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TA

TABERNÁCULO

-l;N e-l; N°(s) Strong (H2884); RNK Top 405 posição;
Ed 2.43 de Zia, os filhos de Hasufa, os filhos de 27,
Ne 7.46 de Zia, os filhos de Hasufa, os filhos de 27,

TABATE Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: Jz-1; N°(s) Strong
(H2888); RNK Top 406 posição;

T

Jz7.22 até aos limites de Abel-Meolá, acima de 27.

TA BEA L Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s) Strong
(H2870); RNK Top 406 posição;

TA Ocorrências: 12 vezes - VT (12) nos livros: Gn-4;Êx-l;Dt-l;2 S m -l;lR s-l;l C r-l;2C r-l;Sl-l;Jr-l; RNK Top 395posição; Veja
também : to;
Gn 23.11 olhos dos filhos do meu povo 27 dou; sepulta o teu
morto.
Gn 24.41 à minha família; e, se não 27 derem, livre serás
Gn 28.13 Esta terra em que estás deitado 27 darei a ti e à tua
semente.
Gn 29.19 disse Labão: Melhor é que eu 27 dê do que a dê a
Êx 13.5 a qual jurou a teus pais que 27 daria, terra que
Dt 4.38 te introduzir na terra e 27 dar por herança, como
2Sm 24.12 coisas te ofereço; escolhe uma delas, para que 27
faça.
lRs 20.13 grande multidão? Eis que hoje 27 entregarei nas
lC r 21.10 te proponho; escolhe uma delas, para que eu 27 faça.
2Cr 2.16 quanta houveres mister e 27 traremos emjangadas
SI 81.10 da terra do Egito; abre bem a tua boca, e 27 encherei.
Jr 38.15 Jeremias a Zedequias: Se eu 27 declarar, com certeza,

TAA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: N m -l;l Cr-1; N°(s)
Strong (H8465); RNK Top 405 posição;
Nm 26.35 a família dos bequeritas; de 27, a família dos taanitas.
lC r 7.25 Refa, e Resefe, e Tela, seu filho, e 27, seu filho,

TAANAQUE Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Js-3;Jz-2 ;lR s-l;l Cr-1; N°(s) Strong (H8590); RNK Top 400 posição;
Js 12.21 o rei de 27, outro; o rei de Mesido, outro;
Js 17.11 jurisdição, e os habitantes de T. e os lugares
Js 21.25 da meia tribo de Manassés, 21 e os seus
Jz 1.27 da sua jurisdição; nem a 27, com os lugares
Jz5.19 os reis de Canaã em 27, junto às águas
lR s 4.12 filho de Ailude, tinha a I , e a Megido, e
lC r7 .2 9 e os lugares da sua jurisdição, 27, eos

TAANATE-SILÓ Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1;
N°(s) Strong (H8387); RNK Top 4 06posição;
Js 16.6 este termo para o oriente a

T,

e passa

TAANITAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s)
Strong (H8470); RNK Top 406 posição;
Nm 26.35 família dos bequeritas; de Taã, a família dos 27.

TAAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s) Strong
(H8477); RNK Top 406posição;
Gn 22.24 era Reumá, lhe deu também Teba, e Gaã, e 27, e
Maaca.

TAATE Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Nm-2;lCr-4;
N°(s) Strong (H4480, H8480); RNK Top 401 posição;
Nm 33.26 E partiram de Maquelote e acamparam-se em 27.
Nm 33.27 E partiram de 27 e acamparam-se em Tera.
lC r 6.24 27, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho,
lC r 6.37 filho de 27, filho de Assir, filho de Ebiasafe,
lC r 7.20 seu filho Berede, e seu filho 27, e seu filho
lC r7 .2 0 seu filho 27, e seu filho Eleada e seu filho 27,
* (Taate) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 1 Cr. 7.20;

TABAOTE

Ocorrências: 2 vezes -

VT (2) nos livros: Ed-

Is 7.6 nós, e façamos reinar no meio dele o filho de 27.

T A BEEL Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ed-1; N°(s)
Strong (H2870); RNK Top 406 posição;
Ed 4.7 escreveu Bislão, Mitredate, 27 e os outros da

TA BERA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: N m -l;D t-l;
N°(s) Strong (H8404); RNK Top 405posição;
N m ll.3 que chamou aquele lugar 27, porquanto o fogo
Dt 9.22 Também em 27, e em Massá, e em Quibrote-Hataavá

TA BERN ÁCULO Ocorrências: 149 vezes - VT (129); NT
(20) nos livros: Êx-57;Lv-4;Nm-39;Js-2;2Sm-l;lRs-6;lCr-8;2Cr2;Sl-6;Is-2;Ez-2;At-4;2Co-2;Hb-9;2Pe-2;Ap-3; N°(s) Strong (G39,
G4633, G4636, G4638, H168, H4480, H4720, H4908, HSS20,
H6944, H853); RNK Top 260 posição; Palavras Relacionadas:
(Tabernáculos-11); Total de referencias das palavras relaciona
das: 160
Êx 25.9 te mostrar para modelo do 27 e para modelo
Êx 26.1 E o 27 farás de dez cortinas de linho fino
Êx 26.6 as cortinas, uma com a outra, e será um 27.
Êx26.7 cabras por tenda sobre o 27; de onze
Êx 26.12 que sobejar, penderá sobre as costas do 27.
Êx 26.13 de sobejo aos lados do 27 de um e de
Êx 26.15 também as tábuas para o T . d e madeira de
Êx 26.17 outra; assim farás com todas as tábuas do 27.
Êx 26.18 E farás as tábuas para o 27 assim; vinte
Êx 26.20 tábuas ao outro lado do 27, para a banda
Êx 26.22 E ao lado do 27 para o ocidente farás seis tábuas.
Êx 26.23 tábuas para os cantos do 27, de ambos os lados;
Êx 26.26 de cetim para as tábuas de um lado do 27
Êx 26.27 as tábuas do outro lado do 27; como também
Êx 26.27 as tábuas do outro lado do 27, de ambas as
Êx 26.30 Então, levantarás o 27 conforme o modek) que
Êx 26.35 defronte da mesa, ao lado do 27, para o
Êx 27.9 Farás também o pátio do 27; ao lado do
Êx 27.19 a todos os utensílios do 27 em todo o seu
Êx 35.110 27, e a sua tenda, e a sua coberta, e os
Êx 35.15 e a coberta da porta ã entrada do 27;
Êx 35.18 as estacas do 27, e as estacas do pátio, e
Êx 36.8 os que faziam a obra, fez o 27 de aez
Êx 36.13 uma com a outra; e foi feito, assim, um 21.
Êx 36.14 para a tenda sobre o 27; de onze
Êx 36.20 tábuas levantadas para o 27, de madeira de cetim.
Êx 36.22 a outra; assim fez com todas as tábuas do 27.
Êx 36.23 pois, fez as tábuas para o 27; vinte
Êx 36.25 tábuas ao outro lado do 27 da banda do norte,
Êx 36.27 E ao lado do 27 para o ocidente fez seis tábuas.
Êx 36.28 tábuas para os cantos do 27 aos dois lados,
Êx 36.31 cetim; cinco para as tábuas de um lado do 27,
Êx 36.32 as tábuas do outro lado do 27; e outras
Êx 36.32 barras para as tábuas do 27 de ambas as
Êx 38.20 E todas as estacas do 27 e do pátio ao redor
Êx 38.21 das coisas contadas do 27 do Testemunho,
Êx 38.31 pátio, e todas as estacas do 27, e todas as
Êx 39.32 se acabou toda a obra do 27 da tenda da
Êx 39.33 trouxeram a Moisés o 27, e a tenda, e
Êx 39.40 os utensílios do serviço do 27, para a
Êx 40.2 dia do mês, levantarás o 27 da tenda da congregação,
Êx40.5 então, pendurarás a coberta da porta do 277
Êx 40.6 diante da porta do 27 da tenda aa congregação.
Êx 40.9 azeite da unção e ungirás o 27 e tudo o que

TÁBUA

TABERNÁCULOS

SI 76.2 E em Salém está o seu 27, e a sua morada, em Sião.
SI 78.60 pelo que desamparou o 27 em Siló, a tenda
Is 4.6 E haverá um 27 para sombra contra o calor do
Is 16.5 benignidade, e sobre ele no 27 de Davi se
Ez 37.27 E o meu 27 estará com eles, e eu serei o seu
Ez41.1 de largura da outra, que era a largura do 27.
At 7.43 Antes, tomastes o 27 de Moloque e a estrela
At 7.44 nossos pais no deserto o 27 do Testemunho
At 7.46 e pediu que pudesse achar 27 para o Deus de Jacó.
At 15.16 voltarei e reedificarei o 27 de Davi, que
2Co 5.1 nossa casa terrestre deste 27 se desfizer,
2Co 5.4 nós, os que estamos neste 27, gememos
Hb 8.2 santuário e do verdadeiro 27, o qual o
H b8.5 estando já para acabar o 27; porque foi
Hb 9.2 Porque um 27 estava preparado, o primeiro,
Hb 9.3 do segundo véu, estava o 27 que se chama
H b9.6 os sacerdotes no primeiro 27, cumprindo
Hb 9.8 enquanto se conservava em pé oprimeiro 27,
H b9.11 por um maior e mais perfeito 27, não feito
Hb 9.21 aspergiu com sangue o 27 e todos os
Hb 13.10 não têm direito de comer os que servem ao 27.
2Pe 1.13 enquanto estiver neste 27,
2Pe 1.14 hei de deixar este meu 27, como também
Ap 13.6 do seu nome, e do seu 27, e dos que
Ap 15.5 olhei, e eis que o templo do 27 do
Ap 21.3 céu, que dizia: Eis aqui o 27 de Deus com

Êx 40.17 ao primeiro do mês, que o 27 foi levantado;
Êx 40.18 porque Moisés levantou o 27, e pôs as suas
Êx 40.19 e estendeu a tenda sobre o 27, ep ô sa
Êx 40.21 E levou a arca ao 27, e pendurou o véu da
Êx 40.22 da congregação, ao lado do 27 para o norte,
Êx 40.24 defronte cia mesa, ao lado do 27 para o sul,
Êx 40.28 Pendurou também a coberta da porta do 27,
Êx 40.29 do holocausto à porta do 27 da tenda da
Êx 40.33 também o pátio ao redor do 27 e do altar e
Êx 40.34 congregação, e a glória do Senhor encheu o 27,
Êx 40.35 sobre ela, e a glória do Senhor enchia o 27.
Êx 40.36 se levantava de sobre o 27, então, os
Êx 40.38 estava de dia sobre o 27, e o fogo
Lv 8.10 o azeite da unção, e ungiu o 27 e tudo o que
Lv 15.31 contaminando o meu 27, que está
Lv 17.4 oferta ao Senhor diante do 27 do Senhor, a
Lv 26.11 E porei o meu 27 no meio de vós, e a minha
Nm 1.50 tu, põe os levitas sobre o 27 do
Nm 1.50 e assentarão o seu arraial ao redor do 27.
Nm 1.51 E, quando o 27 partir, os levitas o
Nm 1.51 o desarmarão; e, quando o 27 assentar
Nm 1.53 as suas tendas ao redor do 27 do Testemunho,
Nm 1.53 terão o cuidado da guarda do 27 do Testemunho.
Nm 3.7 para administrar o ministério do 27,
Nm 3.8 Israel, para administrar o ministério do 27.
Nm 3.23 as suas tendas atrás do 27, ao ocidente.
Nm 3.25 da congregação será o 27, e a tenda, e
Nm 3.26 do pátio, que estão junto ao 27 e junto ao
N m 3.29 as suas tendas ao lado do 27, da banda do sul.
N m 3.35 as suas tendas ao lado do 27, da banda do norte.
N m 3.36 Merari serão as tábuas do 27, e os seus
N m 3.38 as suas tendas diante do 27, ao oriente,
Nm 4.16 da unção, o cargo de todo o 27 e de
Nm 4.25 pois, as cortinas do 27, e a tenda
Nm 4.26 do pátio, que está junto ao 27 e junto ao
Nm 4.31 da congregação: as tábuas do 27, e os
Nm 5.17 do pó que houver no chão do 27 e o deitará
Nm 7.1 Moisés acabou de levantar o 27, e o ungiu, e
Nm 7.3 cada um, um boi; e os trouxeram diante do 27.
Nm 9.15 E, no dia de levantar o 27, a nuvem cobriu o
Nm 9.15 e, à tarde, estava sobre o 27 como uma
Nm 9.18 que a nuvem parava sobre o 27, assentavam
Nm 9.19 detinha muitos dias sobre o 27, então, os
N m 9.20 poucos dias estava sobre o 27, segundo o
Nm 9.22 Ou, quando a nuvem sobre o 27 se detinha
Nm 10.11 a nuvem se alçou de sobre o 27 da congregação.
Nm 10.17 Então, desarmaram o 27, e os filhos de
Nm 10.17 e os filhos de Merari partiram, levando o 27.
Nm 10.21 e os outros levantaram o 27, enquanto
Nm 16.9 administrar o ministério do 27 do Senhor e
Nm 17.13 aquele que se aproximar do 27 do Senhor,
Nm 19.13 não se purificar, contamina o 27 do Senhor;
Nm 31.30 que têm cuidado da guarda do 27 do Senhor.
Nm 31.47 tinham cuidado da guarda do 27 do Senhor,
Js 22.19 do Senhor, onde habita o 27 do Senhor,
Js 22.29 Senhor, nosso Deus, que está perante o seu 27.
2Sm 7.6 ao dia de hoje; mas andei em tenda e em 27.
lRs 1.39 tomou o vaso do azeite do 27 e ungiu a
lRs 2.28 e Joabe fugiu para o 27 do Senhor,
lRs 2.29 Joabe tinha fugido para o 27 do Senhor; e
lR s 2.30 É veio Benaia ao 27 do Senhor e lhe disse:
lR s 8.4 do Senhor para cima e o 27 da
1Rs8.4 sagrados que havia no 27; assim os
lC r 6.32 E ministravam diante do 27 da tenda da
lC r 6.48 para todo o ministério do 27 da Casa de Deus.
lC r 9.19 e eram guardas dos umbrais do 27; e seus
lC r 16.39 os sacerdotes, diante do 27 do Senhor,
lC r 17.5 fui de tenda em tenda e de 27 em 27.
lC r 21.29 Porque o 27 do Senhor, que Moisés fizera no
lC r 23.26 que nunca mais levassem o 27, nem algum
2Cr 1.5 de Hur, estava ali diante do 27 do Senhor;
2Cr 29.6 e desviaram o rosto do 27 do Senhor
SI 15.1 quem habitará no teu 27? Quem morará
SI 27.5 pavilhão; no oculto do seu 2. me esconderá;
SI 27.6 sacrifício de júbilo no seu 27; cantarei,
SI 61.4 Habitarei no teu 27 para sempre;

* (tabernáculo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Êx.26.27;, 2 vezes
: Êx.36.32;, 3 vezes: Nm.1.50;, 2 vezes: N m .l.Sl;, 2 vezes: Nm.1.53;
, 3 vezes : Nm.9.15;, 2 vezes : Nm.10.17;, 2 vezes : lRs.8.4;, 2 vezes
: 1 Cr. 17.5;

TA BERN ÁCULO S Ocorrências: 11 vezes - VT (8) ; N T
(3) nos livros: Lv-l;D t-3;Ed-l;Sl-3;M t-l;Lc-l;Jo-l; N°(s) Strong
(G4633, G4634, H4908, H5521); RNK Top 396posição; Veja tam 
bém: tabernáculo;
Lv 23.34 mês sétimo, será a Festa dos 27 ao Senhor,
Dt 16.13 A Festa dos 27 guardarás sete dias, quando
Dt 16.16 das Semanas, e na Festa dos 27; porém
Dt 31.10 do ano da remissão, na Festa dos 27,
Ed 3.4 E celebraram a Festa dos 27, como está
SI 43.3 e me levem ao teu santo monte e aos teus 27.
SI 84.1 Quão amáveis são os teus 27, Senhor dos Exércitos!
SI 132.7 Entraremos nos seus 27; prostrar-nos-emos
M tl7 .4 se queres, façamos aqui três 27, um
Lc 16.9 faltarem, vos recebam eles nos 27 eternos.
Jo7.2 a festa dos judeus chamada de Festa dos 27.

TA BITA Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: At-2; N°(s)
Strong (G5000); RNK Top 405 posição;
At 9.36 Jope uma discípula chamada 27, que, traduzido, se
At 9.40 voltando-se para o corpo, disse: 27, levanta-te.

TABO R Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros: Js-l;Jz-4 ;lS m -l;lC r-l;S l-l;Jr-l;O s-l; N‘(s) Strong (H8396); RNK Top
397posição;
Js 19.22 E chegava este termo até 27, e Saazima, e
Jz 4.6 Vai, e atrai gente ao monte de 27, e toma
Jz4.12 Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte 27.
Jz 4.14 ti? Baraque, pois, desceu do monte 27, e dez mil
Jz 8.18 eram os que matastes em 27? E disseram: Qual
ISm 10.3 e chegares ao carvalho de 27, ali te encontrarão
lC r 6.77 e os seus arrabaldes, a 27, e os seus arrabaldes;
SI 89.12 e o Sul, tu os criaste; o 27 e o Hermom
Jr 46.18 que, certamente, como o 27 entre os montes
Os 5.1 um laço para Mispa e rede estendida sobre o 27.

TABRIM O M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1;
N°(s) Strong (H2886); RNK Top 406 posição;
lR s 15.18 enviou a Ben-Hadade, filho de 27, filho de

TÁBUA

Ocorrências: 21 vezes - VT (21) nos livros: Êx-17;Pv-2;Is-l;Jr-l; N°(s) Strong (H3871, H7175); RNK Top 386 posição;
9

TABUADOS

Joshua Concordância Bíblica

Palavras Relacionadas: (tábuas-79; tabuinha-1); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 101

TAÇA

Êx 36.23 para o tabernáculo; vinte 27 para a banda do sul;
Êx 36.24 de prata debaixo das vinte 27; duas bases debaixo
Êx 36.25 Também fez vinte 27 ao outro lado do tabernáculo
Êx 36.27 ao lado do tabernáculo para o ocidente fez seis 27.
Êx 36.28 Fez também duas 27 para os cantos do tabernáculo
Êx 36.30 Assim, eram oito 27 com as suas bases de prata, a
Êx 36.31 de cetim; cinco para as 27 de um lado do tabernáculo,
Êx 36.32 e cinco barras para as 27 do outro lado do
Êx 36.32 outras cinco barras para as 27 do tabernáculo de
Êx 36.33 passasse pelo meio das 27 de uma extremidade
Êx 36.34 Ê cobriu as 27 de ouro, e as suas argolas (os
Êx 38.7 do altar, para levá-lo com eles; fê-lo oco e de 27.
Êx 39.33 e os seus colchetes, e as suas 27, e os seus
Êx 40.18 suas bases, e armou as suas 27, e meteu nele os
Nm 3.36 filhos de Merari serão as 27 do tabernáculo, e
Nm 4.31 na tenda da congregação: as 27 do
Dt 4.13 dez mandamentos, e os escreveu em duas 27 de pedra.
Dt 5.22 e as escreveu em duas 27 de pedra e a
Dt 9.9 eu ao monte a receber as 27 de pedra, as 27
Dt 9.9 as 27 de pedra, as 27 do concerto que o
Dt 9.10 E o Senhor me deu as duas 27 de pedra, escritas
Dt 9.11 o Senhor me deu as duas 27 de pedra, as
Dt 9.11 me deu as duas 27 de pedra, as 27 do concerto.
Dt 9.15 ardia em fogo, e as duas 27 do concerto
Dt 9.17 Então, peguei das duas 27, e as arroiei de ambas
Dt 10.1 disse o Senhor: Alisa duas 27 de pedra, como as
Dt 10.2 E, naquelas 27, escreverei aspalavras que
D t 10.2 que estavam nas primeiras 27 que quebraste, e
Dt 10.3 de cetim, e alisei duas 27 de pedra, como as
Dt 10.3 e subi o monte com as duas T. na minha mão.
Dt 10.4 escreveu o Senhor nas 27, conforme a
Dt 10.5 e desci do monte, e pus as 27 na arca que
lR s 6.15 da casa por dentro com 27 de cedro; desde o
lR s 6.15 dentro e cobriu o soalho da casa com 27 de faia.
lR s 6.16 mais vinte côvados de 27 de cedro nos lados
lR s 8.9 nada havia, senão só as duas 27 de pedra que
2Cr 5.10 havia senão somente as duas 27 que Moisés tinha
Ct 8.9 ela for uma porta, cercá-la-emos com 27 de cedro.
H c2.2 e torna-a bem legível sobre 27, para que a possa
At 27.44 e os demais, uns em 27 e outros em coisas do
2Co 3.3 Espírito do Deus vivo, não em 27 de pedra, mas
2Co 3.3 em 27 de pedra, mas nas 27 de carne do coração.
Hb 9.4 de Arão, que tinha florescido, e as 27 do concerto;

Êx 26.16 O comprimento de uma 27 será de dez côvados, e a
Êx 26.16 e a largura de cada 27 será de um côvado e meio.
Êx 26.17 Duas coiceiras terá cada 27, travadas uma com a
Êx 26.19 duas bases debaixo de uma 27para as suas duas
Êx 26.19 duas bases debaixo de outra 27 para as suas duas coi-

çeiras.
Êx 26.21 duas bases debaixo de uma 27 e duas bases
Êx 26.21 de uma 27 e duas bases debaixo de outra 27.
Êx 26.25 duas bases debaixo de uma 27 e duas bases
Êx 26.25 de uma 27 e duas bases debaixo de outra 27.
Êx 36.210 comprimento de uma 27 era de dez côvados, e a
Êx 36.21 e a larjmra de cada 27 era de um côvado e meio.
Êx 36.22 Cada 27 tinha duas coiceirasjpregadas uma com a
Êx 36.24 duas bases debaixo de uma 27para as suas duas
Êx 36.24 duas bases debaixo de outra 27 para as suas duas coiçeiras.
Êx 36.26 duas bases debaixo de uma 27 e duas bases
Êx 36.26 de uma 27 e duas bases debaixo de outra 27.
Êx 36.30 dezesseis bases; duas bases debaixo de cada 27.
Pv 3.3 ao teu pescoço; escreve-as na 27 do teu coração
Pv 7.3 aos teus dedos, escreve-os na 27 do teu coração.
Is 30.8 agora, escreve isto em uma 27 perante eles e
Jr 17.1 de diamante, gravado na 27 do seu coração e
* (tábua) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.26.16;, 2 vezes :
Êx.26.19;, 2 vezes: Êx.26.21;, 2 vezes: Êx.26.25;, 2 vezes: Êx.36.21;,
2 vezes: Êx.36.24; , 2 vezes: Êx.36.26;

TABUADOS Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: lRs-1; RNK
Top 406posição;
lRs 6.9 e cobriu a casa com pranchões e 27 de cedro.

TÁBUAS Ocorrências: 79 vezes - VT (75); N T (4) nos livros:
Ê x-S 0;N m -2 ;D t-1 6 ;lR s-4 ;2 C r-l;C t-l;H c-l;A t-l;2 C o-2 ;H b-l;
N°(s) Strong (G4109, G4548, H3871, H6763, H717S, H8S3); RNK
Top 328 posição; Veja tam bém : tábua;
Êx 24.12 monte, e fica lá; e dar-te-ei 27 de pedra, e a
Êx 26.15 Farás também as 27 para o tabernáculo de madeira
Êx 26.17 outra; assim farás com todas as 27 do tabernáculo.
Êx 26.18 E farás as 27 para o tabernáculo assim; vinte
Êx 26.18 o tabernáculo assim: vinte 27 para a banda do
Êx 26.19 de prata debaixo das vinte 27; duas bases debaixo
Êx 26.20 Também haverá vinte 27 ao outro lado do
Êx 26.22 lado do tabernáculo para o ocidente farás seis 27.
Êx 26.23 Farás também duas 27 para os cantos do
Êx 26.24 Assim se fará com as duas 27: ambas serão por
Êx 26.24 duas 27: ambas serão por 27 para os dois cantos.
Êx 26.25 Assim serão as oito 27 com as suas bases de
Êx 26.26 madeira de cetim para as 27 de um lado do taberná-

* (tábuas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.26.18;, 2 vezes :
Êx.26.24;, 2 vezes: Êx.26.27; , 2 vezes: Êx.31.18; , 2 vezes: Êx.32.15;
, 2 vezes : Êx.32.16;, 3 vezes : Êx.34.1; , 2 vezes : Êx.34.4; , 2 vezes :
Êx.36.23;, 2 vezes: Ex.36.32;, 2 vezes: Dt.9.9; , 2 vezes: Dt.9.11; , 2 ve
zes : D1.10.2;, 2 vezes: Dt.10.3;, 2 vezes: lRs.6.15;, 2 vezes: 2Co.3.3;

TA BU IN H A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; N°(s)
Strong (G4093); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tábua;
Lc 1.63 E, pedindo ele uma 27 de escrever, escreveu,

çulo
Êx 26.27 e cinco barras para as 27 do outro lado do
Êx 26.27 também cinco barras para as 27 do outro lado do
Êx 26.28 do meio estará no meio das 27, passando de uma
Êx 26.29 E cobrirás de ouro as 27 e farás de ouro as suas
Êx 27.8 Oco, de 27, o farás; como se te mostrou no monte,
Êx 31.18 ele no monte Sinai) as duas 27 do Testemunho,
Êx 31.18 as duas 27 do Testemunho, 27 de pedra,
Êx 32.15 desceu do monte com as duas 27 do Testemunho na
Êx 32.15 do Testemunho na sua mão, 27 escritas de ambas
Êx 32.16 E aquelas 27 eram obra de Deus; também a
Êx 32.16 era a mesma escritura de Deus, esculpida nas 27.
Êx 32.19 de Moisés, e arremessou as 27 das suas mãos, e
Ex 34.1 a Moisés: Lavra-te duas 27 de pedra, como as
Ex 34.1 que estavam nas primeiras 27, que tu quebraste.
Êx 34.4 Então, ele lavrou duas 27 de pedra, como as
Êx 34.4 tinha ordenado; e tomou as duas 27 de pedra na
Êx 34.28 bebeu água, e escreveu nas 27 as palavras do
Êx 34.29 (e Moises trazia as duas 27 do Testemunho em
Êx 35.11 e os seus colchetes, e as suas 27, e as suas
Êx 36.20 Também fez 27 levantadas para o tabernáculo, de
Êx 36.22 a outra; assim fez com todas as 27 do tabernáculo.
Êx 36.23 Assim, pois, fez as 27 para o tabernáculo; vinte

