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Tabela de Leis e Referências Bíblicas 

 

Parte 1 – Os Oito Pecados Capitais Contra O Sucesso 

N° Pecado Versículos principais de referência Outros versículos 

1 A pressa “Melhor é o homem paciente do que o guerreiro.”  - 
Prov 16.32a 
 

“O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta 
enriquecer-se depressa não ficará sem castigo” - Prov 28.20. 
Ver também: Mar 4.31,32. 

2 A avareza “Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a 
terra: a prostituição, a impureza, o afeição desordenada, 
a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria” -  Col 
3.5 ACRF 

“pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males” – 1 Tim 
6.10a. Ver também: Mat 6.24-27, Luc 16.14 

3 O erro da falta de prazer no 
trabalho 

“Regozijai-vos sempre.” - 1 Tes 5.16 
 

“Para que serve o dinheiro na mão do insensato? Para 
comprar a sabedoria? Ele não tem critério” - Prov 17.16. Ver 
também: Gên 2.15; João 5.17; Sal 128; 104.22,23; 
118.24; Prov 14.23 

4 A ira contra os ricos e a 
riqueza 

“Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro.” - 
Gên 13.2  
 

“Ordene aos que são ricos no presente mundo que não 
sejam arrogantes (...)” – 1 Tim 6.17-19. Ver também: Mat 
19.24; Ecle 5.18; Efé 6.9; Mar 10.17-22  

5 Cobiça e inveja “O que se dá à cobiça perturba a sua própria casa.” - 
Prov 15.27 / “O invejoso é ávido por riquezas, e não 
percebe que a pobreza o aguarda.” - Prov 28.22 

"Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a 
mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu 
boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença" - Êxo 
20.17; Ver também: Ezequiel 31.18-22 (NVI); Salmo 37.7. 

6 A preguiça “Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do 
homem falto de entendimento. (...) Assim te sobrevirá 
a tua pobreza como um vagabundo, e a tua 
necessidade como um homem armado.” - Prov 24.30-
34 

“Vai ter com a formiga, ó preguiçoso” - Prov 20.6. Ver 
também: Prov 19.15; 26.12-16;  19.15; Ecl 10.18; Prov ; 

20.4; 6.6,9; 10.26; 13.4; 19.15; 21.25; 26.14-16; 31.27 

7 Orgulho, vaidade, falta de 
humildade 

“Antes da sua queda o coração do homem se envaidece, 
mas a humildade antecede a honra.”  - Prov 18.12 

“O orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes 
da queda”. - Prov 16.18. Ver também: Isa 40.4; Prov 15.33; 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/16/32+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/3/5+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/3/5+
http://www.bibliaonline.com.br/vc/pv/17/16+
http://www.bibliaonline.com.br/tb/gn/13/2+
http://www.bibliaonline.com.br/aa/pv/15/27+
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/28/22+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/24/30+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/24/30+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/19/15+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22/13+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/6/6+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/6/9+
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/18/12+
http://www.bibliaonline.com.br/rc/pv/15/33+
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25.6,7; Tia 4.13,14, Isa 39. 

8 Falta de objetividade “Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas 
quem persegue fantasias se fartará de miséria”. - Prov 
28.19 

“quem trabalha sua terra, terá fartura de alimentos, mas 
quem vai atrás de fantasias, não tem juízo” - Prov 12.11. 
Ver também: Prov 6.6-11; 14.23 ARA; 24.30-34 

 

Parte 2 – As Leis Bíblicas do Sucesso 

Lei Nome da Lei Versículos principais de referência Outros versículos 

Grupo I – Leis relacionadas à sabedoria (inteligência) 

L1 Lei da Oportunidade 

“Vosso Pai que está nos céus (...) faz que o seu sol se 
levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos 
e injustos.” - Mat 5.44,45 ACF / “(...) aproveitem ao 
máximo todas as oportunidades.” - Col 4.5b / “(...) o 
tempo e o acaso afetam a todos.” - Ecl 9.11  

“Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que 
não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando 
ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.” - 
Efé 5.15,16. Ver também: Efé 5.44,45; Ecle 9.2; Mat 7.24-
27; Prov 25.19. 

