Tabela de Leis e Referências Bíblicas
Parte 1 – Os Sete Erros Que Impedem o Sucesso
N°

Pecado

1

Acreditar que ter ambição é
pecado

2

Supervalorizar a fama, o
poder e o sucesso material

3

Esperar que Deus faça tudo

4

Achar que Deus não fará nada

Versículos principais de referência

Outros versículos

“Nada façais por contenda ou por vanglória” – Filipenses
2:3 ACRF/ “Porque onde há inveja e espírito faccioso aí
há perturbação e toda a obra perversa” – Tiago 3:16
ACRF/ “... não ambicioneis coisas altas, mas acomodaivos às pequenas.” – Romanos 12:16 ACRF.
“Ordene aos que são ricos no presente mundo que não
sejam arrogntes, nem ponham sua esperança na
inecerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos
proc~e ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes
que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras,
generosos e prontoa par repartir. Dessa forma, eles
acumularão um tesouro para si mesmos, um firme
fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão
a verdadeira vida.” – 1 Timóteo 6:17-19 NVI.
“Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este
povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. (...)
Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita
nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então
farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido” –
Josué 1:6,8 ACRF.
“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres,
porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te
sustento com a destra da minha justiça.” – Isaías 41:10
ACRF

“Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.” – 1
Timóteo 6:10 ACRF. Ver também: Isaías 58:11-12 NVI;
Romanos 13:8 NVI; Provérbios 22:7 NVI; 1 Coríntios 7:23
NVI; Lucas 16:10 ACRF.
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“Os membros do copo que parecem mais fracos são
indispensáveis, e os membros que pensamos menos
honrosos, tratamos com especial honra.” – 1 Coríntios
12:22-23 NVI. Ver também: 1 Timóteo 6:10-12 NVI; Lucas
3:14 NVI; 1 Samuel 18:30.

“E Deus os abençoou, e lhes disse: ‘Frutificai e multiplicaivos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominais sobre os peixes
do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que
se move sobre a terra.” – Gênesis 1:28 ACRF. Ver também: 1
Crônicas 28:10 ACRF; Ageu 2:4 ACRF; Efésios 4:28 ACRF; 1
Tessalonicenses 4:11 ACRF; Marcos 16:17 ACRF; Efésios
3:20 ACRF; 1 Timóteo 6:8 NVI; Mateus 6:25 NVI.
“Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados.
Portanto, não tenham medo.” – Mateus 10:30-31 NVI. Ver
também: Lucas 11:9-13 ACRF; 2 Coríntios 3:17 ACRF;
Salmos 139:1-5 ACRF; Isaías 44:2-3 NVI.

5

Máximas de autoajuda

6

Amuletos em vez de ações

7

Achar que não se deve
misturar fé e negócios

“Rogo-vos, pois, irmãos, ela compaixão de Deus, que
apresentei os vosses corpos como um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.”
– Romanos 12:1 ACRF.
“E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazer o
que eu digo?” – Lucas 6:46 ACRF.

“Sede prudente como as serpentes e simples como as
pombas.” – Mateus 10:16 ACRF. Ver também: Êxodo 32
NVI; Filipenses 4:13 NVI; 2 Reis 4 NVI.

“Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse
é o que me ama. Aquele que me ama será amado por
meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele.”
João 14:21 NVI.

“Qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da
iniquidade.” – 2 Timóteo 2:19 ACRF. Ver também: Tiago
2:14-18 NVI.

Versículos principais de referência

Outros versículos

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se
esperam, e a prova das coisas que se não veem.” –
Hebreus 11:1 ACRF / “Então vocês clamarão a mim, virão
orar a mim, e eu os ouvirei.” – Jeremias 29:12 NVI.

“Por que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que
marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o
mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem pelo
meio do mar em seco.” – Êxodo 14:15-16 SBB. Ver
também: Lucas 5:4 NVI; Lucas 17:13-17 NVI; Mateus 17:20
ACRF; Jeremias 29:11 NVI; Salmos 139:13-14 NVI.
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém,
sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela
oração e pla súplica, com ações de graça.” – Filipenses 4:6
ARA. Ver também: Daniel 2 ACRF; Daniel 2:20-23 ACRF;
Romanos 8:31b ACRF.

Ver também: Êxodo 20:3-5 NVI; 2 Reis 5 ACRF; Josué 6 NVI.

Parte 2 – Você, sócio de Deus
Lei

Nome da Lei

Grupo I – Leis relacionadas à fé

L1

L2

L3

Lei da Fé

Lei da Oração

Lei do Treinamento

“Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e,
orando, pediu que não chovesse e, por três anos e seis
meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o
céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto.” – Tiago
5:17-18 ACRF / “Orai sem cessar.” – 1 Tessalonicenses
5:17 ACRF.
“Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no
momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém,
produz fruto de justiça e paz para aquelea que por ela
foram exercitados.” – Hebreus 12:11 NVI.
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Ver também: Gênesis 39:2-4 NVI; Salmos 105:18; Salmos
23:5 NVI; Atos 7:22 ACRF; Êxodo 33:3 ACRF.