TAÇA Ocorrências: 25 vezes - VT (18); N T (7) nos livros: Nm-13;Jz-2;lCr-2;Ct-l;Ap-7; N°(s) Strong (G5357, H101, H5602);
RNK Top 382 posição; Palavras Relacionadas: (taças-19); Total
de referencias das palavras relacionadas: 44
Nm 7.14 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.20 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.26 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.32 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.38 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.44 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.50 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.56 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.62 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.68 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.74 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.80 uma 27 de dez siclos, de ouro, cheia de incenso;
Nm 7.86 cheias de incenso, cada 27 de dez siclos,
Jz 5.25 ele, leite lhe deu ela; em 27 de príncipes lhe
Jz 6.38 e do orvalho do velo espremeu uma 27 cheia de água.
lC r 28.17 as taças de ouro, para cada 27 seu peso, como
lC r 28.17 também para as taças de prata, para cada 27 seu
10
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peso;
Ct 7.2 O teu umbigo, como uma 27 redonda, a que não falta
Ap 16.2 primeiro e derramou a sua 27 sobre a terra, e
Ap 16.3 anjo derramou a sua 27 no mar, que se tornou
Ap 16.4 anjo derramou a sua 27 nos rios e nas fontes
Ap 16.8 quarto anjo derramou a sua 27 sobre o sol, e
Ap 16.10 quinto anjo derramou a sua 27 sobre o trono da
Ap 16.12 sexto anjo derramou a sua 27 sobre o grande rio
Ap 16.17 sétimo anjo derramou a sua 27 no ar, e saiu grande

TAL

Gn 41.19 não tenho visto outras 27, quanto à fealdade,
Gn 44.7 Por que diz meu senhor 27 palavras? Longe
Êx 10.14 antes destes nunca houve 27 gafanhotos, nem
Êx 10.14 27 gafanhotos, nem depois deles virão outros 27.
Lv 10.19 perante o Senhor, e 27 coisas me
Jz 8.18 em Tabor? E disseram: Qual tu, 27 eram eles; cada
Jz 13.23 isto, nem nos deixaria ouvir 27 coisas neste tempo.
ISm 2.23 disse-lhes: Por que fazeis 27 coisas? Porque ouço
ISm 18.24 isso, dizendo: Foram 27 as palavras que
ISm 25.26 a tua mão te salvasse; e, agora, 27 quais Nabal
2Sm 12.8 isto é pouco, mais te acrescentaria 27 e 27 coisas.
2Sm 18.3 o coração em nós, porque ainda, 27 como nós
2Cr 9.9 preciosas; e nunca houve 27 especiarias como
Jó 8.2 Até quando falarás 27 coisas, e as razões da tua
Jó 9.10 esquadrinhar, e maravilhas 27 que se não podem contar.
Jó 12.3 sou inferior; e quem não sabe 27 coisas como estas?
Jó 15.13 teu espírito e deixares sair 27 palavras da tua boca?
Jó 18.21 27 são, na verdade, as moradas do perverso, e este
Pv 1.19 27 são as veredas de todo aquele que se entrega à
Is 7.17 pai, pelo rei da Assíria, dias 27, quais nunca
Is 16.14 dizendo: Dentro em três anos, 27 quais os anos de
Jr 38.4 de todo o povo, dizendo-lhes 27 palavras; porque
Ez 3.6 possas entender; se eu aos 27 te enviara,
Ez 16.16 e te prostituíste sobre eles; 27 coisas não vieram,
Ez 17.15 ou escapará aquele que faz 27 coisas? Ou
Dn 1.19 não foram achados outros 27 como Daniel,
M t 6.23 em ti há são trevas, quão grandes serão 27 trevas!
M t 19.14 de vir a mim, porque dos 27 é o Reino dos céus.
M c 4.33 E com muitas parábolas 27 lhes dirigia a palavra,
Mc 6.2 que lhe foi dada? E como se fazem 27 maravilhas
M c 9.3 extremo brancas como a neve, 27 como nenhum
M c 10.14 e não os impeçais, porque dos 27 é o Reino de Deus.
M c 14.69 a dizer aos que ali estavam: Este é um dos 27.
Lc 9.9 pois, este de quem ouço dizer 27 coisas? E
Lc 12.38 e os achar assim, bem-aventurados são os 27 servos.
Lc 13.2 que todos os galileus, por terem padecido 27 coisas?
Lc 18.16 e não os impeçais, porque dos 27 é o Reino de Deus.
Lc 24.38 perturbados, e por que sobem 27 pensamentos ao
Jo 4.23 porque o Pai procura a 27 que assim o adorem.
Jo 8.5 nos mandou Moisés que as 27 sejam apedrejadas.
Jo 9.16 pode um homem pecador fazer 27 sinais? E havia
Jo 15.24 eu, entre eles, não fizesse 27 obras, quais nenhum
At 26.29 me estão ouvindo se tornassem 27 qual eu sou,
Rm 1.32 são dignos de morte os que 27 coisas praticam),
Rm 2.2 é segundo a verdade sobre os que 27 coisas fazem.
Rm 2.3 que julgas os que fazem 27 coisas, cuidas que,
Rm 16.18 Porque os 27 não servem a nosso Senhor Jesus
ICo 7.28 se casar, não peca. Todavia, os 27 terão
ICo 15.48 Qual o terreno, 27 são também os terrenos; e, qual
ICo 15.48 terrenos; e, qual o celestial, 27 também os celestiais.
ICo 16.16 também vos sujeiteis aos 27 e a todo aquele que
ICo 16.18 o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos 27.
2Co 7.1 Ora, amados, pois que temos 27 promessas,
2Co 10.11 por cartas, estando ausentes, 27 seremos também
por
2Co 11.13 Porque 27 falsos apóstolos são obreiros
G15.21 vos disse, que os que cometem 27 coisas não
Cl 2.21 27 como: não toques, não proves, não manuseies?
2Ts 3.12 A esses 27, porém, mandamos e exortamos, por nosso
lT m 6.5 que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos 27.
2Tm 3.11perseguições e aflições 27 quais me aconteceram em
Hb 5.12 de Deus; e vos haveis feito 27 que necessitais de
Hb 12.3 pois, aquele que suportou 27 contradições dos
Hb 13.16 e comunicação, porque, com 27 sacrifícios, Deus
2Pe 2.13 da injustiça; pois que i7 homens têm prazer
3Jo 1.8 Portanto, aos 27 devemos receber, para que sejamos

* (taça) repete na(s) referenciais): 2 vezes : 1 Cr.28.17;

TAÇAS Ocorrências: 19 vezes - VT (16) ; N T (3) nos livros:
Nm-4; lR s-l;2R s-1; 1 C r-2;2C r-l;E d-3;Is-l;Jr-l;A m -l;Z c-l;A p-3;
N°(s) Strong (GS3S7, H3709, H3713, H4219, H4518, H5592,
H7184); RNK Top 388 posição: Veja também : taça;
Nm 4.7 e os seus incensários, e as 27, e as
Nm 7.84 de prata, doze bacias de prata, doze 27 de ouro;
Nm 7.86 doze 27 de ouro, cheias de incenso, cada taça de
Nm 7.86 do santuário; todo o ouro das 27 foi de cento e
lRs 7.50 como também as 27; e os apagadores; e as bacias; e
2Rs 12.13 do Senhor não se faziam nem 27 de prata, nem
lC r 28.17 para as escudelas, e para as 27 de ouro, para
lC r 28.17 seu peso, como também para as 27 de prata, para
2Cr 4.22 os garfos, e as bacias, e as 73, e os incensários,
Ed 1.10 trinta 27 de ouro, quatrocentas e dez 27 de
Ed 1.10 de ouro, quatrocentas e dez 27 de prata doutra
Ed 8.27 E vinte 27 de ouro de mil daricos e dois vasos de
Is 22.24 todos os vasos menores, desde as 27 até às garrafas.
Jr 35.5 da casa dos recabitas 27 cheias de vinho e
Am 6.6 que bebeis vinho em 27 e vos ungis com o mais
Zc9.15 pelo vinho; e encher-se-ão como 27, como os cantos
Ap 16.1 e derramai sobre a terra as sete 27 da ira de Deus.
Ap 17.1 anjos que tinham as sete 27 e falou comigo,
Ap 21.9 anjos que tinham as sete 27 cheias das últimas
* (taças) repete na(s) referenciais): 2 vezes : Km.7.86; , 2 vezes :
1 Cr.28.17; , 2 vezes: Ed.1.10;

TA D EU Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: M t-l;M c-l;
N°(s) Strong (G2280); RNK Top 405 posição;
Mt 10.3 Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado 27;
M c 3.18 Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e 27, e Simão, o Zelote,

TADM OR Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lRs-l;2C r-l; N°(s) Strong (H8412); RNK Top 405 posição:
lRs 9.18 e a Baalate, e a 27, no deserto daquela terra,
2Cr 8.4 Também edificou a 27 no deserto e todas as

TAFATE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; N°(s)
Strong (H2955); RNK Top 406posição-,
1Rs4.11 o termo de Dor; tinha este a 27, filha de

TAFN ES Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros: lRs-3;]r-6;Ez-l; N°(s) Strong (H8471, H8472); RNK Top 397posição;
lR s 11.19 a irmã de sua mulher, a irmã de 27, a rainha.
lR s 11.20 E a irmã de 27 lhe deu seu filho Genubate, o qual
lR s 11.20 seu filho Genubate, o qual 27 criou na casa de
Jr 2.16 Até os filhos de Nofa e de 27 te quebraram o alto
Jr 43.7 não obedeceram à voz do Senhor; e vieram até 27.
Jr 43.8 a palavra do Senhor a Jeremias, em 27, dizendo:
Jr 43.9 porta da casa de Faraó em 27,perante os olhos
Jr44.1 habitavam em Migdol, e em 27, eemNofe, ena
Jr 46.14 também ouvi-lo em Nofe e em 27; dizei:
Ez 30.18 E em 27 se escurecerá o dia, quando eu quebrar

* (tais) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.10.14; , 2 vezes :
2Sm.l2.8; , 2 vezes: ICo. 15.48:

* (Tafnes) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lRs.11.20;

TAL Ocorrências: 222 vezes - VT (156) ; N T (66) nos livros:
Gn-5;Êx-2;Lv-l 0;N m -8;D t-l 7;Js-3;Jz-6;lSm -15;2S m -13;lR s2;2Rs-8;l Cr-2;2Cr-8;Ed-5;Et-l;Jó-4;Sl-6;Pv-4;Ec-2;Ct-4;Is-5;Jrll;Lm -l;E z-ll;Jl-l;M q-l;M l-l;M t-8;M c-10;L c-2;Jo-l;A t-8;R m 1:1 C o -1 0 ;2 C o -7 ;G l-l;l T s-l;2T s-l;T t-l;F m -l;H b-3;T g-5;2P el;2Jo-l;A p-4; RNK Top 206 posição; Palavras Relacionadas:

TAIS Ocorrências: 66 vezes - VT (27); N T (39) nos livros: Gn2;Êx-2;Lv-l;Jz-2;lSm-3;2Sm-3;2Cr-l;jó-5;Pv-l;Is-2;Jr-l;Ez-3;Dnl;M t-2;M c-S;Lc-S;fo-4;A t-l;R m -4;lC o-S;2C o-3;G l-l;C l-l;2Tsl;lT m -l;2T m -l;H b-3;2P e-l;3)o-l; N°(s) Strong (G5025, GS108,
H3651); RNK Top 341 posição; Veja também: tal;
li
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(tais-66); Total de referencias das palavras relacionadas: 288

TAL

2Sm 16.23 de Deus se consultara: 27 era todo o conselho
2Sm 19.36 e por que me recompensará o rei com 27 recom
pensa?
2Sm 20.20 Longe, longe de mim que eu 27 faça, que eu devore
2Sm 23.5 que a minha casa não seja 27 para com Deus, contudo
2Sm 23.17 Guarda-me, ó Senhor, de que 27 faça; beberia eu o
lR s 1.41 trombetas e disse: Por que há 27 ruído na cidade al
voroçada?
lR s 10.12 para os cantores; nunca veio 27 madeira de sândalo,
2Rs 4.17 e deu à luz um filho, no 27 tempo determinado,
2Rs 6.8 os seus servos dizendo: Em 27 e em 27 lugar
2Rs 6.8 servos dizendo: Em 27 e em 27 lugar estará o meu
acampamento.
2Rs 6.9 Guarda-te de passares por 27 lugar; porque os
2Rs 21.9 ouviram; porque Manassés de 77 modo os fez errar,
2Rs 21.12 Israel: Eis que hei de trazer 27 mal sobre Jerusalém
2Rs 23.22 Porque nunca se celebrou 27 Páscoa como esta desde
2Rs 23.25 de Moisés; e, depois dele, nunca se levantou outro

Gn 18.25 Longe de ti que faças 27 coisa, que mates o justo
Gn 20.10 a Abraão: Que tens visto, para fazeres 27 coisa?
Gn 43.6 Israel: Por que me fizestes 27 mal, fazendo saber
Gn 44.15 fizestes? Não sabeis vós que 27 homem como eu bem
adivinha?
Gn 44.17 disse: Longe de mim que eu 27 faça; o varão em cuja
Êx 30.33 O homem que compuser 27 perfume como este, ou
que
Ex 30.38 O homem que fizer 27 como este para cheirar será
Lv 11.34 se come, sobre o que vier 27 água, será imundo; e
Lv 14.47 que se deitar a dormir em 27 casa lavará as suas
Lv 14.47 vestes; e o que comer em 27 casa lavará as suas vestes.
Lv 17.4 do tabernáculo do Senhor, a 27 homem será imputado
Lv 17.4 derramou sangue; pelo que 27 homem será
Lv 17.9 para oferecê-lo ao Senhor, o 27 homem será extirpado
Lv 19.8 do Senhor; por isso, 27 alma será extirpada
Lv 26.36 de vós ficarem, eu meterei 27 pavor no seu
Lv 27.10 trocar animal por animal, o 27 e o trocado serão
Lv 27.33 em alguma maneira o trocar, o T . e o trocado serão
Nm 5.6 transgredindo contra o Senhor, 27 alma culpada é.
Nm 9.13 e deixar de celebrar a Páscoa, 27 alma do seu povo
Nm 9.13 Senhor a seu tempo determinado; 27 homem levará o
Nm 15.30 injúria ao Senhor; e 27 alma será extirpada
Nm 15.35 Moisés: Certamente morrerá o 27 homem; toda a
Nm 19.20 e se não purificar, a 27 alma do meio da
Nm 21.35 E de 27 maneira o feriram, a ele, e a seus filhos, e
Nm 30.5 pai se opuser no dia em que 27 ouvir, todos os seus
Dt 5.29 dera que eles tivessem 27 coração que me
D t 13.2 e suceder o 27 sinal ou prodígio, de que te houver
Dt 13.14 verdade, e certo que se fez uma 27 abominação no
Dt 17.4 verdade e certo que se fez 27 abominação em Israel,
Dt 17.5 às tuas portas, sim, o 27 homem ou mulher, e
Dt 17.12 Senhor, teu Deus, nem aojuiz, o 27 homem morrerá;
D t 18.12 pois todo aquele que faz 27 coisa é abominação ao
D t 18.14 porém a ti o Senhor, teu Deus, nãopermitiu 27 coisa.
Dt 18.20 falar em nome de outros deuses, o 27 profeta morrerá.
Dt 18.22 Quando o 27 profeta falar em nome ao Senhor, e 27
Dt 18.22 falou; com soberba a falou o 27 profeta; não
Dt 19.5 ferir o seu próximo, e morrer, o 27 se acolherá a
Dt 19.20 e nunca mais tomem a fazer 27 mal no meio de ti.
D t 24.7 com ele ganhar, e o vender, o 27 ladrão morrerá, e
D t 25.7 Porém, se o 27 homem não quiser tomar sua cunhada,
D t 29.20 Senhor e o seu zelo sobre o 27 homem, e toda
Js 14.11 qual a minha força então era, 27 é agora a minha
Js 20.4 os ouvidos dos anciãos da 27 cidade; então,
Js 22.29 Nunca 27 nos aconteça, que nos rebelássemos contra o
Jz 3.22 de 27 maneira que entrou até à empunhadura após a
Jz 8.21 porque, qual o homem, 27 a sua valentia.
Jz 19.23 homem entrou em minha casa, não façais 27 loucura.
Jz 19.30 E sucedeu que cada um que 27 via dizia: Nunca 27 se
Jz 19.30 um que 27 via dizia: Nunca 27 se fez, nem se viu
Jz 20.6 de Israel, porquanto fizeram 27 malefício e
ISm 2.30 agora, diz o Senhor: Longe de mim 27 coisa, porque
ISm 4.7 E diziam mais: Ai de nós! Que 27 nunca sucedeu antes.
ISm 7.10 os filisteus e os aterrou de 27 modo, que foram
ISm 14.45 salvação em Israel? Nunca 27 suceda. Vive o
ISm 20.2 E ele lhe disse: 27 não seja; não morrerás. Eis que
ISm 20.9 disse Jônatas: Longe de ti 27 coisa; porém, se
ISm 20.10 disse Davi a Jônatas: Quem 27 me fará saber, se,
ISm 21.2 quanto aos jovens, apontei-lhes 27 e 27 lugar.
ISm 22.15 por ele a Deus? Longe de mim 27! Não impute o rei
ISm 24.6 me guarde de que eu faça 27 coisa ao meu senhor,
ISm 25.17 toda a sua casa, e ele é um 27 filho de Belial,
ISm 25.25 no seu coração, porque 27 é ele qual é o
ISm 30.24 E quem em 27 vos daria ouvidos? Porque qual é a
ISm 30.24 dos que desceram à peleja, 27 também será a parte
2Sm 2.5 vós do Senhor, que fizestes 27 beneficência a
2Sm 9.8 para tu teres olhado para um cão morto 27 como eu?
2Sm 11.11 tua vida e pela vida da tua alma, não farei 27 coisa.
2Sm 12.6 o quadruplicado, porque fez 27 coisa e porque não
se compadeceu.
2Sm 13.12 não se faz assim em Israel; não feças 27 loucura.
2Sm 13.33 no coração do rei, meu senhor, 27 coisa, dizendo:
2Sm 14.13 que, pois, pensaste tu uma 27 coisa contra o povo
2Sm 14.13 de Deus? Porque, falando o rei 27 palavra, fica

27.

lC r 11.19 meu Deus permita que faça 27! Beberia eu o sangue
lC r 21.8 Gravemente pequei em fazer 27 coisa; porém, agora,
2Cr 1.12 rei antes de ti teve, e depois de ti 27 não haverá.
2Cr 8.14 suas turmas a cada porta; porque 27 era o mandado
2Cr 9.19 sobre os seis degraus; outro 27 se não fez em nenhum
reino.
2C r28.9 e vós os matastes com uma raiva 27, que chegou até
2Cr 30.26 filho de Davi, rei de Israel, 27 não houve em Jeru
salém.
2Cr 34.33 em Israel obrigou a que com 27 culto servissem ao
2Cr 35.18 Nunca, pois, se celebrou 27 Páscoa em Israel, desde
2Cr 35.18 reis de Israel celebraram 27 Páscoa como a que
Ed 4.10 de Samaria, e os outros dalém do rio e em 27 tempo.
Ed 4.11 Teus servos, os homens daquém do rio e em 27 tempo.
Ed 4.17 dos que estavam dalém do rio: Paz! E em 27 tempo.
Ed 7.27 Deus de nossos pais, que 27 inspirou ao coração
Ed 9.3 E, ouvindo eu 27 coisa, rasguei a minha veste e o
Et 4.14 e quem sabe se para 27 tempo como este
Jó 7.9 27 como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce
Jó 14.3 E sobre este 27 abres os teus olhos, e a mim me
Jó 35.8 faria mal a outro 27 como tu; e a tua
Jó 41.8 ele, lembra-te da peleja e nunca mais 27 intentarás.
SI 90.12 a contar os nossos dias, de 27 maneira que
SI 104.25 27 é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres
SI 107.10 27 como a que se assenta nas trevas e sombra da
SI 109.18 como se vestiu de maldição 27 como de uma veste,
SI 131.2 desmamada para com sua mãe, 27 é a minha alma para
comigo.
SI 139.6 27 ciência é para mim maravilhosíssima; tão alta,
Pv 6.32 de entendimento; destrói a sua alma o que 27 faz.
Pv 24.14 27 será o conhecimento da sabedoria para a tua alma;
Pv 27.8 vagueia longe do seu ninho, 27 é o homem que anda
Pv 30.20 27 é o caminho da mulher adúltera: ela come, e limpa
Ec 6.5 o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o 27.
Ec 7.6 debaixo de uma panela, 27 é o riso do tolo;
Ct 2.2 o lírio entre os espinhos, 27 é a minha amiga entre
Ct 2.3 entre as árvores do bosque, 27 é o meu amado entre
Ct 5.16 ele é totalmente desejável. 27 é o meu amado, e
Ct 5.16 27 é o meu amado, e 27 o meu amigo, ó
Is 20.6 ilha, naquele dia: Vede que 27 é a nossa
Is 21.16 o Senhor: Dentro de um ano, 27 como os anos de
Is 28.19 e será que somente o ouvir 27 notícia causará
Is 47.11 que não saberás a origem, e 27 destruição cairá
Is 66.8 Quem jamais ouviu 27 coisa? Quem viu coisas
Jr 5.14 Exércitos: Porquanto disseste 27 palavra, eis que
Jr 9.9 ou não se vingaria a minha alma de gente 27 como esta?
Jr 12.17 totalmente arrancarei a 27 nacão e a farei
Jr 13.10 inclinar-se diante deles, será 27 como este cinto,
Jr 18.8 se a 27 nação, contra a qual falar, se converter da
Jr 18.13 entre os gentios quem ouviu 27 coisa? Coisa mui
Jr 23.34 Peso do Senhor, eu castigarei o 27 homem e a sua casa.
Jr 32.35 ao meu coração que fizessem 27 abominação, para
Jr 33.20 e o meu concerto da noite, de 27 modo que não haja
Jr 40.16 filho de Careá: Não faças 27 coisa, porque
Jr 50.28 27 é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da
Lm 4.14 contaminados de sangue; de 27 sorte que ninguém
Ez 13.7 dizeis: O Senhor diz, sendo que eu 27 não falei?
12
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Ez 14.8 E porei o rosto contra o T. homem, e o farei um
Ez 14.17 eu trouxer a espada sobre a T. terra, e disser:
Ez 14.19 eu enviar a peste sobre a T. terra e derramar o meu
Ez 16.43 o Senhor Jeová, e não farás T. perversidade sobre
Ez 16.44 este provérbio, dizendo: Qual a mãe, T. é a sua filha.
Ez 18.9 segundo a verdade, o T. justo certamente
Ez 18.17 e andar nos meus estatutos, o T. não morrerá pela
Ez 33.6 levar uma vida dentre eles, este T. foi levado na
Ez 36.17 de uma mulher em sua separação, T. era o seu ca
minho
Ez 38.20 de T. sorte que tremerão diante da minha face os
J13.4 os termos da Fenícia? É T. o pago que vós me
M q2.11 e da bebida forte; será esse T. o profeta deste povo.
M l 3.10 derramar sobre vós uma bêncão T., que dela vos
M t 9.8 e glorificou a Deus, que dera T. poder aos homens.
M t 9.33 se maravilhou, dizendo: Nunca T. se viu em Israel.
M t 12.22 cego e mudo; e, de T. modo o curou, que
M t 15.31 de T I sorte que a multidão se maravilhou vendo os
M t 15.33 num deserto tantos pães, para saciar T. multidão?
Mt 18.5 em meu nome uma criança T. como esta a mim me
recebe.
M t 21.23 autoridade fazes isso? E quem te deu T. autoridade?
M t 26.72 negou outra vez, com juramento: Não conheço T.
homem.
M c 2.12 e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca T. vimos.
M c 3.10 tinha curado a muitos, de T. maneira que todos
M c 3.20 outra vez a multidão, de T. maneira que nem
M c 3.24 se dividir contra si mesmo, T. reino não pode subsistir;
M c 3.25 se dividir contra si mesma, T. casa não pode subsistir.
M c 4.32 e cria grandes ramos, de T. maneira que as
M c 9.26 ficou o menino como morto, de T. maneira que mui- ,
tos
M c 11.28 estas coisas? Ou quem te deu T. autoridade para
M c 13.19 dias, haverá uma aflição T , qual nunca houve
M c 14.21 é traído! Bom seria para o T. homem não haver nas
cido.
Lc 5.7 ambos os barcos, de maneira T. que quase iam a pique.
Lc 17.9 Porventura, dá graças ao T. servo, porque fez o que
Jo 3.16 Deus amou o mundo de T. maneira que deu o seu
At 13.41 uma obra em vossos dias, obra T. que não crereis se
At 14.1 dosjudeus e falaram de T. modo, que creu uma
At 15.39 E T. contenda houve entre eles, que se apartaram um
At 16.24 o qual, tendo recebido T. ordem, os lançou no
At 19.10 por espaço de dois anos, de T. maneira que todos os
At 19.16 pôde mais do que eles; de T. maneira que, nus e
At 22.22 dizendo: Tira cfa terra um T. homem, porque não
At 25.19 de sua superstição e de um T. Jesus, defunto, que
Rm 8.9 não tem o Espírito de Cristo, esse T. não é dele.
IC o 3.15 sofrerá detrimento; mas o T. será salvo, todavia
1Co5.1 vós fornicação e fornicação T., qual nem ainda entre
IC o 5.2 não ter sido dentre vós tirado quem cometeu T. ação.
IC o 5.3 como se estivesse presente, que o que T. ato praticou,
IC o 5.11 ou beberrão, ou roubador; com o T. nem ainda co
mais.
IC o 7.36 se for necessário, que faça o T. o que quiser; não
IC o 9.24 um só leva o prêmio? Correi de T. maneira que o
alcanceis.
IC o 11.16 contencioso, nós não temos T. costume, nem as
IC o 13.2 tivesse toda a fé, de maneira T. que transportasse
IC o 15.2 salvos, se o retiverdes T. como vo-lo tenho
2Co 1.8 que podíamos suportar, de modo T. que até da vida
desesperamos.
2Co 2.6 basta ao T. esta repreensão feita por muitos.
2Co 2.7 e consolá-lo, para que o T. não seja, de modo
2Co 3.4 E é por Cristo que temos T. confiança em Deus;
2Co 3.12 Tendo, pois, T. esperança, usamos de muita ousadia
2Co 10.11 Pense o T. isto: quais somos na palavra por cartas,
2Co 12.3 E sei que o T. homem (se no corpo, se fora do corpo,
G16.1 sois espirituais, encaminhai o T. com espírito de
lT s 1.8 para com Deus se espalhou, de T. maneira que já dela
2Ts 3.14 por esta carta, notai o T .e não vos mistureis
l t 3.11 sabendo que esse T. está pervertido e peca, estando
Fm 1.9 antes, por amor, sendo eu T. como sou, Paulo, o
Hb 4.3 crido, entramos no repouso, T. como disse: Assim,
Hb 7.26 Porque nos convinha T. sumo sacerdote, santo,
Hb 8.1 que temos um sumo sacerdote T , que está assentado
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Tg 1.7 Não pense T. homem que receberá do Senhor alguma
coisa.
Tg 1.25 mas fazedor da obra, este T. será
Tg 3.2 não tropeça em palavra, o T. varão é perfeito e
Tg 4.13 Hoje ou amanhã, iremos a T. cidade, e lá
Tg4.16 vossas presunções; toda glória T. como esta é maligna.
2Pe 2.19 de quem alguém é vencido, do T. faz-se também ser
vo.
2Jo 1.7 Cristo veio em carne. Este T. é o enganador e o anticristo.
Ap 14.10 também o T. beberá do vinho da ira de Deus, que se
Ap 16.18 que há homens sobre a terra; T. foi este tão
Ap 19.10 ele disse-me: Olha, não faças T.; sou teu conservo e
Ap 22.9 E disse-me: Olha, não faças T., porque eu sou
* (tal) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Lv. 14.47;, 2 vezes : Lv.17.4;
, 2 vezes: Nm.9.13;, 3 vezes: Dt. 18.22;, 2 vezes : Jz.19.30; , 2 vezes:
lSm.21.2;, 2 vezes: lSm.30.24;, 2 vezes: 2Sm.14.13; , 2 vezes: 2Rs.6.8;
, 2 vezes: 2Cr.35.18;, 2 vezes: Ct.5.16;

TA LA BA R TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK
Top 406 posição;
Is 22.21 e esforçá-lo-ei com o teu

T., e entregarei

TÁ LA M O Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-l-Jl-l;
RNK Top 405 posição;
SI 19.5 qual noivo que sai do seu T. e se alegra como um
J12.16 saia o noivo da sua recâmara, e a noiva, do seu T..