L2 Lei da Sabedoria 

“Agir com sabedoria assegura o sucesso.” - Ecle 10.10b 
“Ide aprender.” - Mat 9.13 / “Procura conhecer o estado 
das tuas ovelhas; põe o teu coração sobre os teus 
rebanhos.” - Prov 27.23  

“Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que 
adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá 
do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro, mais 
preciosa do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é 
comparável a ela.” - Prov 3.13 / Ver também: Prov 3.16-18; 
Prov 24.3-6; Prov 27.23; Gên 1.28; Prov 20.15, Prov 9.10; 
Prov 16.16. 

L3 Lei da Visão 

“Porque, como imagina em sua alma, assim ele é” – Prov 
23.7 RA / Então o Senhor me respondeu, e disse: Escreve 
a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a 
possa ler quem passa correndo. – Hab 2.2 “A candeia do 
corpo é olho, Sendo pois, o teu olho simples, também 
todo o teu corpo será luminoso; mas se for mau, 
também o teu corpo será tenebroso.” – Lucas 11.34. 

“Portanto, (...) buscai as coisas que são de cima (...). Pensai 
nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra.” - 
Col 3.1-2 / “Deleita-te também no Senhor, e ele te 
concederá o que deseja o teu coração” - Sal 37.4 ARIB; Prov 
15.17, 23.7 (ARA); Rom 12.2 

L4 Lei do Foco 
“Pois eu assim corro, não como a coisa incerta; assim 
combato, não como batendo no ar.” – 1 Cor 9.26 / 

“Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o 
vosso coração.”- Luc 12.34 / “...tudo o que é verdadeiro, 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/4/5+
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/ec/9/11+
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/ec/10/10+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/27/23+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/hc/2/2+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/9/26+
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“Ninguém pode servir a dois senhores” – Mat 6.24 tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é 
puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há 
alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai” (Fil 4.8). 
Ver também: Col 3.1,2; Mat 6.24-27; 13.45,46; João 12.24; 
Apo 10.9 

L5 
Lei do Planejamento e 
Administração do Tempo 

 “Os planos bem elaborados levam à fartura.” - Prov 
21.5 NVI  /  “Tudo tem o seu tempo determinado, e há 
tempo para todo o propósito debaixo do céu.” - Ecl 3.1 

“Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se 
assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem 
com que a acabar? (...).” - Luc 14.28-32 / “Remindo o 
tempo; porquanto os dias são maus.”- Efé 5.16 ACRF, Col 
4.5 ACRF / “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua 
justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.” - Mat 
6.33 ACRF. Ver também: Mat 25.1-12; 10.16; Prov 
27.23,24; 1 Tim 6.17,19; Jó 31.24,25; Ecle 10.18; 6.1-13; 
Col 3.23; Prov 14.16; Luc 14.28-32; Prov 25.5; Prov 16.20  

Grupo II – Leis relacionadas ao trabalho (energia) 

L6 Lei do Trabalho 

“Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras 
leva à pobreza.” – Prov 14.23 

“Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós 
seremos contigo; esforça-te, e age.”  - Esd 10.4 / Ver também: 
1 Tes 4.11-12 / Ecl 9.10 ARIB. Ver também: Prov 13.11; Êxo 
13.17; 1 Cor 9.10; Heb 11.1; 6.12; Sal 112.1-3; 37.3-6; 
128.1,2; Ec 11.6; Mar 4.3,9; Prov 14.4 

L7 Lei da Coragem / Jogo 
"Seja forte e corajoso!". - Jos 1.9 NVI “Os laboriosos alcançam fortuna.”- Prov 11.16. Ver 

também: Mat 25.14-29; 13.34,35; 1 Sam 17.48; Prov 11.6; 
Jer 46.3; 12.5; Tiago 1.2-4. 

