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Bíblias NTLH enfraquecem a existência da palavra SANGUE 
presente nas Sagradas Escrituras 

 
A PALAVRA SANGUE É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA EM TODO O CONTEXTO BÍBLICO. 

DESDE OS PRIMÓRDIOS ATÉ O APOCALIPSE ELA É UMA PALAVRA-CHAVE CONSTANTE EM TODA 

A REVELAÇÃO ESCRITA PERFEITA DE DEUS AOS HOMENS: A BÍBLIA SAGRADA.  

MAS O TC(TEXTO CRÍTICO) EM GREGO ALTERA ISTO, ASSIM COMO UMA DE SUAS 
REPRESENTANTES EM PORTUGUÊS: A NTLH-NOVA TRADUÇÃO NA LINGUAGEM DE HOJE-SBB. 

ANÁLISE DE 171 REFERÊNCIAS QUE DEMONSTRAM COMO NÃO SÓ O TC(TEXTO CRÍTICO) 

ALTERA O TEXTO, ENFRAQUECENDO A EXISTÊNCIA DA PALAVRA SANGUE NO NOVO 

TESTAMENTO, MAS TAMBÉM COMO, ALÉM DISSO, A NTLH (a partir de 2006 a NTLH tem sido 

também publicada em parceria com a Edições Paulinas contendo os Livros Apócrifos do Velho 
Testamento), TAMBÉM O FAZ, DE MANEIRA ACINTOSA POR TODA A BÍBLIA, ATRAVÉS DA SUA 

MALFADADA TRADUÇÃO; COMPROVANDO MAIS UMA VEZ A SUPERIORIDADE E FIDELIDADE DO 

TR(TEXTO RECEBIDO)* EM GREGO COMO A PALAVRA DE DEUS INFALÍVEL E PODEROSAMENTE 

PRESERVADA POR DEUS, EM USO PELOS CRENTES FIÉIS EM CRISTO JESUS, EM TODOS OS 

TEMPOS E DA SUA REPRESENTANTE TRADUÇÃO IMPRESSA MAIS CONFIÁVEL EM PORTUGUÊS: A 

ACF-ALMEIDA CORRIGIDA FIEL-SBTB. 

 

 

VELHO TESTAMENTO 

 

1) GÊNESIS 9:5 (cf. Gênesis 9:4) 

Certamente requererei o vosso SANGUE, o sangue das vossas vidas; da mão de todo o animal o requererei; 
como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. – ACF(1995-2007-
2011)-SBTB 

 

Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

2) GÊNESIS 9:6 

Quem derramar o SANGUE do homem, pelo homem o seu SANGUE será derramado; porque Deus fez o homem 
conforme a sua imagem. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

3) GÊNESIS 42:22 

E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não vo-lo dizia eu: Não pequeis contra o menino; mas não ouvistes; e vedes 
aqui, o seu SANGUE também é requerido. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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E Rúben disse assim:  — Eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. 
Por isso agora estamos pagando pela morte dele. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

4) ÊXODO 22:2-4 

Se o ladrão for achado roubando, e for ferido, e morrer, o que o feriu não será culpado do SANGUE. Se o sol 
houver saído sobre ele, o agressor será culpado do SANGUE; o ladrão fará restituição total; e se não tiver com 
que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha,  
pagará o dobro. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como 
escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo 
com a pessoa que o roubou, ela pagará dois por um. — Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e 
for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas, se isso acontecer durante o dia, ele será 
culpado de assassinato. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO (v. 1-3) 

 

 

5) ÊXODO 23:18 

Não oferecerás o SANGUE do meu sacrifício com pão levedado; nem ficará a gordura da minha festa de noite até 
pela manhã. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. A gordura 
dos animais mortos nos sacrifícios, durante as minhas festas, deverá ser queimada no mesmo dia. – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

6) ÊXODO 29:12 

Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o SANGUE 
restante derramarás à base do altar. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Depois pegue o sangue do touro e, com o dedo, ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do 
altar. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

7) ÊXODO 34:25 

Não sacrificarás o SANGUE do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da páscoa ficará da 
noite para a manhã. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento, nem guardem para o dia 
seguinte o que sobrar do animal oferecido na Festa da Páscoa. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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8) LEVÍTICO 1:5 

Depois degolará o bezerro perante o SENHOR; e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e 
aspergirão o SANGUE em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. – ACF(1995-
2007-2011)-SBTB 

 

O homem matará o touro ali na frente da Tenda Sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, 
oferecerão ao SENHOR o sangue do animal e depois borrifarão com ele os quatro lados do altar que está na 
frente da Tenda. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

9) LEVÍTICO 12:7 

O qual o oferecerá perante o SENHOR, e por ela fará propiciação; e será limpa do fluxo do seu SANGUE; esta é a 
lei da que der à luz menino ou  menina. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

O sacerdote apresentará a oferta ao SENHOR a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher, e assim ela 
ficará pura. Esta é a lei a respeito da mulher que dá à luz. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO 
OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

10) LEVÍTICO 15:19 

Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de SANGUE estiver na sua carne, estará sete dias na sua 
separação, e qualquer que a tocar, será imundo até à tarde. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura sete dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará 
impuro até o pôr-do-sol. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

11) LEVÍTICO 15:25 

Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu SANGUE, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou 
quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia  
será imunda, como nos dias da sua separação. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal ficará impura como durante a 
menstruação. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

12) LEVÍTICO 16:15 

Depois degolará o bode, da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu; e fará com o 
seu SANGUE como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório, e perante a face do  
propiciatório. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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Em seguida Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo, levará o sangue para dentro do Lugar 
Santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

13) LEVÍTICO 17:4 

E não os trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao SENHOR diante do tabernáculo do 
SENHOR, a esse homem será imputado o SANGUE; derramou SANGUE; por isso aquele homem será extirpado 
do seu povo; – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

e não levar o animal até a entrada da Tenda Sagrada para oferecê-lo como sacrifício a Deus, o SENHOR, esse 
homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado; é como se tivesse matado uma pessoa. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

14) LEVÍTICO 17:12 

Portanto tenho dito aos filhos de Israel: Nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro, que peregrine 
entre vós, comerá SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Por isso o SENHOR diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo podem comer 
sangue. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

15) LEVÍTICO 19:16 

Não andarás como intrigante entre o teu povo; não te porás contra o SANGUE do teu próximo. Eu sou o 
SENHOR. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de 
alguém. Eu sou o SENHOR. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

16) LEVÍTICO 20:9 

Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá; amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe; 
o seu SANGUE será sobre ele. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta; e ela será responsável pela sua própria morte, pois 
amaldiçoou o pai ou a mãe. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

