Versículos-Chave da Bíblia
A Palavra de Deus
 Romanos 10:17 — A fé vem por ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus.
 Mateus 4:4 — Está escrito, 'nem só de pão viverá o Homem, mas de toda

Palavra que sai da boca de Deus.'
 Salmo 119:11 — Escondi a Tua Palavra no meu coração, para eu não

pecar contra Ti!
 Salmo 1:2 — Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na Sua lei medita

de dia e de noite.
 Hebreus 4:12a — Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante

que qualquer espada de dois gumes.
 2 Timóteo 2:15 — Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro

que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da
verdade.
 2 Timóteo 3:16 — Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa

para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça.
 Mateus 24:35 — O céu e a terra passarão, mas as Minhas palavras jamais

passarão.
 João 8:31b,32 — Se permanecerdes no Meu ensino, verdadeiramente

sereis Meus discípulos. (32) Então conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará.
Amor de Deus / Salvação
 João 3:16 — Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu

Filho unigênito para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha
a vida eterna.
 Romanos 8:38-39 — Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida,

nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente,
nem o porvir, (39) nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra
criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus
nosso Senhor.

 Efésios 2:8-9 — Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé — e isto

não vem de vós, é dom de Deus — não das obras para que ninguém se
glorie.
 Romanos 10:4 — O fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que

crê.
 João 11:25–26a — Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. (26) Quem

crê em Mim, ainda que esteja morto, viverá.
O Espírito Santo
 Atos 1:8a - Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e

sereis Minhas testemunhas.
 João 14:26 - Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em

Meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que
vos tenho dito.
 João 15:26 - Quando vier o Consolador, que Eu da parte do Pai vos

enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de Mim.
 Gálatas 5:22-23 — Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz,

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, (23) mansidão,
domínio próprio. Contra estas coisas não há lei
 Atos 2:17 — Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei

sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os
vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
Oração/Louvor
 Mateus 7:7-8 — Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e

abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; e
ao que bate, se abre.
 João 14:14 — Se Me pedirdes alguma coisa em meu nome, Eu o

farei.Salmo 34:1 — Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor
estará continuamente na minha boca.

 Salmo 100:4 — Entrai pelas portas dEle com ações de graça, e em Seus

átrios com louvor. Rendei-Lhe graças, e louvai o Seu nome.
 1 Tessalonicenses 5:17 — Orai sem cessar.

Comunicação Com Deus
 Provérbios 3:5-6 — Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te

estribes no teu próprio entendimento; (6) reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
 Mateus 7:20 — Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
 1 João 4:1 — Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os

espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no
mundo.
 Salmo 119:105 — Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para

os meus caminhos.
Amor
 João 15:12 — O Meu mandamento é este: Amai-vos uns aos outros como

Eu vos amei.
 Mateus 7:12 — Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-

o vós também a eles, pois essa é a lei e os profetas.
 1 João4:7 — Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de

Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
 Mateus 22:37–40 — Respondeu-lhe Jesus: “Amarás o Senhor teu Deus de

todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
(38) Este é o primeiro grande mandamento. (39) O segundo, é
semelhante a este, é amaras o teu próximo como a ti mesmo. (40) Destes
dois mandamentos depende toda a lei e os profetas.”
Testificação
 Marcos 16:15 —“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o

Evangelho a toda criatura”.
 2 Timóteo 4:2a — “Prega a Palavra, insta a tempo e fora de tempo”.

 João 12:32 — “Jesus disse: Mas Eu, quando for levantado da terra, atrairei

a todos a Mim”.
 Provérbios 11:30 — O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha

almas sábio é.
 Mateus 4:19 — Disse-lhe Jesus: Vinde após Mim, e Eu vos farei

pescadores de homens.
 Daniel 12:3 — Os que forem sábios resplendecerão como o fulgor do

firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as
estrelas sempre e eternamente.
Superando Problemas
 Hebreus 12:1b — Deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto

nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está
proposta.
 Salmo 55:22a — Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá; jamais

permitirá que o justo seja abalado.
 Isaías 40:31 — Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças.

Subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão, caminharão e
não se fatigarão.
 Romanos 8:28 — Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem

daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o Seu
propósito.
 1 Coríntios 10:13 — Não veio sobre vós tentação senão humana. E fiel é

Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com
a tentação dará também o escape, para que a possais suportar.
 2 Coríntios 1:4 — Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que

também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com
a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus.
Seguindo o Caminho de Deus
 Colossenses 3:2 — Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são

da terra.

 Mateus 6:20–21 — Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a

ferrugem destroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam. (21)
Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
 Filipenses 3:13-14 — Irmãos, não julgo que o haja alcançado. Mas uma

coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e
avançando para as que estão diante de mim, (14) prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
 Mateus 6:10 — Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na

Terra como no Céu.
 Salmo 143:10 — Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu Deus;

guie-me o Teu bom espírito por terra plana.
 João 13:17 — Agora que sabeis estas coisas, bem aventurados sois se as

fizerdes.
 João 15:14 — Vós sois Meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.