L4

Lei da Aflição Premiada

L5

Lei do Jardim

“A tribulação produz a perseverança.” – Romanos 5:3b
ARIB / “Procura conhecer o estado das tudas ovelhas;
põe o teu coração sobre os teus rebanhos.” – Provérbios
27:23 ACRF.
“Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a
vocês e os abençoarei.” – Êxodo 20:24b NVI.

“Se por preguiça você deixar de consertar o telhado de sua
casa, ele acabará ficando cheio de goteiras, e a casa cairá.”
– Eclesiastes 10:18 NTLH. Ver também: Gênesis 28 a 31
ACRF; Gênesis 31:6-7 SBB; Eclesiastes 10:8 ARIB; Jeremias
12:5 ARIB.
Ver também: Daniel 2:21 ACRF; Jeremias 29:7 NTLH /
ALFALIT; Romanos 13.1,7.

Grupo II – Leis relacionadas ao esforço

L6

Lei da Qualidade Máxima

L7

Lei da Milha Extra

L8

Lei do Empreendedorismo

L9

Lei do Registro Positivo

“Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a
carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso
coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para
agradar aos homens, mas como servos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa
vontade como ao Senhor, e não como aos homens.
Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem
que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o
mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo
também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que
para com ele não há acepção de pessoas.” – Efésios 6:59 ACRF.
“Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a
outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica,
deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a
caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a
quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja
pedir-lhe algo emprestado.” – Mateus 5:39b-42 NVI.
Ver Lucas 15:11-32 NVI.
“O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e
o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más.” –
Mateus 12:35 ARIB.
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“Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça
feita.” – Colossenses 3:25 ARA. Ver também: 2 Coríntios
7:2b ARA; Provérbios 15:11 NVI; Provérbios 12:25 NVI;
Prvérbios 15:23 NVI; Provérbios 16:21 SBB.

Ver também: Lucas 10:30-36 NVI.

“De que serviria o preço na mão do tolo para compar
sabedoria, visto que não tem entendimento?” – Provérbios
17:16 ARIB.

L10

Lei da Liderança Amorosa

“E houve também entre eles contenda, sobre qual deles
parecia ser o maior. E ele lhes disse: ‘Os reis dos gentios
dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles
são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim;
antes o maior entre vós seja como o menor; e quem
governa como quem serve. Pois qual é maior: quem está
à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à
mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve.”
– Lucas 22:24-27 ACRF.

Grupo III – Leis relacionadas à retidão
L11

L12

Lei da Integridade

Lei do Conjunto Amplificada

L13

Lei da Resiliência Generosa

L14

Lei dos Dez Passos

“Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a
Deus.” – Mateus 5:8 NVI.
“Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro
que não tem do que se envergonhar, que maneja
corretamente a palavra da verdade.” – 2 Timóteo 2:15
NVI.
“Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o
passardes por várias provações, sabendo que a
aprovação de vossa fé produz a perseverança; e a
perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais
perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma.”
Tiago 1:2-4 ARIB.
“Quem pratica a verdade vem para a luz, para que se
veja claramente que as suas obras são realizadas por
intermédio de Deus.” – João 3:21 NVI.
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“instruídas em toda a sabedoria, doutos em ciência e
entendidos no conhecimento.” – Daniel 1:4 ARCF. Ver
também: Daniel 6:4 ACRF; Daniel 6:20-22 NVI; Mateus
18:21-22 SBB; João 21:20-22 NVI.
Ver também: Gálatas 5:22 ACRF; João 14:27 ACRF.

“Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material
para o ourives.” – Provérbios 25:4 NVI / “Sem fé é impossível
agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer
que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.” –
Hebreus 11:6 NVI. Ver também: Provérbios 17:3 ARCF;
Provérbios 25:5 ARIB; Jó 1:8 NVI; Jó 1:11 NVI; Jó 1:21 NVI.

“Se alguém afirmar: ‘Eu amo a Deus’, mas odiar seu
irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a
quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos
deu este mandamento: Quem ama a Deus, ame também
seu irmão.” – 1 João 4:20-21 NVI.

“Felizes aqueles que ajudam os necessitados, o Senhor os
ajudará quando estiverem em dificuldades.” – Salmos 41:1
NTLH. Ver também: Tiago 1:27 ACRF; Jó 42:10 NVI; 1
Samuel 9 NVI; Ester 10:3 NVI; Eclesiastes 11:1 ACRF; 1 João
3:16 ARIB; Isaías 58:9b-11 NVI.

Lei da Dependência

“Mas eu sou pobre e necessitado; contudo o Senhor
cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador;
não te detenhas, ó meu Deus.” – Salmos 40:17 ACRF.

“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o
Reino dos céus.” – Mateus 5:3 ACRF. Ver também: Salmos
139:24 NVI; Lucas 18:25 NVI; 1 Samuel 17:26 NVI; 1
Samuel 17:34-37 NVI; 1 Samuel 17:38-40 NVI; 1 Samuel
17:43b-45 NVI; Atos 13:22 ACRF; João 15:5 NVI.