TA LA RA M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H l 986); RNK Top 406 posição;
Is 16.8 os senhores das nações

T. as suas melhores

TA LEN TO Ocorrências: 14 vezes - VT (10) ; N T (4) nos li
vros: Êx-3;2Sm -l;lRs-l;2Rs-2;l Cr-l;2Cr-l;Zc-l;M t-3;A p-l; N°(s)
Strong (G5006, G5007, H3603); RNK Top 393 posição; Palavras
Relacionadas: (talentos-51); Total de referencias das palavras re
lacionadas: 65
Êx 25.39 De um T. de ouro puro os farás, com todos estes uten
sílios.
Êx 37.24De um T. de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios.
Êx 38.27 cem bases eram cem talentos: um T. para cada base.
2Sm 12.30 rei, cujo peso era de um T. de ouro, e havia
lRs 20.39 em lugar da vida dele ou pagarás um T. de prata.
2Rs 5.22 de Effaim; dá-lhes, pois, um T. de prata e
2Rs 23.33 a pena de cem talentos de prata e um T. de ouro.
lC r 20.2 e achou nela o peso de um T. de ouro, e havia
2Cr 36.3 de cem talentos de prata e um T. de ouro.
Zc 5.7 E eis que foi levantado um T. de chumbo, e uma
M t 25.24 também o que recebera um T. disse: Senhor, eu
M t 25.25 escondi na terra o teu T.; aqui tens o que
M t 25.28 Tirai-lhe, pois, o T. e dai-o ao que tem os dez talentos.
Ap 16.21 pedras do peso de um T.; e os homens

TA LEN TO S Ocorrências: 51 vezes- VT (39); N T (12) nos li
vros: Êx-5;lRs-5;2Rs-7;1 Cr-9;2Cr-8;Ed-4;Et-l;Mt-12; N°(s) Strong
(G5007, H3603, H3604); RNK Top 356posição; Veja tam bém : ta
lento;
Êx 38.24 da oferta, foram vinte e nove T. e setecentos
Êx 38.25 da congregação foram cem T. e mil e
Êx 38.27 E houve cem T. de prata para fundir as bases do
Êx 38.27 para cem bases eram cem T.: um talento para
Êx 38.29 da oferta foi setenta T. e dois mil e
lR s 9.14 E enviara Hirão ao rei cento e vinte T. de ouro.
lR s 9.28 de lá quatrocentos e vinte T. de ouro, e o
lRs 10.10 E deu ao rei cento e vinte T. de ouro, e
lRs 10.14 cada ano seiscentos e sessenta e seis T. de ouro,
lR s 16.24 monte de Samaria por dois T. de prata, e
2Rs 5.5 E foi e tomou na sua mão dez T. de prata, e
2Rs5.23 Sê servido tomar dois T . E instou com
2Rs 5.23 com ele e amarrou dois T. de prata em
2Rs 15.19 terra; e Menaém deu a Pul mil T. de prata,
2Rs 18.14 a Ezequias, rei de Judá, trezentos T. de
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Ne 12.25 Obadias, Mesulão, 27 e Acube eram

2Rs 18.14 trezentos 27 de prata e trinta 27 de ouro.
2Rs 23.33 e à terra impôs a pena de cem 27 de prata e um
lC r 19.6 Hanum e os filhos de Amom mil 27 de prata,
lC r 22.14 a Casa do Senhor cem mil 27 de ouro, e um
lC r 22.14 de ouro, e um milhão de 27 de prata, e de
lC r 29.4 três mil 27 de ouro, do ouro de Ofir, e sete
lC r 29.4 do ouro de Ofir, e sete mil 27 de prata
lC r 29.7 da Casa de Deus cinco mil 27 de ouro, e dez
lC r 29.7 de prata, e dezoito mil 27 de cobre, e
lC r 29.7 mil 27 de cobre, e cem mil 27 de ferro.
2Cr 3.8 cobriu-a de ouro fino, do peso de seiscentos 27.
2Cr 8.18 de lá quatrocentos e cinquenta 27 de ouro, e os
2Cr 9.9 E deu ao rei cento e vinte 27 de ouro, e
2Cr 9.13 de seiscentos e sessenta e seis 27 de ouro,
2Cr 25.6 cem mil varões valentes, por cem 27 de prata.
2Cr 25.9 Que se fará, pois, dos cem 27 de prata que
2Cr 27.5 naquele ano, lhe deram cem 27 cie prata, e
2Cr 36.3 à contribuição de cem 27 de prata e um
Ed 7.22 Até cem 27 de prata, e até cem coros de trigo,
Ed 8.26 seiscentos e cinquenta 27 de prata, e em
Ed 8.26 objetos de prata cem 27, e cem 27 de ouro.
Et 3.9 que fizerem a obra dez mil 27 de prata, para
M t 18.24 foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil 27.
M t 25.15 e a um deu cinco 27, e a outro, dois, e a
M t 25.16 o que recebera cinco 27 negociou com
M t 25.16 negociou com eles e granjeou outros cinco 27.
M t 25.20 o que recebera cinco jC e trouxe-lhe
M t 25.20 Senhor, entregaste-me cinco 27; eis aqui
M t 25.20 27; eis aqui outros cinco 27 que ganhei
M t 25.22 oque tinha recebido dois 27, disse: Senhor,
M t 25.22 27; eis que com eles ganhei outros dois 27.
M t 25.28 pois, o talento e dai-o ao que tem os dez 27.

TALVEZ Ocorrências: 6 vezes - VT (5); N T (1) nos livros: Jr-l;L m -l;D n-l;A m -l;Jn-l;L c-l; RNK Top 401 posição;
Jr 36.3 Ouvirão, 27, os da casa de Judá todo o mal que eu
Lm 3.29 Ponha a boca no pó; 27 assim haja esperança.
Dn 4.27 para com os pobres, e 27 se prolongue a
Am 5.15 estabelecei o juízo na porta; 27 o Senhor, o Deus
Jn 1.6 Levanta-te, invoca o teu Deus; 27 assim Deus se
Lc 20.13 Mandarei o meu filho amado; 27, vendo-o, o res
peitem.

TAM A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1; N°(s) Strong
(H8547); RNK Top 406 posição;
Ne 7.55 de Barcos, os filhos de Sísera, os filhos de 27,

TA M AN H O Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-2;Êx-l; N°(s) Strong (H1419); RNK Top 404 posição;
Gn 20.9 trazeres sobre mim e meu reino 27 pecado? Tu me
Gn 39.9 como, pois, faria eu este 27 mal e
Êx 32.21 este povo, que sobre ele trouxeste 27 pecado?

TAM AR Ocorrências: 25 vezes - VT (24) ; N T (1) nos li
vros: Gn-5;Rt-l;2Sm-14;lCr-2;Ez-2;Mt-l; N°(s) Strong (G2283,
H8559); RNK Top 382 posição;

lR s 6.25 querubins eram de uma mesma medida e de um mes
mo 27.

Gn 38.6 para Er, o seu primogênito; e o seu nome era 27.
Gn 38.11 Então, disse Judá a 27, sua nora: Fica-te viúva na
Gn 38.11 este, como seus irmãos. Assim, foi-se 27 e
Gn 38.13 E deram aviso a 27, dizendo: Eis que teu sogro
Gn 38.24 deram aviso a Judá, dizendo: 27, tua nora,
Rt 4.12 como a casa de Perez (que 27 teve de Judá), da
2S m l3.1 uma irmã formosa, cujo nome era 27, Amnom, filho
2Sm 13.2 Amnom, até adoecer, por 27, sua irmã, porque
2Sm 13.4 Então, lhe disse Amnom: Amo a 27, irmã de
2Sm 13.5 dize-lhe: Peço-te que minha irmã 27 venha, e me dê
2Sm 13.6 ao rei: Peço-te que minha irmã 27 venha e
2Sm 13.7 Mandou, então, Davi a casa, a 27, dizendo: Vai a
2Sm 13.8 E foi 27 a casa de Amnom, seu irmão (ele, porém,
2Sm 13.10 Então, disse Amnom a 27: Traze a comida à câmara
e
2Sm 13.10 e comerei da tua mão. E tomou 27 os bolos que
2Sm 13.19 Então, 27 tomou cinza sobre a sua cabeça, e a
2Sm 13.20 o teu coração por isso. Assim ficou 27 e esteve
2Sm 13.22 aborrecia a Amnom, por ter forçado a 27, sua irmã.
2Sm 13.32 desde o dia em que ele forçou a 27, sua irmã.
2Sm 14.27 e uma filha, cujo nome era 27; e esta era mulher
lC r 2.4 Porém 27, sua nora, lhe deu à luz a Perez e a
lC r 3.9 afora os filhos das concubinas; e 27 irmã deles.
Ez 47.19 o termo do sul será desde 27 até às águas da
Ez 48.28 do sul, o termo será desde 27 até às águas da
M t 1.3 e Judá gerou de 27 a Perez e a Zerá, e Perez gerou

TALITA Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1; N°(s)
Strong (G5008); RNK Top 406 posição;

* (Tamar) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.38.11; , 2 vezes :
2Sm.13.10;

* (talentos) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.38.27';, 2 vezes :
2Rs.5.23;, 2 vezes: 2Rs. 18.14;, 2 vezes: 10:22.14;, 2 vezes: 10:29.4;
, 4 vezes : 10:29.7;, 3 vezes : Ed.8.26;, 2 vezes : Mt.25.16;, 4 vezes :
Mt.25.20; , 3 vezes : Mt.2S.22;

TA LH AD EIRAS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
2S m -l;lC r-l; RNK Top 405posição;
2Sm 12.31 nela, o pôs às serras, e às 27 de ferro, e
lC r 20.3 com a serra e cortar com 27 de ferro e com

TALHAS Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Jo-2; N°(s)
Strong (G5201); RNK Top 405 posição;
Jo 2.6 E estavam ali postas seis 27 depedra, para as
Jo 2.7 Jesus: Enchei de água essas 277 E encheram-nas

TA LH E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; RNK Top
406 posição;

TA M A RG U EIRA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
Jr-2; RNK Top 405 posição;

M c 5.41 a mão da menina, disse-lhe: 27 cumi, que,

TA LM A I Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: N m -l;}s-l;Jz-l;2Sm -2;lC r-l; N°(s) Strong (H8526); RNK Top 401 posição;

Jr 17.6 Porque será como a 27 no deserto e não
Jr 48.6 a vossa vida e sereis como a 27 no deserto.

Nm 13.22 e estavam ali Aimã, Sesai, e 27, filhos de
Js 15.14 de Anaque: Sesai, e Aimã, e 27, gerados de Anaque.
Jz 1.10 e feriram a Sesai, e a Aimã, e a 27.
2Sm 3.3 Absalão, filho de Maaca, filha de 27, rei de Gesur;
2Sm 13.37 Absalão fugiu e se foi a 27, filho de Amiúde,
lC r 3.2 filho de Maaca, filha de 27, rei de Gesur; o

TA M BÉM Ocorrências: 2322 vezes - VT (1566); N T (756) nos
livros: Gn-104;Éx-154;Lv-8 7;Nm-61;Dt-44;Js-36;fz-40;Rt-6; 1Srn59;2Sm-74;lRs-99;2Rs-75;lCr-76;2Cr-135;Ed-19$Ce-45;Et-25;Jó37;ST54;Pv-18;Ec-45;Ct-l;Is-54;Jr-70;Lm -3;Ez-77;D n-14;O sll;Jl-6;A m -5;O b-l;Jn-l;M q-l;N a-3;H c-2;Sf-3^A g-l;Z c-17;M l3;M t-5S;M c-28;Lc-105;Jo-74;At-70;Rm-74;lCo-64;2Co-59;Gl16;E f-23;Fp-23;C l-l 9;1 T s-17;2Ts-4;l Tm-7;2Tm -16;Tt-2;Fm 2;Hb-28;Tg-13;lPe-17;2Pe-7;lJo-13;2Jo-l;3Jo-l;Jd-2iAp-16; RNK
Top 11 posição;

TA LM O M Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: lC r-l;E d-l;Ne-3; N°(s) Strong (H2929); RNK Top 402 posição;
lC r 9.17 porteiros: Salum, e Acube, e 27, e Aimã e seus
Ed 2.42 filhos de Ater, os filhos de 27, os filhos de
Ne 7.45 filhos de Ater, os filhos de 27, os filhos de
Ne 11.19 E os porteiros: Acube, 27, com seus irmãos, os

Gn 3.6 do seu fruto, e comeu, e deu 27 a seu marido,
Gn 3.18 Espinhos e cardos 27 te produzirá; e comerás a
Gn 3.22 que não estenda a sua mão, e tome 27 da árvore da
14
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Gn 34.4 Falou 27 Siquém a Hamor, seu pai, dizendo:
Gn 34.26 Mataram 27 a fio de espada a Hamor, e a seu filho
Gn 35.17 a parteira: Não temas, porque 27 este filho terás.
Gn 37.5 Sonhou 27 José um sonho, que contou a seus
Gn 37.7 o meu molho se levantava e 27 ficava em pé; e
Gn 37.22 27 lhes disse Rúben: Não derrameis sangue;
Gn 38.10 era mau aos olhos do Senhor, peloque 27 o matou.
Gn 38.11 Para que, porventura, não morra 27 este,
Gn 38.22 Judá e disse: Não a achei; e 27 disseram os
Gn 40.16 bem, disse a José: Eu 27 sonhava, e eis
Gn 41.26 as sete espigas formosas 27 são sete anos; o
Gn 42.22 e, vedes aqui, o seu sangue 27 é requerido.
Gn 43.13 Tomai 27 a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai
Gn 43.22 27 trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para
Gn 43.24 água, e lavaram os seus pés; 27 deu pasto aos
Gn 44.10 E ele disse: Ora, seja 27 assim conforme as
Gn 44.29 se agora 27 tirardes a este da minha face, e lhe
Gn 45.14 e chorou; e Benjamim chorou 27 ao seu pescoço.
Gn 45.21 conforme o mandado de Faraó; 27 lhes deu comida
Gn 45.26 José ainda vive e ele 27 é regente em
Gn48.11 rosto; e eis que Deus me fez ver a tua semente 27.
Gn 48.19 Eu o sei, filho meu, eu o sei; 27 ele será um
Gn 48.19 sei; 27 ele será um povo e 27 ele será
Gn 50.8 como 27 toda a casa de José, e seus irmãos, e a
Gn 50.9 E subiram 27 com ele tanto carros como gente a
Gn 50.18 Depois, vieram 27 seus irmãos, e prostraram-se
Gn 50.23 Efraim, da terceira geração; 27 os filhos de
Êx 1.10 aconteça que, vindo guerra, ele 27 se ajunte com
Êx 2.19 da mão dos pastores; e 27 nos tirou água em
Êx 3.9 de Israel chegou a mim, e 27 tenho visto a
Êx 4.14 falará muito bem; e eis que ele 27 sai ao teu
Êx 4.19 Disse 27 o Senhor a Moisés em Midiã: Vai, volta
Êx 4.27 Disse 27 o Senhor a Arão: Vai ao encontro de
Êx 5.5 E disse 27 Faraó: Eis que o povo da terra já é
Êx 6.4 E 27 estabeleci o meu concerto com eles, para
Êx 6.5 E 27 tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel,
Êx 6.12 como, pois, me ouvirá Faraó? 27 eu sou
Êx 7.11 E Faraó 27 chamou os sábios e encantadores; e os
Êx 7.11 e os magos do Egito fizeram 27 o mesmo com os
Êx 7.22 Porém os magos do Egito 27 fizeram o mesmo com os
Êx 8.18 E os magos fizeram 27 assim com os seus
Êx 8.21 se encherão destes enxames, e 27 a terra em
Êx 8.28 somente que indo, não vades longe; orai 27 por mim.
Êx 9.25 os homens até aos animais; 27 a saraiva feriu
Êx 10.5 o que ficou da saraiva; 27 comerão toda
Êx 10.24 ovelhas e vossas vacas; vão 27 convosco as
Êx 10.25 Moisés, porém, disse: Tu 27 darás em nossas mãos
Êx 10.26 E 27 o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha
Êx 11.3 aos olhos dos egípcios; 27 o varão Moisés era
Êx 12.16 dia, haverá santa convocação; 27, ao sétimo dia,
Êx 12.32 Levai 27 convosco vossas ovelhas e vossas vacas,
Êx 12.32 como tendes dito; e ide e abençoai-me 27 a mim.
Êx 12.38 E subiu 27 com eles uma mistura de gente, e
Êx 13.11 27 acontecerá que, quando o Senhor te houver
Êx 14.19 se retirou e ia atrás deles; 27 a coluna de
Êx 16.33 Disse 27 Moisés a Arão: Toma um vaso, e mete nele
Êx 18.23 então, subsistir; assim 27 todo este povo
Êx 19.9 falando eu contigo, e para que 27 te creiam
Êx 19.10 Disse 27 o Senhor a Moisés: Vai ao povo e
Êx 19.22 E 27 os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se
Êx 20.26 Não subirás 27 por degraus ao meu altar, para que
Êx 21.12 ferir alguém, que morra, ele 27 certamente morrerá;
Êx 21.29 o boi será apedrejado, e 27 o seu dono morrerá.
Êx 21.35 se repartirá igualmente, e 27 o morto se
Êx 23.8 27 presente não tomarás; porque o presente cega
Êx 23.9 27 não oprimirás o estrangeiro; porque vós
Êx 23.10 27 seis anos semearás tua terra e recolherás os
Êx 23.28 27 enviarei vespões diante de ti, que lancem fora
Êx 25.10 27 farão uma arca de madeira de cetim; o seu
Êx 25.17 27 farás um propiciatório de ouro puro; o seu
Êx 25.18 Farás 27 dois querubins de ouro; de ouro batido
Êx 25.23 27 farás uma mesa de madeira de cetim; o seu
Êx 25.24 cobri-la-ás com ouro puro; 27 lhe farás uma
Êx 25.25 27 lhe farás uma moldura ao redor, da largura de
Êx 25.26 27 lhe farás quatro argolas de ouro; e porás as
Êx 25.29 27 farás os seus pratos, e as suas colheres, e as