17) LEVÍTICO 20:11 
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E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai; ambos certamente morrerão; o 
seu SANGUE será sobre eles. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão 
ser mortos; eles serão responsáveis pela sua própria morte. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

18) LEVÍTICO 20:12 

Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão; fizeram confusão; 
o seu SANGUE será sobre eles. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral; eles serão 
responsáveis pela sua própria morte. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS 
APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

19) LEVÍTICO 20:13 

Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação; 
certamente morrerão; o seu SANGUE será sobre eles. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento; eles 
serão responsáveis pela sua própria morte. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS 
APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

20) LEVÍTICO 20:16 

Também a mulher que se chegar a algum animal, para ajuntar-se com ele, aquela mulher matarás bem assim 
como o animal; certamente morrerão; o  seu SANGUE será sobre eles. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos; eles serão responsáveis pela sua 
própria morte. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

21) LEVÍTICO 20:18 

E, quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade, e descobrir a sua nudez, 
descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu SANGUE, ambos serão extirpados do meio do seu povo. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do 
povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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22) LEVÍTICO 20:27 

Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, 
certamente morrerá; serão apedrejados; o  seu SANGUE será sobre eles. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a 
pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

23) NÚMEROS 35:19 

O vingador do SANGUE matará o homicida; encontrando-o, matá-lo-á. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

24) NÚMEROS 35:21 

Ou por inimizade o ferir com a sua mão, e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir; homicida é; o vingador 
do SANGUE, encontrando o  homicida, o matará. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

ou se um homem esmurrar um inimigo, e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o 
parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

25) NÚMEROS 35:24 

Então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do SANGUE, segundo estas leis. – ACF(1995-
2007-2011)-SBTB 

 

Nesses casos o povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por 
vingar a morte do seu parente. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS 
DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

26) NÚMEROS 35:25 

E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do SANGUE, e a congregação o fará voltar à cidade do 
seu refúgio, onde se tinha acolhido; e ali ficará até à morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. 
– ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do 
homem que morreu. O povo o fará voltar à cidade de refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a 
morte do Grande Sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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27) NÚMEROS 35:27 

E o vingador do SANGUE o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio, e o matar, não será culpado do 
SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa 
morte. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

28) NÚMEROS 35:33 

Assim não profanareis a terra em que estais; porque o SANGUE faz profanar a terra; e nenhuma expiação se fará 
pela terra por causa do SANGUE que nela se derramar, senão com o SANGUE daquele que o derramou. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. 
E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do 
assassino. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

29) DEUTERONÔMIO 12:27 

E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o SANGUE sobre o altar do SENHOR teu Deus; e o sangue dos teus 
sacrifícios se derramará sobre o altar do SENHOR teu Deus; porém a carne comerás. – ACF(1995-2007-2011)-
SBTB 

 

e ali no altar do SENHOR devem ser oferecidos os animais que são completamente queimados. E ofereçam 
também em sacrifício os outros animais; despejem o sangue em cima do altar e comam a carne. – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

30) DEUTERONÔMIO 17:8 

Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre SANGUE e SANGUE,  entre demanda e demanda, entre 
ferida e ferida, em questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás, e subirás ao lugar que escolher  o 
SENHOR teu Deus; – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil, que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode 
ser um caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. 
Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o SENHOR, para nele ser adorado – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

31) DEUTERONÔMIO 19:6 
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Para que o vingador do SANGUE não vá após o homicida, quando se enfurecer o seu coração, e o alcançar, por 
ser comprido o caminho, e lhe tire a vida; porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. – ACF(1995-
2007-2011)-SBTB 

 

Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe, que o parente encarregado de 
vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso, que 
mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

32) DEUTERONÔMIO 19:10 

Para que o SANGUE inocente não se derrame no meio da tua terra, que o SENHOR teu Deus te dá por herança, 
e haja SANGUE sobre ti. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o 
SENHOR Deus lhes está dando, e vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

33) DEUTERONÔMIO 19:12 

Então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo; e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do 
SANGUE, para que morra. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de 
vingar aquela morte, e o criminoso será morto. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

34) DEUTERONÔMIO 19:13 

O teu olho não o perdoará; antes tirarás o SANGUE inocente de Israel, para que bem te suceda. – ACF(1995-
2007-2011)-SBTB 

 

Não tenham dó nem piedade. Tirem do meio de Israel o criminoso a fim de que tudo corra bem para vocês. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

35) DEUTERONÔMIO 21:7 

E protestarão, e dirão: As nossas mãos não derramaram este SANGUE, e os nossos olhos o não viram. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

e dirão: ―Nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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36) DEUTERONÔMIO 21:8 

Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó SENHOR, resgataste, e não ponhas o SANGUE inocente no meio do teu 
povo Israel. E aquele SANGUE lhes será  expiado. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Portanto, ó SENHOR Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela 
morte desse homem inocente.‖ Assim o povo não será culpado por aquela morte. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

37) DEUTERONÔMIO 21:9 

Assim tirarás o SANGUE inocente do meio de ti; pois farás o que é reto aos olhos do SENHOR. – ACF(1995-
2007-2011)-SBTB 

 

Portanto, se fizerem aquilo que o SENHOR acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela 
morte de um homem inocente. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS 
DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

38) DEUTERONÔMIO 22:8 

Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito, no eirado, para que não ponhas culpa de SANGUE na tua 
casa, se alguém de algum modo cair  dela. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será 
culpado se alguém cair dali e morrer. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS 
APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

39) DEUTERONÔMIO 32:14 

Manteiga de vacas, e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Basã, e dos 
bodes, com o mais escolhido trigo; e bebeste o SANGUE das uvas, o vinho puro. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Alimentou-os com leite de vaca e de cabra, deu-lhes a carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes, o 
melhor trigo e o vinho mais fino. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS 
DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

40) DEUTERONÔMIO 32:42 

Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne; do SANGUE dos mortos e dos 
prisioneiros, desde a cabeça, haverá vinganças do inimigo. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

As minhas flechas ficarão manchadas de sangue, e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará 
nenhum dos que lutam contra mim; até os prisioneiros serão mortos.‖ – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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41) DEUTERONÔMIO 32:43 

Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o SANGUE dos seus servos, e sobre os seus adversários 
retribuirá a vingança, e terá  misericórdia da sua terra e do seu povo. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB   

 

Que todas as nações louvem o povo de Deus! Deus se vingará dos que mataram os seus servos. Ele se vingará 
dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

