandes coisas para ti. Não continues a procurar.”’ “‘Pois eis
que trago uma calamidade sobre toda a carne’, é a pronunciação de Jeová, ‘e vou dar-te a tua alma por despojo em
todos os lugares aos quais fores’.””
(Provérbios 6:6-11)
“Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; vê os seus caminhos e torna-te sábio. 7 Embora não tenha comandante, nem
oficial ou governante, 8 prepara seu alimento no próprio verão; tem recolhido seus alimentos na própria colheita. 9 Até
quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Quando é que te levantarás do teu sono? 10 Mais um pouco de sono, mais um
pouco de cochilo, mais um pouco de cruzar as mãos ao estar deitado, 11 e certamente chegará a tua pobreza como um
bandoleiro e a tua carência como um homem armado.”
(Mateus 6:33)
““Persisti, pois, em buscar primeiro o reino e a Sua justiça, e todas estas [outras] coisas vos serão acrescentadas.”
(Atos 9:1-2)
“Saulo, porém, respirando ainda ameaça e assassínio contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote 2 e pediulhe cartas para as sinagogas em Damasco, a fim de trazer amarrados, para Jerusalém, quaisquer que achasse
pertencendo ao Caminho, tanto homens como mulheres.”
(Atos 22:3)
““Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas educado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído segundo o
rigor da Lei ancestral, zeloso por Deus, assim como todos vós sois neste dia.”
(Atos 26:10)
“o que, de fato, fiz em Jerusalém, e a muitos dos santos encerrei em prisões, visto que eu tinha recebido autoridade dos
principais sacerdotes; e quando eles estavam para ser executados, eu lançava o meu voto contra eles.”
(Gálatas 1:13-14)
“Vós, naturalmente, ouvistes [falar] da minha conduta anterior no judaísmo, que eu perseguia a congregação de Deus
e a devastava até o excesso, 14 e que eu fazia mais progresso no judaísmo do que muitos da minha própria idade na
minha raça, visto que eu era muito mais zeloso das tradições de meus pais.”
(Mateus 24:2)
“Ele, porém, disse-lhes: “Não observais todas estas coisas? Deveras, eu vos digo: De modo algum ficará aqui pedra
sobre pedra sem ser derrubada.””
(Filipenses 3:4-8)
“se bem que eu, mais que qualquer outro, teria base para ter também confiança na carne. Se qualquer outro homem
acha que tem base para ter confiança na carne, eu ainda mais; 5 circuncidado no oitavo dia, da linhagem de Israel, da
tribo de Benjamim, hebreu [nascido] de hebreus; com respeito à lei, fariseu; 6 com respeito ao zelo, perseguindo a
congregação; com respeito à justiça que é por meio de lei, um que se mostrou inculpe. 7 Contudo, as coisas que para
mim eram ganhos, estas eu considerei perda por causa do Cristo. 8 Ora, neste respeito, considero também, deveras,
todas as coisas como perda, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele
tenho aceito a perda de todas as coisas e as considero como uma porção de refugo, para que eu possa ganhar a Cristo”
(Filipenses 3:15)
“Tenhamos então esta atitude mental, tantos quantos formos maduros; e, se estiverdes mentalmente inclinados em
outro sentido, Deus vos revelará a [atitude] indicada.”
(Atos 9:15)
“Mas o Senhor lhe disse: “Vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações,
bem como a reis e aos filhos de Israel.”
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(1 Pedro 2:21)
“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.”
(Salmos 71:15)
“Minha própria boca narrará a tua justiça, Tua salvação, o dia inteiro, Pois não fiquei sabendo [seu] número.”
(Salmos 145:2)
“Vou bendizer-te o dia inteiro E vou louvar teu nome por tempo indefinido, para todo o sempre.”
(1 Timóteo 5:8)
“Certamente, se alguém não fizer provisões para os seus próprios, e especialmente para os membros de sua família,
tem repudiado a fé e é pior do que alguém sem fé.”
(Salmos 110:3)
“Teu povo se oferecerá voluntariamente no dia da tua força militar. Nos esplendores da santidade, da madre da alva,
Tens a tua companhia de homens jovens assim como gotas de orvalho.”
(Mateus 6:19-21)
““Parai de armazenar para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões arrombam e
furtam. 20 Antes, armazenai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não
arrombam nem furtam. 21 Pois, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração.”