L8 Lei da Alegria 

“Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem 
murmurações.” - 1 Ped 4.9 
“Fazei todas as coisas sem murmurações nem 
contendas.” - Fil 2.14  

 “Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é 
pequena.” - Prov 24.10 ARA. Ver também: 1 Tes 5.16-18; Fil 
4.4; Ecle 10.10; Joel 3.10; Prov 25.6-10 

L9 Lei do Risco 
“Quem abre uma cova nela cairá, e quem rompe um 
muro, mordê-lo-á uma cobra, quem arrancar pedras, se 
ferirá, quem racha lenha, se arrisca.” - Ecl 10.8-9 

“O que atenta prudentemente para o assunto achará o 
bem.”- Prov 16.20. Ver também: Prov 18.2; 25.6-10,15,28  
 

L10 Lei da Recarga 
“Seis dias trabalharás, e ao sétimo dia descansarás; para 
que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que se 

“(...) no tempo de arar e no tempo de ceifar descansarás.” - 
Êxo 34.21 /  “Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/5/16+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/4/5+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/4/5+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/14/23+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ed/10/4+
http://www.bibliaonline.com.br/vc/pv/11/16+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/4/9+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/2/14+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/16/20+
http://www.bibliaonline.com.br/tb/ex/34/21+
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refrigere o filho da tua escrava e o peregrino.”  - Êxo 
23.12  

falar leva à pobreza”. - Prov 14.23. Ver também: João 14.1-
6; Lev 25.20; Êxo 20.8-11; 23.12; 34.2; Isaías 64.4; Sal 37; 
127.1-2; Prov 16.3; Isaías 58.13,14 

Grupo III – Leis relacionadas aos valores (integridade) 

L11 Lei da Autocontratação 

“A multidão dos homens apregoa a sua própria 
bondade, porém o homem fidedigno quem o achará?” - 
Prov 20.6 /  “Todo trabalho árduo traz proveito, mas o 
só falar leva à pobreza”.  – Prov 14.23 

“O que atenta prudentemente para o assunto achará o 
bem.” – Prov 16.20  
 

L12 Lei da Honestidade 

“Convém, pois, que o bispo seja (...) honesto (...).” - 1 
Tim 3.2 / “Não furtarás.” - Êxo 20.15 e Deut 5.19; Prov. 
16.8; 3 João 1.11. 

“Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; Não, não; porque o 
que passa disto é de procedência maligna.” - Mat 5.37 
ACRF / “... A ninguém trateis mal nem defraudeis, e 
contentai-vos com o vosso soldo.” - Luc 3.14 / “Nota o 
homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro 
desse homem será de paz” – Sal 37.37 RC / “abstende-vos 
de toda a aparência do mal” - 1 Tes 5.22. Ver também: Isa 
10.1,2; Jer 22.13; Tito 2.10; Amós 8.4-8; Eze 22.12; Fil 4.8; 
2 Tim 2.19; Isaías 58; 

L13 Lei do Nome 

“O bom nome vale mais do que muitas riquezas”. - Prov 
22.1 

“Nada há encoberto que não venha a ser revelado; e oculto 
que não venha a ser conhecido” - Luc 12.2. Ver também: 
Prov 28.13; Sal 34.14 

L14 Lei do Farelo 

“Não vos enganeis. As más companhias corrompem os 
bons costumes.” - 1 Cor 15.33 NVI 

“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o 
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos 
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores (...); 
e tudo quanto fizer prosperará.” - Sal 1.1-3. Ver também: 
Êxo 33.9; 1 Tes 5.14; 2 Tes 3.6-8, 10-13; 1 Tes 4.11,12; Sal 
1.1-3; 2 Tim 3.1-5; Prov 13.20 (ARC); Prov 22.24,25; Prov 
28.10 (NVI); Prov 22.5. 