Gn 4.4 E Abel 27 trouxe dos primogênitos das suas
Gn 4.22 E Zilá 27 teve a Tubalcaim, mestre de toda obra
Gn 4.26 E a Sete mesmo 27 nasceu um filho; e chamou o seu
Gn 6.3 com o homem, porque ele 27 é carne; porém
Gn 6.4 dias. gigantes na terra; e 27 depois, quando
Gn 7.3 27 das aves dos céus sete e sete: macho e fêmea,
Gn 7.13 e Jafé, os filhos de Noé, como 27 a mulher de
Gn 8.2 Cerraram-se 27 as fontes do abismo e as janelas
Gn 9.5 animal o requererei, como 27 da mão do homem
Gn 13.5 E 27 Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, e
Gn 13.16 puder contar o pó da terra, 27 a tua semente
Gn 14.7 toda a terra dos amalequitas e 21 os amorreus,
Gn 14.12 27 tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do
Gn 14.16 fazenda e tornou a trazer 21 a Ló, seu irmão, e
Gn 14.16 seu irmão, e a sua fazenda, e 27 as mulheres, e o povo.
Gn 15.14 Mas 27 eu julgarei a gente à qual servirão, e
Gn 16.11 Disse-lhe 27 o Anjo do Senhor: Eis que
Gn 16.13 porque disse: Não olhei eu 27 para aquele que
Gn 17.20 Ê, quanto a Ismael, 27 te tenho ouvido: eis aqui
Gn 18.12 de haver envelhecido, sendo 27 o meu senhor
Gn 18.23 Abraão, dizendo: Destruirás 27 o justo com o ímpio?
Gn 18.24 na cidade, destruí-los-ás 27 e não pouparás o
Gn 19.21 Eis aqui, tenho-te aceitado 27 neste negócio,
Gn 19.34 pai; demos-lhe a beber vinho 27 esta noite, e
Gn 19.35 a beber vinho a seu pai, 27 naquela noite; e
Gn 19.38 E a menor 27 teve um filho e chamou o seu nome
Gn 20.4 isso, disse: Senhor, matarás 27 uma nação justa?
Gn 20.5 mesmo: E minha irmã? E ela 27 disse: E meu
Gn 20.6 teu coração fizeste isto; e 27 eu te tenho
Gn 20.12 E, na verdade, é ela 27 minha irmã, filha de meu
Gn 21.13 Mas 27 do filho desta serva farei uma nação,
Gn 21.14 pondo-os sobre o seu ombro; 27 lhe deu o
Gn 21.26 Eu não sei quem fez isto; e 27 tu mo não
Gn 22.20 a Abraão, dizendo: Eis que 27 Milca deu
Gn 22.24 cujo nome era Reumá, lhe deu 27 Teba, e Gaã, e
Gn 23.11 ouve-me: o campo te dou, 27 te dou a cova
Gn 24.14 eu beba; e ela disser: Bebe, e 27 darei de
Gn 24.19 dar de beber, disse: Tirarei 27 água para os
Gn 24.23 Faze-mo saber, peço-te; há 27 em casa de teu
Gn 24.25 Disse-lhe mais: 27 temospalha, e muito pasto, e
Gn 24.44 e ela me disser: Bebe tu 27 e 27 tirarei água
Gn 24.44 me disser: Bebe tu 27 e 27 tirarei água para
Gn 24.46 de sobre si, e disse: Bebe, e 27 darei de beber
Gn 24.46 teus camelos; e bebi, e ela deu 27 de beber aos ca
melos.
Gn 24.49 fazei-mo saber; e, se não, 27 mo fazei
Gn 24.53 e vestes e deu-os a Rebeca; 27 deu coisas
Gn 24.64 Rebeca 27 levantou os olhos, e viu a Isaque, e
Gn 26.16 Disse 27 Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós,
Gn 26.21 Então, cavaram outro poço e 27 porfiaram sobre
Gn 27.25 E chegou-lho, e comeu; trouxe-lhe 27 vinho, e bebeu.
Gn 27.31 E fez 27 ele um guisado saboroso, e trouxe-o a
Gn 27.33 que tu viesses, e abençoei-o; 27 será bendito.
Gn 27.34 e disse a seu pai: Abençoa-me 27 a mim, meu pai.
Gn 27.38 bênção, meu pai? Abençoa-me 27 a mim, meu pai.
Gn 27.45 Por que seria eu desfilhada 27 de vós ambos
Gn 28.8 vendo l . Esaú que as filhas de Canaã eram más aos
Gn 29.27 desta; então te daremos 27 a outra, pelo
Gn 29.30 E entrou 27 a Raquel e amou 27 a Raquel mais
Gn 29.30 27 a Raquel e amou 27 a Raquel mais do
Gn 29.33 que eu era aborrecida, me deu 27 este; e chamou o
Gn 30.6 Raquel: Julgou-me Deus, e 27 ouviu a minha
Gn 30.8 tenho lutado com minha irmã e 27 venci; e chamou
Gn 30.9 que cessava de gerar, tomou 27 a Zilpa, sua
Gn 30.15 tomado o meu marido? Tomarás 27 as mandrágoras
do
Gn 30.30 pois, quando hei de trabalhar 27 por minha casa?
Gn 31.2 Viu 27 Jacó o rosto de Labão, e eis que não era
Gn 31.25 tenda naquela montanha; armou 27 Labão com os
Gn 31.28 27 não me permitiste beijar os meus filhos e as
Gn 32.1 E foi 27 Jacó o seu caminho, e encontraram-no os
Gn 32.6 Fomos a teu irmão Esaú; e 27 ele vem a
Gn 32.18 a Esaú; e eis que ele mesmo vem 27 atrás de nós.
Gn 32.19 E ordenou 27 ao segundo, e ao terceiro, e a todos
Gn 32.20 E direis 27: Eis que o teu servo Jacó vem atrás
Gn 33.7 E chegou 27 Leia com seus filhos, e
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Êx 25.31 T. farás um castiçal de ouro puro; de ouro batido
Êx 25.37 T. lhe farás sete lâmpadas, as quais se acenderão
Êx 26.4 na juntura; assim T. farás na ponta
Êx 26.6 Farás 27 cinquenta colchetes de ouro e ajuntarás
Êx 26.7 Farás T. cortinas de pelos de cabras por tenda
Êx 26.9 e as outras seis cortinas 27 por si: e dobrarás
Êx 26.11 Farás 27 cinquenta colchetes de cobre e meterás
Êx 26.14 Farás 27 à tenda uma coberta de peles de carneiro
Êx 26.15 Farás 27 as tábuas para o tabernáculo de madeira
Êx 26.19 Farás 27 quarenta bases de prata debaixo das
Êx 26.20 27 haverá vinte tábuas ao outro lado do
Êx 26.23 Farás 27 duas tábuas para os cantos do
Êx 26.24 e por baixo se ajuntarão e 27 em cima dele se
Êx 26.26 Farás 27 cinco barras de madeira de cetim para as
Êx 26.27 lado do tabernáculo; como 27 cinco barras para
Êx 26.29 metenaor elas as barras; 27 as barras
Êx 26.36 Farás T. para a porta da tenda uma coberta de
Êx 27.1 Farás 27 o altar cie madeira de cetim; cinco
Êx 27.3 Far-lhe-ás 27 as suas caldeirinhas, para recolher
Êx 27.4 Far-lhe-ás 27 um crivo de cobre em forma de rede,
Êx 27.6 Farás 27 varais para o altar, varais de madeira
Êx 27.9 Farás 27 o pátio do tabernáculo; ao lado do
Êx 27.10 27 as suas vinte colunas e as suas vinte bases
Êx 27.11 Assim 27 do lado do norte as cortinas na longura
Êx 28.3 Falarás 27 a todos os que são sábios de coração,
Êx 28.13 Farás 27 engastes de ouro
Êx 28.15 Farás 27 o peitoral do juízo de obra esmerada,
Êx 28.22 27 farás para o peitoral cadeiazinhas de igual
Êx 28.23 27 farás para o peitoral dois anéis de ouro e
Êx 28.26 Farás 27 dois anéis de ouro e os porás nas duas
Êx 28.27 Farás 27 dois anéis de ouro, que porás nas duas
Êx 28.30 27 porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para
Êx 28.31 27 farás o manto do éfode todo de pano azul.
Êx 28.36 27 farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás
Êx 28.39 27 farás a túnica de linho fino e 27 uma
Êx 28.39 a túnica de linho fino e 27 uma mitra de linho
Êx 28.40 27 farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhes-ás
Êx 28.40 Arão e far-lhes-ás cintos; 27 lhes farás tiaras,
Êx 28.41 eles a Arão, teu irmão, e 27 a seus filhos; e
Êx 28.42 Faze-lhes 27 calções de linho, para cobrirem a
Êx 29.13 27 tomarás toda a gordura que cobre as entranhas,
Êx 29.20 direita de seus filhos, como 27 sobre o dedo
Êx 29.21 santificado, e as suas vestes, e 27 seus filhos,
Êx 29.36 27 cada dia prepararás um novilho por sacrifício
Êx 29.44 da congregação e o altar; 27 santificarei a
Êx 30.4 27 lhe farás duas argolas de ouro debaixo da sua
Êx 30.18 Farás 27 uma pia de cobre com a sua base de
Êx 30.30 27 ungirás a Arão e a seus filhos e os
Êx 32.16 tábuas eram obra de Deus; 27 a escritura era a
Êx 33.12 Conheço-te por teu nome; 27 achaste graça
Êx 33.17 o Senhor a Moisés: Farei 27 isto, que tens
Êx 34.3 E ninguém suba contigo e 27 ninguém apareça em
Êx 34.16 os seus deuses, façam que 27 teus filhos se
Êx 34.22 27 guardarás a Festa das Semanas, que é a Festa
Êx 34.32 Depois, chegaram 27 todos os filhos de Israel; e
Êx 35.6 como 27 pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho
Êx 35.34 27 lhe tem disposto o coração para ensinar a
Êx 36.11 primeiro agrupamento; assim 27 fez na borda da
Êx 36.13 27 fez cinquenta colchetes de ouro e com estes
Êx 36.14 Fez 27 cortinas de pelos de cabras para a tenda
Êx 36.17 cortina do agrupamento; 27 fez cinquenta
Êx 36.18 Fez 27 cinquenta colchetes de metal para ajuntar
Êx 36.19 Fez 27 para a tenda uma coberta de peles de
Êx 36.20 27 fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de
Êx 36.25 27 fez vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo
Êx 36.28 Fez 27 duas tábuas para os cantos do tabernáculo
Êx 36.29 estavam juntas debaixo e 27 se ajuntavam por
Êx 36.31 Fez 27 barras de madeira de cetim; cinco para as
Êx 36.34 barras) fez de ouro; as barras 27 cobriu de ouro.
Êx 36.37 Fez 27 para a porta da tenda o véu de pano azul,
Êx 37.1 Fez 27 Bezalel a arca de madeira de cetim; o seu
Êx 37.6 Fez 27 de ouro puro o propiciatório; o seu
Êx 37.7 Fez 27 dois querubins de ouro; de obra batida os
Êx 37.10 Fez 27 a mesa de madeira de cetim; o seu
Êx 37.12 Fez-lhe 27 uma moldura da largura de uma mão ao
Êx 37.13 Fundiu-lhe 27 quatro argolas de ouro; e pôs as
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Êx 37.15 Fez 27 os varais de madeira de cetim e os cobriu
Êx 37.17 Fez 27 o castiçal de ouro puro; de obra batida
Êx 37.27 Fez-lhe 27 duas argolas de ouro debaixo da sua
Êx 37.29 27 fez o azeite santo da unção e o incenso
Êx 38.1 Fez 27 o altar do holocausto de madeira de cetim;
Êx 38.3 Fez 27 todos os utensílios do altar: os
Êx 38.4 Fez 27 para o altar um crivo de cobre, de obra de
Êx 38.8 Fez 27 a pia de cobre com a sua base de cobre,
Êx 38.9 Fez 27 o pátio da banda do meio-dia ao sul; as
Êx 39.1 Fizeram 77 as vestes do ministério, para
Êx 39.1 e de púrpura, e de carmesim; 27 fizeram as
Êx 39.6 77 prepararam as pedras sardónicas, engastadas em
Êx 39.8 Fez 27 o peitoral de obra de artífice, como a
Êx 39.15 27 fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual
Êx 39.19 Fizeram 27 duas argolas de ouro, que puseram nas
Êx 39.25 Fizeram 27 as campainhas de ouro puro, pondo as
Êx 39.27 Fizeram 27 as túnicas de linho fino, de obra
Êx 39.30 Fizeram 27 a folha da coroa de santidade de ouro
Êx 39.38 27 o altar de ouro, e o azeite da unção, e o
Êx40.4 se devepôr em ordem nela; 27 meterás nele o
Êx 40.6 Porás 27 o altar do holocausto diante da porta do
Êx 40.10 Ungirás 27 o altar do holocausto e a todos os
Êx 40.12 Farás 27 chegar Arão e seus filhos à porta da
Êx 40.14 27 farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas,
Êx 40.22 Pôs 27 a mesa na tenda da congregação, ao lado do
Êx 40.24 Pôs 27 na tenda da congregação o castiçal
Êx 40.28 Pendurou 27 a coberta da porta do tabernáculo,
Êx 40.30 Pôs 27 a pia entre a tenda da congregação e o
Êx 40.33 Levantou 27 o pátio ao redor do tabernáculo e do
Lv 1.8 27 os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em
Lv 1.12 nos seus pedaços, como 27 a sua cabeça e o
Lv 3.10 como 27 tirará ambos os rins, e a gordura que
Lv 3.15 como 27 tirará ambos os rins, e a gordura que
Lv 4.7 27porá o sacerdote daquele sangue sobre as
Lv 4.26 27 queimará sobre o altar toda a sua gordura como
Lv 6.22 27 o sacerdote, que de entre seus filhos for
Lv 7.4 27 ambos os rins e a gordura que neles há, que
Lv 7.8 27 o sacerdote que oferecer o holocausto de
Lv 7.9 Como 27 toda oferta que se cozer no forno, com
Lv 7.10 27 toda oferta amassada com azeite ou seca será
Lv 7.16 se comerá; e o que dele ficar 27 se comerá no dia se
guinte.
Lv 7.32 27 a espádua direita dareis ao sacerdote por
Lv 8.2 e o azeite da unção, como 27 o novilho da
Lv 8.7 e pôs sobre ele o manto; 27 pôs sobre ele o
Lv 8.11 e todos os seus vasos, como 27 a pia e a sua
Lv 8.13 27 Moisés fez chegar os filhos de Arão, e
Lv 8.20 Partiu 27 o carneiro nos seus pedaços; e Moisés
Lv 8.24 27 fez chegar os filhos de Arão; e Moisés pôs
Lv 8.26 27 do cesto dos pães asmos, que estava diante do
Lv 8.30 Tomou Moisés 27 do azeite da unção e do sangue
Lv 8.33 27 da porta da tenda da congregação não saireis
Lv 9.4 27 um boi e um carneiro, por sacrifício pacífico,
Lv 9.13 27 lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços,
Lv 9.16 Fez 27 chegar o holocausto e o preparou segundo o rito.
Lv 9.19 como 27 a gordura do boi e do carneiro, e a
Lv 10.14 27 o peito da oferta do movimento e a espádua da
Lv 11.7 27 o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda
Lv 11.29 Estes 27 vos serão por imundos entre os répteis
Lv 11.41 77 todo réptil que se arrasta sobre a terra será
Lv 13.18 Se 21 a carne em cuja pele houver alguma úlcera
Lv 13.45 77 as vestes do leproso, em quem está a praga,
Lv 13.47 Quando 27 em alguma veste houver praga de lepra,
Lv 14.5 Mandará 27 o sacerdote que se degole uma ave num
Lv 14.15 21 o sacerdote tomará cio logue de azeite e o
Lv 14.19 27 o sacerdote fará a oferta pela expiação do
Lv 14.26 21 o sacerdote derramará do azeite na palma da
Lv 14.45 pedras e a sua madeira, como 27 todo o barro da
Lv 14.47 77 o que se deitar a dormir em tal casa lavará as
Lv 15.8 Quando 27 o que tem o fluxo cuspir sobre um
Lv 15.9 f . toda sela em que cavalgar o que tem o fluxo
Lv 15.11 27 todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo,
Lv 15.16 27 o homem, quando sair dele a semente da cópula,
Lv 15.17 27 toda veste e toda pele em que houver semente
Lv 15.18 E 21 a mulher com quem homem se deitar com
Lv 15.23 Se 27 alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre
16
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Nm 18.20 Disse 27 o Senhor a Arão: Na sua terra possessão
Nm 18.26 77 falarás aos levitas e dir-lhes-ás: Quando
Nm 18.28 Assim 27 oferecereis ao Senhor uma oferta alçada
Nm 19.8 27 o que a queimou lavará as suas vestes com
Nm 19.15 27 todo o vaso aberto, sobre que não houver pano
Nm 19.18 almas que ali estiverem, como 27 sobre aquefe
Nm 19.22 tudo o que o imundo tocar 27 será imundo; e a
Nm 22.19 agora, pois, rogo-vos que 27 aqui fiqueis esta
Nm 24.12 a Balaque: Não falei eu 27 aos teus
Nm 24.18 será uma possessão, e Seir 27 será uma possessão
Nm 24.24 Quitim afligirão a Assur; 27 afligirão a Héber;
Nm 24.24 27 afligirão a Héber; e 27 ele será para perdição.
Nm 24.25 e voltou ao seu lugar, e 27 Balaque se foi
Nm 27.11 Se 27 seu pai não tiver irmãos, então, a sua
Nm 28.15 27 um bode, para expiação do pecado, ao Senhor,
Nm 30.3 27 quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com
Nm 30.8 a que estava obrigada, como 27 a declaração dos
Nm 31.8 a Reba, cinco reis dos midianitas; 27 a Balaão,
Nm 31.9 e as suas crianças; 27 levaram todos os
Nm 31.20 77 purificareis toda veste, e toda obra de peles,
Nm 31.24 27 lavareis as vossas vestes ao sétimo dia, para
Nm 32.15 vos virardes de segui-lo, 27 ele os deixará de
Nm 33.52 todas as suas figuras; 27 destruireis todas
Nm 34.12 Descerá 27 este termo ao longo do Jordão, e as
Nm 34.14 de seus pais, já receberam; 77 a meia tribo
Nm 35.2 aos levitas, em que habitem; e 77 aos levitas
Nm 35.20 Se 27 a empurrar com ódio, ou com intento lançar
Nm 35.32 27 não tomareis expiação por aquele que se
Nm 36.4 Vindo 27 o Ano do Jubileu dos filhos de Israel, a
Dt 1.28 e fortificadas até aos céus; e 77 vimos ali
Dt 1.31 como 27 no deserto, onde viste que o Senhor, teu
D t 1.37 27 o Senhor se indignou contra mim por causa de
Dt 1.37 por causa de vós, dizendo: 27 tu lá não entrarás.
Dt 2.6 comida para comerdes; e 77 água para beber
Dt 2.11 27 estes foram contados por gigantes, como os
Dt 2.12 Dantes os horeus 27 habitaram em Seir; porém os
Dt 2.15 Assim 27 foi contra eles a mão do Senhor, para os
Dt 2.20 (Também esta foi contada por terra de gigantes;
Dt 2.23 27 os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram
Dt 3.3 E 27 o Senhor, nosso Deus, nos deu na nossa mão a
Dt 3.13 E o resto de Gileade, como 27 todo o Basã, o
Dt 3.17 como 27 a campina e o Jordão com o termo: desde
Dt 3.20 a vós, para que eles herdem 27 a terra que o
Dt 3.21 27 dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: Os
Dt 3.23 27 eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo:
Dt 4.14 27 o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos
Dt 4.21 27 o Senhor se indignou contra mim, por causa das
Dt 4.47 terra em possessão, como 27 a terra de Ogue,
Dt 6.8 27 as atarás por sinal na tua mão, e te serão por
Dt 6.17 do Senhor, vosso Deus, como 27 os seus
Dt 7.24 77 os seus reis te entregará na mão, para que
Dt 9.20 27 o Senhor se irou muito contra Arão para o
Dt 9.20 Arão para o destruir; mas 27 orei por Arão ao
Dt 9.22 27 em Taberá, e em Massá, e em Quibrote-Hataavá
Dt 9.23 Quando 27 o Senhor vos enviou desde
Dt 11.6 e com as suas tendas, como 27 tudo o que
Dt 11.23 27 o Senhor de diante de vós lançará fora todas
Dt 12.30 nações os seus deuses, do mesmo modo 27 farei eu.
Dt 13.17 27 nada se pegará à tua mão do anátema, para que
Dt 14.19 27 todo réptil que voa vos será imundo; não se co
merá.
Dt 15.17 teu servo será para sempre; e 27 assim farás à
Dt 16.4 em todos os teus termos; 27 da carne que
Dt 17.18 Será 27 que, quando se assentar sobre o trono do
Dt 18.7 do Senhor, seu Deus, como 27 todos os seus
Dt 19.5 Como 27 aquele que entrar com o seu próximo no
Dt 21.22 Quando 27 em alguém houver pecado, digno do juízo
Dt 22.3 Assim 27 farás com o seu jumento e assim farás
Dt 22.3 as suas vestes; assim farás 27 com toda coisa
Dt 23.12 27 terás um lugar fora do arraial; e ali sairás fora.
Dt 26.13 de minha casa e dei 27 ao levita, e ao
Dt 27.7 27 sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás
Dt 28.46 sinal e por maravilha, como 27 entre a tua
D t 28.61 27 o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e
Js 1.15 irmãos, como a vós, e eles 27 possuam a terra
Js 2.12 vos fiz beneficência, que vós 27 fareis

Lv 15.24 ele, imundo será por sete dias; 77 toda cama
Lv 15.25 27 a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue,
Lv 15.33 como 27 da mulher enferma na sua separação, e
Lv 16.7 27 tomará ambos os bodes e os porá perante o
Lv 16.12 Tomará 27 o incensário cheio de brasas de fogo do
Lv 16.25 27 queimará a gordura da oferta pela expiação do
Lv 16.33 expiará o santo santuário; 77 expiará a tenda
Lv 17.13 TTqualcmer homem dos filhos de Israel ou dos
Lv 19.9 Quando T. segardes a sega da vossa terra, o canto
Lv 20.2 27 dirás aos filhos de Israel: Qualquer que, dos
Lv 20.10 27 o homem que adulterar com a mulher de outro,
Lv 20.13 Quando 27 um homem se deitar com outro homem
como
Lv 20.15 Quando 27 um homem se deitar com um animal,
Lv 20.16 27 a mulher que se chegar a algum animal, para
Lv 20.19 27 a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu
Lv 20.20 Quando 27 um homem se deitar com a sua tia,
Lv 22.4 até que seja limpo; como 27 o que tocar
Lv 22.10 27 nenhum estranho comerá das coisas santas; nem
Lv 22.25 27 da mão do estrangeiro nenhum manjar
Lv 22.28 27 boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não
Lv 23.18 27 com o pão oferecereis sete cordeiros sem
Lv 23.19 27 oferecereis um bode para expiação do pecado e
Lv 23.30 27 toda alma que, naquele mesmo dia, fizer alguma
Lv 24.5 27 tomarás da flor de farinha e dela cozerás doze
Lv 24.19 Quando 27 alguém desfigurar o seu próximo, como
Lv 25.8 27 contarás sete semanas de anos, sete vezes sete
Lv 25.23 27 a terra não se venderá em perpetuidade, porque
Lv 25.39 Quando 27 teu irmão empobrecer, estando ele
Lv 25.45 27 os comprareis dos filhos dos forasteiros que
Lv 26.6 27 darei paz na terra; e dormireis seguros, e não
Lv 26.16 então, eu 21 vos farei isto: porei sobre vós
Lv 26.24 eu 27 convosco andarei contrariamente e eu, mesmo
Lv 26.28 27 eu convosco andarei contrariamente em furor; e
Lv 26.40 transgrediram contra mim; como 27 confessarão
Lv 26.41 eu 27 andei com eles contrariamente e os fiz
Lv 26.42 27 eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e
Lv 26.42 meu concerto com Isaque, e 27 do meu concerto
Lv 26.44 E, demais disto 27, estando eles na terra dos
Lv 27.16 Se 27 alguém santificar ao Senhor uma parte do
Lv 27.30 27 todas as dízimas do campo, da semente do
Nm 3.26 ju n to ao altar, em redor; como 27 as suas cordas
Nm 4.7 27 sobre a mesa da proposição estenderão um pano
Nm 4.7 e as taças, e as escudelas; 27 o pão
Nm 4.12 27 tomarão todos os utensílios do ministério, com
Nm 4.22 Toma 27 a soma dos filhos de Gérson, segundo a
Nm 4.32 como 27 as colunas do pátio em redor, e as suas
Nm 5.17 santa num vaso de barro; 27 tomará o sacerdote
Nm 5.26 27 o sacerdote tomará um punhado da oferta de
Nm 6.15 asmos untados com azeite, como 27 a sua oferta de
Nm 6.17 27 sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico
Nm 7.1 e todos os seus utensílios, e 27 o altar e
Nm 9.14 peregrinar entre vós e 27 celebrar a Páscoa
Nm 10.9 o inimigo, que vos aperta, 27 tocareis as
Nm 10.10 princípios dos vossos meses, 27 tocareis as
Nm 10.32 o bem que o Senhor nos fizer, 27 nós te faremos
bem.
Nm 12.2 somente por Moisés? Não falou 27 por nós? E o
Nm 13.20 27 qual é a terra, se grossa ou magra; se nela há
Nm 13.23 dois homens sobre uma verga, como 27 romãs e fi
gos.
Nm 13.28 fortes e mui grandes; e 27 ali vimos os
Nm 13.33 27 vimos ali gigantes, filhos de Anaque,
Nm 13.33 olhos como gafanhotos e assim 27 éramos aos seus
olhos.
Nm 14.19 da tua benignidade e como 27 perdoaste a este
Nm 14.29 cairá o vosso cadáver, como 27 todos os que de
Nm 15.14 Quando 27 peregrinar convosco algum estrangeiro
Nm 16.10 de Levi, contigo; ainda 27 procurais o sacerdócio?
Nm 16.13 neste deserto, senão que 27 totalmente te
Nm 16.17 e cinquenta incensários; 27 tu e Arão, cada
Nm 16.32 com as suas casas, como 27 a todos os homens
Nm 16.34 diziam: Para que, porventura, 27 nos não
Nm 18.2 E 27 farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo
Nm 18.11 27 isto será teu: a oferta alcada dos seus dons
Nm 18.15 dos homens resgatarás; 77 os
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Js 2.13 meu pai e a minha mãe, como 27 a meus irmãos e a
Js 2.20 27, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos
Js 3.3 levitas a levam, parti vós 27 do vosso lugar
Js 3.5 Disse Josué 27 aopovo: Santificai-vos, porque
Js 4.9 Levantou Josué 27 doze pedras no meio do Jordão,
Js 6.23 e a tudo quanto tinha; tiraram 27 a todas as
Js 7.11 e até tomaram do anátema, e 77 furtaram, e
Js 7.11 anátema, e 77 furtaram, e 77 mentiram, e até
Js 8.11 Subiu, 77, toda a gente de guerra que estava com
Js 8.12 Tomou, 77, alguns cinco mil homens, e pô-los
Js 8.22 27 aqueles da cidade lhes saíram ao encontro e,
Js 8.32 27 escreveu ali em pedras uma cópia da lei de
Js 9.4 usaram 27 de astúcia, e foram, e se fingiram
Js 10.30 E 27 o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a
Js 10.41 até Gaza, como 27 toda a terra de
Js 11.17 às raízes do monte de Hermom; 27 tomou todos os
Js 12.4 Como 27 o termo de Ogue, rei de Basã, que era do
Js 13.4 desde o sul, 27 toda a terra dos cananeus e
Js 13.5 como 27 a terra dos gebalitas e todo o Líbano,
Js 13.21 a quem Moisés feriu, como 27 aos príncipes
Js 13.22 27 os filhos de Israel mataram a fio de espada a
Js 13.29 Deu 27 Moisés herança à meia tribo de Manassés,
Js 15.19 me deste terra seca; dá-me 27 fontes de águas.
Js 17.1 27 caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto
Js 17.2 27 os mais filhos de Manassés tiveram a sua
Js 17.16 montanhas nos não bastariam; 27 carros ferrados
Js 19.11 até Dabesete, e chegava 27 até ao ribeiro
Js 22.7 o ocidente; e, enviando-os Josué 27 a suas
Js 24.3 por toda a terra de Canaã; 27 multipliquei a
Js 24.9 Levantou-se 27 Balaque, filho de Zipor, rei dos
Js 24.18 ao amorreu, morador da terra; 27 nós serviremos
Js 24.27 que o Senhor nos tem dito; e 27 será testemunho
Js 24.32 27 enterraram em Siquém os ossos de José, que os
Js 24.33 Faleceu 27 Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram
Jz 1.3 pelejemos contra os cananeus, e 27 eu contigo
Jz 1.15 deste uma terra seca; dá-me 27 fontes de águas.
Jz 1.16 27 os filhos do queneu, sogro de Moisés, subiram
Jz 1.22 E subiu 27 a casa de José a Betei, e foi o Senhor
Jz 1.35 27 os amorreus quiseram habitar nas montanhas de
Jz 2.3 Pelo que 27 eu disse: Não os expelirei de diante
Jz 2.10 E foi 27 congregada toda aquelageração a seus
Jz 3.31 com uma aguilhada de bois; e 27 ele libertou a Israel.
Jz 5.15 27 os principais de Issacar foram com Débora; e,
Jz 5.15 e, como Issacar, assim 27 Baraque foi
Jz 5.18 a sua vida à morte, como 27 Naftali, nas
Jz 6.3 e os amalequitas; e 27 os do Oriente
Jz 6.35 a tribo de Manassés, que 27 se convocou após
Jz 6.35 27 se convocou após ele; 27 enviou
Jz 7.5 o cão, esse porás à parte; como 27 a todo aquele
Jz 7.18 estiverem a buzina, então, 27 vós tocareis a
Jz 7.24 27 Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas
Jz 8.9 Pelo que 27 falou aos homens de Penuel, dizendo:
Jz 8.31 estava em Siquém, lhe deu 27 um filho; e
Jz 9.2 sobre vós domine? Lembrai-vos 27 de que sou
Jz 9.19 com Abimeleque, e 27 ele se alegre convosco.
Jz 9.26 Veio 27 Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e
Jz 9.49 Assim, pois, 27 todo o povo, cada um cortou o seu
Jz 9.57 Como 27 todo o mal dos homens de Siquém fez
Jz 10.9 o Jordão, para pelejar 27 contra Judá, e
Jz 10.17 em campo em Gileade; e 27 os de Israel se
Jz 11.2 27 a mulher de Gileade lhe deu filhos, e, sendo
Jz 11.17 lhe deu ouvidos. Enviou Israel 27 ao rei dos
Jz 11.17 ao rei dos moabitas, o qual 27 não quis; e,
Jz 16.27 de homens e mulheres; e 27 ali estavam todos
Jz 17.2 causa deitavas maldições e 27 as disseste em
Jz 18.7 a alguém naquela terra; 27 estavam
Jz 18.14 a seus irmãos: Sabeis vós 27 que naquelas
Jz 19.1 Aconteceu 27, naqueles dias em que não havia rei
Jz 19.10 par de jumentos albardados, como 27 a sua concubina.
Jz 19.19 para os nossos jumentos, e 27 pão e vinho há
Jz 20.1 desde Dã até Berseba, como 27 a terra de
Jz 20.25 27 os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao
Jz 20.48 tudo quanto ali se achava, e 27 a todas as
Jz 21.24 27 os filhos de Israel partiram, então, dali,
Rt 1.5 E morreram 27 ambos, Malom e Quiliom, ficando
Rt 1.15 e aos seus deuses; volta tu 27 após a tua cunhada.
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Rt 2.18 sogra o que tinha apanhado; 27 tirou e deu-lhe o
Rt 2.21 E disse Rute, a moabita: 27 ainda me disse: Com
Rt 4.5 a terra da mão de Noemi, 27 a tomarás da
Rt 4.10 e de que 27 tomo por mulher a Rute, a moabita,
ISm 1.28 Pelo que 27 ao Senhor eu o entreguei, por todos
ISm 2.7 O Senhor empobrece e enriquece; abaixa e 27 exalta.
lSm 2.15 27, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do
ISm 2.26 assim para com o Senhor como 27 para com os ho
mens.
ISm 3.3 e estando 27 Samuel já deitado, antes que a
ISm 4.17 diante dos filisteus, e houve 27 grande destroço
ISm 4.17 entre o povo; e, além disso, 27 teus dois
ISm 6.11 Senhor sobre o carro, como 27 o cofre com os
ISm 6.15 a arca do Senhor, como 27 o cofre que estava
ISm 6.18 como 27 os ratos de ouro, segundo o número de
ISm 8.8 e a outros deuses serviu, assim 27 te fez a ti.
ISm 8.16 27 os vossos-criados, e as vossas criadas, e os
ISm 8.20 E nós 27 seremos como todas as outras nações; e o
ISm 9.4 porém tampouco estavam ali; 27 passou à
ISm 10.11 sucedeu ao filho de Quis? Está 27 Saul entre os pro
fetas?
ISm 10.12 se tornou em provérbio: Está 27 Saul entre os pro
fetas?
ISm 10.26 E foi 27 Saulpara sua casa, a Gibeá; e foram com
ISm 12.16 Ponde-vos 27, agora, aqui e vede esta grande
ISm 13.4 a guarnição dos filisteus, e 27 Israel se fez
ISm 14.15 no càmpo e em todo o povo; 27 a mesma guarnição
ISm 14.21 27 com os filisteus havia hebreus, como dantes,
ISm 14.21 eles ao arraial em redor; e 27 estes se
ISm 14.22 que os filisteus fugiam, eles 27 os perseguiram
ISm 15.23 a palavra do Senhor, ele 27 te rejeitou a
ISm 15.29 E 27 aquele que é a Força de Israel não mente nem
ISm 17.41 O filisteu 27 veio e se vinha chegando a Davi; e
ISm 18.4 si e a deu a Davi, como 27 as suas vestes,
ISm 19.20 sobre os mensageiros de Saul, e 27 eles profetiza
ram.
ISm 19.21 enviou outros mensageiros, e 27 estes
ISm 19.21 terceiros mensageiros, os quais 27 profetizaram.
ISm 19.22 Então, foi 27 ele mesmo a Ramá e chegou ao poço
ISm 19.24 E ele 27 despiu as suas vestes, e ele 27
ISm 19.24 noite; pelo que se diz: Está 27 Saul entre os profetas?
ISm 20.13 a meu pai fazer-te mal, 27 to farei saber e
ISm 20.27 Sucedeu 27 ao outro dia, o segundo da lua nova,
ISm 21.5 quando eu saí, o corpo dos jovens 27 era santo; e
ISm 22.7 filhos de Benjamim, dar-vos-á 27 o filho de
ISm 22.9 Doegue, o edomita, que 27 estava com os
ISm 22.10 deu mantimento, e lhe deu 27 a espada de
ISm 22.17 sacerdotes do Senhor, porque 27 a sua mão é com
ISm 22.19 27 a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio
ISm 22.23 quem procurar a minha morte 27 procurará a tua,
ISm 23.17 serei contigo o segundo; o que 27 Saul, meu
ISm 24.8 Depois, 27 Davi se levantou, e saiu da caverna, e
ISm 25.13 cingiu a sua espada, e cingiu 27 Davi a sua; e
ISm 25.43 27 tomou Davi a Ainoã dejezreel, e 27 ambas
ISm 25.43 Davi a Ainoã dejezreel, e 27 ambas foram suas mu
lheres.
ISm 26.25 pois grandes coisas farás e 27 prevalecerás.
ISm 28.19 E o Senhor entregará 27 a Israel contigo na mão
ISm 28.22 Agora, pois, ouve 27 tu as palavras da tua serva,
ISm 30.5 27 as duas mulheres de Davi foram levadas
ISm 30.12 Deram-lhe 27 um pedaço de massa de figos secos e
ISm 30.18 tomaram os amalequitas; 27 as suas duas
ISm 30.19 até os filhos e as filhas; e 27 desde o despojo
ISm 30.20 27 tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e
ISm 30.24 que desceram à peleja, tal 27 será a parte dos
ISm 31.5 armas que Saul já era morto, 27 ele se lançou
ISm 31.6 e o seu pajem de armas, e 27 todos os seus
2Sm 1.4 caíram e morreram, assim como 27 Saul e
2Sm 1.11 vestes e as rasgou, como 27 todos os homens
2Sm 1.23 e queridos na sua vida, 27 na sua morte se
2Sm 2.2 E subiu Davi para lá, e 27 as suas duas mulheres,
2Sm 2.3 Fez 27 Davi subir os homensqueestavam com ele,
2Sm 2.6 beneficência e fidelidade; e 77 eu vos farei
2Sm 2.7 Saul, vosso senhor, é morto, mas 27 os da casa
2Sm 2.13 Saíram 27 Joabe, filho de Zeruia, e os servos de
2Sm 2.30 27 Joabe se tornou de seguir a Abner e ajuntou
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lRs 3.13 E 77 até o que não pediste te dei, assim riquezas
lRs 3.14 como andou Davi, teu pai, 77 prolongarei os
1Rs 3.18 dia depois do meu parto, 77 esta mulher teve
lRs 4.10 Ben-Hesede, em Arubote; 77 este tinha a Socó e a
lR s 4.13 as quais estão em Gileade; 77 tinha o termo
lR s 4.15 Aimaás, em Naftali; 77 este tomou a Basemate,
lRs 4.26 Tinha 71 Salomão quarenta mil estrebarias de
lRs 4.33 77 falou das árvores, desde o cedro que está no
lRs 4.33 hissopo que nasce na parede; 77 falou dos
lRs 5.9 e tu os tomarás; tu 77 farás a minha
lR s 5.15 Tinha 77 Salomão setenta mil que levavam as
lR s 6.10 77 edificou as câmaras a toda a casa, de cinco
lRs 6.15 77 cobriu as paredes da casa por dentro com
lRs 6.20 e o cobriu de ouro puro e 77 cobriu de cedro
lRs 6.22 ouro, até acabar toda a casa; 77 todo o altar que
lRs 6.25 Assim era 77 de dez côvados o outro querubim;
lRs 6.30 77 cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e
lRs 6.32 77 as duas portas eram da madeira de oliveira; e
lRs 6.32 os quais cobriu de ouro; 77 estendeu ouro
lRs 6.34 dobradiças, assim como eram 77 dobradiças as
lRs 6.36 77 edificou o pátio interior de três ordens de
lRs 7.2 77 edificou a casa do bosque do Líbano, de cem
lRs 7.5 77 todas as portas e ombreiras eram quadradas de
lRs 7.7 77 fez o pórtico para o trono onde julgava, para
lRs 7.8 de obra semelhante a este; 77 para a filha de
lRs 7.10 77 estava fundado sobre pedras finas, pedras
lRs 7.12 de vigas de cedro; assim era 77 o pátio interior
lRs 7.16 77 fez dois capitéis de fundição de cobre para
lRs 7.18 a cabeça das romãs; assim 27 fez com o outro capitel.
lRs 7.20 as duas colunas estavam 77 defronte, em cima
lRs 7.20 em fileiras ao redor, estavam 77 sobre o outro capitel.
lRs 7.27 Fez 77 as dez bases de cobre; o comprimento de
lRs 7.31 da base, de côvado e meio; e 77 sobre a sua
lRs 7.35 de meio côvado ao redor; 77 sobre o alto de
lRs 7.38 77 fez dez pias de cobre; em cada pia, cabiam
lRs 7.44 como 77 um mar e os doze bois debaixo daquele mar,
lRs 7.48 77 fez Salomão todos os utensílios que convinham
lRs 7.49 e as lâmpadas e os espevitadores, 77 de ouro,
lRs 7.50 como 7 7 as taças; e os apagadores; e as bacias; e
lRs 7.50 e as das portas da casa do templo, 77 de ouro.
IRs 8.17 77 Davi, meu pai, propusera em seu coração o
lRs 8.26 Agora, 77, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua
IRs 8.30 quando orarem neste lugar; 77 ouve tu, no
IRs 8.30 lugar da tua habitação nos céus; ouve 77 e perdoa.
IRs 8.41 E 27 ouve ao estrangeiro que não for do teu povo
IRs 9.15 e o muro de Jerusalem, como 77 a Hazor, e a
IRs 9.26 27 o rei Salomão fez naus em Eziom-Geber, que
IRs 10.11 77 as naus de Hirão, que de Ofir levavam ouro,
IRs 10.12 epara a casa do rei, como 77 harpas e alaúdes
IRs 10.16 77 o rei Salomão fez duzentos paveses de ouro
IRs 10.17 fez 77 trezentos escudos de ouro batido; três
IRs 10.20 77 doze leões estavam ali sobre os seis degraus
IRs 10.21 27 todos os vasos de beber do rei Salomão eram de
IRs 10.26 27 ajuntou Salomão carros e cavaleiros; de sorte
IRs 11.23 27 Deus lhe levantou outro adversário, a Rezom,
IRs 11.24 contra quem 27 ajuntou homens e foi capitão de um
IRs 11.26 mulher viúva, por nome Zerua), 27 levantou a
IRs 12.31 27 fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais
IRs 12.32 aos bezerros que fizera; 27 em Betei
IRs 13.18 E ele lhe disse: 27 eu sou profeta como tu, e um
IRs 13.25 lançado no caminho, como 27 o leão que estava
IRs 13.32 altar que está em Betei, como 27 contra todas as
IRs 14.14 de Jeroboão no mesmo dia; mas que será 27 agora!
IRs 14.15 27 o Senhor ferirá a Israel, como se move a cana
IRs 14.23 Porque 27 eles edificaram altos, e estátuas, e
IRs 14.24 Havia 27 rapazes escandalosos na terra; fizeram
IRs 14.26 rei, e ainda tomou tudo, e 27 tomou todos os
IRs 15.7 das Crônicas dos Reis de Judá? 27 houve guerra
IRs 15.13 um horrível ídolo a Aserá; 27 Asa desfez o
IRs 16.7 Assim, veio 77 a palavra do Senhor, pelo
IRs 16.26 filho de Nebate, como 77 nos seus pecados
IRs 16.33 77 Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez
IRs 17.6 e carne pela manhã, como 77 pão e carne à
IRs 17.11 e lhe disse: Traze-me, agora, 77 um bocado de
IRs 17.20 e disse: Ó Senhor, meu Deus, 77 até a esta
IRs 18.6 por um caminho, e Obadias 27 foi à parte por