(1 Timóteo 6:9-12)
“No entanto, os que estão resolvidos a ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitos desejos insensatos e
nocivos, que lançam os homens na destruição e na ruína. 10 Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda sorte de coisas
prejudiciais, e alguns, por procurarem alcançar este amor, foram desviados da fé e se traspassaram todo com muitas
dores. 11 No entanto, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Mas empenha-te pela justiça, pela devoção piedosa,
pela fé, pelo amor, pela perseverança, pela brandura de temperamento. 12 Trava a luta excelente da fé, apega-te
firmemente à vida eterna para a qual foste chamado e fizeste uma excelente declaração pública diante de muitas
testemunhas.”
(1 Timóteo 6:8)
“Assim, tendo sustento e com que nos cobrir, estaremos contentes com estas coisas.”
(1 João 2:15-17)
“Não estejais amando nem o mundo, nem as coisas no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele;
16
porque tudo [o que há] no mundo — o desejo da carne, e o desejo dos olhos, e a ostentação dos meios de vida da
pessoa — não se origina do Pai, mas origina-se do mundo. 17 Outrossim, o mundo está passando, e assim também o
seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.”
(Êxodo 4:10)
“Moisés disse então a Jeová: “Perdão, Jeová, mas eu não sou orador fluente, nem desde ontem, nem desde antes, nem
desde que falaste a teu servo, pois sou vagaroso de boca e vagaroso de língua.””
(Jeremias 1:6)
“Mas eu disse: “Ai! Soberano Senhor Jeová! Eis que realmente nem sei falar, pois sou apenas rapaz.””
(Filipenses 2:13)
“pois Deus é aquele que, por causa do [seu] beneplácito, está agindo em vós, para que tanto queirais como atueis.”
(2 Pedro 3:9)
“Jeová não é vagaroso com respeito à sua promessa, conforme alguns consideram a vagarosidade, mas ele é paciente
convosco, porque não deseja que alguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento.”
(2 Pedro 3:11)
“Visto que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que sorte de pessoas deveis ser em atos santos de conduta e
em ações de devoção piedosa,”
(Mateus 24:42)
“Portanto, mantende-vos vigilantes, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.”
(2 Timóteo 2:15)
“Faze o máximo para te apresentar a Deus aprovado, obreiro que não tem nada de que se envergonhar, manejando
corretamente a palavra da verdade.”
(Malaquias 3:10)
“Trazei todas as décimas partes à casa do depósito para que venha a haver alimento na minha casa; e experimentai-me,
por favor, neste respeito”, disse Jeová dos exércitos, “se eu não vos abrir as comportas dos céus e realmente despejar
sobre vós uma bênção até que não haja mais necessidade”.”
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(2 Pedro 2:5)
“e ele não se refreou de punir um mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, junto com mais
sete, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias;”
(Hebreus 11:24-26)
“Pela fé Moisés, quando cresceu, negou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, 25 escolhendo antes ser
maltratado com o povo de Deus do que ter o usufruto temporário do pecado, 26 porque estimava o vitupério
do Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois olhava atentamente para o pagamento da
recompensa.”
(Filipenses 3:4-8)
“se bem que eu, mais que qualquer outro, teria base para ter também confiança na carne. Se qualquer outro
homem acha que tem base para ter confiança na carne, eu ainda mais; 5 circuncidado no oitavo dia, da
linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu [nascido] de hebreus; com respeito à lei, fariseu; 6 com
respeito ao zelo, perseguindo a congregação; com respeito à justiça que é por meio de lei, um que se
mostrou inculpe. 7 Contudo, as coisas que para mim eram ganhos, estas eu considerei perda por causa do
Cristo. 8 Ora, neste respeito, considero também, deveras, todas as coisas como perda, por causa do valor
superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele tenho aceito a perda de todas as
coisas e as considero como uma porção de refugo, para que eu possa ganhar a Cristo”
(Filipenses 3:15)
“Tenhamos então esta atitude mental, tantos quantos formos maduros; e, se estiverdes mentalmente
inclinados em outro sentido, Deus vos revelará a [atitude] indicada.”
(Salmos 71:15)
“Minha própria boca narrará a tua justiça, Tua salvação, o dia inteiro, Pois não fiquei sabendo [seu]
número.”
(Salmos 145:2)
“Vou bendizer-te o dia inteiro E vou louvar teu nome por tempo indefinido, para todo o sempre.”