http://www.bibliaonline.com.br/tb/ex/23/12+
http://www.bibliaonline.com.br/tb/ex/23/12+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/20/6+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/16/20+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/3/2+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/3/2+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/3/14+
http://ie6.bibliaonline.com.br/ra/lc/12/2+
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L15 Lei do Autocontrole 

“(...) mais vale controlar o seu espírito do que conquistar 
uma cidade.” - Prov 16.32b / “E por isso mesmo vós, 
empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a 
virtude, e à virtude a ciência, e à ciência o domínio 
próprio (...)” - 2 Ped 1.5-8 

“A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas dignas, 
perante todos os homens.” - Rom 12.17 /  “Em tudo te dá 
por exemplo de boas obras; na doutrina mostra 
incorruptibilidade, gravidade, sinceridade, linguagem sã e 
irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não 
tendo nenhum mal que dizer de nós” - Tito 2.7-8. Ver 
também: 1 Cor 9.24-27; Mar 4.22; Efesios 6.6 

Grupo IV – Leis relacionadas com o próximo 

L16 
Lei do Amor / Valorização / 
Regra de Ouro 

“E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o 
teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E 
o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem 
toda a lei e os profetas.” - Mat 22.36-40 e Tiago 2.8 

“Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, 
fazei-o assim também vós a eles; porque esta é a lei e os 
profetas.” - Mat 7.12 / “Amados, amemo-nos uns aos  (...) - 
I João 4.7,9 / “Dê a quem lhe pede, e não volte as costas 
àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. (...) -  Mat 5. 
42-47 ACRF. Ver também: 1 Cor 12.14-26; Rom 13.8-10; 3 
João 1.11; 1 Pedro 3.8; 1 Pedro 4.8; 2 Cor 5.10; Prov 24.12. 

L17 
Lei do Acordo / 
Relacionamentos / Pacificação 

“Acaso andarão dois juntos, se não estiverem de 
acordo?” - Amós 3.3 / “Não torneis a ninguém mal por 
mal; cuidai em coisas dignas diante de todos os 
homens.” - Rom 12.17 /  “Se for possível, quanto estiver 
em vós, tende paz com todos os homens.” - Rom 12.18 
ACRF 

“Não maquines o mal contra o teu próximo, visto que junto 
a ti habita em confiança. Não contendas contra homem 
algum sem motivo, se ele não te houver feito o mal.” - Prov 
3.29-30 / “Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho 
para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo” - Prov 
25.17. Ver também: Prov 25.6-10; Isa 38.1; Ecl 10.18; Prov 
15.1; 1 Pedro 1.15; Fil 2.30; Deut 20.10; Mat 5.25; Mat 
5.43,44; Prov 25.21; Rom 12.20; Prov 17.17; Rom 13.1; 
Prov 3.29,30; 2 Tim 2.24; 1 Cor 4.12; Prov 19.11; Prov 23 

L18 
Lei da Utilidade / Ganha-
ganha 

“Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e 
quem trata bem o seu Senhor receberá tratamento de 
honra.”- Prov 27.18 /  “E tudo quanto fizerdes, fazei-o 
(...) sabendo que do Senhor recebereis como 
recompensa a herança; (...) quem faz injustiça receberá a 
paga da injustiça que fez; e não há acepção de pessoas.” 
- Col 3.23-25; “Nada façais por partidarismo / ambição 
egoísta ou por vaidade, mas com humildade  (...), não 

“Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o 
muito te colocarei.” – Mat 25.21 / “(Deus) recompensará 
cada um segundo as suas obras”. - Rom 2.6 / “Um ao outro 
ajudou, e ao seu irmão disse: Esforça-te.”- Isa 41.6. Ver 
também: Tia 4.17; Mar 9.35; Mat 25.21; Prov 27.18; 11.24; 
Rom 2.6; Isa 41.6 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/16/32+
http://www.bibliaonline.com.br/aa/rm/12/17+
http://www.bibliaonline.com.br/aa/am/3/3+
http://www.bibliaonline.com.br/tb/rm/12/17+
http://www.bibliaonline.com.br/tb/pv/3/30+
http://www.bibliaonline.com.br/tb/pv/3/30+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/2/6+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/41/6+
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olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual 
também para o que é dos outros.” - Filipenses 2.3,4 
(ARIB e NVI). 