2Sm 3.5 e o sexto, Itreão, de Eglá, 27 mulher de Davi;
2Sm 3.14 77 enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de
2Sm 3.19 E falou 77 Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim;
2Sm 3.19 ouvidos de Benjamim; e foi 77 Abner dizer aos
2Sm 4.2 dos filhos de Benjamim, porque 27 Beerote se
2Sm 5.2 E 77 dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras
2Sm 5.2 e entravas com Israel; e 77 o Senhor te
2Sm 7.11 de todos os teus inimigos; 77 o Senhor te faz
2Sm 7.19 Senhor Jeová, senão que 77 falaste da casa
2Sm 8.2 77 feriu os moabitas, e os mediu com cordel,
2Sm 8.3 Feriu 77 Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de
2Sm 8.11 os quais 77 o rei Davi consagrou ao Senhor,
2Sm 8.13 77 Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os
2Sm 8.18 77 Benaia filho de Joiada, estava com os
2Sm 10.14 de Amom que os siros fugiam, 77 eles fugiram de
2Sm 10.18 mil homens de cavalo; 77ao mesmo Sobaque,
2Sm 11.17 dos servos de Davi; e morreu 77 Urias, o heteu.
2Sm 11.21 cliegastes ao muro? Então, dirás: 77 morreu teu
2Sm 11.24 alguns dos servos do rei; e 77 morreu o teu
2Sm 12.8 teu senhor em teu seio e 77 te dei a casa de
2Sm 12.13 o Senhor. E disse Natã a Davi: 77 o Senhor
2Sm 12.14 do Senhor blasfemem, 77 o filho que te
2Sm 12.27 disse: Pelejei contra Rabá e T. tomei a cidade
2Sm 13.36 a sua voz, e choraram; e 71 o rei e todos
2Sm 14.7 matou, e para que destruamos 71 ao herdeiro.
2Sm 14.27 27 nasceram a Absalão três filhos e uma filha,
2Sm 15.2 27 Absalão se levantou pela manhã e parava a uma
2Sm 15.5 Sucedia 27 que, quando alguém se chegava a ele
2Sm 15.12 27 Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do
2Sm 15.18 servos iam a seu lado, como 27 toaos os quereteus
2Sm 15.19 o geteu: Por que irias tu 27 conosco? Volta,
2Sm 15.19 com o rei, porque estranho és, e 71 te tornarás
2Sm 15.21 para \ida, aí certamente estará 27 o teu servidor.
2Sm 15.23 vozes, passando todo o povo; 27 o rei passou o
2Sm 15.24 Eis que 27 Zadoque ali estava, e com ele todos os
2Sm 15.27 em paz para a cidade, e convosco 71 vossos dois
2Sm 15.31 saber a Davi, dizendo: 27 Aitofel está
2Sm 15.36 Eis que estão 71 ali com eles seus dois filhos,
2Sm 16.13 Da\i e os seus homens; e 27 Simei ia ao
2Sm 17.5 porém, Absalão: Chamai agora 27 a Husai, o
2Sm 17.5 a Husai, o arquita, e ouçamos 27 o que ele dirá.
2Sm 17.8 campo, roubada dos cachorros; 71 teu pai é
2Sm 17.28 e grão torrado, e favas, e lentilhas, 27 torradas,
2Sm 18.2 geteu; e disse o rei ao povo: Eu 27 juntamente
2Sm 18.22 Seja o que for, deixa-me 27 correr após o
2Sm 18.26 correndo só. Então, disse o rei: 27 este traz novas.
2Sm 19.17 varões de Benjamim, como 77 Ziba, servo da
2Sm 19.24 27 Mefibosete, filho de Saul, desceu a
2Sm 19.30 Mefibosete ao rei: Tome ele 27 tudo, pois já veio
2Sm 19.31 71 Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e
2Sm 19.39 passado o Joraão, e, passando 27 o rei, beijou o
2Sm 19.40 de Judá conduziu o rei, como 27 a metade do povo
2Sm 20.14 os beritas; e ajuntaram-se todos e 71 o seguiram.
2Sm 20.26 e 27 Ira, o jairita, era o oficial-mor de Davi.
2Sm 21.8 a Armoni e a Mefibosete, como 27 os cinco
2Sm 21.13 seu filho; e ajuntaram 77 os ossos dos enforcados.
2Sm 21.20 Houve ainda 27 outra peleja em Gate, onde estava
2Sm 21.20 vinte e quatro por todos, e 27 este nascera
2Sm 22.36 27 me deste o escudo da tua salvação e, pela tua
2Sm 22.44 77 me livraste das contendas do meu povo;
2Sm 23.13 77 três dos trinta cabeças desceram e vieram no
2Sm 23.18 77 Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era
2Sm 23.20 77 Benaia, filho de Joiada, filho de um homem
2Sm 23,21 77 este feriu um homem egípcio, homem de
2Sm 24.6 e à terra baixa de Cades; 77 vieram até Dã-Jaã
lRs 1.6 que fizeste assim? E era ele 77 mui formoso de
lRs 1.14 aí falando com o rei, eu 77 entrarei, depois
lRs 1.41 que tinham acabado de comer; 77 Joabe ouviu o
lRs 1.46 E 77 Salomão está assentado no trono do reino.
lRs 1.47 E 77 os servos do rei vieram abençoar nosso
lRs 1.48 E 77 disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de
lRs 2.5 E 77 tu sabes o que me fez Joabe, filho de
lRs 2.8 E eis que 77 contigo está Simei, filho de Gera,
lRs 2.22 a sunamita, para Adonias? Pede 77 para ele o
lRs 2.22 meu irmão maior), para ele, digo, e 77 para
lRs 3.6 teu servo Davi, meu pai, como 77 ele andou
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lRs 18.19 Israel no monte Carmelo, como 27 os quatrocentos
lR s 19.11 que passava o Senhor, como 27 um grande e

2Rs 23.27 de Jerusalém que elegi, como 77 a casa de que
2Rs 23.34 77 Faraó-Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho
2Rs 24.4 como 77 por causa do sangue inocente que
2Rs 24.11 77 veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a
2Rs 24.14 a toda a Jerusalém, como 77 todos os
2Rs 24.15 para a Babilônia, como 27 a mãe do rei, e
2Rs 25.9 e a casa do rei, como 77 todas as casas de
2Rs 25.13 na Casa do Senhor, como 27 as bases e o mar
2Rs 25.14 77 tomaram as caldeiras, e as pás, e os
2Rs 25.15 27 o capitão da guarda tomou os braseiros e as
2Rs 25.18 77 o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro
2Rs 25.19 e se acharam na cidade, como 27 ao escrivão-mor
2Rs 25.25 feriram Gedalias, e ele morreu, como 27'os
2Rs 25.26 o menor até ao maior, como 27 os capitães dos
lC r 2.26 Teve 27 Jerameel ainda outra mulher, cujo nome
lC r 4.21 Lada, pai de Maressa, e Selá foi 27 das famílias
lC r 4.22 como 77 Joquim, e os homens de Cozeba, e de Joás,
lC r 4.42 27 deles, dos filhos de Simeão, quinhentos homens
lC r 5.9 77 habitaram da banda do oriente, até à entrada
lC r 5.16 da sua jurisdição, como 77 em todos os
lC r 6.67 nas montanhas de Efraim, como 27 Gezer e os seus
arrabaldes,
lC r 7.24 Bete-Horom, a baixa e a alta, como 27 a Uzém-Seerá.
lC r 8.32 E Miclote gerou a Simeia, e 27 estes, defronte de
lC r 9.13 como 27 seus irmãos, cabeças nas casas de seus
lC r 9.29 os objetos sagrados, como 27 da flor de
lC r 9.33 Destes foram 27 os cantores, cabeças dos pais
lC r 9.38 E Miclote gerou a Simeia, e 27 estes defronte de
lC r 10.5 que Saul estava morto, 27 ele se lançou
lC r 10.13 a qual não havia guardado; e 27 porque buscou a
lC r 11.2 E TTjá dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o
lC r 11.2 sair e entrar a Israel; 27 o Senhor, teu
lC r 11.3 27 vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a
lC r 11.20 E 27 Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de três, o
lC r 11.22 27 Benaia, filho de Joiada, filho de um valente
lC r 11.22 dois fortes leões de Moabe; e 27 desceu e
lC r 11.23 27 feriu ele a um homem egípcio, homem de grande
lC r 12.16 27 vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá
lC r 12.19 27 de Manassés alguns passaram a Davi, quando
lC r 12.33 de guerra, cinquenta mil, 27 destros, para
lC r 12.38 rei sobre todo o Israel; e 27 todo o resto de
lC r 12.40 E 27 seus vizinhos de mais perto, até Issacar, e
lC r 15.1 Fez 27 Davi casa para si na Cidade de Davi; e
lC r 15.27 roupão de linho fino, como 27 todos os levitas
lC r 15.27 levavam a arca e dos cantores; 27 Davi levava
lC r 16.6 27 Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam
lC r 16.17 o qual 27 a Jacó ratificou por estatuto, e a
lC r 17.10 todos os teus inimigos; 77 te fiz saber que
lC r 18.2 27 feriu os moabitas, e os moabitas ficaram
lC r 18.3 27 Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a
lC r 18.8 27 de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer,
lC r 18.11 os quais Davi 27 consagrou ao Senhor, juntamente
lC r 18.12 27 Abisai, filho de Zeruia, feriu a dezoito mil
lC r 19.7 se acamparam diante de Medeba; 27 os filhos de
lC r 19.15 de Amom que os siros fugiram, 27 eles fugiram de
lC r 20.3 27 o povo que estava nela levou e os fez serrar
lC r 20.6 cada mão, e seis em cada pé, e 27 era da raça de Rafa.
lC r 21.7 E esse negócio 27 pareceu mal aos olhos de Deus,
lC r 22.3 e para as junturas, como 27 cobre em
lC r 22.14 porque em abundância é; 27 madeira e
lC r 22.15 77 tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e
lC r 23.2 príncipes de Israel, como 27 os sacerdotes e levitas.
lC r 23.26 E 27, quanto aos levitas^que nunca mais levassem
lC r 24.3 E Davi os repartiu, como 27 a Zadoque, dos filhos
lC r 26.6 27 a seu filho Semaías nasceram filhos, que
lC r 26.28 como 27 tudo quanto tinha consagrado Samuel, o
lC r 27.4 turma, cujo chefe era Miclote; 27 em sua turma
lC r 27.5 Joiada, oficial-mor e chefe; 27 em sua turma
lC r 27.7 depois dele, Zebadias, seu filho; 27 em sua
lC r 27.8 o maioral Samute, o izraíta; 27 em sua turma
lC r 27.9 Ira, filho de Iques, o tecoíta; 77 em sua turma
lC r 27.10 pelonita, dos filhos de Efraim; 27 em sua turma
lC r 27.11 o husatita, dos zeraítas; 27 em sua turma
lC r 27.12 o anatotita, dos benjamitas; 27 em sua turma
lC r 27.13 o netofatita, dos zeraítas; 27 em sua turma
lC r 27.14 dos filhos de Efraim; 27 em sua turma

lRs 19.11 e, depois do vento, um terremoto; T. o Senhor
lRs 19.12 do terremoto, um fogo; porém 27 o Senhor não
lRs 19.16 27 a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel e
lR s 19.16 ungirás rei de Israel e 27 Enseu, filho de
lR s 19.18 27 eu fiz ficar em Israel sete mil: todos os
lR s 20.27 27 dos filhos de Israel se fez revista, e,
lRs 21.21 de Acabe a todo homem, como 27 o encerrado e o
lRs 21.23 E 27 acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo:
lR s 22.47 27 desterrou da terra o resto dos rapazes
lRs 22.53 caminhos de seu pai, como 27 nos caminhos de
2Rs 2.3 cima da tua cabeça? E ele disse: 27 eu bem o sei; calai-vos.
2Rs 2.5 cima da tua cabeça? E ele disse: 27 eu bem o sei; calai-vos.
2Rs 2.13 27 levantou a capa de Elias, que lhe caíra; e
2Rs 3.18 pouco aos olhos do Senhor; 77 entregará ele os
2Rs 3.24 nas suas terras, ferindo ali 77 os moabitas.
2Rs 4.8 Sucedeu 27 um dia que, indo Eliseu a Suném, havia
2Rs 5.18 se encosta na minha mão, e eu 27 me tenha de
2Rs 6.32 assentado em sua casa, e 27 os anciãos
2Rs 7.4 aí; e, se ficarmos aqui, 27 morreremos;
2Rs 7.8 e entraram em outra tenda, e dali 27
2Rs 8.1 o Senhor chamou a fome, a qual 27 virá à terra
2Rs 8.18 dos reis de Israel, como 27 fizeram os da casa
2Rs 8.22 até ao dia de hoje; então, 27 se revoltou
2Rs 9.16 Jorão estava deitado ali; e 27 Acazias, rei de
2Rs 9.20 o fez saber, dizendo: 27 este chegou a
2Rs 9.26 de seus filhos, diz o Senhor, 27 não to pagaria
2Rs 9.27 seguiu após ele e disse: Feri 27 a este no carro
2Rs 10.2 filhos de vosso senhor, como 27 os carros, e os
2Rs 10.11 27 Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe,
2Rs 10.11 de Acabe, em Jezreel, como 27 todos os seus
2Rs 10.21 27 Jeú enviou por todo o Israel; e vieram todos
2Rs 10.27 27 quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a
2Rs 11.17 seria o povo do Senhor; como 27 entre o rei e o povo.
2Rs 11.18 de Baal, e a derribaram, como 27 os seus altares
2Rs 12.12 como 27 aos pedreiros e aos cabouqueiros, e
2Rs 12.15 27 não pediam contas aos homens em cujas mãos
2Rs 12.18 reis de Judá, consagraram, como 27 todo o
2Rs 13.6 Israel; porém andaram neles; e 27 o bosque ficou
2Rs 14.14 tesouros da casa do rei, como 27 os reféns; e
2Rs 14.25 27 este restabeleceu os termos de Israel, desde a
2Rs 15.16 os que nela havia, como 27 seus termos desde
2Rs 16.4 27 sacrificou e queimou incenso nos altos e nos
2Rs 16.4 altos e nos outeiros, como 27 debaixo de todo arvo
redo.
2Rs 16.15 o holocausto da manhã, como 27 a oferta de
2Rs 16.18 27 a cobertura do sábado, que edificaram na casa,
2Rs 17.15 fizera com seus pais, como 27 os testemunhos com
2Rs 17.15 vaidade e ficaram vãos, como 27 após as nações
2Rs 17.17 27 fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas
2Rs 17.33 Assim, ao Senhor temiam e 27 a seus deuses
2Rs 17.41 seus pais, assim fazem 27 seus filhos e os
2Rs 18.8 os filisteus até Gaza, como 27 os termos dela,
2Rs 21.5 27 edificou altares a todo o exército dos céus em
2Rs 21.7 27 pôs uma imagem de escultura, do bosque que
2Rs 21.11 que antes dele foram e até 77 a Judá fez pecar
2Rs 21.16 De mais disso, 27 Manassés derramou muitíssimo
2Rs 22.10 27 Safã, o escrivão, fez saber ao rei dizendo: O
2Rs 22.19 vestes, e choraste perante mim, 27 eu te ouvi,
2Rs 23.5 27 destituiu os sacerdotes que os reis de Judá
2Rs 23.5 ao redor de Jerusalém, como 27 os que incensavam
2Rs 23.6 27 tirou da Casa do Senhor o ídolo do bosque para
2Rs 23.7 27 derribou as casas dos prostitutos cultuais que
2Rs 23.10 27 profanou a Tofete, que está no vale dos filhos
2Rs 23.11 27 tirou os cavalos que os reis de Judá tinham
2Rs 23.12 27 o rei derribou os altares que estavam sobre o
2Rs 23.12 os reis de Judá; como 27 o rei derribou os
2Rs 23.13 O rei profanou 27 os altos que estavam defronte
2Rs 23.15 E 27 o altar que estava em Betei e o alto que fez
2Rs 23.15 juntamente com aquele altar, 27 o alto
2Rs 23.19 De mais disso, 27 Josias tirou todas as casas dos
2Rs 23.24 E 77 os adivinhos, e os feiticeiros, e os
2Rs 23.27 E disse o Senhor: 77 a Judá hei de tirar de
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2Cr 20.13 pé perante o Senhor, como 27 as suas crianças,
2Cr 20.25 em abundância, como 27 objetos preciosos;
2Cr 21.4 os seus irmãos à espada, como 27 alguns dos
2Cr 21.7 feito com Davi, e porque 27 tinha dito que
2Cr 21.9 que o tinham cercado, como 27 os capitães dos carros.
2Cr 21.11 Ele 27 fez altos nos montes de Judá, e fez com
2Cr 21.13 corrupção da casa de Acabe, e 27 mataste teus
2Cr 21.15 Tu 27 terás uma grande enfermidade por meio de um
2Cr 21.17 se achou na casa do rei, como 27 a seus filhos e
2Cr 22.3 27 este andou nos caminhos da casa de Acabe,
2Cr 22.5 27 andou no seu conselho e foi-se com Jorão,
2Cr 23.9 27 o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas
2Cr 23.13 alegre e tocava as trombetas; e 27 os cantores
2Cr 24.12 a Casa do Senhor, como 27 ferreiros e
2Cr 24.20 porque deixastes o Senhor, 27 ele vos deixará.
2Cr 25.6 27 de Israel tomou a soldo cem mil varões
2Cr 25.12 27 os filhos de Judá prenderam vivos dez mil, e
2Cr 25.24 27 tomou todo o ouro, e a prata, e todos os
2Cr 26.9 27 Uzias edificou torres em Jerusalém, à Porta da
2Cr 26.10 27 edificou torres no deserto e cavou muitos
2Cr 26.11 Unha 27 Uzias um exército de homens destros nas
2Cr 26.15 27 fez em Jerusalém máquinas da invenção de
2Cr 26.20 Azarias olhou para ele, como 27 todos os
2Cr 27.5 Ele 27 guerreou contra o rei dos filhos de Amom e
2Cr 27.5 lhe trouxeram os filhos de Amom 27 no segundo e
2Cr 28.3 27 queimou incenso no vale do Filho de Hinom, e
2Cr 28.4 27 sacrificou e queimou incenso nos altos e nos
2Cr 28.4 altos e nos outeiros, como 27 debaixo de toda
2Cr 28.5 que trouxeram a Damasco; 27 foi entregue
2Cr 28.8 filhos e filhas; e saquearam 27 deles grande
2Cr 28.17 Além disso, 27 os edomitas vieram, e feriram a
2Cr 28.18 27 os filisteus deram sobre as cidades da campina
2Cr 28.25 27 em cada cidade de Judá fez altos para queimar
2Cr 29.7 27 fecharam as portas do alpendre, e apagaram as
2Cr 29.18 toda a Casa do Senhor, como 27 o altar ao
2Cr 29.19 27 todos os objetos que o rei Acaz, no seu
2Cr 29.22 o aspergiram sobre o altar; 27 mataram os
2Cr 29.27 começou o holocausto, começou 27 o canto do
2Cr 29.33 Houve 27, de coisas consagradas, seiscentos bois
2Cr 29.35 E houve 27 holocaustos em abundância, com a
2Cr 30.1 o Israel e Judá e escreveu 27 cartas a Efraim e
2Cr 30.14 que havia em Jerusalém, e 27 tiraram todos os
2Cr 30.25 os que vieram de Israel, como 27 os estrangeiros
2Cr 31.1 todo o Judá e Benjamim, como 27 em Efraim e
2Cr 31.3 27 estabeleceu a parte da fazenda do rei para os
2Cr 31.5 e de toda a novidade do campo; 27 os dízimos
2Cr 31.6 nas cidades de Judá 27 trouxeram dízimos
2Cr 31.17 a casa de seus pais, como 27 os levitas, da
2Cr 31.18 como 27 conforme as genealogias, com todas as
2Cr 31.19 27 dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos
2Cr 32.4 tapou todas as fontes, como 27 o ribeiro que se
2Cr 32.16 27 seus servos falaram ainda mais contra o Senhor
2Cr 32.17 Escreveu 27 cartas, para blasfemar do Senhor,
2Cr 32.17 seu povo das minhas mãos, assim 27 o Deus de
2Cr 32.28 27 armazéns para a colheita do trigo, e do mosto,
2Cr 32.29 Edificou 27 cidades e possuiu ovelnas e vacas em
2Cr 32.30 27 o mesmo Ezequias tapou o manancial superior
2Cr 33.6 Fez ele 27 passar os seus filhos pelo fogo no
2C r33.7 27 pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha
2Cr 33.14 até Ofel, e o levantou mui alto; 27 pôs
2Cr 33.15 estranhos e o ídolo, como 27 todos os altares
2Cr 34.9 de todo o resto de Israel, como 27 de todo o Judá
2Cr 34.12 dos filhos de Merari, como 27 Zacarias e
2Cr 34.13 Estavam 27 sobre os carregadores e os inspetores
2Cr 34.16 o livro ao rei e deu conta 27 ao rei, dizendo:
2Cr 34.27 vestes, e choraste perante mim, 27 eu te tenho
2Cr 35.8 27 fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias
2Cr 35.9 e Natanael, seus irmãos, como 27 Hasabias, e
2Cr 35.15 e de Jedutum, vidente do rei, como 27 os
2Cr 36.7 27 alguns dos utensílios da Casa do Senhor levou
2Cr 36.10 o levassem à Babilônia, com 27 os mais
2Cr 36.13 Além disso, 27 se rebelou contra o rei
2Cr 36.14 27 todos os chefes dos sacerdotes e o povo
2Cr 36.19 queimaram, destruindo 27 todos os seus
2Cr 36.22 pregão por todo o seu reino, como 27 por
Ed 1.1 pregão por todo o seu reino, como 27 por escrito, di