42) JOSUÉ 2:19 

Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu SANGUE será sobre a sua cabeça, e nós 
seremos inocentes; mas qualquer que estiver contigo, em casa, o seu SANGUE seja sobre a nossa cabeça, se  
alguém nele puser mão. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas, se alguém 
que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

43) JOSUÉ 20:3 

Para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção; para que vos sirvam 
de refúgio contra o vingador do SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do 
parente da vítima, que está procurando vingança. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

44) JOSUÉ 20:5 

E se o vingador do SANGUE o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo 
com intenção, e não o odiou antes. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo 
porque matou alguém sem querer e não por ódio. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

45) JOSUÉ 20:9 

Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitasse 
entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não  
morresse às mãos do vingador do SANGUE, até se apresentar diante da congregação. – ACF(1995-2007-2011)-
SBTB 
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Estas foram as cidades para fugitivos escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que 
moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que, sem querer, matasse alguém podia encontrar proteção 
nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na 
presença do povo da cidade. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

46) JUÍZES 9:24 

Para que a violência feita aos setenta filhos de Jerubaal viesse, e o seu SANGUE caísse sobre Abimeleque, seu 
irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos; 
– ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os setenta filhos de 
Gideão, pagassem pelo seu crime. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS 
APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

47) I SAMUEL 19:5 

Porque pôs a sua vida em sua mão, e feriu aos filisteus, e fez o SENHOR um grande  livramento a todo o Israel; tu 
mesmo o viste, e te alegraste; porque, pois, pecarias contra o SANGUE inocente, matando a Davi, sem causa? – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o SENHOR Deus conquistou uma grande vitória 
para Israel. O senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o senhor, meu pai, faria mal a um homem 
inocente, matando Davi sem nenhuma razão? – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS 
APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

48) I SAMUEL 25:26 

Agora, pois, meu senhor, vive o SENHOR, e vive a tua alma, que o SENHOR te impediu de vires com SANGUE, e 
de que a tua mão te salvasse; e, agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o  
meu senhor. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Foi o SENHOR Deus quem impediu que o senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela 
sua vida e pela vida do SENHOR, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão 
castigados como Nabal. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

49) I SAMUEL 25:31 

Então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o SANGUE que sem causa derramaste, 
nem tampouco por ter se vingado o meu senhor a si mesmo; e quando o SENHOR fizer bem a meu senhor, 
lembra-te então da tua serva. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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E, quando isso acontecer, o senhor não terá motivo para se arrepender, ou sentir remorso por haver matado sem 
razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E, quando o SENHOR Deus o abençoar, não esqueça de mim. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

50) I SAMUEL 25:33 

E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar SANGUE, e de vingar-me pela minha 
própria mão. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar 
por mim mesmo. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

51) I SAMUEL 26:20 

Agora, pois, não se derrame o meu SANGUE na terra diante do SENHOR; pois saiu o rei de Israel em busca de 
uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do SENHOR Deus! Por que o rei de Israel viria aqui? Para 
procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

52) II SAMUEL 1:16 

Pois Davi lhe dissera: O teu SANGUE seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, 
dizendo: Eu matei o ungido do SENHOR. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

E Davi disse ao amalequita:  — O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia 
matado o rei escolhido pelo SENHOR. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS 
APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

53) II SAMUEL 1:22 

Do SANGUE dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jônatas, nem voltou vazia 
a espada de Saul. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

O arco de Jônatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. 
– NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

54) II SAMUEL 3:27 

Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo; e feriu-o ali 
pela quinta costela, e morreu, por causa do SANGUE de Asael seu irmão. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em 
particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, 
irmão de Joabe. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

55) II SAMUEL 3:28 

O que Davi depois ouvindo, disse: Inocente sou eu, e o meu reino, para com o SENHOR, para sempre, do 
SANGUE de Abner, filho de Ner. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Quando soube disso, Davi disse:  — O SENHOR Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma 
culpa no assassinato de Abner. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS 
DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

56) II SAMUEL 4:11 

Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama; agora, pois, não 
requereria eu o seu SANGUE de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

...que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua 
própria casa! Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete e vou varrer vocês da face da terra. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

57) II SAMUEL 14:11 

E disse ela: Ora, lembre-se o rei do SENHOR seu Deus, para que os vingadores do SANGUE não prossigam na 
destruição, e não exterminem a meu filho. Então disse ele: Vive o SENHOR, que não há de cair no chão nem um 
dos  cabelos de teu filho. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Senhor,  — disse ela — por favor, ore ao SENHOR, seu Deus, para que os meus parentes que planejam 
vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando o meu outro filho. Davi disse:  — Eu 
juro pelo SENHOR, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

58) II SAMUEL 16:7 

E, amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de SANGUE, e homem de Belial. – ACF(1995-2007-
2011)-SBTB 

 

Ele amaldiçoou Davi e disse:  — Fora daqui, assassino! Criminoso! – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

59) II SAMUEL 16:8 
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O SENHOR te deu agora a paga de todo o SANGUE da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado; já deu o 
SENHOR o reino na mão de Absalão teu filho; e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de 
SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Você tomou o reino de Saul. O SENHOR Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família 
de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão, e você está arruinado, seu assassino! – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

60) I REIS 2:5 

E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois capitães do exército de Israel, a 
Abner filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o SANGUE de guerra, e pôs o 
SANGUE de guerra no cinto que tinha nos lombos, e nos sapatos que trazia nos pés. – ACF(1995-2007-2011)-
SBTB 

 

 — Além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou os dois comandantes do exército de 
Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para 
vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes, e agora eu sou 
o responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

61) I REIS 2:9 

Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer para que 
faças com que seus cabelos brancos desçam à  sepultura com SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que 
ele morra. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

62) I REIS 2:31 

E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu 
pai o SANGUE que Joabe sem causa derramou. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Aí Salomão ordenou:  — Faça o que ele disse. Mate-o e sepulte-o. Assim nem eu nem os descendentes do meu 
pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

63) I REIS 2:32 

Assim o SENHOR fará recair o SANGUE dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre dois homens mais justos e 
melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber: a Abner, filho de Ner, 
capitão  do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. – ACF(1995-2007-2011)-
SBTB 
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O SENHOR Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o 
meu pai saber, Joabe matou dois homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele: Abner, 
comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

64) I REIS 2:33 

Assim recairá o SANGUE destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre; 
mas a Davi, e à sua descendência, e à  sua casa, e ao seu trono, dará o SENHOR paz para todo o sempre. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

O castigo pelo assassinato desses dois homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. 
Mas o SENHOR sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi que forem reis depois dele. – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

65) I REIS 2:37 

Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, de certo que sem dúvida morrerás; o 
teu SANGUE será sobre a tua cabeça. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