(Malaquias 3:10)
“Trazei todas as décimas partes à casa do depósito para que venha a haver alimento na minha casa; e
experimentai-me, por favor, neste respeito”, disse Jeová dos exércitos, “se eu não vos abrir as comportas dos
céus e realmente despejar sobre vós uma bênção até que não haja mais necessidade”.”

Cântico

66

Cântico 103

Servir a Jeová de toda a alma
‘De lar em lar’

CAPÍTULO 25—“Apelo para César!”
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(Atos 25:1-26:32)……..

(Atos 21:27-36)
“Ora, quando os sete dias estavam para se concluir, os judeus da Ásia, observando-o no templo, começaram
a lançar toda a multidão em confusão, e deitaram mãos nele, 28 clamando: “Homens de Israel, acudi! Este é o
homem que ensina a todos em toda a parte contra o povo, e a Lei, e este lugar, e, ainda mais, ele até mesmo
trouxe gregos ao templo e aviltou este santo lugar.” 29 Porque previamente tinham visto Trófimo, o efésio,
na cidade com ele, mas estavam imaginando que Paulo o havia trazido ao templo. 30 E toda a cidade ficou
em alvoroço e houve uma afluência do povo; e agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E
fecharam-se imediatamente as portas. 31 E enquanto buscavam matá-lo, o comandante do destacamento
recebeu informação de que toda a Jerusalém estava em confusão; 32 e ele tomou imediatamente soldados e
oficiais do exército, e desceu correndo até eles. Quando avistaram o comandante militar e os soldados,
deixaram de espancar Paulo. 33 O comandante militar chegou-se então perto, agarrou-o e mandou que fosse
amarrado com duas cadeias; e passou a indagar quem ele era e o que tinha feito. 34 Mas alguns da multidão
começaram a gritar uma coisa e outros outra. Assim, não podendo por si mesmo saber nada de certo, por
causa do tumulto, mandou que fosse levado ao quartel. 35 Mas, quando ele subia as escadas, a situação ficou
tal, que estava sendo carregado pelos soldados, por causa da violência da multidão; 36 pois a multidão do
povo seguia, clamando: “Fora com ele!””
(Atos 23:10)
“Ora, tornando-se grande a dissensão, o comandante militar ficou com medo de que Paulo fosse dilacerado
por eles e mandou a força de soldados descer e arrancá-lo do meio deles, para o levarem ao quartel.”
(Atos 23:12-15)
“Então, ficando dia, os judeus formaram uma conspiração e obrigaram-se com uma maldição, dizendo que
nem comeriam nem beberiam até matarem Paulo. 13 Foram mais de quarenta homens que formaram esta
conspiração juramentada; 14 e eles foram ter com os principais sacerdotes e os anciãos, e disseram:
“Obrigamo-nos solenemente com uma maldição, de não tomarmos nem um bocado de alimento até
matarmos Paulo. 15 Assim, portanto, vós, junto com o Sinédrio, tornai claro ao comandante militar por que
ele devia trazê-lo para baixo a vós, como se pretendêsseis resolver mais exatamente os assuntos que o
envolvem. Mas, antes de ele chegar perto, estaremos prontos para eliminá-lo.””
(Atos 23:27)
“Os judeus apoderaram-se deste homem e ele estava prestes a ser eliminado por eles, mas eu vim
repentinamente com uma força de soldados e o resgatei, porque fiquei sabendo que ele era romano.”
(Atos 25:11)
“Se, por um lado, sou realmente delinqüente e tenho cometido algo que mereça a morte, não me escuso de
morrer; se, por outro lado, não existe nenhuma dessas coisas de que estes [homens] me acusam, nenhum
homem me pode entregar a eles como favor. Apelo para César!””
(Filipenses 1:7)
“É inteiramente direito que eu pense isso a respeito de todos vós, pois, tenho-vos no meu coração, sendo que
todos vós sois co-participantes comigo na benignidade imerecida, tanto nas minhas cadeias como em
defender e estabelecer legalmente as boas novas.”
