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2 É melhor ir a uma casa onde há 
luto do que a uma casa em festa, 
pois a morte é o destino de todos; 
os vivos devem levar isso a sério!

Eclesiastes 7



6 Sim, lembre-se dele (Criador), antes que se 
rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de 
ouro; antes que o cântaro se despedace junto à 
fonte, a roda se quebre junto ao poço, 
7 o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte 
a Deus, que o deu.

Eclesiastes 12:6,7



Se um homem não descobriu algo 
pelo qual ele deve morrer, ele não 
está apto a viver. 

Martin Luther King Júnior.



12 Portanto, da mesma forma como o pecado 
entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a 
morte, assim também a morte veio a todos os 
homens, porque todos pecaram;
13 pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava 
no mundo. Mas o pecado não é levado em conta 
quando não existe lei.

Romanos 5
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27 Da mesma forma, como o homem está 
destinado a morrer uma só vez e depois disso 
enfrentar o juízo,
28 assim também Cristo foi oferecido em sacrifício 
uma única vez, para tirar os pecados de muitos; e 
aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, 
mas para trazer salvação aos que o aguardam.

Hebreus 9



1 6 S a d r a q u e , M e s a q u e e A b e d e - N e g o 
responderam ao rei: "Ó Nabucodonosor, não 
precisamos defender-nos diante de ti.
17 Se formos atirados na fornalha em chamas, o 
Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e 
ele nos livrará das suas mãos, ó rei.
18 Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não 
prestaremos culto aos seus deuses nem 
adoraremos a imagem de ouro que mandaste 
erguer".

Daniel 3



6 Eu já estou sendo derramado como uma oferta 
de bebida. Está próximo o tempo da minha partida.
7 Combati o bom combate, terminei a corrida, 
guardei a fé.
8 Agora me está reservada a coroa da justiça, que 
o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não 
somente a mim, mas também a todos os que 
amam a sua vinda.

2 Timóteo 4
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15 Tenham cuidado com a maneira como vocês 
vivem; que não seja como insensatos, mas como 
sábios,
16 aproveitando ao máximo cada oportunidade, 
porque os dias são maus.
17 Portanto, não sejam insensatos, mas procurem 
compreender qual é a vontade do Senhor.

Efésios 5



23 "Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do 
altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você,
24 deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-
se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta.
25 "Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende 
levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a 
caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o 
juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão.
26 Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar 
o último centavo".

Mateus 5



28 Tenham o cuidado de obedecer a todos estes 
regulamentos que lhe estou dando, para que 
sempre vá tudo bem com vocês e com os seus 
filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo 
perante o Senhor, o seu Deus.
29 O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua 
presença as nações que vocês estão a ponto de 
invadir e expulsar. Mas, quando vocês as tiverem 
expulsado e tiverem se estabelecido na terra 
delas,

Deuteronômio 12
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