lC r 27.15 o netofatita, de Otniel; 27 em sua turma
lC r 27.32 do conselho, homem sábio e 27 escriba; e
lC r 28.1 do rei, e de seus filhos, como 27 os.
lC r 28.11 suas recâmaras de dentro, como 27 da casa do pro
piciatório.
lC r 28.12 E 27 o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a
lC r 28.14 de cada ministério; 27 a prata, por
lC r 28.15 castiçal e as suas candeias; 27 para os castiçais
lC r 28.16 27 deu o ouro por peso para as mesas da
lC r 28.16 para cada mesa, como 27 a prata para as
lC r 28.17 para cada taça seu peso, como 27 para as taças
lC r 28.18 por seu peso, como 27 o ouro para o
lC r 28.21 da Casa de Deus; estão 27 contigo, para toda
lC r 28.21 para todo ministério, como 27 todos os
lC r 29.9 deram ao Senhor; e 27 o rei Davi se
lCr 29.17 da sinceridade te agradas; eu 27, na sinceridade
2Cr 1.5 27 o altar de cobre que tinha feito Bezalel,
2Cr 2.1 ao nome do Senhor, como 27 uma casa para o
2Cr 2.3 uma casa em que morasse, assim 27 procede comigo.
2Cr 2.8 Manda-me 27 madeira de cedros, faias, e algumins
2Cr 2.18 na montanha, como 27 três mil e
2Cr 3.6 27 a casa adornou de pedras preciosas para
2Cr 3.7 27 na casa cobriu as traves, e os umbrais, e as
2Cr 3.10 27 fez na Casa da Santidade das Santidades dois
2Cr 3.12 27 a asa do outro querubim era de cinco côvados e
2Cr 3.12 na parede da casa; era 27 a outra asa de
2Cr 3.14 27 fez o véu de pano azul, e púrpura, e carmesim,
2Cr 3.15 Fez 27 diante da casa duas colunas de trinta e
2Cr 3.16 27 fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs
2Cr 3.16 as cabeças das colunas; fez 27 cem romãs, as
2Cr 4.1 27 fez um altar de metal de vinte côvados de
2Cr 4.2 Fez 27 o mar de fundição, de dez côvados de uma
2Cr 4.6 27 fez dez pias e pôs cinco à direita e cinco à
2C r4.7 Fez 27 dez castiçais de ouro, segundo a sua
2Cr 4.8 27 fez dez mesas e pô-las no templo, cinco à
2Cr 4.8 direita, e cinco à esquerda; 27 fez cem bacias
2Cr 4.9 e opátio grande, como 27 as portadas para o
2Cr 4.11 27 Hirão fez as caldeiras, e as pás, e as bacias;
2Cr 4.14 27 fez as bases e as pias pôs sobre as bases;
2Cr 4.19 Fez 27 Salomão todos os utensílios que eram para
2C r4.22 como 27 os garfos, e as bacias, e as taças, e os
2Cr 6.7 27 Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar
2Cr 6.24 Quando 27 o teu povo de Israel for ferido diante
2Cr 6.32 Assim 27 ao estrangeiro que não for do teu povo
2Cr 7.6 turmas, estavam em pé, como 27 os levitas com
2Cr 7.18 27 confirmarei o trono do teu reino, conforme o
2Cr 8.4 27 edificou a Tadmor no deserto e todas as
2Cr 8.5 Edificou 27 a alta Bete-Horom e a baixa
2Cr 8.6 como 27 a Baalate, e todas as cidades das
2Cr 8.14 27, conforme a ordem de Davi, seu pai, ordenou as
2Cr 8.14 nos seus ministérios, como 27 as dos levitas
2Cr 9.10 E 27 os servos de Hirão e os servos de Salomão,
2Cr 9.11 e para a casa do rei, como 27 harpas e alaúdes
2Cr 9.14 e mercadores traziam; 27 todos os reis da
2Cr 9.15 27 fez Salomão duzentos paveses de ouro batido;
2Cr 9.16 como 27 trezentos escudos de ouro batido; para
2Cr 9.20 27 todos os vasos de beber do rei Salomão eram de
2Cr 9.25 Teve 27 Salomão quatro mil estrebarias de cavalos
2Cr 9.27 27 o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como
2Cr 11.13 27 os sacerdotes e os levitas que havia em todo o
2Cr 11.16 Depois desses, 27 de todas as tribos de Israel,
2Cr 12.5 me deixastes a mim, pelo que eu 27 vos deixei
2Cr 12.9 da casa do rei; levou tudo e 27 tomou os
2Cr 13.12 à nossa frente, como 27 os seus
2Cr 14.5 27 tirou de todas as cidades de Judá os altos e
2Cr 14.15 27 feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas
2Cr 15.8 de Judá e de Benjamim, como 27 das cidades
2Cr 15.16 E 27 a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para
2Cr 16.10 se alterou contra ele; 27 Asa, no mesmo
2Cr 17.2 na terra de Judá, como 27 nas cidades de
2Cr 17.11 com o dinheiro do tributo; 27 os arábios lhe
2Cr 18.12 boas para com o rei; seja, pois, 27 a tua
2Cr 18.21 o Senhor: Tu o persuadirás e 27 prevalecerás;
2Cr 19.8 E 27 estabeleceu Josafá alguns dos levitas, e dos
2Cr 19.11 de Judá, em todo negócio do rei; 27 os oficiais,
2Cr 20.4 pedir socorro ao Senhor; 27 de todas as
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zendo:
Ed 1.7 27 o rei Ciro tirou os utensílios da Casa do
Ed 2.59 27 estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsa,
Ed 2.65 trezentos e trinta e sete; 27 tinham duzentos
Ed 2.70 nas suas cidades, como 27 todo o Israel
Ed 3.5 consagradas ao Senhor, como 27 de qualquer que
Ed 3.7 cortadores e artífices, como 27 comida, e
Ed 4.2 buscaremos a vosso Deus; como 27 já lhe
Ed 4.17 que habitavam em Samaria; como 27 ao resto dos
Ed 4.20 27 houve reis poderosos sobre Jerusalém, que
Ed 5.10 disto, lhes perguntamos 27 pelos seus nomes,
Ed 6.8 27 por mim se decreta o que haveis de fazer com
Ed 6.11 27 por mim se decreta que todo homem que mudar
Ed 7.7 27 subiram a Jerusalém alguns dos filhos de
Ed 7.18 27 o que a ti e a teus irmãos bem parecer
Ed 7.24 27 vos fazemos saber acerca de todos os
Ed 8.16 Zacarias e Mesulão, os chefes, como 27 a
Ed 8.28 são estes vasos, como 27 esta prata e
Ed 10.13 Porém o povo é muito, e 27 é tempo de grandes
Ne 1.6 de Israel, que pecamos contra ti; 27 eu e a
Ne 2.8 como 27 uma carta para Asafe, guarda do jardim do
Ne 2.18 Deus me fora favorável, como 1. as palavras do
Ne 3.2 os homens de Jericó; 27, ao seu lado,
Ne 3.11 filho de Paate-Moabe, como 27 a Torre dos Fornos.
Ne 3.13 e os seus ferrolhos, como 27 mil côvados do
Ne 3.15 e os seus ferrolhos, como 27 o muro do
Ne 4.22 21, naquele tempo, disse ao povo; Cada um com o
Ne 5.3 27 havia quem dizia: As nossas terras, as nossas
Ne 5.4 21 havia quem dizia: Tomamos dinheiro emprestado
Ne 5.10 27 eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes
Ne 5.11 olivais e as suas casas, como 27 o centésimo do
Ne 5.13 27 o meu regaço sacudi e disse: Assim sacuda Deus
Ne 5.14 27 desde o dia em que fui nomeado seu governador
Ne 5.15 quarenta siclos de prata; ainda 27 os seus moços
Ne 5.16 Antes, 27 na obra deste muro fiz reparação, e
Ne 5.17 27 cento e cinquenta homens dos judeus e dos
Ne 5.18 e seis ovelhas escolhidas; 27 aves se me
Ne 6.14 conforme estas suas obras, e 21 da profetisa
Ne 6.17 27, naqueles dias, alguns nobres de Judá
Ne 6.19 27 as suas bondades contavam perante mim, e as
Ne 7.61 27 estes subiram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube,
Ne 9.22 27 lhes deste reinos e povos e os repartiste em
Ne 9.24 e lhos entregaste na mão, como 27 os reis e os
Ne 10.32 27 sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada
Ne 10.34 27 lançamos as sortes entre os sacerdotes,
Ne 10.35 E que 21 traríamos as primeiras novidades da
Ne 10.39 utensílios do santuário, como 27 os sacerdotes
Ne 12.22 Joiada, e Jonã, e Jadua, como 27 os
Ne 12.26 filho de Jozadaque, como 27 nos dias de
Ne 12.29 como 27 da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e
Ne 12.40 na Casa de Deus, como 27 eu e a metade dos
Ne 12.42 como 27 Maaseias, e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e
Ne 12.44 27, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as
Ne 12.45 guarda da purificação; como 27 os cantores e
Ne 13.5 e cantores, e porteiros, como 27 a oferta
Ne 13.10 27 entendi que o quinhão dos levitas se lhes não
Ne 13.15 sobre os jumentos; como 27 vinho, uvas e
Ne 13.16 27 tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda
Ne 13.22 27 disse aos levitas que se purificassem e
Ne 13.22 santificar o sábado. (Nisso 27, Deus meu,
Ne 13.23 Vi 27, naqueles dias, judeus que tinham casado
Ne 13.28 27 um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o
Ne 13.29 o sacerdócio, como 27 o concerto do
Ne 13.31 como 27 para as ofertas da lenha em tempos
Et 1.9 27 a rainha Vasti fez um banquete para as
Et 1.16 o rei a rainha Vasti, mas 27 contra todos os
Et 2.8 Susã, debaixo da mão de Hegai, 27 levaram Ester
Et 2.9 e os seus alimentos, como 27 em lhe dar sete
Et 3.11 Essa prata te é dada, como 27 esse povo, para
Et 4.7 lhe tinha sucedido, como 27 a oferta da prata
Et 4.8 27 lhe deu a cópia da lei escrita cme se
Et 4.16 noite, e eu e as minhas moças 27 assim
Et 5.12 preparado, senão a mim; e 27 para amanhã
Et 6.8 se costuma vestir, monte 27 o cavalo em que o
Et 7.2 disse 27 o rei a Ester, no segundo dia, no
Et 7.8 o rei: Porventura, quereria ele 27 forçar a
Et 7.9 diante do rei: Eis que 27 a forca de
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Et 8.9 Mardoqueu aos judeus, como 27 aos sátrapas,
Et 8.9 cada povo conforme a sua língua; como 27 aos
Et 8.15 azul celeste e branca, como 27 com uma grande
Et 8.17 27 em toda província e em toda cidade aonde
Et 9.7 como 27 a Parsandata, e a Dalfom, e a Aspata,
Et 9.13 parecer ao rei, conceda-se 27, amanhã, aos
Et 9.15 que se achavam em Susã 27 no dia catorze do
Et 9.16 27 os demais judeus que se achavam nas províncias
Et 9.18 27 os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram
Et 9.19 E 27 os judeus das aldeias que habitavam nas
Et 9.23 já tinham começado, como 27 o que Mardoqueu
Et 9.26 Purim, do nome Pur; pelo que 27, por causa de
Jó 1.3 e quinhentas jumentas; era 27 muitíssima a
Jó 1.6 perante o Senhor, veio 27 Satanás entre eles.
Jó 2.1 perante o Senhor, veio 27 Satanás entre
Jó 5.25 27 saberás que se multiplicará a tua semente, e a
Jó 8.4 filhos pecaram contra ele, 27 ele os lançou na
Jó 12.3 27 eu tenho um coração como vós e não vos sou
Jó 13.2 Como vós o sabeis, o sei eu 27; não vos sou inferior.
Jó 13.16 27 isto será a minha salvação, porque o ímpio não
Jó 13.27 27 pões os meus pés em cepos, e observas todos os
Jó 14.2 como a flor e se seca; foge 27 como a sombra e
Jó 15.10 27 há entre nós encanecidos e idosos, muito mais
Jó 16.4 Falaria eu 27 como vós falais, se a vossa alma
Jó 16.12 pelo pescoço e me despedaçou; 27 me pôs por seu
alvo.
Jó 16.19 Eis que 27, agora, está a minha testemunha no
Jó 17.5 lisonjeando, fala aos amigos, 27 os olhos de seus
Jó 28.27 e a manifestou; estabeleceu-a e 27 a esquadrinhou.
Jó 29.12 miserável, que clamava, como 27 o órfão que não
Jó 30.2 De que 27 me serviria a força das suas mãos,
Jó 31.15 formou no ventre não o fez 27 a ele? Ou não nos
Jó 31.28 27 isto seria delito pertencente ao juiz; pois
Jó 31.30 (também não deixei pecar o meu paladar, desejando a
Jó 32.3 27 a sua ira se acendeu contra os seus três
Jó 32.10 que digo: Dai-me ouvidos, e 27 eu declararei a
Jó 32.17 27 eu responderei pela minha parte; 27 eu
Jó 32.17 pela minha parte; 27 eu declararei a
Jó 33.6 vim de Deus, como tu; do lodo 27 eu fui formado.
Jó 33.19 27 na sua cama é com dores castigado, e com a
Jó 34.12 27, na verdade, Deus não procede impiamente; nem
Jó 36.16 Assim 27 te desviará da angústia para um lugar
Jó 36.29 Porventura, 27 se poderão entender a extensão das
Jó 36.33 o seu pensamento, como 27 aos gados, acerca
Jó 37.1 Sobre isto 27 treme o meu coração e salta do seu lugar.
Jó 37.6 neve diz: Cai na terra; como 27 ao aguaceiro e à
Jó 37.11 27 com a umidade carrega as grossas nuvens e
Jó 40.8 Porventura, 27 farás tu vão o meu juízo ou me
Jó 40.14 Então, 27 eu de ti confessarei que a tua mão
Jó 42.13 27 teve sete filhos e três filhas.
SI 4.8 Em paz 27 me deitarei e dormirei, porque só tu,
SI 9.9 O Senhor será 27 um alto refúgio para o oprimido;
SI 16.9 se regozija a minha glória; 2Ta minha carne
SI 18.7 e os fundamentos dos montes 27 se moveram e se
SI 18.23 27 fui sincero perante ele e me guardei da minha ini

quidade.

SI 18.35 27 me deste o escudo da tua salvação; a tua mão
SI 18.40 Deste-me 27 o pescoço dos meus inimigos, para que
SI 19.11 27 por eles é admoestado o teu servo; e em os
SI 19.13 27 da soberba guarda o teu servo, para que se não
SI 22.29 prostrarão perante ele; como 27 os que não podem
SI 26.1 sinceridade; tenho confiado 27 no Senhor; não vacilarei.
SI 27.6 27 a minha cabeça será exaltada sobre os meus
SI 27.7 a minha voz quando clamo; tem 27 piedade de mim e
responde-me.
SI 28.8 é a força do seu povo; 27 é a força
SI 37.4 Deleita-te 27 no Senhor, e ele te concederá o que
SI 38.12 27 os que buscam a minha vida me armam laços, e
SI 52.5 27 Deus te destruirá para sempre; arrebatar-te-á
SI 56.13 a minha alma da morte, como 27 os meus pés de
SI 62.12 A ti 27, Senhor, pertence a misericórdia; pois
SI 71.18 Agora, 27, quando estou velho e de cabelos
SI 71.19 27 a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois
SI 71.22 27 eu te louvarei com o saltério, bem como à tua
SI 72.12 quando clamar, como 27 ao aflito e ao que
SI 73.15 Se eu dissesse: 27 falarei assim; eis que
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Ec 5.11 aí se multiplicam 27 os que a comem;
Ec 5.16 27 isto é um mal que causa enfermidades: que,
Ec 6.2 antes, o estranho lho come; 27 isso é
Ec 6.9 do que o vaguear da cobiça; 27 isso é vaidade e
Ec 7.6 panela, tal é o riso do tolo; 27 isso é vaidade.
Ec 7.14 adversidade, considera; poraue 27 Deus fez este
Ec 7.18 Bom é que retenhas isso e 27 disso não retires a
Ec 7.22 Porque o teu coração 27 já confessou muitas vezes
Ec 8.10 Assim 27 vi os ímpios sepultados, e eis que havia
Ec 8.10 foram esquecidos na cidade; 27 isso é vaidade.
Ec 8.14 as obras dos justos. Digo que 27 isso é vaidade.
Ec 9.1 obras estão nas mãos de Deus, e 27 que o homem
Ec 9.3 a todos sucede o mesmo; que 27 o coração dos
Ec 9.12 Que 27 o homem não conhece o seu tempo; como os
Ec 9.12 com o laço, assim se enlaçam 27 os filhos dos
Ec 9.13 27 vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande.
Ec 11.5 da que está grávida, assim 27 não sabes as
Ec 11.8 e em todos eles se alegrar, 27 se deve lembrar
Ec 12.5 como 27 quando temerem o que está no alto, e
Ct 8.13 os companheiros atentam; faze-ma, pois, 27 ouvir.
Is 1.13 é para mim abominação, e 27 as Festas da Lua
Is 2.7 têm fim os seus tesouros; 27 está cheia de
Is 2.8 27 está cheia de ídolos a sua terra;
Is 5.2 no meio dela uma torre e 27 construiu nela
Is 7.13 homens, senão que ainda afadigareis 27 ao meu Deus?
Is 7.23 Sucederá, 27, naquele dia, que todo lugar em que
Is 7.25 E 27 a todos os montes que costumam cavar com
Is 8.1 Disse-me 27 o Senhor: Toma um grande volume e
Is 10.18 27 consumirá a glória da sua floresta e do seu
Is 13.22 seus palácios vazios, como 27 os chacais, nos
Is 14.10 responderão e te dirão: Tu 27 adoeceste como nós
Is 17.3 de Efraim cessará, como 27 o reino de Damasco
Is 17.5 sega as espigas; e será 27 como o que colhe
Is 19.6 27 os rios apodrecerão; e se esgotarão e secarão
Is 21.12 oguarda: Vem a manhã, e, 27, a noite; se
Is 22.10 27 contareis as casas de Jerusalém e derribareis
Is 22.11 Fizestes 27 um reservatório entre os dois muros
Is 28.7 Mas 27 estes erram por causa do vinho e com a
Is 29.7 pelejar contra Ariel, como 27 todos os que
Is 29.8 Será 27 como o faminto que sonha que está
Is 30.23 que semeares a terra, como 27 pão da novidade
Is 31.2 Todavia, 27 ele é sábio, e fará vir o mal, e não
Is 32.7 27 todos os instrumentos do avarento são maus;
Is 32.13 espinheiros e sarças, como 27 sobre todas as
Is 33.2 o nosso braço cada manhã, como 27 a nossa
Is 34.15 debaixo da sua sombra; 27 ali os abutres
Is 35.2 florescerá e 27 regurgitará de
Is 38.22 27 dissera Ezequias: Qual será o sinal de que hei
Is 43.4 precioso aos meus olhos, 27 foste glorificado,
Is 44.15 isso, se aquenta e coze o pão; 27 faz um deus e
Is 44.16 carne; assa-a e farta-se; 27 se aquenta e
Is 44.23 vós, montes, retumbai com júbilo; 27 vós,
Is 44.28 tudo o que me apraz; dizendo 27 a Jerusalém: Sê
Is 45.16 Envergonhar-se-ão e 27 se confundirão todos;
Is 46.11 e assim acontecerá; eu o determinei e 27 o farei.
Is 48.12 eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu 27 o último.
Is 48.13 27 a minha mão fundou a terra, e a minha destra
Is 48.15 Eu, eu o tenho dito; 27 já o chamei, e o farei
Is 48.19 27 a tua descendência seria como a areia, e os
Is 49.6 os guardados de Israel; 27 te dei para luz
Is 52.3 Por nada fostes vendidos; 27 sem dinheiro
Is 54.14 porque já não temerás; e 27 do espanto,
Is 54.16 a ferramenta para a sua obra; 27 criei o
Is 56.5 27 lhes darei na minha casa e dentro dos meus
Is 56.7 27 os levarei ao meu santo monte e os festejarei
Is 57.6 são a tua sorte; sobre elas 27 derramas a tua
Is 57.15 alto e santo lugar habito e 27 com o contrito e
Is 57.18 seus caminhos e os sararei; 27 os guiarei e lhes
Is 58.7 Porventura, não é 27 que repartas o teu pão com o
Is 60.14 27 virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que
Is 65.12 27 vos destinarei à espada, e todos vos
Is 66.3 aquele que bendiz a um ídolo; 27 estes
Is 66.4 27 eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre
Is 66.21 E 27 deles tomarei alguns para sacerdotes e para
Jr 1.3 E lhe veio 27 nos dias de Jeoaquim, filho de
Jr 1.10 destruíres, e para arruinares; e 27 para

SI 77.12 Meditarei 27 em todas as tuas obras e falarei dos
SI 77.16 te viram, e tremeram; os abismos 27 se abalaram.
SI 78.20 em abundância; poderá 27 dar-nos pão ou
SI 78.21 um fogo contra Jacó, e furor 27 subiu contra Israel,
SI 78.46 Deu, 27, ao pulgão a sua novidade, e o seu
SI 78.48 27 entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos,
SI 78.70 27 elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos
SI 83.8 27 a Assíria se ligou a eles; foram eles o braço
SI 84.6 faz dele uma fonte; a chuva 27 enche os tanques.
SI 85.12 27 o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o
SI 89.5 ó Senhor, e a tua fidelidade 27 na assembleia dos santos.
SI 89.27 27 por isso lhe darei o lugar de primogênito;
SI 89.43 27 embotaste o fio da sua espada e não o
SI 91.14 encarecidamente me amou, 27 eu o livrarei;
SI 93.1 cingiu de fortaleza; o mundo 27 está firmado e
SI 96.10 O Senhor reina! O mundo 27 se firmará para
SI 98.S Os rios batam palmas; regozijem-se 27 as montanhas,
SI 105.36 Feriu 27 a todos os primogênitos da sua terra, as
SI 106.24 27 desprezaram a terra aprazível; não creram na
SI 106.27 crne humilharia 27 a sua descendência entre as
SI 106.28 27 se juntaram com Baal-Peor e comeram os
SI 106.32 Indignaram-no 27 junto às águas da contenda, de
SI 109.16 aflito e o necessitado, como T7 o quebrantado de
SI 119.24 27 os teus testemunhos são o meu prazer e os meus
conselheiros.
SI 119.41 Venham 27 sobre mim as tuas misericórdias, ó
SI 119.46 27 falarei dos teus testemunhos perante os reis e
SI 119.48 27 levantarei as minhas mãos para os teus
SI 132.12 que eu lhes hei de ensinar, 27 os seus filhos se
SI 139.8 no Seol a minha cama, eis que tu ali estás 27;
SI 148.14 Ele 27 exalta o poder do seu povo, o louvor de
Pv 1.6 e sua interpretação, como 27 as palavras dos
Pv 1.26 27 eu me rirei na vossaperdição e zombarei,
Pv 11.2 Vindo a soberba, virá 27 a afronta; mas com os
Pv 11.25 generosa engordará, e o que regar 27 será regado.
Pv 17.26 Não é bom 27 punir o justo, nem ferirem os
Pv 18.3 Vindo o ímpio, vem 27 o desprezo; e, com a
Pv 18.9 27 o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador.
Pv 19.2 Assim 27 ficar a alma sem conhecimento não é bom;
Pv 20.30 purificação dos maus, como 27 as pancadas que
Pv 21.13 ouvido ao clamor do pobre 27 clamará e não será ou

vido.