E fique sabendo que, no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedrom, você será morto, e a culpa será 
somente sua. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

66) II REIS 9:7 

E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o SANGUE de meus servos, os profetas, e o SANGUE 
de todos os servos do SENHOR, da  mão de Jezabel. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver 
assassinado os meus profetas e os meus outros servos. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO 
OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

67) II REIS 9:26 

Por certo vi ontem, à tarde, o SANGUE de Nabote e o SANGUE de seus filhos, diz o SENHOR; e neste mesmo 
campo te retribuirei, diz o SENHOR. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do SENHOR. 
– ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

―Ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos. E prometo que castigarei você aqui, neste mesmo 
campo.‖ E Jeú ordenou ao seu ajudante:  — Pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para 
que assim seja cumprida a promessa de Deus, o SENHOR. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO 
OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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68) II REIS 16:15 

E o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como 
também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o 
povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas e todo o SANGUE dos holocaustos, e todo o 
sangue dos sacrifícios aspergirás nele; porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. – ACF(1995-
2007-2011)-SBTB 

 

Então deu a Urias a seguinte ordem: — Use este meu altar grande para as ofertas que são completamente 
queimadas de manhã e para a oferta de cereais da tarde, para as ofertas que são completamente queimadas e as 
ofertas de cereais do rei e do povo e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue 
de todos os animais que forem sacrificados. Mas deixe o altar de bronze a fim de que eu o use para adivinhações. 
– NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

69) II REIS 24:4 

Como também por causa do SANGUE inocente que derramou; pois encheu a Jerusalém de SANGUE inocente; e 
por isso o SENHOR não quis perdoar. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O SENHOR não quis perdoar 
Manassés por esse pecado. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

70) I CRÔNICAS 22:8 

Porém, veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo: Tu derramaste SANGUE em abundância, e fizeste grandes 
guerras; não edificarás casa ao meu nome; porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante mim. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o 
derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

71) II CRÔNICAS 19:10 

E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre SANGUE e 
SANGUE, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o  
SENHOR, e não venha grande ira sobre vós, e sobre vossos irmãos; fazei assim, e não vos fareis culpados. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Quando os seus patrícios das cidades de Judá apresentarem a vocês causas de morte ou qualquer caso de 
desobediência às leis, estatutos e regulamentos, avisem a eles que não cometam pecados contra o SENHOR, a 
fim de que ele não castigue vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 



 17 

72) II CRÔNICAS 24:25 

E, quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido; então seus servos conspiraram contra ele por 
causa do SANGUE dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu; e o sepultaram na cidade 
de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, dois oficiais de Joás fizeram uma revolta 
contra ele e o mataram enquanto ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do 
sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na Cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

73) II CRÔNICAS 29:22 

E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar; também mataram os 
carneiros, e aspergiram o SANGUE sobre o altar; semelhantemente mataram os cordeiros, e aspergiram o 
SANGUE  sobre o altar. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Primeiro os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco do sangue e borrifaram o altar; depois 
fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

74) JÓ 16:18 

Ah! terra, não cubras o meu SANGUE e não haja lugar para ocultar o meu  clamor! – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

―Ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim! Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo 
justiça! – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

75) SALMO 9:12 

Pois quando inquire do derramamento de SANGUE, lembra-se deles: não se esquece do clamor dos aflitos. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Pois Deus lembra dos que são perseguidos; ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam 
com violência. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO (v. 13) 

 

 

76) SALMO 30:9 

Que proveito há no meu SANGUE, quando desço à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua 
verdade? – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que 
és fiel? – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO (v. 10) 

 

 

77) SALMO 51:14 

Livra-me dos crimes de SANGUE, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua 
justiça. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação! – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO (v. 16) 

 

 

78) SALMO 55:23 

Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição; homens de SANGUE e de fraude não viverão metade dos 
seus dias; mas eu em ti confiarei. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Mas, quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos; eles não 
chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO (v. 24) 

 

 

79) SALMO 72:14 

Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu SANGUE aos olhos dele. – ACF(1995-
2007-2011)-SBTB 

 

Ele os livra da exploração e da violência; a vida deles é preciosa para ele. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

80) SALMO 94:21 

Eles se ajuntam contra a alma do justo, e condenam o SANGUE inocente. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

81) SALMO 106:38 

E derramaram SANGUE inocente, o SANGUE de seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de 
Canaã; e a terra foi manchada com sangue. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas, como sacrifício aos ídolos de Canaã. E o 
país se tornou impuro por causa desse sangue. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

82) SALMO 139:19 

Ó Deus, tu matarás decerto o ímpio; apartai-vos portanto de mim, homens de SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-
SBTB 

 

Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus! Gostaria que os homens violentos me deixassem em 
paz! – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

83) PROVÉRBIOS 1:11 

Se disserem: Vem conosco a tocaias de SANGUE; embosquemos o inocente sem motivo; – ACF(1995-2007-
2011)-SBTB 

 

Eles poderão dizer: ―Venha, vamos matar alguém! Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes! – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

84) PROVÉRBIOS 1:16 

Porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

85) PROVÉRBIOS 1:18 

No entanto estes armam ciladas contra o seu próprio SANGUE; e espreitam suas próprias vidas. – ACF(1995-
2007-2011)-SBTB 

 

No entanto esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

86) PROVÉRBIOS 6:17 

Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam SANGUE inocente, – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

...o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente,... – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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87) PROVÉRBIOS 12:6 

As palavras dos ímpios são ciladas para derramar SANGUE, mas a boca dos retos os livrará. – ACF(1995-2007-
2011)-SBTB 

 

As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em 
perigo. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

88) PROVÉRBIOS 28:17 

O homem carregado do SANGUE de qualquer pessoa fugirá até à cova; ninguém o detenha. – ACF(1995-2007-
2011)-SBTB 

 

O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura; não tente fazê-lo parar. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

89) ISAÍAS 1:15 

Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos; e ainda que multipliqueis as vossas 
orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

―Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os 
ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

90) ISAÍAS 4:4 

Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o SANGUE de Jerusalém, do meio dela, com o 
espírito de justiça, e com o espírito de ardor. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

O Senhor julgará e castigará Sião; ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte. 
– NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

91) ISAÍAS 26:21 

Porque eis que o SENHOR sairá do seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e 
a terra descobrirá o seu SANGUE, e não encobrirá mais os seu mortos. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Porque o SENHOR Deus virá da sua morada, no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus 
pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de 
sangue. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 
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92) ISAÍAS 33:15 

