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“mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: "Que é o 
homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que 
com ele te preocupes?
Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e 
de honra;
tudo sujeitaste debaixo dos seus pés". Ao lhe sujeitar todas as coisas, 
nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não 
vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas.
Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os 
anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para 
que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte.
Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de 
quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o 
sofrimento, o autor da salvação deles.
Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de 
um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos.
Hebreus 2:6-11

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/2/6-11+


“Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a 
lua e as estrelas que ali firmaste,
pergunto: Que é o homem, para que com ele te importes? 
E o filho do homem, para que com ele te preocupes?
Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o 
coroaste de glória e de honra.
Salmos 8:3-5

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/8/3-5+


“Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando 
da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: "Este é 
o meu filho amado, em quem me agrado".
Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando 
estávamos com ele no monte santo.
2 Pedro 1:17,18

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2pe/1/17,18+


“Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele 
momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus 
descendo como pomba e pousando sobre ele.
Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu Filho 
amado, em quem me agrado".
Mateus 3:16,17

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/3/16,17+


“Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado 
a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho 
como propiciação pelos nossos pecados”.
1 João 4:10

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/4/10+


“Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para 
que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste 
mundo somos como ele.
No amor não há medo; pelo contrário o perfeito amor 
expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele 
que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque ele nos amou primeiro”.
1 João 4:17-19

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/4/17-19+


“Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito 
menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória
por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em 
favor de todos, experimentasse a morte”.
Hebreus 2:9

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/2/9+


“E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a 
glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo 
transformados com glória cada vez maior, a qual vem do 
Senhor, que é o Espírito”.
2 Coríntios 3:18

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/3/18+


“Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, 
irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte.
Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o 
sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz.
Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e 
Elias, conversando com Jesus.
Então Pedro disse a Jesus: "Senhor, é bom estarmos aqui. Se 
quiseres, farei três tendas: uma para ti, uma para Moisés e 
outra para Elias".
Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem 
resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz, que dizia: 
"Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ouçam-
no!"
Mateus 17:1-5

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/17/1-5+


“Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto 
em terra e ficaram aterrorizados.
Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: "Levantem-
se! Não tenham medo! "
E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não 
ser Jesus”.
Mateus 17:6-8

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/17/6-8+


“Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os 
coletores do imposto de duas dracmas vieram a Pedro e 
perguntaram: "O mestre de vocês não paga o imposto do 
templo? "
"Sim, paga", respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, 
Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: "O que você 
acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e 
impostos: de seus próprios filhos ou dos outros? "
"Dos outros", respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: "Então os 
filhos estão isentos.
Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. 
Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você 
encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a e 
entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu".
Mateus 17:24-27

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/17/24-27+


“E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a 
glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo 
transformados com glória cada vez maior, a qual vem do 
Senhor, que é o Espírito”.
2 Coríntios 3:18

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/3/18+


“Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus 
partiu resolutamente em direção a Jerusalém.
E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num 
povoado samaritano para lhe fazer os preparativos;
mas o povo dali não o recebeu porque se notava em seu 
semblante que ele ia para Jerusalém.
Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: 
"Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-
los? "
Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: "Vocês não 
sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do homem 
não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-
los";
e foram para outro povoado”.
Lucas 9:51-56

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/9/51-56+