Pv 23.28 27 ela, como um salteador, se põe a espreitar e
Pv 24.23 27 estes são provérbios dos sábios. Ter respeito
Pv 25.1 27 estes são provérbios de Salomão, os quais
Pv 26.4 a sua estultícia, para que 27 te não faças
Pv 27.3 Pesada é a pedra, e a areia 27; mas a ira do
Pv 28.16 falto de inteligência 27 multiplica as
Pv 30.31 cingido pelos lombos; o bode 27; e o rei, a quem
Pv 31.28 bem-aventurada; como 27 seu marido, que a
Ec 1.11 e das coisas que hão de ser 27 delas não haverá
Ec 1.17 loucuras e vim a saber que 27 isso era aflição de espírito.
Ec 2.1 goza o prazer; mas eis que 27 isso era vaidade.
Ec 2.7 servos nascidos em casa; 27 tive grande
Ec 2.8 Amontoei 27 para mim prata, e ouro, e joias de
Ec 2.9 em Jerusalém; perseverou 27 comigo a minha sabedoria.
Ec 2.11 as minhas mãos, como 27 para o trabalho
Ec 2.14 mas o louco anda em trevas; 27, então, entendi
Ec 2.15 Então, disse no meu coração que 27 isso era vaidade.
Ec 2.18 27 eu aborreci todo o meu trabalho, em que
Ec 2.19 houve sabiamente debaixo do sol; 27 isso é vaidade.
Ec 2.21 nele, o deixará como porção sua; 27 isso é
Ec 2.23 não descansa o seu coração; 27 isso é vaidade.
Ec 2.24 do bem do seu trabalho? Isso 27 eu vi que vem da
Ec 2.26 e o dê ao bom perante a sua face. 27 isso é
Ec 3.11 fez formoso em seu tempo; 27 pôs o mundo no
Ec 3.13 e 27 que todo homem coma e beba e goze do bem de
Ec 3.15 é já foi; e o que há de ser 27já foi; e Deus
Ec 3.19 dos homens, isso mesmo 27 sucede aos
Ec 4.4 27 vi eu que todo trabalho e toda destreza em
Ec 4.4 a inveja do seu próximo. 27 isso é vaidade e
Ec 4.8 eu, privando a minha alma do bem? 27 isso é
Ec4.11 27se dois dormirem juntos, eles se aquentarão;
Ec 4.16 dele. Na verdade que 27 isso é vaidade e
Ec 5.7 sonhos há vaidades, assim 27 nas muitas
Ec 5.10 nunca se fartará da renda; 27 isso é vaidade.
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Ez 4.4 Tu 27 deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a
Ez 4.11 27 beberás a água por medida, a sexta parte de um
Ez 5.3 21 tomarás deles um pequeno número e atá-los-ás
Ez 5.11 com todas as tuas abominações, 27 eu te
Ez 5.11 e o meu olho te não perdoará, nem 27 terei piedade.
Ez 8.18 Pelo que 27 eu procederei com furor; o meu olho
Ez 9.10 Pois 27, quanto a mim, não poupará o meu olho,
Ez 10.16 se elevarem de sobre a terra, 27 as rodas não
Ez 12.13 27 estenderei a minha rede sobre ele, e será
Ez 15.4 o fogo, e o meio dele fica 27 queimado;
Ez 16.10 27 te vesti de bordadura, e te calcei com pele de
Ez 16.19 mel, com que eu te sustentava, 21 puseste diante
Ez 16.26 27 te prostituíste com os filhos do Egito, teus
Ez 16.28 27 te prostituíste com os filhos da Assíria,
Ez 16.36 com os teus amantes, como 27 com todos os
Ez 16.37 os quais te misturaste, como 27 todos os que
Ez 16.43 ira com tudo isto, eis que 27 eu farei recair o
Ez 16.51 27 Samaria não cometeu metade de teus pecados; e
Ez 16.52 são do que tu; envergonha-te logo 27 e sofre a
Ez 16.55 ao seu primeiro estado, 27 tu e tuas
Ez 17.22 Assim diz o Senhor Jeová: 27 eu tomarei o topo do
Ez 18.4 minhas; como a alma do pai, 27 a alma do filho é
Ez 20.12 E 27 lhes dei os meus sábados, para que servissem
Ez 20.21 Mas 27 os filhos se rebelaram contra mim e não
Ez 20.23 27 levantei a mão para eles no deserto, para os
Ez 20.25 Pelo que 27 lhes dei estatutos que não eram bons,
Ez 21.9 A espada, a espada está afiada e 27 açacalada;
Ez 21.17 E 2. eu baterei com as minhas mãos uma na outra e
Ez 23.26 27 te despirão as tuas vestes e te tomarão as
Ez 23.35 para trás das tuas costas, 27 carregarás com a
Ez 24.5 melhor do rebanho e queima 27 os ossos debaixo
Ez 24.9 Ai da cidade sanguinária! 27 eu farei uma
Ez 25.11 21 executarei juízos em Moabe, e os moabitas
Ez 25.13 assim diz o Senhor Jeová: 27 estenderei a mão
Ez 27.19 27 Dã e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas
Ez 30.6 Assim diz o Senhor: 27 cairão os que o Egito
Ez 30.13 Assim diz o Senhor Jeová: 21 destruirei os ídolos
Ez 31.17 27 estes com ele descerão ao inferno, ajuntar-se
Ez 32.28 27 tu, Egito, serás quebrado no meio dos
Ez 32.32 Porque 27 ernpus o meu espanto na terra dos
Ez 33.14 Quando eu 27 disser ao ímpio: Certamente
Ez 39.16 E 27 o nome da cidade será Hamoná; assim,
Ez 40.8 27 mediu o vestíbulo da porta por dentro: uma cana.
Ez 40.10 mesma medida era a das três; 27 os pilares deste
Ez 40.14 27 fez pilares de sessenta côvados e o átrio até
Ez 40.16 Fez 27 nas câmaras janelas de fechar e nos seus
Ez 40.25 E havia 27 janelas em redor dos seus vestíbulos,
Ez 40.27 27 havia uma porta no átrio interior para o
Ez 40.29 estas medidas; e tinham 27 janelas ao redor
Ez 40.33 e 27 as suas câmaras, e os seus pilares, e os
Ez 40.33 estas medidas; e havia 27 janelas em
Ez 40.34 estavam no átrio de fora; 27 havia palmeiras
Ez 40.36 e os seus vestíbulos; 27 tinha janelas em
Ez 40.37 estavam no átrio exterior; 27 havia palmeiras
Ez 40.40 27 da banda de fora da subida para a entrada da
Ez 41.2 e cinco côvados da outra; 27 mediu o seu
Ez 41.4 27 mediu o seu comprimento: vinte côvados, e a
Ez 41.12 Era 27 o edifício que estava diante do lugar
Ez 41.13 de cem côvados, como 27 o lugar separado,
Ez 41.15 27 mediu o comprimento do edifício, diante do
Ez 41.20 e as palmeiras, como 27 pela parede do templo.
Ez 41.26 nos lados do vestíbulo, como 27 nas câmaras do
Ez 42.10 separado, e diante do edifício, havia 27 câmaras.
Ez 42.11 e todas as suas saídas eram 27 conforme as suas
Ez 42.12 para o caminho do sul, havia 27 uma entrada do
Ez 42.18 A banda do sul 27 mediu: quinhentas canas com a
Ez 43.25 dia um bode para expiação; 27 prepararão um
Ez 44.30 serão dos sacerdotes; 27 as primeiras das
Ez 45.13 efa de cada ômer de trigo; 27 dareis a sexta
Ez 45.20 Assim 27 farás no sétimo dia do mês, por causa
Ez 45.24 27 preparará uma oferta de manjares: um efa para
Ez 46.1 no dia de sábado, ela se abrirá; 27 no dia da
Ez 47.10 Será 27 que os pescadores estarão junto dele;
Dn 2.36 Este é o sonho; 1 . a interpretação dele diremos
Dn 2.48 a província de Babilônia, como 27 por principal
Dn 6.10 graças, diante do seu Deus, como 27 antes

Jr 2.36 mudando o teu caminho? 27 do Egito serás
Jr 2.37 27 daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça;
Jr 3.8 sua irmã, não temeu; mas foi-se e 27 ela mesma se pros
tituiu.
Jr 4.12 de grande veemência; agora, 27 eu pronunciarei
Jr 4.26 Vi 27 que a terra fértil era um deserto e que
Jr 6.17 27 pus atalaias sobre vós, dizendo: Estai atentos
Jr 7.14 farei 27 a esta casa, que se chama pelo meu nome,
Jr9.17 procurar mulheres sábias, para que venham 27.
Jr 12.2 arraigaram-se; avançam, dão 27 fruto; chegado
Jr 13.23 as suas manchas? Nesse caso 27 vós podereis fazer
Jr 13.26 Assim T, eu descobrirei as tuas fraldas até ao
Jr 17.3 darei por presa, como 27 os teus altos por
Jr 17.19 de Judá e pela qual saem, como 27 a todas as
Jr 18.8 se converter da sua maldade, 27 eu me
Jr 19.13 o lugar de Tofete; como 27 todas as casas
Jr 20.5 27 darei toda a fazenda desta cidade, e todo o
Jr 23.23 de perto, diz o Senhor, e não 27 Deus de longe?
Jr 23.39 por isso, eis que 27 eu me esquecerei totalmente
Jr 25.4 27 vos enviou o Senhor todos os seus servos, os
Jr 25.9 do Norte, diz o Senhor, como 27 a.Nabucodonosor,
Jr 25.14 Porque 27 deles se servirão muitas nações e
Jr 26.17 27 se levantaram alguns dentre os anciãos da
Jr 26.20 27 houve um homem que profetizava em nome do
Jr 27.7 filho de seu filho, até que TTvenha o tempo da
Jr 27.16 27 falei aos sacerdotes e a todo este povo,
Jr 27.20 de Jeoaquim, rei de Judá, como 27 a todos os
Jr 28.4 27 a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e
Jr 29.1 dos anciãos do cativeiro, como 27 aos
Jr 29.25 que está em Jerusalém, como 27 a Sofonias,
Jr 30.9 ao Senhor, seu Deus, como 27 a Davi, seu rei,
Jr 30.16 Mas 27 todos os que te devoram serão devorados; e
Jr 31.3 Com amor eterno te amei; 27 com amável
Jr 31.13 se alegrará na dança, e 27 osiovens e os
Jr 31.24 cidades juntamente, como 27 os lavradores e os
Jr 31.36 mim, diz o Senhor, deixará 27 a semente de
Jr 31.37 da terra para baixo, 27 eu rejeitarei
Jr 32.32 e os seus profetas, como 27 os homens de
Jr 33.21 27 se poderá invalidar o meu concerto com Davi,
Jr 33.21 que reine no seu trono, como 27 com os levitas
Jr 33.26 27 rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi,
Jr 36.6 do Senhor, no dia de jejum; e 27 aos ouvidos de
Jr 36.9 a todo o povo em Jerusalém, como 27 a todo o povo
Jr 38.25 e não te mataremos; e disserem 27: Que te
Jr 39.6 em Ribla, à sua vista; 27 matou o rei da
Jr 41.3 27 feriu Ismael todos os judeus que estavam com
Jr 41.3 com Gedalias em Mispa, como 27 aos caldeus,
Jr 43.6 filho de Aicão, filho de Safã; como 27 a
Jr 44.15 pé em grande multidão, como 27 todo o povo que
Jr 44.21 reis e vossos príncipes, como 27 o povo da terra?
Jr 44.25 falastes por vossa boca, senão 27 o fizestes por
Jr 46.14 ouvir isto em Migdol; fazei 27 ouvi-lo em Nofe e
Jr 46.16 os que tropeçavam; 27 caíram uns sobre
Jr 46.21 como bezerros cevados; mas 27 eles viraram as
Jr 48.2 para que não seja mais povo; 27 tu, ó
Jr 48.7 obras e nos teus tesouros, 27 tu serás tomada;
Jr 48.21 27 o julgamento veio sobre a terra da campina, e
Jr 48.26 no seu vômito e será ele 27 um objeto de escárnio.
Jr 48.27 Pois não foi 27 Israel objeto de escárnio para
Jr 49.10 a sua descendência, como 27 seus irmãos e
Jr 50.24 Laços te armei, e 27 foste presa, ó Babilônia, e
Jr 50.24 não o soubeste; foste achada e 27 apanhada,
Jr 50.39 os animais bravos das ilhas; 27 habitarão nela
Jr 51.44 concorrerão a ele as nações; 27 o muro de
Jr 52.10 de Zedequias à sua vista e 27 degolou a todos os
Jr 52.13 Senhor, e a casa do rei, e 27 a todas as casas
Jr 52.18 27 tomaram os caldeirões, e as pás, e os garfos,
Jr 52.24 Levou 27 o capitão da guarda a Seraías, o sumo
Jr 52.25 se acharam na cidade, como 27 o escrivão-mor do
Lm 1.8 porque viram a sua nudez; ela 27 suspirou e
Lm 3.18 pereceu a minha força, como 27 a minha
Lm 4.21 terra de Uz; o cálice chegará 27 para ti;
Ez 1.6 tinha quatro rostos, c o m o 1 . cada um deles,
Ez 1.10 os quatro tinham rosto de boi, e 27 rosto de
Ez 1.19 os animais da terra, elevavam-se 27 as rodas.
Ez 1.21 eles da terra, elevavam-se 27 as rodas
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M t 6.15 aos homens as suas ofensas, 27 vosso Pai vos
M t 6.21 o vosso tesouro, aí estará 27 o vosso coração.
M t 7.12 homens vos façam, fazei-lho 27 vós, porque esta
M t 8.9 pois 27 eu sou homem sob autoridade e tenho
M t 9.19 levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos 27.
M t 10.33 dos homens, eu o negarei 27 diante de meu Pai,
M t 12.45 os primeiros. Assim acontecerá 27 a esta
M t 13.26 a erva cresceu e frutificou, apareceu 27 o joio.
M t 13.29 colher o joio, não arranqueis 27 o trigo com ele.
M t 13.44 27 o Reino dos céus é semelhante a um tesouro
M t 15.3 Por que transgredis vós 27 o mandamento de
M t 15.27 E ela disse: Sim, Senhor, mas 27 os cachorrinhos
M t 16.18 Pois 27 eu te digo que tu és Pedro e sobre esta
M t 17.12 quiseram. Assim farão eles 27 padecer o Filho
M t 18.14 Assim 27 não é vontade de vosso Pai, que está nos
M t 18.17 dize-o à igreja; e, se 27 não escutar a
M t 18.19 27 vos digo que, se dois de vós concordarem na
M t 18.33 do teu companheiro, como eu 27 tive
M t 18.35 Assim vos fará 27 meu Pai celestial, se do
M t 19.9 e o que casar com a repudiada 27 comete adultério.
M t 19.28 assentar no trono da sua glória, 27 vos
M t 20.4 E disse-lhes: Ide vós 27 para a vinha, e
M t 20.7 Diz-lhes ele: Ide vós 27 para a vinha e
M t 21.24 respondendo, disse-lhes: Eu 27 vos perguntarei
M t 21.24 uma coisa; se ma disserdes, 27 eu vos direi
M t 22.27 por fim, depois de todos, morreu 27 a mulher.
M t 23.26 do copo e do prato, para que 27 o exterior fique limpo.
M t 23.28 Assim, 27 vós exteriormentepareceis justos aos
M t 24.27 até ao ocidente, assim será 27 a vinda do Filho
M t 24.37 nos dias de Noé, assim será 27 a vinda do Filho
M t 24.39 os levou a todos, assim será 27 a vinda do Filho
M t 24.44 isso, estai vós apercebidos 27, porque o Filho do
M t 25.11 E, depois, chegaram 27 as outras virgens,
M t 25.14 Porque isto é 27 como um homem que, partindo para
M t 25.17 sorte, o que recebera dois granjeou 27 outros dois.
M t 25.22 E, chegando 27 o que tinha recebido dois
M t 25.24 Mas, chegando 27 o que recebera um talento disse:
M t 25.41 Então, dirá 27 aos que estiverem à sua esquerda:
M t 25.44 Então, eles 27 lhe responderão, dizendo: Senhor,
M t 26.13 for pregado, em todo o mundo, 27 será referido o
M t 26.69 dele uma criada, disse: Tu 27 estavas com
M t 26.71 aos que ali estavam: Este 27 estava com
M t 26.73 a Pedro: Verdadeiramente, 27 tu és deles,
M t 27.41 E da mesma maneira 27 ospríncipes dos
M t 27.44 E o mesmo lhe lançaram 27 em rosto os salteadores
M t 27.57 Arimateia, por nome José, que 27 era discípulo
M c 1.38 vizinhas, para que eu ali 27 pregue, porque
M c 2.15 à mesa em casa deste, 27 estavam sentados
M c 2.26 senão aos sacerdotes, dando 27 aos que com
M c 4.36 como estava, no barco; e havia 27 com ele outros bar
quinhos.
M c 7.18 E ele disse-lhes: Assim 27 vós estais sem
Mc 7.28 e disse-lhe: Sim, Senhor; mas 27 os
M c 8.7 Tinham 27 uns poucos peixinhos; e, tendo dado
Mc 8.7 dado graças, ordenou que 27 lhospusessem diante.
M c 8.38 de mim e das minhas palavras, 27 o Filho do Homem
M c 9.1 Dizia-lhes 27: Em verdade vos digo que, dos que
M c 10.45 Porque o Filho do Homem 27 não veio para ser
M c 11.26 Mas, se vós não perdoardes, 27 vosso Pai, que
M c 11.29 respondendo, disse-lhes: 27 eu vos
M c 11.33 sabemos. E Jesus lhes replicou: 27 eu vos não
M c 12.6 um, seu filho amado, enviou-o 27 a estes por
M c 12.21 e o segundo 27 a tomou, e morreu, e nem este
M c 12.22 Finalmente, depois de todos, morreu 27 a mulher.
M c 13.29 Assim 27 vós, quando virdes sucederem essas
M c 14.9 este evangelho for pregado, 27 o que ela fez
M c 14.31 te negarei. E da mesma maneira diziam todos 27.
M c 14.67 olhou para ele e disse: Tu 27 estavas com
M c 14.70 tu és um deles, porque és 27 galileu.
M c 15.31 E da mesma maneira 27 os principais dos
M c 15.32 que o vejamos e acreditemos. 27 os que com ele
M c 15.40 E 27 ali estavam algumas mulheres, olhando de
Mc 15.40 de longe, entre as quais 27 Maria Madalena, e
M c 15.41 as quais 27 o seguiam e o serviam, quando estava
M c 15.43 senador honrado, que 27 esperava o Reino
Lc 1.3 pareceu-me 27 a mim conveniente descrevê-los a

Dn 6.22 mim inocência diante dele; e 2/contra ti, ó
Dn 7.6 de ave nas suas costas; tinha 27 esse animal
Dn 7.20 e 27 das dez pontas que tinha na cabeça e da
Dn 8.8 e subiram no seu lugar quatro 27 notáveis, para
Dn 8.25 E, pelo seu entendimento, 27 fará prosperar o
Dn 9.6 príncipes e nossos pais, como 27 a todo o povo
Dn 11.8 E 27 os seus deuses, com a multidão das suas
Dn 11.22 e serão quebrantados, como 27 o príncipe do con
certo.
Dn 11.24 Virá 27 caladamente aos lugares mais férteis da
Dn 11.27 27 esses dois reis terão o coração atento para
Dn 11.41 E entrará 27 na terra gloriosa, e muitos países
Os 3.3 de outro homem; assim quero eu ser 27 para ti.
Os 4.6 tu rejeitaste o conhecimento, 27 eu te
Os 4.6 esqueceste da lei do teu Deus, 27 eu me
Os 6.11 27 para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa,
Os 7.1 a iniquidade de Efraim, como 27 as maldades de
Os 7.9 a força, e ele não o sabe; 27 as cãs se
Os 9.7 da abundância da tua iniquidade, 27 avultará o ódio.
Os 9.12 fique nenhum homenvporque 27 ai deles, quando
Os 10.5 por causa dele, como 27 os seus
Os 10.6 27 a Assíria será levada como um presente ao rei
Os 12.2 O Senhor 27 com Judá tem contenda e castigará
J11.2 isto em vossos dias? Ou 27 nos dias de
J11.12 se murchou; a romeira 27 e a palmeira, e
J11.18 porque não têm pasto; 27 os rebanhos de
J11.20 27 todos os animais do campo bramam a ti; porque
J12.29 E 27 sobre os servos e sobre as servas, naqueles
J13.4 E 27 que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todos
Am 2.10 2. vos fiz subir da terra do Egito e quarenta
Am 3.14 de Israel sobre ele, 27 visitarei os
Am 4.6 Por isso, 27 vos dei limpeza de dentes em todas
Am 7.4 e consumiu o grande abismo e 27 queria consumir a
terra.
Am 7.7 Mostrou-me 27 assim; eis que o Senhor estava
Ob 1.19 os filisteus; possuirão 21 os campos de
Jn 4.11 direita e a sua mão esquerda, e 27 muitos animais?
M q 6.13 Assim, eu 27 te enfraquecerei, ferindo-te e
Na 3.10 levada, foi para o cativeiro; 27 os seus filhos
Na 3.11 Tu 27 Nínive, serás embriagada e te esconderás;
Na 3.11 embriagada e te esconderás; 27 buscarás força,
Hc 1.3 estão diante de mim; há 27 quem suscite a
Hc 2.16 em lugar de honra; bebe tu 27 e sê como um
Sf 1.9 Castigarei 27, naquele dia, todos aqueles que
Sf 2.12 27 vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada.
Sf 2.13 Estenderá 27 a sua mão contra o Norte e destruirá
Ag 1.11 sobre o que a terra produz, como 27 sobre os
Zc 3.7 as minhas ordenanças, 27 tu julgarás a
Zc 3.7 tu julgarás a minha casa e 27 guardarás os meus
Zc 4.9 têm fundado esta casa, 27 as suas mãos a
Zc 7.13 e eles não ouviram, assim 27 eles clamarão,
Zc 8.6 povo, naqueles dias, será 27 maravilhoso aos
Zc 8.21 Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos; eu 27 irei.
Zc 9.2 E 27 Hamate nela terá termo, e Tiro, e Sidom,
Zc 9.5 Asquelom o verá e temerá, 27 Gaza e terá grande
Zc 9.7 as suas abominações; e ele 27 ficará como um
Zc 9.12 ó presos de esperança; 27 hoje vos anuncio
Zc 9.15 sujeitado, as pedras da funda; 27 beberão e farão
Zc 11.8 deles a minha alma, e 27 a sua alma teve
Zc 12.2 todos os povos em redor e 27 para Judá, quando
Zc 13.2 não haverá mais memória; e 27 farei sair da
Zc 14.8 Naquele dia, 27 acontecerá que correrão de
Zc 14.13 Naquele dia, 27 acontecerá que haverá uma grande
Zc 14.14 E 27 Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão
Ml 1.10 Quem há 27 entre vós que feche as portas e não
Ml 2.9 Por isso, 27 eu vos fiz desprezíveis e indignos
Ml 3.15 bem-aventurados os soberbos; 27 os que cometem
M t 2.8 achardes, participai-mo, para que 27 eu vá e o adore.
M t 3.10 E 27, agora, está posto o machado à raiz das
"Mt 4.7 Disse-lhe Jesus: 27 está escrito: Não tentarás o
M t 5.31 27 foi dito: Qualquer que deixar sua mulher, que
M t 5.39 te bater na face direita, oferece-lhe 27 a outra;
Mt 5.40 e tirar-te a vestimenta, larga-lhe 27 a capa;
M t 5.46 tereis? Não fazem os publicanos 27 o mesmo?
M t 5.47 fazeis de mais? Não fazem os publicanos 27 assim?
M t 6.14 aos homens as suas ofensas, 27 vosso Pai
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Lc 19.9 a salvação a esta casa, pois 27 este é filho de Abraão.
Lc 19.19 E a este disse 27: Sê tu 27 sobre cinco cidades.
Lc 19.19 a este disse 27: Sê tu 27 sobre cinco cidades.
Lc 19.42 Ah! Se tu conhecesses 27, ao menos neste
Lc 20.3 respondendo ele, disse-lhes: 27 eu vos farei uma
Lc 20.11 servo; mas eles, espancando 27 a este e
Lc 20.12 terceiro; mas eles, ferindo 27 a este, o expulsaram.
Lc 20.31 e o terceiro 27 a tomaram, e, igualmente, os
Lc 20.32 E, por último, depois de todos, morreu 27 a mulher.
Lc 20.37 mortos hão de ressuscitar 27 o mostrou Moisés
Lc 21.2 e viu 27 uma pobre viúva lançar ali duas pequenas mo
edas;
Lc 21.11 e fomes, e pestilências; haverá 27 coisas
Lc 21.31 Assim 27 vós, quando virdes acontecer essas
Lc 22.24 E houve 27 entre eles contenda sobre qual deles
Lc 22.31 Disse 27 o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás
Lc 22.36 que tiver bolsa, tome-a, como 27 o alforje; e
Lc 22.39 para o monte das Oliveiras; e 27 os seus
Lc 22.56 os olhos nele, disse: Este 27 estava com ele.
Lc 22.58 vendo-o outro, disse: Tu és 27 deles. Mas
Lc 22.59 um outro afirmava, dizendo: 27 este
Lc 22.59 verdadeiramente estava com ele, pois 27 é galileu.
Lc 22.68 e 27, se vos perguntar, não me respondereis, nem
L c23.7 remeteu-o a Herodes, que 27, naqueles dias,
Lc 23.32 E 27 conduziram outros dois, que eram
Lc 23.35 E opovo estava olhando. E 27 os príncipes
Lc 23.36 E 27 os soldados escarneciam defe, chegando-se a
Lc 23.38 E 27, por cima dele, estava um título, escrito em
Lc 23.51 cidade dos judeus, e que 27 esperava o Reino
Lc 23.55 ele da Galileia seguiram 27 e viram o sepulcro
Lc 24.22 É verdade que 27algumas mulheres dentre nós nos
Lc 24.23 corpo, voltaram, dizendo que 27 tinham visto uma
Jo 1.16 E todos nós recebemos 27 da sua plenitude, com
Jo 2.2 E foram 27 convidados Jesus e os seus discípulos
Jo 3.23 Ora, João batizava 27 em Enom, junto a Salim,
Jo 4.45 no dia da festa; porque 27 eles tinham
Jo 5.17 Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho 27.
Jo 5.18 só quebrantava o sábado, mas 27 dizia que Deus
Jo 5.21 mortos e os vivifica, assim 27 o Filho vhteca
Jo 5.22 E 27 o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo
Jo 5.26 vida em si mesmo, assim deu 27 ao Filho ter a
Jo 6.11 assentados; e igualmente 27 os peixes,
Jo 6.24 seus discípulos, entraram eles 27 nos barcos e
Jo 6.36 Mas já vos disse que 27 vós me vistes e, contudo,
Jo 6.57 assim quem de mim se alimenta 27 viverá por mim.
Jo 6.67 disse Jesus aos doze: Quereis vós 27 retirar-vos?
Jo 7.3 e vai para a Judeia, para que 27 os teus
Jo 7.10 à festa, então, subiu ele 27 não
Jo 7.47 pois, os fariseus: 27 vós fostes enganados?
Jo 7.52 eles e disseram-lhe: És tu 27 da Galileia?
Jo 8.11 E disse-lhe Jesus: Nem eu 27 te condeno;
Jo 8.17 E na vossa lei está 27 escrito que o testemunho
Jo 8.18 mesmo, e de mim testifica 27 o Pai, que me enviou.
Jo 8.19 se vós me conhecêsseis a mim, 27 conheceríeis
Jo 8.38 meu Pai, e vós fazeis o que 27 vistes junto de
Jo 8.53 o nosso pai, que morreu? E 27 os profetas
Jo 9.15 Tornaram, pois, 27 os fariseus a perguntar-lhe
Jo 9.27 vós, porventura, fazer-vos 27 seus discípulos?
Jo 9.40 ouvindo isso, disseram-lhe: 27 nós somos cegos?
Jo 10.15 o Pai me conhece a mim, 27 eu conheço o Pai e
Jo 10.16 que não são deste aprisco; 27 me convém agregar
Jo 11.16 aos condiscípulos: Vamos nós 27, para
Jo 11.22 Mas 27, agora, sei que tudo quanto pedires a
Jo 11.33 pois, quando a viu chorar e 27 chorando os
Jo 11.37 abriu os olhos ao cego, fazer 27 com que este não mor
resse?
Jo 11.52 não somente pela nação, mas 27 para reunir em um
Jo 12.9 só por causa de Jesus, mas 27 para ver a
Jo 12.10 tomaram deliberação para matar 27 a Lázaro,
Jo 12.26 e, onde eu estiver, ali estará 27 o meu servo. E,
Jo 13.9 não só os meus pés, mas 27 as mãos e a cabeça.
Jo 13.14 vos lavei os pés, vós deveis 27 lavar os pés
Jo 13.15 exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós 27.
Jo 13.32 Se Deus é glorificado nele, 27 Deus o glorificará
Jo 13.33 eu vou não podeis vós ir, eu vo-lo digo 27 agora.
Jo 13.34 como eu vos amei a vós, que 27 vós uns aos