O que anda em justiça, e o que fala com retidão; o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos 
todo o presente; o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de SANGUE e fecha os seus 
olhos para não ver o mal. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade; que não fica rico à custa dos fracos, 
nem aceita dinheiro para torcer a justiça; que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda 
com os planos dos maus. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

93) ISAÍAS 59:7 

Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o SANGUE inocente; os seus pensamentos são 
pensamentos de iniquidade; destruição e quebrantamento há nas suas estradas. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes; vocês pensam somente 
em maltratar os outros e, por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

94) JEREMIAS 7:6 

Se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes SANGUE inocente neste lugar, nem 
andardes após outros deuses para vosso  próprio mal, – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E 
parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

95) JEREMIAS 22:3 

Assim diz o SENHOR: Exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor; e não oprimais ao 
estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva; não façais violência, nem derrameis SANGUE inocente neste lugar. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Eu, o SENHOR, lhes digo: façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo 
explorados. Não maltratem, nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes 
neste lugar sagrado. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

96) JEREMIAS 22:17 

Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar SANGUE inocente, e 
para praticar a opressão, e a violência. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO  

 

 

97) JEREMIAS 26:15 

Sabei, porém, com certeza que, se me matardes, trareis SANGUE inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e 
sobre os seus habitantes; porque, na verdade, o SENHOR me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas 
estas palavras. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo desta cidade serão culpados da morte de um 
homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas a vocês. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

98) JEREMIAS 48:10 

Maldito aquele que fizer a obra do SENHOR fraudulosamente; e maldito aquele que retém a sua espada do 
SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus! Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar! – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

99) JEREMIAS 51:35 

A violência que se fez a mim e à minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião; e o meu SANGUE 
caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Diga o povo de Sião: ―Que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez!‖ E diga ainda o povo de Jerusalém: 
―Que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos!‖ – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

100) LAMENTAÇÕES 4:13 

Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o SANGUE dos 
justos no meio dela. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB  

 

Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados 
de causar a morte de pessoas inocentes. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS 
APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

101) EZEQUIEL 3:18 

Quando eu disser ao ímpio: Certamente morrerás; e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do 
seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu SANGUE, da tua 
mão o requererei. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e 
assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será o responsável pela morte dele. – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

102) EZEQUIEL 3:20 

Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um 
tropeço, ele morrerá: porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá; e suas justiças, que tiver praticado, não 
serão lembradas, mas o seu SANGUE, da tua mão o requererei. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Se um homem direito começar a fazer o mal, e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não 
o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez. E você será 
responsável pela morte dele. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS 
DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

103) EZEQUIEL 5:17 

E enviarei sobre vós a fome, e as feras que te desfilharão; e a peste e o SANGUE passarão por ti; e trarei a 
espada sobre ti. Eu, o SENHOR, falei. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos e peste, violência e guerra para matarem vocês. 
Eu, o SENHOR, falei. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

104) EZEQUIEL 7:23 

Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de SANGUE, e a cidade está cheia de violência. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos, e as cidades estão cheias de violência. – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

105) EZEQUIEL 9:9 

Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de SANGUE e a 
cidade se encheu de perversidade; porque dizem: O SENHOR abandonou a terra, e o SENHOR não vê. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

O SENHOR respondeu:  — O povo de Israel e de Judá é culpado de pecados terríveis. Eles têm matado pessoas 
no país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Eles dizem: ―O SENHOR abandonou o nosso país. O 
SENHOR não está vendo a gente.‖ – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS 
APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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106) EZEQUIEL 14:19 

Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com SANGUE, para cortar dela 
homens e animais, – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar a minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando 
gente e animais, – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

107) EZEQUIEL 16:6 

E, passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te: Ainda que estejas no teu sangue, vive; 
sim, disse-te: Ainda que estejas no teu SANGUE, vive. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Então passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Embora você estivesse coberta de sangue, 
eu não deixei que morresse. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

108) EZEQUIEL 16:36 

Assim diz o Senhor DEUS: Porquanto se derramou o teu dinheiro, e se descobriu a tua nudez nas tuas 
prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e do SANGUE de 
teus  filhos que lhes deste; – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

E o que ele diz é isto:  — Você tirou a roupa, e como prostituta se entregou aos seus amantes e a todos os seus 
ídolos vergonhosos, e matou os seus filhos em sacrifício aos ídolos. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

109) EZEQUIEL 16:38 

E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam SANGUE; e entregar-te-ei ao SANGUE de furor 
e de ciúme. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Eu a condenarei por adultério e assassinato e na minha ira e furor vou castigá-la com a morte. – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

110) EZEQUIEL 18:10 

E se ele gerar um filho ladrão, derramador de SANGUE, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas; – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Imaginem também que esse homem tenha um filho que rouba, mata e faz coisas – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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111) EZEQUIEL 18:13 

E emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, 
certamente morrerá; o seu SANGUE será sobre ele. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não! Não vai! Ele fez todas essas coisas vergonhosas e 
morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

112) EZEQUIEL 19:10 

Tua mãe era como uma videira no teu SANGUE, plantada junto às águas; ela frutificou, e encheu-se de ramos, 
por causa das muitas águas. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Israelitas, a mãe de vocês era como uma parreira plantada perto de um ribeirão. Ela estava cheia de galhos e 
produzia muitas uvas porque havia bastante água. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

113) EZEQUIEL 22:3 

E dize: Assim diz o Senhor DEUS: Ai da cidade que derrama o SANGUE no meio de si para que venha o seu 
tempo! Que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar! – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Conte a ela aquilo que eu, o SENHOR Deus, estou dizendo: ―Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do 
seu próprio povo e se tornou impura fazendo ídolos e os adorando, e por isso o tempo do seu castigo está cada 
vez mais perto. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

114) EZEQUIEL 22:4 

Pelo teu SANGUE que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste te contaminaste, e fizeste 
aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos; por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o 
escárnio de todas as terras. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Você é culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou, e por isso o seu dia está 
chegando, o seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

115) EZEQUIEL 22:6 

Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem SANGUE. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

116) EZEQUIEL 22:9 

Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem SANGUE; e em ti sobre os montes comeram; 
perversidade cometeram no meio de ti. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Uns dizem mentiras a respeito dos outros, que por causa disso são mortos. Alguns comem sacrifícios oferecidos 
aos ídolos. Outros estão sempre satisfazendo as suas paixões. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

117) EZEQUIEL 22:12 

Presentes receberam no meio de ti para derramarem SANGUE; usura e juros ilícitos tomaste, e usaste de avareza 
com o teu próximo, oprimindo-o; mas de mim te esqueceste, diz o Senhor DEUS. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Alguns dos seus moradores matam por dinheiro. Outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos explorando os 
seus próprios irmãos israelitas. Eles esqueceram de mim. Sou eu, o SENHOR Deus, quem está falando. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