L17

Lei da Paciência

“Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para
mim, e ouviu o meu clamor.” – Salmos 40:1 ACRF.

L18

Lei da Mordomia

L15

Lei da Ajuda ao Próximo

Grupo IV – Leis do Relacionamento com Deus

L16

L19

L20

“Preste contas da sua administração.” – Lucas 16:2b NVI.

Lei da Adoração

“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco.” – 1 Tessalonicenses 5:18
ACRF.

Lei da Submissão

“Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas.” – Mateus
6:33 ARCF.
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“Não confieis na opressão, nem vos vanglorieis na rapina; se
as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o
coração.” – Salmos 62:10 ACRF.
“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em
seu próprio entendimento.” – Provérbios 3:5 NVI. Ver
também: Deuteronômio 8:17-18 ARA; Mateus 5:16 ARCF.
“Cuida dos teus negócios lá fora, põe o teu campo em
condições e depois edifica a tua casa.” – Provérbios 24:27
SBB. Ver também: 1 Reis 6:38 NVI; 1 Reis 7:1 NVI; Salmo 37
ARCF; Ezequiel 47:1-6 NVI.

Parte III – A intervenção divina e os milagres
Grupo V – Leis do milagre

L21

Lei da Intervenção Divina

L22

Lei dos Milagres Humanos

L23

Lei dos Milagres Provocados

L24

Lei da Parceria

L25

Lei do Sucesso Eterno

“(...) porque o Senhor, Deus das recompensas,
certamente lhe retribuirá.” – Jeremias 51:56 ACRF /
“Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos
homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em
seu tempo; também pôs o mundo no coração do
homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus
fez desde o princípio até o fim.” – Eclesiastes 3:10-11
ACRF.
“Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com
ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus
além de ti que trabalha para aquele que nele espera.” –
Isaías 64:4 ACRF.
“E disse-lhe: ‘Deixa-me partir, porque a aurora se
levanta.’ ‘Não te deixarei partir’, respondeu Jacó, ‘antes
que me tenhas abençoado’.” – Gênesis 32:26 VC.
“Porque nós somos cooperadores de Deus.” – 1 Coríntios
3:9 ACRF.

“Examinai tudo. Retende o bem.” – 1 Tessalonicenses
5:21 ACRF / “Ouçam agora, vocês que dizem: ‘Hoje ou
amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos
um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro’.”
– Tiago 4:13 NVI.

“Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a
chuva desça sobre justos e injustos.” – Mateus 5:45 ACRF.
Ver também: Salmos 104:13-14 ARIB; Salmos 119:97-99
VC; Josué 1:7-8 NVI; Daniel 6:27a ACRF; Jó 5:9 ACRF; 1
Crônicas 15:2 ACRF; 2 Crônicas 26:5 ACRF; Gênesis 16:1112 ACRF; Salmos 103:10 ARIB; Provérbios 18:18 ACRF;
Eclesiastes 9:11 ACRF.
“Os olhos do Senhor correm a terra, em busca daqueles
cujo coração é totalmente d’Ele, para mostrar para esses o
seu braço forte.” – 2 Crônicas 16:9 VC. Ver também: 1
Samuel 22:1-5 NVI; Atos 16:25-33 NVI; Ezequiel 11:19 VC;
2 Crônicas 1:10-12 NVI; Josué 10:12 ACRF; Êxodo 14:21
NVI; 2 Reis 6:6 NVI; Marcos 5:22-43 ACRF.
Ver também: Êxodo 3:1-3 ACRF; 1 Reis 19:19-21 NVI; 1
Samuel 16:11 ACRF; Lucas 5:1-11 ACRF; Êxodo 34:20 ACRF;
Lucas 4:27 ACRF; Jó 42:10 ACRF; João 14:23-24 VC.
“Descansa no Senhor, e espera nele.” – Salmos 37:7a ACRF.
Ver também: 1 Crônicas 4:10 NVI; Gênesis 28:20-22 ARIB;
Atos 8:20-22 ACRF; Lucas 5:27-28 NVI; 2 Reis 19:32 NVI;
Salmos 40:1 ACRF; Juízes 7:1-8 ARCF; Isaías 58:6-11 ACRF;
Hebreus 12:1 NVI; 2 Coríntios 3:2-3 ACRF.
“Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se
perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa
da sua alma?” – Mateus 16:26 ACRF. Ver também: Marcos
8:36 NVI; Lucas 9:25 NVI; Lucas 12:15 ARIB; Filipenses 4:13
NVI; Efésios 2:8 ACRF; Mateus 20:1-15 NVI; Jeremias 33:3
ACRF; Efésios 3:20 NVI; Gálatas 3:11b NVI.

*Quem desejar um estudo rápido, leia apenas os versiculos da 2ª coluna; quem quiser fazer um estudo aprofundado, leia també os versiculos da 3ª coluna.
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