(Atos 25:1-12)
“Festo, portanto, depois de assumir o [governo da] província, subiu três dias mais tarde de Cesaréia a
Jerusalém; 2 e os principais sacerdotes e os homens de destaque dos judeus deram-lhe informação contra
Paulo. De modo que começaram a suplicar-lhe, 3 pedindo para si mesmos como favor contra o [homem], que
mandasse buscá-lo para vir a Jerusalém, visto que estavam armando uma emboscada, para o eliminarem ao
longo da estrada. 4 No entanto, Festo respondeu que Paulo seria mantido em Cesaréia e que ele mesmo
estava partindo para lá em breve. 5 “Portanto”, disse ele, “desçam comigo os que estão em poder entre vós e
o acusem, se há algo de condenável nesse homem”. 6 Assim, não tendo passado mais de oito ou dez dias
entre eles, desceu a Cesaréia, e no dia seguinte assentou-se na cadeira de juiz e mandou que se trouxesse
Paulo. 7 Quando ele chegou, os judeus que tinham descido de Jerusalém ficaram de pé em volta dele,
lançando contra ele muitas acusações sérias, para as quais não podiam mostrar evidência. 8 Mas Paulo disse
em defesa: “Nem contra a Lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César cometi qualquer pecado.”
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Festo, desejoso de ganhar o favor dos judeus, disse a Paulo, em resposta: “Desejas subir a Jerusalém e ser
julgado ali diante de mim a respeito dessas coisas?” 10 Mas Paulo disse: “Estou perante a cadeira de juiz de
César, onde devo ser julgado. Não tenho feito nenhuma injustiça aos judeus, como tu mesmo estás
descobrindo muito bem. 11 Se, por um lado, sou realmente delinqüente e tenho cometido algo que mereça a
morte, não me escuso de morrer; se, por outro lado, não existe nenhuma dessas coisas de que estes [homens]
me acusam, nenhum homem me pode entregar a eles como favor. Apelo para César!” 12 Então Festo, depois
de falar com a assembléia dos conselheiros, replicou: “Para César apelaste, para César irás.””
(Atos 25:5)
““Portanto”, disse ele, “desçam comigo os que estão em poder entre vós e o acusem, se há algo de
condenável nesse homem”.”
(Atos 23:11)
“Mas, na noite seguinte, o Senhor estava em pé ao lado dele e disse: “Tem coragem! Pois assim como tens
dado testemunho cabal em Jerusalém concernente às coisas a respeito de mim, terás de dar também
testemunho em Roma.””
(2 Coríntios 4:7)
“No entanto, temos este tesouro em vasos de barro, para que o poder além do normal seja o de Deus e não o
de nós mesmos.”
(Atos 25:6-9)
“Assim, não tendo passado mais de oito ou dez dias entre eles, desceu a Cesaréia, e no dia seguinte
assentou-se na cadeira de juiz e mandou que se trouxesse Paulo. 7 Quando ele chegou, os judeus que tinham
descido de Jerusalém ficaram de pé em volta dele, lançando contra ele muitas acusações sérias, para as quais
não podiam mostrar evidência. 8 Mas Paulo disse em defesa: “Nem contra a Lei dos judeus, nem contra o
templo, nem contra César cometi qualquer pecado.” 9 Festo, desejoso de ganhar o favor dos judeus, disse a
Paulo, em resposta: “Desejas subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim a respeito dessas coisas?””
(João 19:12-16)
“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.” 13 Portanto, Pilatos, depois
de ouvir estas palavras, trouxe Jesus para fora e se assentou numa cadeira de juiz, num lugar chamado O
Pavimento de Pedra, mas, em hebraico, Gabatá. 14 Ora, era a preparação da páscoa; era cerca da sexta hora.
E ele disse aos judeus: “Eis o vosso rei!” 15 No entanto, eles gritavam: “Fora [com ele]! Fora [com ele]! Para
a estaca com ele!” Pilatos disse-lhes: “Hei de pregar na estaca o vosso rei?” Os principais sacerdotes
responderam: “Não temos rei senão César.” 16 Nesta ocasião, portanto, entregou-o a eles, para ser pregado
numa estaca. Então tomaram conta de Jesus.”
(Atos 25:10-12)
“Mas Paulo disse: “Estou perante a cadeira de juiz de César, onde devo ser julgado. Não tenho feito
nenhuma injustiça aos judeus, como tu mesmo estás descobrindo muito bem. 11 Se, por um lado, sou
realmente delinqüente e tenho cometido algo que mereça a morte, não me escuso de morrer; se, por outro
lado, não existe nenhuma dessas coisas de que estes [homens] me acusam, nenhum homem me pode
entregar a eles como favor. Apelo para César!” 12 Então Festo, depois de falar com a assembléia dos
conselheiros, replicou: “Para César apelaste, para César irás.””