L19 
Lei do Aconselhamento / 
Feedback 

“Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a 
guerra; e há vitória na multidão dos conselheiros.” - Prov 
24.6 ARC 
 

“Onde não há conselho, frustram-se os projetos; mas com a 
multidão de conselheiros se estabelecem.” - Prov 15.22. Ver 
também: Prov 9.8; 11.14; 27.6,17; 28.33; 2 Crônicas 10. 

L20 
Lei da Liderança / 
Autocontrole 

“Os (...) que lideram bem (...) são dignos de dupla 
honra” - 1 Tim 5.17 

“Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, 
pois não há autoridade que não venha de Deus(...).” - Rom 
13.1-5. Ver também: Rom 12.6-21; Êxo 18.13-26; 1 Pedro 
2.18,19; Tito 2.9,10; 1 Tim 6.1; Romanos 13.1,7. 

Grupo V – Leis de aperfeiçoamento e/ou checagem 

L21 Lei da Gratidão 
“Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará 
da sua casa o mal.” – Prov 17.13  

“Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a 
vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus” - 1 Tes 5.18 

L22 Lei da Generosidade 

 “O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, 
alívio receberá.” - Prov 11.25  

“Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que 
mal haverá sobre a terra.” - Ecl 11.2 / “Bem-aventurado é 
aquele que atende ao pobre; o Senhor o livrará no dia do 
mal.” - Sal 41.1 ACRF / “Quem é generoso será abençoado, 
pois reparte o seu pão com o pobre.” - Prov 22.9. Ver 
também: Prov 21.26; 24.11; 27.18. Ecl 11.1; Luc 16.1-9 

L23 Lei do Contentamento 
“(...) tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos 
com isso satisfeitos.” - 1 Tim 6.8 

"Aprendi a contentar-me com o que tenho"  - Fil 4.11b 
ACRF. Ver também: Prov 16.25; Salmos 84.5 

L24 Lei da Empregabilidade 
“Muitos proclamam a sua benignidade; mas o homem 
fidedigno, quem o  poderá achar?” - Prov 20.6 
 

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como 
ao Senhor, e não aos homens “- Col 3.23. Ver também: Prov 
4.18; 1 Tim 6.17-19; Efé 6.9; Gál 5.22 

L25 Lei da Semeadura 

“(...) tudo o que o homem semear, isso também 
ceifará.” “(...) o que semeia pouco, pouco também 
ceifará; e o que semeia em abundância, em abundância 
ceifará.” - Gál 6.7 e 2 Cor 9.6 

 “Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça 
feita” - Col 3.25 / “Quem semeia a injustiça colhe a 
maldade.” - Prov 22.8a. Ver também: Prov 22,8; 28.20; 
11.25; 2 Cor 7.2; Jer 22.13, Luc 6.37, 38. 

 
*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. 

http://www.bibliaonline.com.br/aa/pv/24/6+
http://www.bibliaonline.com.br/aa/pv/24/6+
http://www.bibliaonline.com.br/aa/pv/15/22+
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/5/17+
http://www.bibliaonline.com.br/tb/pv/17/13+
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/5/18+
http://www.bibliaonline.com.br/tb/ec/11/2+
http://www.bibliaonline.com.br/tb/ec/11/2+
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/6/8+
http://www.bibliaonline.com.br/tb/pv/20/6+
http://www.bibliaonline.com.br/aa/gl/6/7+
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/22/8+