118) EZEQUIEL 22:13 

E eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste, e por causa do SANGUE que houve no meio de ti. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — ―Vou acabar com as suas roubalheiras e com os seus crimes de morte. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

119) EZEQUIEL 22:27 

Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem SANGUE, para 
destruírem as almas, para seguirem a avareza. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram. Matam para enriquecer. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

120) EZEQUIEL 23:37 

Porque adulteraram, e SANGUE se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, 
que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo, para os consumir. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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Elas cometeram adultério e assassinato. Cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para 
mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

121) EZEQUIEL 33:4 

Se aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu SANGUE 
será sobre a sua cabeça. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua 
própria morte. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

122) EZEQUIEL 33:5 

Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu SANGUE será sobre ele; mas o que se dá por 
avisado salvará a sua vida. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter 
escapado. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

123) EZEQUIEL 33:6 

Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, 
e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu SANGUE requererei da mão do 
atalaia. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Mas, se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse 
caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

124) EZEQUIEL 33:8 

Se eu disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás; e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, 
morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu SANGUE eu o requererei da tua mão. – ACF(1995-2007-
2011)-SBTB 

 

Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim 
salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela 
morte dele. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

125) EZEQUIEL 33:25 
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Dize-lhes portanto: Assim diz o Senhor DEUS: Comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para 
os vossos ídolos, e derramais o SANGUE!  Porventura possuireis a terra? – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

 — Diga a essa gente o que eu, o SENHOR Deus, estou dizendo: ―Vocês comem carne com sangue, adoram 
ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

126) EZEQUIEL 35:6 

Por isso vivo eu, diz o Senhor DEUS, que te preparei para SANGUE, e o SANGUE te perseguirá; visto que não 
odiaste o SANGUE, o SANGUE te perseguirá. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Por isso, eu, o SENHOR Deus, juro pela minha vida que o seu fim é a morte e que você não poderá escapar. 
Você é culpado de crime de morte, e a morte o perseguirá. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

127) EZEQUIEL 36:18 

Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do SANGUE que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos, 
com que a contaminaram. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Eu os fiz sentir a força da minha ira, por causa dos crimes de morte que haviam cometido na terra e por causa 
dos ídolos com que eles a tornaram impura. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS 
APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

128) EZEQUIEL 38:22 

E contenderei com ele por meio da peste e do SANGUE; e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, 
fogo, e enxofre farei chover sobre ele, e  sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Eu os castigarei com doenças e morte. Derramarei chuvas pesadas, pedras de gelo, fogo e enxofre em cima de 
Gogue e do seu exército e em cima das muitas nações que estão do lado dele. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

129) OSEIAS 1:4 

E disse-lhe o SENHOR: Põe-lhe o nome de Jizreel; porque daqui a pouco visitarei o SANGUE de Jizreel sobre a 
casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

o SENHOR Deus disse a Oseias:  — Ponha no menino o nome de Jezreel porque daqui a pouco vou castigar o rei 
de Israel por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Jezreel. Vou acabar com 
o Reino de Israel – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 
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130) OSEIAS 6:8 

Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO 
OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

131) OSEIAS 12:14 

Efraim mui amargosamente provocou a sua ira; portanto deixará ficar sobre ele o seu SANGUE, e o seu Senhor o 
recompensará pelo seu opróbrio. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Com os seus pecados, o povo de Israel provocou a ira do SENHOR; por isso, ele fará com que paguem pelos 
crimes que cometeram e os castigará por causa das suas maldades. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO (v. 15) 

 

 

132) JOEL 3:19 

O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos 
filhos de Judá, em cuja terra derramaram SANGUE inocente. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

O Egito ficará abandonado, e Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá e mataram pessoas 
inocentes. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

133) JOEL 3:20,21  

Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o SANGUE dos que eu 
não tinha purificado; porque o SENHOR  habitará em Sião. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados. Mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em 
Jerusalém, e eu, o SENHOR, morarei no monte Sião.‖ – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO (Joel 4:20,21) 

 

 

134) JONAS 1:14 

Então clamaram ao SENHOR, e disseram: Ah, SENHOR! Nós te rogamos, que não pereçamos por causa da alma 
deste homem, e que não ponhas sobre nós o SANGUE inocente; porque tu, SENHOR, fizeste como te aprouve. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Então oraram bem alto, assim:  — Ó SENHOR Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste 
homem. Pois és tu, ó SENHOR, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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135) MIQUEIAS 7:2 

Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo; todos armam ciladas para 
SANGUE; cada um caça a seu irmão com a  rede, – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nem uma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os 
outros; cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

136) HABACUQUE 2:8 

Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do SANGUE dos 
homens, e da violência feita à terra, à cidade, e a todos os que nela habitam. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB   

 

Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países, e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão 
pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

137) HABACUQUE 2:12 

Ai daquele que edifica a cidade com SANGUE, e que funda a cidade com iniquidade! – ACF(1995-2007-2011)-
SBTB 

 

Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças! – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

138) HABACUQUE 2:17 

Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do 
SANGUE dos homens, e da violência feita à terra, à cidade, e a todos os que nela habitam. – ACF(1995-2007-
2011)-SBTB 

 

Você destruiu as árvores dos montes Líbanos e agora será destruído; você matou os animais e agora vai ficar 
com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do 
mundo e contra as suas cidades. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS 
DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

NOVO TESTAMENTO 

 

139) MATEUS 16:17 

E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o 
SANGUE, mas meu Pai, que está nos céus. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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Jesus afirmou:  — Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser 
humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

140) MATEUS 23:30 

E dizeis: Se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o SANGUE 
dos profetas. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

E dizem: ―Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não 
teríamos matado os profetas.‖ – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS 
DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

141) MATEUS 23:35 

Para que sobre vós caia todo o SANGUE justo, que foi derramado sobre a terra, desde o SANGUE de Abel, o 
justo, até ao SANGUE de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. – ACF(1995-
2007-2011)-SBTB 

 

Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês 
mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o 
Templo e o altar. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

142) MATEUS 27:4 

Dizendo: Pequei, traindo o SANGUE inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

dizendo:  — Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam:  — O que é que nós temos 
com isso? O problema é seu. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS 
DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

143) MATEUS 27:24 

Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da 
multidão, dizendo: Estou inocente do SANGUE deste justo. Considerai isso. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, 
lavou as mãos diante da multidão e disse:  — Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com 
vocês. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 
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144) MATEUS 27:25 

E, respondendo todo o povo, disse: O seu SANGUE caia sobre nós e sobre nossos filhos. – ACF(1995-2007-
2011)-SBTB 

