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PALAVRAS QUE EDIFICAM E SALVAM

EXTRAÍDAS DAS EPÍSTOLAS DO APÓSTOLO SÃO PAULO

_________

• Lembrem-se dos pobres. (Gálatas 2:10)

• Sejais zelosos, pelo bem. (Gálatas 4:18)

• Não useis da liberdade para que fostes chamados para dar ocasião à carne, sede, ao con-
trário, servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: Amarás 
o teu próximo como a ti mesmo. (Gálatas 5:13)

• Andei no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. As obras da carne são 
conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, 
discórdias, dissenções, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. 
Mas o fruto do espírito é: o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, domínio próprio. (Gálatas 5:16, 19 a 23)

• Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos 
outros. (Gálatas 5:26)

• Se alguém for surpreendido nalguma falta, corrigi-o, com o espírito de brandura; e guarda-
-te para que não sejais tentado. (Gálatas 6:1)

• Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. (Gálatas 6:2)

• Façamos o bem a todos. (Gálatas 6:10)

• Abstenhais da prostituição. (1ª Tessalonicenses 4:3)

• Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra. Não com o desejo 
de lascívia. (1ª Tessalonicenses 4:4 e 5)

• Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. (1ª Tessalonicenses 4:6)

• Vivam tranquilamente. (1ª Tessalonicenses 4:11)

• Cuidem do que é vosso. (1ª Tessalonicenses 4:11)
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• Trabalhem com suas próprias mãos. (1ª Tessalonicenses 4:11)

• Vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. (1ª Tessaloni-
censes 4:12)

• Consolai-vos uns aos outros. (1ª Tessalonicenses 5:11)

• Sejamos sóbrios. (1ª Tessalonicenses 5:8)

• Vivamos em paz uns com os outros. (1º Tessalonicenses 5:13)

• Consoleis os desanimados. (1ª Tessalonicenses 5:14)

• Ampareis os fracos. (1ª Tessalonicenses 5:14)

• Sejais longânimos para com todos. (1ª Tessalonicenses 5:14)

• Segui sempre o bem. (1ª Tessalonicenses 5:15)

• Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. (1ª Tessalonicenses 5:15)

• Regozijai-vos sempre. (1ª Tessalonicenses 5:16)

• Orai sem cessar. (1ª Tessalonicenses 5:17)

• Em tudo dai graças. (1ª Tessalonicenses 5:18)

• Julgai todas as coisas, retende o que é bom. (1ª Tessalonicenses 5:21)

• Abstenhais de toda forma de mal. (1ª Tessalonicenses 5:22)

• Saudai a todos com ósculo santo. (1ª Tessalonicenses 5:26)

• Detestai o mal, apegando-se ao bem. (Romanos 12:9)
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• Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. (Romanos 12:10)

• No zelo não sejais remissos. (Romanos 12:11)

• Regozijai-vos na esperança. (Romanos 12:12)

• Sede pacientes na tribulação. (Romanos 12:12)

• Compartilhai as necessidades dos santos. (Romanos 12:13)

• Praticai a hospitalidade. (Romanos 12:13)

• Abençoai aos que vos perseguem, e não amaldiçoeis. (Romanos 12:14)

• Alegrai-vos com os que se alegram. (Romanos 12:15)

• Chorai com os que choram. (Romanos 12:15)

• Tende o mesmo sentimento uns para com os outros; em lugar de serdes orgulhosos,
condescendei com o que é humilde; não sejais sábios aos vossos próprios olhos. (Romanos 
12:16)

• Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens; 
se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. (Romanos 12:17 e 18)

• Não vos vingueis a vós mesmos, mas, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de 
beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. (Romanos 12:19)

• Não te deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. (Romanos 12:21)

• Pagai a todos o que lhes é devido; a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a 
quem respeito, respeito; a quem honra, honra. (Romanos 13:07)

• A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos ou-
tros. (Romanos 13:8)

• Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. (Ro-
manos 13:9 e 10)
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• Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicí-
cias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. (Romanos 13:13)

• Não nos julguemos mais uns aos outros; pelo contrário, tomai o propósito de não pordes 
tropeço ou escândalo ao vosso irmão. (Romanos 14:13)

• Sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. (Roma-
nos 14:19)

• Sejais sábio para o bem e símplices para o mal. (Romanos 16:19)

• Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas 
obras. (Hebreus 10:24)

• Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o senhor. (Hebreus 
12:14)

• Que seja constante o amor fraternal. (Hebreus 13:1)

• Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber acolheram anjos. 
(Hebreus 13:2)

• Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é 
dos outros. (Filipenses 2:4)

• Fazei tudo sem murmurações nem contendas. (Filipenses 2:14)

• Alegrai-vos no Senhor. (Filipenses 4:4)

• Que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. (Filipenses 4:5)

• Não andeis ansiosos de cousa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus 
as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. (Filipenses 4:6)

• Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, 
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, 
seja nisso o que ocupe o vosso pensamento. (Filipenses 4:8)
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• Não mintais uns aos outros. (Colossenses 3:9)

• Revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de 
longanimidade. (Colossenses 3:12)

• Suportai-vos uns aos outros. (Colossenses 3:13)

• Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, porém aci-
ma de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. (Colossenses 3:13 e 14)

• A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis 
responder a cada um. (Colossenses 4:6)

• Não vos associeis com os impuros. (Colossenses 5:9)

• Fugi da impureza. (Colossenses 6:18)

• Marido e mulher, não vos priveis um do outro, salvo por mútuo consentimento, por algum 
tempo, para vos dedicardes a oração e novamente vos ajuntares, para que satanás não vos tente 
por causa da incontinência. (Colossenses 7:5)

• Fugi da idolatria. (Colossenses 10:14)

• Ninguém busque o seu próprio interesse; e sim, o de outrem. (Colossenses 10:24)

• Segui o amor. (Colossenses 14:1)

• Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes. (Colossenses 
15:33)

• Todos os vossos atos sejam feitos com amor. (Colossenses 15:33)

• Preocupemo-nos em procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também 
diante dos homens. (2ª Coríntios 8:21)

• Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessida-
de, porque Deus ama a quem dá com alegria. (2ª Coríntios 9:7)
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• Embora andando na carne, não milite segundo a carne. (2ª Coríntios 10:3)

• Não pense de si mesmo, além do que convém, antes, pense com moderação segundo a 
medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se ensina, esmere-se no fazer; o que contribui, com 
liberalidade; quem exerce misericórdia, com alegria. (Romanos 12:3, 7 e 8)

• O amor seja sem hipocrisia. (Romanos 12:9)

• Que a sua fé seja sem fingimento. (2ª Timóteo 1:5)

• Evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. (2ª Timóteo 2:14)

• Foge das paixões da mocidade. (2ª Timóteo 2:22)

• Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. (2ª Timóteo 2:22)

• Repele as questões insensatas e absurdas, pois só engendram contendas. (2ª Timóteo 
2:23)

• Sejais brandos para com todos, aptos para instruir, pacientes, não egoístas, avarentos, jac-
tanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoa-
dos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, enfatuados, 
antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. (2ª Timóteo 2:24)

• Não sejais insensatos. (2ª Timóteo 3:9)

• Combate o bom combate, completa a carreira, guarda a fé. (2ª Timóteo 4:7)

• Habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. 
(Efésios 3:17)

• Não andeis na vaidade dos seus próprios pensamentos. (Efésios 4:17)

• Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros 
uns dos outros. (Efésios 4:25)

• Não se ponha o sol sobre a vossa ira. (Efésios 4:26)
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• Não dê lugar ao demônio. (Efésios 4:27)

• Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, 
para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. (Efésio 4:28)

• Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e, sim, unicamente a que for boa para 
edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. (Efésios 4:29)

• Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda 
malícia. (Efésios 4:31)

• Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. (Efé-
sios 4:32)

• Andai em amor. (Efésios 5:2)

• Vede prudentemente como andais, não como néscios, e, sim, como sábios. (Efésios 5:15)

• Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de espírito. (Efé-
sios 5:18)

• Louvem ao Senhor com hinos, e salmos e cânticos espirituais. (Efésios 5:19)

• Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. (Efésios 5:21)

• Filhos, obedecei a vossos pais. Honra o teu pai e a tua mãe. (Efésios 6:1 e 2)

• Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do 
Senhor. (Efésios 6:4)

• Não façais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os 
outros superiores a si mesmo. (Filipenses 2:3)

• Deem crédito à verdade. (2ª Tessalonicenses 2:12)

• Deleitem-se com a justiça. (2ª Tessalonicenses 2:12)

• Apartai-vos de todo aquele que ande desordenadamente; não vos associeis com eles. (2ª 
Tessalonicenses 3:6)
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• Não cansemos de fazer o bem. (2ª Tessalonicenses 3:13)

• Não se intrometam na vida alheia. (2ª Tessalonicenses 3:11)

• Não comamos pão de graça, à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite 
e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. (2ª Tessalonicenses 3:8)

• Visem o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 
(1ª Timóteo 1:5)

• Usem da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os 
homens, isto é bom e aceitável diante de Deus, que deseja a salvação de todos. (1ª Timóteo 2: 1, 
3 e 4)

• Exercitem-se pessoalmente na piedade. (1ª Timóteo 4:7)

• Sejais irrepreensíveis. (1ª Timóteo 3:2)

• Sejais esposos de uma só mulher. (1ª Timóteo 3:2)

• Sejais temperantes. (1ª Timóteo 3:2)

• Sejais sóbrios. (1ª Timóteo 3:2)

• Sejais modestos. (1ª Timóteo 3:2)

• Sejais hospitaleiros. (1ª Timóteo 3:2)

• Sejais aptos para ensinar. (1ª Timóteo 3:2)

• Não sejais dados a muito vinho. (1ª Timóteo 3:3)

• Não sejais violentos. (1ª Timóteo 3:3)

• Sejais cordatos. (1ª Timóteo 3:3)
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• Sejais inimigos de contendas. (1ª Timóteo 3:3)

• Não sejais avarentos. (1ª Timóteo 3:3)

• Governem bem suas casas. (1ª Timóteo 3:4)

• Criem seus filhos sob disciplina, com todo respeito. (1ª Timóteo 3:4)

• Sejais intrépidos na fé em Cristo. (1ª Timóteo 3:13)

• Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai; aos moços, como irmãos; às 
mulheres idosas, como as mães; às moças, como irmãs, com toda a pureza. (1ª Timóteo 5: 1 e 2)

• Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. (1ª Timóteo 6:6)

• Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, porque o amor do dinheiro é 
raiz de todos os males. (1ª Timóteo 6:8 e 10)

• Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. (1ª Timóteo 6:11)

• Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. (1ª Timóteo 6:17)

• Pratiquem o bem. (1ª Timóteo 6:18)

• Sejais ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. (1ª Timóteo 6:18)

• Lembrai-vos dos que sofrem maus tratos, como se, na verdade, vós mesmos em pessoa 
fosseis maltratados. (Hebreus 13:3)

• Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. (Hebreus 13:5)

• Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus; e, considerando 
atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. (Hebreus 13:7)

• Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o 
coração confirmado com graça. (Hebreus 13:9)
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• Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação; pois com tais sacri-
fícios Deus se compraz. (Hebreus 13:16)

• Tornem-se, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverên-
cia, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado não tendo indigni-
dade nenhuma que dizer a vosso respeito. (Tito 2:7 e 8)

• Não difamem a ninguém. (Tito 3:2)

• Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita espe-
rança e a manifestação da glória de Deus. (Tito 2:12 e 13)