(Salmos 94:20)
“Estará aliado contigo o trono que causa adversidades, Ao passo que forja a desgraça por meio de decreto?”
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(Salmos 71:15)
“Minha própria boca narrará a tua justiça, Tua salvação, o dia
inteiro, Pois não fiquei sabendo [seu] número.”
(Mateus 28:19-20)
“Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as
nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do
espírito santo, 20 ensinando-as a observar todas as coisas que
vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até à
terminação do sistema de coisas.””
(2 Timóteo 3:1)
“Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos
críticos, difíceis de manejar.”
(Mateus 24:37-39)
“Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença
do Filho do homem. 38 Porque assim como eles eram naqueles
dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, os homens
casando-se e as mulheres sendo dadas em casamento, até o dia
em que Noé entrou na arca, 39 e não fizeram caso, até que veio
o dilúvio e os varreu a todos, assim será a presença do Filho
do homem.”
(2 Pedro 3:3-7)
“Pois sabeis primeiramente isto, que nos últimos dias virão
ridicularizadores com os seus escárnios, procedendo segundo
os seus próprios desejos 4 e dizendo: “Onde está essa
prometida presença dele? Ora, desde o dia em que os nossos
antepassados adormeceram [na morte], todas as coisas estão
continuando exatamente como desde o princípio da criação.”
5
Pois, segundo o desejo deles, escapa-lhes este fato, de que
desde a antiguidade havia céus, e uma terra sobressaindo
compactamente à água e no meio da água, pela palavra de
Deus; 6 e, por esses [meios], o mundo daquele tempo sofreu
destruição, ao ser inundado pela água. 7 Mas, pela mesma
palavra, os céus e a terra que agora existem estão sendo
guardados para o fogo e estão sendo reservados para o dia do
julgamento e da destruição dos homens ímpios.”
(Gênesis 6:13-14)
“Depois, Deus disse a Noé: “Chegou o fim de toda a carne
diante de mim, porque a terra está cheia de violência por
causa deles; e eis que os arruíno juntamente com a terra.
14
Faze para ti uma arca da madeira duma árvore resinosa.
Farás compartimentos na arca e terás de cobri-la com alcatrão
por dentro e por fora.”
(Gênesis 6:22)
“E Noé passou a fazer segundo tudo o que Deus lhe mandara.
Fez exatamente assim.”
(2 Pedro 2:5)
“e ele não se refreou de punir um mundo antigo, mas
preservou a Noé, pregador da justiça, junto com mais sete,
quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas
ímpias;”
(Atos 7:22)
“Em conseqüência disso, Moisés foi instruído em toda a
sabedoria dos egípcios. De fato, era poderoso nas suas
palavras e ações.”
(Êxodo 2:9-10)
“A filha de Faraó disse-lhe então: “Toma contigo este menino
e amamenta-o para mim, e eu mesma te darei teu salário.”
Concordemente, a mulher tomou o menino e amamentou-o.
10
E o menino cresceu. Trouxe-o então à filha de Faraó, de
modo que se tornou filho para ela; e ela passou a chamá-lo
pelo nome de Moisés e a dizer: “É porque o tirei da água.””
(Hebreus 11:24-26)
“Pela fé Moisés, quando cresceu, negou-se a ser chamado
filho da filha de Faraó, 25 escolhendo antes ser maltratado com
http://www.jw-archive.org/
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o povo de Deus do que ter o usufruto temporário do pecado,
26
porque estimava o vitupério do Cristo como riqueza maior
do que os tesouros do Egito, pois olhava atentamente para o
pagamento da recompensa.”
(Êxodo 3:2)
“O anjo de Jeová apareceu-lhe então numa chama de fogo no
meio dum espinheiro. Enquanto ele olhava, ora, eis que o
espinheiro ardia com fogo, contudo, o espinheiro não se
consumia.”
(Êxodo 3:6-10)
“E prosseguiu, dizendo: “Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de
Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.” Moisés
escondeu então a sua face, porque estava com medo de olhar
para o [verdadeiro] Deus. 7 E Jeová acrescentou:
“Indubitavelmente, tenho visto a tribulação do meu povo que
está no Egito e tenho ouvido seu clamor por causa daqueles
que os compelem a trabalhar; porque eu bem sei das dores que
sofrem. 8 E estou para descer, a fim de livrá-los da mão dos
egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa
e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar
dos cananeus, e dos hititas, e dos amorreus, e dos perizeus, e
dos heveus, e dos jebuseus. 9 E agora, eis que chegou a mim o
clamor dos filhos de Israel e eu vi também a opressão com
que os egípcios os oprimem. 10 E agora vem, e deixa-me
enviar-te a Faraó, e faze que meu povo, os filhos de Israel,
saia do Egito.””