 

E toda a multidão respondeu:  — Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos! – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

145) MARCOS 5:25 

E certa mulher que, havia doze anos, tinha um fluxo de SANGUE, – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Chegou ali uma mulher que fazia doze anos que estava com uma hemorragia. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

146) LUCAS 8:43 

E uma mulher, que tinha um fluxo de SANGUE, havia doze anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e 
por nenhum pudera ser curada, – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Nisto, chegou uma mulher que fazia doze anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os 
médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

147) LUCAS 11:50 

Para que desta geração seja requerido o SANGUE de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi 
derramado; – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Por causa disso esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação 
do mundo, – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

148) LUCAS 11:51 

Desde o SANGUE de Abel, até ao SANGUE de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo; assim, vos digo, 
será requerido desta geração. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o Lugar Santo. Sim, 
eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 
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149) LUCAS 13:1 

E, NAQUELE mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo SANGUE Pilatos 
misturara com os seus sacrifícios. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Naquela mesma ocasião algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia 
mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO   

 

 

150) JOÃO 1:13 

Os quais não nasceram do SANGUE, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai 
humano; o próprio Deus é quem foi o Pai deles. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS 
LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

151) ATOS 5:28 

Dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinásseis nesse nome? E eis que enchestes 
Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o SANGUE desse homem. – ACF(1995-2007-2011)-
SBTB 

 

 — Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? 
Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele! – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

152) ATOS 17:26  

E de um só SANGUE fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os 
tempos já dantes ordenados, e os limites  da sua habitação; – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou 
para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

153) ATOS 18:6 

Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes, e disse-lhes: O vosso SANGUE seja sobre a vossa 
cabeça; eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 
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Mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas 
roupas e disse:  — Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. 
De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não judeus. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

154) ATOS 20:26 

Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do SANGUE de todos. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Por isso, com toda a certeza eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

155) ATOS 22:20 

E quando o SANGUE de Estêvão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua 
morte, e guardava as capas dos que o matavam. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Quando estavam matando Estêvão, que falava a respeito de ti, ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele 
crime. E até tomei conta das capas dos assassinos dele.‖ – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO 
OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

156) ROMANOS 3:15 

Os seus pés são ligeiros para derramar SANGUE. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Eles se apressam para matar. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS 
DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

157) ROMANOS 3:25,26 

Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu SANGUE, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos 
pecados dantes cometidos, sob a paciência  de Deus; Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, 
para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas 
receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele 
foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados; mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus 
mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

158) ROMANOS 5:9 

Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu SANGUE, seremos por ele salvos da ira. – ACF(1995-
2007-2011)-SBTB 
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E, agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos 
livres, por meio dele, do castigo de Deus. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS 
APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

159) GÁLATAS 1:16 

Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente, não consultei a carne nem o 
SANGUE, – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

revelar para mim o seu Filho a fim de que eu anunciasse aos não judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui 
pedir conselhos a ninguém. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

160) EFÉSIOS 1:7 

Em quem temos a redenção pelo seu SANGUE, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é 
maravilhosa a graça de Deus, – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS 
DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

161) EFÉSIOS 2:13 

Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo SANGUE de Cristo chegastes perto. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela 
morte de Cristo na cruz. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

162) EFÉSIOS 6:12 

Porque não temos que lutar contra a carne e o SANGUE, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, 
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. – 
ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas 
alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. 
– NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

163) COLOSSENSES 1:14 
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Em quem temos a redenção pelo seu SANGUE, a saber, a remissão dos pecados; – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

É ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

164) COLOSSENSES 1:20 

E que, havendo por ele feito a paz pelo SANGUE da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas 
as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o Universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da 
morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. – 
NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

165) HEBREUS 10:19 

Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo SANGUE de Jesus, – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz nós temos completa liberdade de entrar no Lugar 
Santíssimo. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO 
TESTAMENTO 

 

 

166) HEBREUS 12:4 

Ainda não resististes até ao SANGUE, combatendo contra o pecado. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até à morte. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

167) APOCALIPSE 1:5 

E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. 
Àquele que nos amou, e em seu SANGUE nos lavou dos nossos pecados, – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel! Ele é o primeiro Filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do 
mundo inteiro. Ele nos ama, e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados, – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

168) APOCALIPSE 5:9 

E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste morto, e 
com o teu SANGUE nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação; – ACF(1995-2007-2011)-
SBTB 



 37 

 

Eles cantavam esta nova canção: ―Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos. Pois foste morto na cruz e, 
por meio da tua morte, compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. – NTLH(2000-
2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

169) APOCALIPSE 6:10 

E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo Dominador, não julgas e vingas o nosso 
SANGUE dos que habitam sobre a terra? – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Eles gritavam com voz bem forte:  — Ó Todo-Poderoso, santo e verdadeiro! Quando julgarás e condenarás os que 
na terra nos mataram? – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO 
VELHO TESTAMENTO 

 

 

170) APOCALIPSE 17:6 

E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do SANGUE das testemunhas de Jesus.  E, 
vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido 
mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. – NTLH(2000-2011)-
SBB/ED.PAULINAS-CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

171) APOCALIPSE 19:2 

Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com 
a sua fornicação, e das mãos dela vingou o SANGUE dos seus servos. – ACF(1995-2007-2011)-SBTB 

 

Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua 
imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. – NTLH(2000-2011)-SBB/ED.PAULINAS-
CONTENDO OS LIVROS APÓCRIFOS DO VELHO TESTAMENTO 

 

 

―OLHAI, POIS, POR VÓS, E POR TODO O REBANHO SOBRE QUE O ESPÍRITO SANTO VOS CONSTITUIU 
BISPOS, PARA APASCENTARDES A IGREJA DE DEUS, QUE ELE RESGATOU COM SEU PRÓPRIO 
SANGUE.‖ ATOS 20:28-ACF  

 

―SABENDO QUE NÃO FOI COM COISAS CORRUPTÍVEIS, COMO PRATA OU OURO, QUE FOSTES 
RESGATADOS DA VOSSA VÃ MANEIRA DE VIVER QUE POR TRADIÇÃO RECEBESTES DOS VOSSOS PAIS, 
MAS COM O PRECIOSO SANGUE DE CRISTO, COMO DE UM CORDEIRO IMACULADO E  
INCONTAMINADO,‖  I PEDRO 1:18,19-ACF 

 

 

―...E SEM  DERRAMAMENTO DE SANGUE NÃO HÁ REMISSÃO.‖ HEBREUS 9:22b-ACF 
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Definição dos Textos Gregos bases usados para as Traduções das Bíblias analisadas 
nesta colação: 

 

 

TR=TEXTO RECEBIDO (1516-1633) – TEXTO GREGO USADO POR JOÃO FERREIRA A. 

