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Adoração

Mateus 4:10 

10 Jesus lhe disse: “Retire-se, Satanás! Pois está 
escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele 

preste culto’”.

Mateus 21:16

16 e lhe perguntaram: “Não estás ouvindo o que 
estas crianças estão dizendo?” Respondeu Jesus: 

“Sim, vocês nunca leram: “ ‘Dos lábios das crianças e 
dos recém-nascidos suscitaste louvor’”?

Marcos 14:6-9

6 “Deixem-na em paz”, disse Jesus. “Por que a 
estão perturbando? Ela praticou uma boa ação 

para comigo. 7 Pois os pobres vocês sempre terão 
com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o 
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desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. 
8 Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em 

meu corpo antecipadamente, preparando-o para 
o sepultamento. 9 Eu lhes asseguro que onde quer 
que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, 

também o que ela fez será contado 
em sua memória.”

Veja também Lucas 19:40; João 4:21-24; 12:7-8.
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Adultério

Mateus 5:27-28

27 “Vocês ouviram o que foi dito: ‘Não adulterarás’. 
28 Mas eu lhes digo: Qualquer que olhar para uma 
mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no 

seu coração.

Mateus 19:9

9 Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de 
sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar 

com outra mulher, estará cometendo adultério”.
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Água viva

João 4:10,13-14 

10 Jesus lhe respondeu: “Se você conhecesse o dom 
de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe 

teria pedido e ele lhe teria dado água viva”... 13 Jesus 
respondeu: “Quem beber desta água terá sede outra 

vez, 14 mas quem beber da água que eu lhe der 
nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu 
lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar 

para a vida eterna”.

Veja também João 7:37-38
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Ai

Lucas 10:13-15

13 “Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque 
se os milagres que foram realizados entre vocês 
o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas 
teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e 

cobrindo-se de cinzas. 14 Mas no juízo haverá menor 
rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. 15 E 

você, Cafarnaum: será elevada até ao céu? Não; você 
descerá até o Hades!

Lucas 11:39-44,46-52

39 Então o Senhor lhe disse: “Vocês, fariseus, limpam 
o exterior do copo e do prato, mas interiormente 

estão cheios de ganância e de maldade. 
40 Insensatos! Quem fez o exterior não fez também 
o interior? 41 Mas dêem o que está dentro do prato 
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como esmola, e verão que tudo lhes fi cará limpo. 
42 “Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo 
da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, 

mas desprezam a justiça e o amor de Deus! Vocês 
deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer 
aquelas. 43 “Ai de vocês, fariseus, porque amam 

os lugares de honra nas sinagogas e as saudações 
em público! 44 “Ai de vocês, porque são como 

túmulos que não são vistos, por sobre os quais os 
homens andam sem o saber!”... 46 “Quanto a vocês, 

peritos na lei”, disse Jesus, “ai de vocês também!, 
porque sobrecarregam os homens com fardos que 
difi cilmente eles podem carregar, e vocês mesmos 
não levantam nem um dedo para ajudá-los. 47 “Ai 

de vocês, porque edifi cam os túmulos dos profetas, 
sendo que foram os seus próprios antepassados 

que os mataram. 48 Assim vocês dão testemunho de 
que aprovam o que os seus antepassados fi zeram. 
Eles mataram os profetas, e vocês lhes edifi cam os 
túmulos. 49 Por isso, Deus disse em sua sabedoria: 
‘Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais 

eles matarão alguns, e a outros perseguirão’. 50 Pelo 
que, esta geração será considerada responsável 
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pelo sangue de todos os profetas, derramado desde 
o princípio do mundo: 51 desde o sangue de Abel 

até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar 
e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será 
considerada responsável por tudo isso. 52 “Ai de 

vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave 
do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e 

impediram os que estavam prestes a entrar!”

Veja também Mateus 23:2-36; Lucas 6:24-26; 10:16. 
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Alicerce seguro

Mateus 7:24-27

24 “Portanto, quem ouve estas minhas palavras 
e as pratica é como um homem prudente que 
construiu a sua casa sobre a rocha. 25 Caiu a 

chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos 
e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque 
tinha seus alicerces na rocha. 26 Mas quem ouve 

estas minhas palavras e não as pratica é como um 
insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 

27 Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram 
os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E 

foi grande a sua queda”.

Lucas 6:46-49

46 “Por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’ e 
não fazem o que eu digo? 47 Eu lhes mostrarei com 
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quem se compara aquele que vem a mim, ouve as 
minhas palavras e as pratica. 48 É como um homem 
que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou 

os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, 
a torrente deu contra aquela casa, mas não a 

conseguiu abalar, porque estava bem construída. 
49 Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as 
pratica, é como um homem que construiu uma casa 

sobre o chão, sem alicerces. No momento em que 
a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua 

destruição foi completa”.

Veja também Mateus 7:21-23.
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