(Jeremias 23:19-20)
“Eis que certamente sairá o vendaval de Jeová, o próprio
furor, sim, uma tormenta rodopiante. Rodopiará sobre a
cabeça dos iníquos. 20 A ira de Jeová não recuará até que ele
tenha executado e até que tenha realizado as idéias de seu
coração. Na parte final dos dias dareis a isso vossa
consideração com compreensão.”
(Jeremias 45:4-5)
““Assim lhe deves dizer: ‘Assim disse Jeová: “Eis que
derrubo o que edifiquei e desarraígo o que plantei, até mesmo
todo o país. 5 Mas, no que se refere a ti, estás procurando
grandes coisas para ti. Não continues a procurar.”’ “‘Pois eis
que trago uma calamidade sobre toda a carne’, é a
pronunciação de Jeová, ‘e vou dar-te a tua alma por despojo
em todos os lugares aos quais fores’.””
(Provérbios 6:6-11)
“Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; vê os seus caminhos e
torna-te sábio. 7 Embora não tenha comandante, nem oficial
ou governante, 8 prepara seu alimento no próprio verão; tem
recolhido seus alimentos na própria colheita. 9 Até quando, ó
preguiçoso, ficarás deitado? Quando é que te levantarás do teu
sono? 10 Mais um pouco de sono, mais um pouco de cochilo,
mais um pouco de cruzar as mãos ao estar deitado, 11 e
certamente chegará a tua pobreza como um bandoleiro e a tua
carência como um homem armado.”
(Mateus 6:33)
““Persisti, pois, em buscar primeiro o reino e a Sua justiça, e
todas estas [outras] coisas vos serão acrescentadas.”
(Atos 9:1-2)
“Saulo, porém, respirando ainda ameaça e assassínio contra os
discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote 2 e pediu-lhe
cartas para as sinagogas em Damasco, a fim de trazer
amarrados, para Jerusalém, quaisquer que achasse
pertencendo ao Caminho, tanto homens como mulheres.”
(Atos 22:3)
““Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas educado
nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído segundo o rigor
http://tj-arquivo.blogspot.gr/
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da Lei ancestral, zeloso por Deus, assim como todos vós sois
neste dia.”
(Atos 26:10)
“o que, de fato, fiz em Jerusalém, e a muitos dos santos
encerrei em prisões, visto que eu tinha recebido autoridade
dos principais sacerdotes; e quando eles estavam para ser
executados, eu lançava o meu voto contra eles.”
(Gálatas 1:13-14)
“Vós, naturalmente, ouvistes [falar] da minha conduta anterior
no judaísmo, que eu perseguia a congregação de Deus e a
devastava até o excesso, 14 e que eu fazia mais progresso no
judaísmo do que muitos da minha própria idade na minha
raça, visto que eu era muito mais zeloso das tradições de meus
pais.”
(Mateus 24:2)
“Ele, porém, disse-lhes: “Não observais todas estas coisas?
Deveras, eu vos digo: De modo algum ficará aqui pedra sobre
pedra sem ser derrubada.””
(Filipenses 3:4-8)
“se bem que eu, mais que qualquer outro, teria base para ter
também confiança na carne. Se qualquer outro homem acha
que tem base para ter confiança na carne, eu ainda mais;
5
circuncidado no oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo
de Benjamim, hebreu [nascido] de hebreus; com respeito à lei,
fariseu; 6 com respeito ao zelo, perseguindo a congregação;
com respeito à justiça que é por meio de lei, um que se
mostrou inculpe. 7 Contudo, as coisas que para mim eram
ganhos, estas eu considerei perda por causa do Cristo. 8 Ora,
neste respeito, considero também, deveras, todas as coisas
como perda, por causa do valor superior do conhecimento de
Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele tenho aceito a perda
de todas as coisas e as considero como uma porção de refugo,
para que eu possa ganhar a Cristo”
(Filipenses 3:15)
“Tenhamos então esta atitude mental, tantos quantos formos
maduros; e, se estiverdes mentalmente inclinados em outro
sentido, Deus vos revelará a [atitude] indicada.”