D’ALMEIDA COMO BASE PARA A SUA TRADUÇÃO DO NOVO TESTAMENTO-(1681-1693) PARA A 

LÍNGUA PORTUGUESA. ESSE MESMO TEXTO GREGO É A BASE USADA POR TODOS OS OUTROS 

TRADUTORES DA ÉPOCA DA REFORMA PROTESTANTE EM TODAS AS SUAS TRADUÇÕES DO NOVO 

TESTAMENTO PARA DIVERSAS OUTRAS LÍNGUAS. É COMPOSTO POR MILHARES DE 

MANUSCRITOS GREGOS BIZANTINOS QUE ESTIVERAM EM USO PELA IGREJA DO SENHOR JESUS 
CRISTO POR SÉCULOS A FIO, ATÉ SEREM COMPILADOS E RECEBEREM O NOME DE TEXTO 

RECEBIDO OU TEXTUS RECEPTUS. ESTE É O TEXTO GREGO BASE PARA A TRADUÇÃO INGLESA: 

KJV-KING JAMES VERSION(1611)-TBS(TRINITARIAN BIBLE SOCIETY) E PARA A TRADUÇÃO 

PORTUGUESA: ACF-ALMEIDA CORRIGIDA FIEL DE 1995-2007-2011(NOVA ORTOGRAFIA)-

SBTB(SOCIEDADE BÍBLICA TRINITARIANA DO BRASIL). 

 

 

TC=TEXTO CRÍTICO (1881) – TEXTO GREGO USADO PREPONDERANTEMENTE COMO BASE 

PARA A TRADUÇÃO DO NOVO TESTAMENTO EM TODAS AS TRADUÇÕES MODERNAS, CATÓLICAS E 

ECUMÊNICAS DA BÍBLIA A PARTIR DE 1881. É COMPOSTO POR APENAS 2 MANUSCRITOS: 

SINAITICUS E VATICANUS (MAIS NO MÁXIMO 45 FRAGMENTOS) DESSE TIPO DE TEXTO 
ALEXANDRINO. ESSES MANUSCRITOS FORAM PRODUZIDOS NO SÉCULO IV EM ALEXANDRIA, NO 

EGITO, POR COPISTAS DISCÍPULOS DE ORÍGENES, O QUAL DESCRIA DA DIVINDADE DE CRISTO. 

DURANTE QUINZE SÉCULOS ELES PERMANECERAM NA OBSCURIDADE E OSTRACISMO, (O QUE 

EXPLICA O SEU EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO), ATÉ SEREM ORIGINALMENTE 

COMPILADOS AO FINAL DO SÉCULO XIX PELOS DOIS PADRES ANGLICANOS: BROOK FOSS 
WESTCOTT E FENTON JOHN A. HORT. ATUALMENTE É PUBLICADO PELA SBU-SOCIEDADES 

BÍBLICAS UNIDAS/UBS-UNITED BIBLE SOCIETS. 
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Definição das Bíblias usadas nesta colação: 

ACF–Almeida Corrigida Fiel–SBTB(Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil) – Tem o 
texto grego: TR(TEXTO RECEBIDO) como base para a sua tradução do Novo Testamento. 

Método de Tradução da ACF: EQUIVALÊNCIA FORMAL. (Traduz palavra por palavra a língua 
original com o uso das itálicas.) Esse foi o método usado por Almeida e por todos os outros 
tradutores da época da Reforma Protestante - Sola Scriptura. 

 

NTLH–Nova Tradução na Linguagem de Hoje–SBB(Sociedade Bíblica do Brasil) – Tem 
o texto grego: TC(TEXTO CRÍTICO) como base predominante para a sua versão do Novo 
Testamento. Atualmente, (a partir de 2006), a NTLH tem sido também publicada em 
parceria com a Edições Paulinas, contendo os Livros Apócrifos do Velho Testamento. 

Método de Tradução da NTLH: PARÁFRASE (interpretação, explicação ou nova apresentação 
de um texto que sugere algum esclarecimento de acordo com o que o tradutor entende que 
foi o pensamento do autor bíblico, ou dá novo enfoque para o seu sentido, sem preocupação 
alguma de perfeita equivalência ou de tradução literal das palavras). 

 

 

 

Na Série Bíblias TC enfraquecem estão agrupadas centenas de referências de acordo 
com diversas doutrinas da fé cristã que o TC(TEXTO CRÍTICO) ataca/enfraquece, quando 
comparado com o TR(TEXTO RECEBIDO). O TR(TEXTO RECEBIDO) foi o texto usado pela 
igreja do Senhor Jesus Cristo por séculos a fio, sendo este o texto do Novo Testamento que 
foi desde o princípio então preservado pelo poder do próprio Deus, conforme as Suas 
Santas Promessas expressamente ditas em Sua Santa, Eterna, Imutável e Perfeita Palavra. 
(cf. Isaías 59:21). 

 

 

 

No artigo “Análise Comparativa de 239 referências entre a ACF e as Bíblias 
Modernas, com explicações minuciosas sobre Colchetes e Notas de Rodapé”, encontra-
-se a colação de diversos textos onde há diferenças entre o TR(TEXTO RECEBIDO) e o 
TC(TEXTO CRÍTICO), claramente exemplificadas em diversas versões e traduções da Bíblia 
Sagrada para o Português. 

 

 

 



 40 

                                                 
* As ACF e ARC (idealmente até 1894), são as únicas Bíblias impressas que o crente deve usar, 

pois são boas herdeiras da Bíblia da Reforma (Almeida 1681/1753), fielmente traduzida somente 

da Palavra de Deus infalivelmente preservada (e finalmente impressa, na Reforma, como o Textus 

Receptus). 

 

Deus seja louvado, por Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém.  

Para você que verdadeiramente ama a Palavra de Deus e deseja saber mais sobre como Deus preservou 

Sua Santa Palavra, inclusive em Português, nos dias de hoje, pode acessar os seguintes sites: 

http://www.solascriptura-tt.org/- menu Bíblia 

http://www.baptistlink.com/creationists/- menu Versões Bíblicas 

http://www.luz.eti.br/- menu Bibliologia 

 

           Noemi Andrade Campêlo Ribeiro–2014 

"Toda a Palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele." Provérbios 30:5-ACF 

        ―Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios.‖ Salmo 89:34-ACF 

 

 

http://www.solascriptura-tt.org/-
http://www.baptistlink.com/creationists/-
http://www.luz.eti.br/-