(Atos 9:15)
“Mas o Senhor lhe disse: “Vai, porque este homem é para
mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações,
bem como a reis e aos filhos de Israel.”
(1 Pedro 2:21)
“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.”
(Salmos 71:15)
“Minha própria boca narrará a tua justiça, Tua salvação, o dia
inteiro, Pois não fiquei sabendo [seu] número.”
(Salmos 145:2)
“Vou bendizer-te o dia inteiro E vou louvar teu nome por
tempo indefinido, para todo o sempre.”
(1 Timóteo 5:8)
“Certamente, se alguém não fizer provisões para os seus
próprios, e especialmente para os membros de sua família,
tem repudiado a fé e é pior do que alguém sem fé.”
(Salmos 110:3)
“Teu povo se oferecerá voluntariamente no dia da tua força
militar. Nos esplendores da santidade, da madre da alva, Tens
a tua companhia de homens jovens assim como gotas de
orvalho.”
(Mateus 6:19-21)
““Parai de armazenar para vós tesouros na terra, onde a traça
e a ferrugem consomem, e onde ladrões arrombam e furtam.
http://www.jw-archive.org/
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Antes, armazenai para vós tesouros no céu, onde nem a
traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não
arrombam nem furtam. 21 Pois, onde estiver o teu tesouro, ali
estará também o teu coração.”
(1 Timóteo 6:9-12)
“No entanto, os que estão resolvidos a ficar ricos caem em
tentação e em laço, e em muitos desejos insensatos e nocivos,
que lançam os homens na destruição e na ruína. 10 Porque o
amor ao dinheiro é raiz de toda sorte de coisas prejudiciais, e
alguns, por procurarem alcançar este amor, foram desviados
da fé e se traspassaram todo com muitas dores. 11 No entanto,
tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Mas empenha-te
pela justiça, pela devoção piedosa, pela fé, pelo amor, pela
perseverança, pela brandura de temperamento. 12 Trava a luta
excelente da fé, apega-te firmemente à vida eterna para a qual
foste chamado e fizeste uma excelente declaração pública
diante de muitas testemunhas.”
(1 Timóteo 6:8)
“Assim, tendo sustento e com que nos cobrir, estaremos
contentes com estas coisas.”
(1 João 2:15-17)
“Não estejais amando nem o mundo, nem as coisas no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele;
16
porque tudo [o que há] no mundo — o desejo da carne, e o
desejo dos olhos, e a ostentação dos meios de vida da pessoa
— não se origina do Pai, mas origina-se do mundo.
17
Outrossim, o mundo está passando, e assim também o seu
desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para
sempre.”
(Êxodo 4:10)
“Moisés disse então a Jeová: “Perdão, Jeová, mas eu não sou
orador fluente, nem desde ontem, nem desde antes, nem desde
que falaste a teu servo, pois sou vagaroso de boca e vagaroso
de língua.””
(Jeremias 1:6)
“Mas eu disse: “Ai! Soberano Senhor Jeová! Eis que
realmente nem sei falar, pois sou apenas rapaz.””
(Filipenses 2:13)
“pois Deus é aquele que, por causa do [seu] beneplácito, está
agindo em vós, para que tanto queirais como atueis.”
(2 Pedro 3:9)
“Jeová não é vagaroso com respeito à sua promessa, conforme
alguns consideram a vagarosidade, mas ele é paciente
convosco, porque não deseja que alguém seja destruído, mas
deseja que todos alcancem o arrependimento.”
(2 Pedro 3:11)
“Visto que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que
sorte de pessoas deveis ser em atos santos de conduta e em
ações de devoção piedosa,”
(Mateus 24:42)
“Portanto, mantende-vos vigilantes, porque não sabeis em que
dia virá o vosso Senhor.”
(2 Timóteo 2:15)
“Faze o máximo para te apresentar a Deus aprovado, obreiro
que não tem nada de que se envergonhar, manejando
corretamente a palavra da verdade.”
(Malaquias 3:10)
“Trazei todas as décimas partes à casa do depósito para que
venha a haver alimento na minha casa; e experimentai-me,
por favor, neste respeito”, disse Jeová dos exércitos, “se eu
não vos abrir as comportas dos céus e realmente despejar
sobre vós uma bênção até que não haja mais necessidade”.”
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