Lc 1.35 com a sua sombra; pelo que 27 o Santo, que
Lc 1.36 E eis que 27 Isabel, tua prima, concebeu um filho
Lc 2.4 E subiu da Galileia 27 José, da cidade de Nazaré,
Lc 2.35 (e uma espada traspassará 27 a tua própria alma),

Lc 3.9 E 27 já está posto o machado à raiz das árvores;
Lc 3.12 E chegaram 27 uns publicanos, para serem
L c3.14 soldados o interrogaram 27, dizendo: E nós,
Lc 3.18 muitas outras coisas 27 anunciava ao povo.
Lc 3.21 se batizava, sendo batizado 27 Jesus, orando
Lc 4.9 Levou-o 21 a Jerusalém, e {rô-lo sobre o pináculo
Lc 4.23 cura-te a ti mesmo; faze 27 aqui na tua
Lc 4.41 E 27 de muitos saíam demônios, clamando e
Lc 4.43 Ele, porém, lhes disse: 27 é necessário que eu
Lc 5.10 e, de igual modo, 27 de Tiago e João, filhos de
Lc 5.33 de João e fazem orações, como 27 os dos
Lc 5.36 E disse-lhes 27 uma parábola: Ninguém tira um
Lc 6.4 proposição, e os comeu, e deu 27 aos que estavam
Lc 6.6 E aconteceu 27, em outro sábado, que entrou na
Lc 6.13 e escolheu doze deles, a quem Z7 deu o nome de após
tolos:
Lc 6.14 Simão, ao qual 27 chamou Pedro, e André, seu
Lc 6.17 parou num lugar plano, e 27 um grande número
Lc 6.18 das suas enfermidades, como 27 os atormentados
Lc 6.29 numa face, oferece-lhe 27 a outra; e ao que
Lc 6.31 vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós 27.
Lc 6.32 amam, que recompensa tereis? 27 os pecadores
L c6.33 bem, que recompensa tereis? 27 os pecadores
Lc 6.34 que recompensa tereis? 27 os pecadores
Lc 6.36 pois, misericordiosos, como 27 vosso Pai é misericor
dioso.
Lc 6.38 a mesma medida com que medirdes 27 vos medirão
de novo.
Lc 7.8 Porque 27 eu sou homem sujeito à autoridade, e
Lc 8.2 e 27 algumas mulheres que naviam sido curadas de
Lc 8.36 tinham visto contaram-lhes 27 como fora salvo
Lc 9.54 desça fogo do céu e os consuma, como Elias 27 fez?
Lc 9.61 Disse 27 outro: Senhor, eu te seguirei, mas
Lc 10.32 E, de igual modo, 27 um levita, chegando àquele
Lc 10.39 Maria, a qual, assentando-se 27 aos pés de
Lc 11.1 Senhor, ensina-nos a orar, como 27 João ensinou
Lc 11.4 os nossos pecados, pois 27 nós perdoamos a
Lc 11.5 Disse-lhes 27: Qual de vós terá um amigo e, se
Lc 11.11 pão, lhe dará uma pedra? Ou 27, se lhe pedir
Lc 11.12 Ou 27, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Lc 11.18 E, se 27 Satanás está dividido contra si mesmo,
Lc 11.30 assim o Filho do Homem o será 27 para esta geração.
Lc 11.34 pois, o teu olho simples, 27 todo o teu
Lc 11.34 será luminoso; mas, se for mau, 27 o teu corpo
Lc 11.40 Loucos! O que fez o exterior não fez 27 o interior?
Lc 11.45 Mestre, quando dizes isso 27 nos afrontas a nós.
Lc 11.46 E ele lhe disse: Ai de vós 27, doutores da lei,
Lc 11.49 Por isso, diz 27 a sabedoria de Deus: Profetas e
Lc 12.8 diante dos homens, 27 o Filho do Homem o
Lc 12.34 o vosso tesouro, ali estará 27 o vosso coração.
Lc 12.40 Portanto, estai vós 27 apercebidos; porque virá o
Lc 12.41 Senhor, dizes essa parábola a nós ou 27a todos?
Lc 12.54 E dizia 27 à multidão: Quando vedes a nuvem que
Lc 12.57 E por que não julgais 27 por vós mesmos o que é justo?
Lc 14.12 E dizia 27 ao que o tinha convidadô: Quando deres
Lc 14.12 ricos, para que não suceda que 27 eles te
Lc 14.26 e irmãos, e irmãs, e ainda 27 a sua própria
Lc 16.1 E dizia 27 aos seus discípulos: Havia um certo
Lc 16.10 Quem é fiel no mínimo 27 é fiel no muito; quem é
Lc 16.10 quem é injusto no mínimo 27 é injusto no muito.
Lc 16.18 que casa com a repudiada pelo marido adultera 27.
Lc 16.20 Havia 27 um certo mendigo, chamado Lázaro, que
Lc 16.22 o seio de Abraão; e morreu 27 o rico e foi sepultado.
Lc 16.28 a fim de que não venham 27 para este lugar
Lc 17.10 Assim 27 vós, quando fizerdes tudo o que vos for
Lc 17.24 extremidade, assim será 27 o Filho do Homem
Lc 17.26 nos dias de Noé, assim será 27 nos dias do Filho
Lc 17.28 Como 27 da mesma maneira aconteceu nos dias de
Lc 18.1 E contou-lhes 27 uma parábola sobre o dever de
Lc 18.3 Havia 27 naquela mesma cidade uma certa viúva e
Lc 18.9 E disse 27 esta parábola a uns que confiavam em
Lc 18.15 E traziam-lhe 27 crianças, para que ele as
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Jo 14.1 o vosso coração; credes em Deus, crede T. em mim.
Jo l4 .3 mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós T..
Jo 14.7 vós me conhecêsseis a mim, T. conheceríeis a meu
Jo 14.12 que aquele que crê em mim T. fará as obras que
Jo 15.4 não estiver na videira, assim T. vós, se não
Jo 15.9 Como o Pai me amou, T. eu vos amei a vós;
Jo 15.20 Se a mim me perseguiram, T. vos perseguirão
Jo 15.20 se guardarem a minha palavra, T. guarctarão a vossa.
Jo 15.23 Aquele que me aborrece aborrece T. a meu Pai.
Jo 15.27 E vós T. testificareis, pois estivestes comigo
Jo 16.22 Assim T. vós, agora, na verdade, tendes tristeza;
Jo 17.1 glorifica a teu Filho, para que T. o teu Filho
Jo 17.18 tu me enviaste ao mundo, T. eu os enviei ao mundo.
Jo 17.19 a mim mesmo, para que T. eles sejam
Jo 17.20 rogo somente por estes, mas T. por aqueles que,
Jo 17.21 o és em mim, e eu, em ti; que T. eles sejam um
Jo 17.24 quero que, onde eu estiver, T. eles estejam
Jo 18.2 E Judas, que o traía, 21 conhecia aquele lugar,
Jo 18.5 Sou eu. E Judas, que o traía, estava T. com eles.
Jo 18.17 disse a Pedro: Não és tu T. dos discípulos
Jo 18.18 frio; e com eles estava Pedro, aquentando-se T.
Jo 18.25 Disseram-lhe, pois: Não és T. tu um dos seus
Jo 19.19 E Pilatos escreveu T. um título e pô-lo em cima
Jo 19.23 para cada soldado uma parte, e í a túnica. A
Jo 19.35 que é verdade o que diz, para que 21 vós o creiais.
Jo 19.39 E foi T. Nicodemos (aquele que, anteriormente, se
Jo 20.8 Então, entrou T. o outro discípulo, que chegara
Jo 20.21 Assim como o Pai me enviou, 27 eu vos envio a vós.
Jo 20.30 Jesus, pois, operou 27, enrpresença de seus
Jo 21.3 pescar. Disseram-lhe eles: 27 nós vamos
Jo 21.20 e que na ceia se recostara 27 sobre o seu
At 1.3 aos quais 27, depois de ter padecido, se
At 2.18 e 27 do meu Espírito derramarei sobre os meus
At 3.17 fizestes por ignorância, como 27 os vossos príncipes.
At 3.24 todos quantos depois falaram, 27 anunciaram estes
dias.
At 4.12 outro há salvação, porque 27 debaixo do céu
At 5.2 parte do preço, sabendo-o 27 sua mulher; e,
At 5.7 quase de três horas, entrou 27 sua mulher, não
At 5.9 que sepultaram o teu marido, e 27 te levarão a ti.
At 5.32 destas palavras, nós e l o Espírito Santo,
At 5.37 e levou muito povo após si; mas 27 este pereceu,
At 5.39 para que não aconteça serdes 27 achados
At 7.45 nossos pais, recebendo-o 27, o levaram com
At 8.1 E 27 Saulo consentiu na morte dele. E fez-se,
At 8.19 dizendo: Dai-me 27 a mim esse poder, para que
At 9.29 Jesus. Falava e disputava 27 contra os gregos,
At 9.32 Pedro por toda parte, veio 27 aos santos que
At 10.26 levantou, dizendo: Levanta-te, que eu 27 sou homem.
At 10.45 Espírito Santo se derramasse 27 sobre os gentios.
At 10.47 não sejam batizados estes que 27 receberam,
At 11.1 que estavam na Judeia que 27 os gentios tinham
At 11.12 com eles, nada duvidando; e 27 estes seis irmãos
At 11.15 eles o Espírito Santo, como 27 sobre nós ao princípio.
At 12.3 continuou, mandando prender 27 a Pedro. E eram
At 12.25 de Jerusalém, levando 27 consigo a João,
At 13.5 dos judeus; e tinham 27 a João como cooperador.
At 13.9 Todavia, Saulo, que 27 se chama Paulo, cheio do
At 13.22 como rei a Davi, ao qual 27 deu testemunho e
At 13.33 como 27 está escrito no Salmo segundo: Meu filho
At 13.35 Pelo que 27 em outro Salmo diz: Não permitirás
At 14.1 multidão, não só de judeus, mas 27 de gregos.
At 14.15 que fazeis essas coisas? Nós 27 somos homens
At 15.8 dando-lhes o Espírito Santo, assim como 27 a nós;
At 15.11 pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles 27.
At 15.17 homens busque ao Senhor, e 27 todos os gentios
At 15.27 Silas, os quais de boca vos anunciarão 27 o mesmo.
At 15.32 Depois, Judas e Silas, que 27 eram profetas,
At 17.4 com Paulo e Silas; e 27 uma grande
At 17.6 Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram 27 aqui,
At 17.12 que creram muitos deles, e 27 mulheres gregas da
At 17.13 que a palavra de Deus 27 era anunciada por
At 17.23 os vossos santuários, achei 27 um altar em que
At 17.28 movemos, e existimos, como 27 alguns dos
At 17.28 vossos poetas disseram: Pois somos 27 sua geração.
At 18.8 Senhor com toda a sua casa; 27 muitos dos
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At 19.19 27 muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram
At 19.21 que houver estado ali, importa-me ver 27 Roma.
At 19.27 caia em descrédito, mas 27 de que o próprio
At 19.31 27 alguns dos principais da Ásia, que eram seus
At 21.16 E foram 27 conosco alguns discípulos de Cesareia,
At 21.24 acerca de ti, mas que 27 tu mesmo andas
At 21.28 lugar; e, demais disto, introduziu 27 no templo
At 22.5 como 27 o sumo sacerdote me é testemunha, e todo
At 22.20 tua testemunha, se derramava, 27 eu estava
At 23.11 assim importa que testifiques 27 em Roma.
At 23.30 logo to enviei, mandando 27 aos acusadores
At 23.35 disse: Ouvir-te-ei quando 27 aqui vierem os teus
At 24.6 o qual intentou 27 profanar o templo; e, por
At 24.9 E 27 os judeus o acusavam, dizendo serem estas
At 24.15 em Deus, como estes mesmos 27 esperam, de que há
At 24.26 para que o soltasse; pelo que 27, muitas vezes,
At 25.22 Festo: Bem quisera eu ouvir 27 esse homem. E ele
At 25.25 fizera, e apelando ele mesmo 27 para Augusto,
At 26.10 o que 77 nz em Jerusalém. E, havendo recebido
At 26.29 por muito, não somente tu, mas 27 todos quantos
At 27.9 perigosa a navegação, pois T. o jejum já tinha
At 27.10 só para o navio e a carga, mas 27 para a nossa vida.
At 27.36 E, tendo já todos bom ânimo, puseram-se 27 a comer.
At 27.40 ir ao mar, largando 27 as amarras do
At 28.9 Feito, pois, isto, vieram 27 ter com ele os
At 28.10 os quais nos distinguiram 27 com muitas honras;
Rm 1.6 entre as quais sois 27 vós chamados para serdes
Rm 1.13 agora tenho sido impedido) para T. ter entre vós
Rm 1.13 ter entre vós algum fruto, como 27 entre os
Rm 1.15 em mim, estou pronto para 27 vos anunciar o
Rm 1.16 aquele que crê, primeiro do judeu e 27 do grego.
Rm 1.24 Pelo que 27 Deus os entregou às concupiscências
Rm 1.27 E, semelhantemente, 27 os varões, deixando o uso
Rm 1.32 não somente as fazem, mas 27 consentem aos
Rm 2.9 faz o mal, primeiramente do judeu e 27 do grego;
Rm 2.10 faz o bem, primeiramente ao judeu e 21 ao grego;
Rm 2.12 sem lei pecaram sem lei 27 perecerão; e todos
Rm 3.7 sua, por que sou eu ainda julgado 27 como pecador?
Rm 3.29 somente dos judeus? E não o é 27 dos gentios?
Rm 3.29 E não o é 27 dos gentios? 27 dos gentios, certamente.
Rm 4.6 Assim 27 Davi declara bem-aventurado o homem a
Rm 4.9 a circuncisão somente ou 27 sobre a
Rm 4.11 os que creem (estando eles 27 na
Rm 4.11 na incircuncisão, a fim de que 27 a justiça lhes
Rm 4.12 são da circuncisão, mas que 27 andam nas pisadas
Rm 4.15 ira; porque onde não há lei 27 não há transgressão.
Rm 4.16 não somente à que é da lei, mas 27 à que é aa fé
Rm 4.21 o que ele tinha prometido 27 era poderoso para o fa
zer.
Rm 4.22 Pelo que isso lhe foi 27 imputado como justiça.
Rm 4.24 mas 27 por nós, a quem será tomado em conta, os
Rm 5.2 pelo qual 27 temos entrada pela fé a esta graça,
Rm 5.3 E não somente isto, mas 27 nos gloriamos nas
Rm 5.11 E não somente isto, mas 27 nosgloriamos em Deus
Rm 5.12 e pelo pecado, a morte, assim 2. a morte passou
Rm 5.18 para condenação, assim 27 por um só ato de
Rm 5.21 o pecado reinou na morte, 27 a graça reinasse
Rm 6.4 do Pai, assim andemos nós 27 em novidade de vida.
Rm 6.5 na semelhança da sua morte, 27 o seremos na da
Rm 6.8 com Cristo, cremos que 27 com ele viveremos;
Rm 6.11 Assim 27 vós considerai-vos como mortos para o
Rm 7.4 Assim, meus irmãos, 27 vós estais mortos para a
Rm 8.11 mortos ressuscitou a Cristo 27 vivificará o
Rm 8.17 filhos, somos, logo, herdeiros 27, herdeiros de
Rm 8.17 que com ele padecemos, para que 27 com ele
Rm 8.21 na esperança de que 27 a mesma criatura será
Rm 8.23 as primícias do Espírito, 21 gememos em nós
Rm 8.26 E da mesma maneira 21 o Espírito ajuda as nossas
Rm 8.29 os que dantes conheceu, 27 os predestinou
Rm 8.30 que predestinou, a esses 27 chamou; e aos que
Rm 8.30 e aos que justificou, a esses 27 glorificou.
Rm 8.32 todos nós, como nos não dará 27 com ele todas as
coisas?
Rm 8.34 qual está à direita de Deus, e 21 intercede por nós.
Rm 9.10 E não somente esta, mas 27 Rebeca, quando
Rm 9.23 para que 27 desse a conhecer as riquezas da sua
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tou.
IC o 15.14 logo é vã a nossa pregação, e 27 é vã a vossa fé.
IC o 15.15 E assim somos 27 considerados como falsas
IC o 15.16 os mortos não ressuscitam, 27 Cristo não ressus
citou.
IC o 15.18 E 27 os que dormiram em Cristo estão perdidos.
IC o 15.21 a morte veio por um homem, 27 a ressurreição
IC o 15.22 todos morrem em Adão, assim 27 todos serão
IC o 15.28 estiverem sujeitas, então, 27 o mesmo Filho se
IC o 15.30 Por que estamos nós 27 a toda hora em perigo?
IC o 15.42 Assim 27 a ressurreição dos mortos. Semeia-se o
IC o 15.44 Se há corpo animal, há 27 corpo espiritual.
IC o 15.45 Assim está 27 escrito: O primeiro homem, Adão,
IC o 15.48 Qual o terreno, tais são 27 os terrenos; e, qual
IC o 15.48 e, qual o celestial, tais 27 os celestiais.
IC o 15.49 do terreno, assim traremos 27 a imagem do celestial.
IC o 16.1 para os santos, fazei vós 27 o mesmo que
IC o 16.4 E, se valer a pena que eu 27 vá, irão comigo.
IC o 16.6 que fique convosco e passe 27 o inverno, para que
IC o 16.10 porque trabalha na obra do Senhor, como eu 27.
IC o 16.16 que 27 vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que
2Co 1.4 nossa tribulação, para que 27 possamos consolar
2Co 1.5 são abundantes em nós, assim 27 a nossa
2Co 1.6 paciência as mesmas aflições que nós 27 padecemos.
2Co 1.7 das aflições, assim o sereis 27 da consolação.
2Co 1.10 em quem esperamos que 27 nos livrará ainda,
2Co 1.11 ajudando-nos 27 vós, com orações por nós, para
2Co 1.11 nos foi feita, por muitas 27 sejam dadas
2Co 1.13 senão as que já sabeis ou 27 reconheceis; e
2Co 1.13 reconheceis; e espero que 27 até ao fim as reconhe
cereis,
2Co 1.14 como 27 já em parte reconhecestes em nós, que
2Co 1.14 somos a vossa glória, como 27 vós sereis a
2Co 1.22 o qual 27 nos sdou e deu o penhor do Espírito em
2Co 2.9 E para isso vos escrevi 27, para por essa prova
2Co 2.10 perdoardes alguma coisa 27 eu; porque o que eu
2Co 2.10 27 eu; porque o que eu 27 perdoei, se é que
2Co 3.6 o qual nos fez 27 capazes de ser ministros dum
2Co 3.10 Porque 27 o que foi glorificado, nesta parte, não
2Co 4.10 a vida de Jesus se manifeste 27 em nossos corpos.
2Co 4.11 a vida de Jesus se manifeste 27 em nossa carne mortal.
2C o4.13 Cri; por isso, falei. Nós cremos 27; por isso,
2Co 4.13 falei. Nós cremos 27; por isso, 27 falamos,
2Co 4.14 Jesus nos ressuscitará 27 por Jesus e nos
2Co 5.2 E, por isso, 27 gememos, desejando ser revestidos
2Co 5.4 Porque 27 nós, os que estamos neste tabernáculo,
2Co 5.5 foi Deus, o qual nos deu 27 o penhor do Espírito.
2Co 5.9 Pelo que muito desejamos 27 ser-lhe agradáveis,
2Co 5.11 que, na vossa consciência, sejamos 27 manifestos.
2Co 5.16 segundo a carne; e, ainda que 27 tenhamos
2Co 6.1 E nos, cooperando 27 com ele, vos exortamos a que
2Co 6.13 disso (falo como a filhos), dilatai-vos 27 vós.
2Co 7.7 com a sua vinda, mas 27 pela consolação
2Co 7.14 vos dissemos tudo com verdade, 27 a nossa glória
2Co 8.1 27, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus
2Co 8.5 como nós esperávamos, mas 27 a si mesmos se
2Co 8.6 antes tinha começado, assim 27 acabe essa graça
2Co 8.7 vosso amor para conosco, assim 27 abundeis
2Co 8.10 começastes; e não foi só praticar, mas 27 querer.
2Co 8.11 Agora, porém, completai 27 o j á começado, para
2Co 8.11 a prontidão de vontade, haja 27 o cumprimento,
2Co 8.14 a falta dos outros, para que 27 a sua abundância
2Co 8.19 E não só isso, mas foi 27 escolhido pelas igrejas
2Co 8.21 não só diante do Senhor, mas 27 diante dos homens.
2Co 8.22 Com eles, enviamos 27 outro nosso irmão, o qual,
2Co 9.6 o que semeia pouco pouco 27 ceifará; e o que
2Co 9.6 que semeia em abundância em abundância 27 ceifará.
2Co 9.10 que semeia e pãopara comer 27 multiplicará a
2Co 9.12 dos santos, mas 27 redunda em muitas
2Co 10.7 assim como ele é de Cristo, 27 nós de Cristo somos.
2Co 10.11 ausentes, tais seremos 27 por obra,
2Co 10.14 até vós, pois já chegamos 27 até vós no
2Co 11.3 Eva com a sua astúcia, assim 27 sejam de alguma
2Co 11.16 como insensato, para que 27 meglorie um pouco.
2Co 11.18 se gloriam segundo a carne, eu 27 me gloriarei.
2Co 11.21 ousadia (com insensatez falo), 27 eu tenho ousadia.
2Co 11.22 São hebreus? 27 eu. São israelitas? 27 eu.

Rm 9.24 os quais somos nós, a quem 27 chamou, não só
Rm 9.24 não só dentre os judeus, mas 27 dentre os gentios?
Rm 9.25 Como 27 diz em Oseias: Chamarei meu povo ao que
Rm 9.27 27 Isaías clamava acerca de Israel: Ainda que o
Rm 11.1 povo? De modo nenhum! Porque 27 eu sou
Rm 11.5 Assim, pois, 27 agora neste tempo ficou um resto,
Rm 11.16 se as primícias são santas, 27 a massa o é; se a
Rm 11.16 a massa o é; se a raiz é santa, 27 os ramos o são.
Rm 11.21 os ramos naturais, teme que te não poupe a ti 27.
Rm 11.22 sua benignidade; de outra maneira, 27 tu serás cor
tado.
Rm 11.23 E 27 eles, se não permanecerem na incredulidade,
Rm 11.30 Porque assim como vós 27, antigamente, fostes
Rm 11.31 assim 27 estes, agora, foram desobedientes, para
Rm 11.31 foram desobedientes, para 27 alcançarem
Rm 13.5 não somente pelo castigo, mas 27 pela consciência.
Rm 13.6 Por esta razão 27 pagais tributos, porque são
Rm 14.10 que julgas teu irmão? Ou tu, 27, por que
Rm 15.3 Porque 27 Cristo não agradou a si mesmo, mas,
Rm 15.7 uns aos outros, como 27 Cristo nos
Rm 15.22 Pelo que 27 muitas vezes tenho sido impedido de
Rm 15.27 seus bens espirituais, devem 27 ministrar-lhes
Rm 16.2 porque tem hospedado a muitos, como 27 a mim
mesmo.
Rm 16.4 não só eu lhes agradeço, mas 27 todas as igrejas
Rm 16.5 Saudai 27 a igreja que está em sua casa. Saudai a
Rm 16.23 Erasto, procurador da cidade, e 27 o irmão Quarto.
ICo 1.8 o qual vos confirmará 27 até ao fim, para serdes
ICo 1.16 E batizei 27 a família de Estéfanas; além destes,
ICo 2.11 homem, que nele está? Assim 27 ninguém sabe as
ICo 2.13 As quais 27 falamos, não com palavras de
IC o 4.5 que o Senhor venha, o qual 27 trará à luz as
IC o 4.8 Deus reinásseis para que 27 nós reinemos convosco!
IC o 5.12 que tenho eu emjulgar 27 os que estão de
IC o 6.14 Ora, Deus, que 27 ressuscitou o Senhor, nos
ICo 7.4 mas tem-no o marido; e 27, da mesma
IC o 7.22 do Senhor; e, da mesma maneira, 27 o que é
ICo 7.29 se abrevia; o que resta é que 27 os que têm
IC o 7.40 segundo o meu parecer, e 27 eu cuido que
ICo 8.5 Porque, ainda que haja 27 alguns que se chamem

ICo 9.5 uma mulher irmã, como 27os demais
IC o 9.8 segundo os homens? Ou não diz a lei 27 o mesmo?
ICo 9.14 Assim ordenou 27 o Senhor aos que anunciam o
ICo 9.23 causa do evangelho, para ser 27 participante dele.
IC o 10.9 a Cristo, como alguns deles 27 tentaram e
IC o 10.10 E não murmureis, como 27 alguns deles murmura
ram
IC o 10.13 antes, com a tentação dará 27 o escape, para
IC o 10.33 Como 27 eu em tudo agrado a todos, não buscando
o
ICo 11.1 Sede meus imitadores, como 27 eu, de Cristo.
ICo 11.6 se cobre com véu, tosquie-se 27. Mas, se para a
ICo 11.9 Porque 27 ovarão não foi criado por causa da
ICo 11.12 provém do varão, assim 27 o varão provém da
ICo 11.23 eu recebi do Senhor o que 27 vos ensinei: que o
ICo 11.25 Semelhantemente 27, depois de cear, tomou o
IC o 12.12 sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo 27.
IC o 12.14 Porque 27 o corpo não é um só membro, mas mui
tos.
IC o 13.12 parte, mas, então, conhecerei como 27 sou conhe
cido.
ICo 14.5 estranhas, a não ser que 27 interprete, para
IC o 14.9 Assim, 27 vós, se, com a língua, não
IC o 14.12 Assim, 27 vós, como desejais dons espirituais,
ICo 14.15 Orarei com o espírito, mas 27 orarei com o
ICo 14.15 cantarei com o espírito, mas 27 cantarei com o en

tendimento.

14.19 para que possa 27 instruir os
14.34 falar; mas estejam sujeitas, como 27 ordena a lei.
15.1 27 vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos
15.1 o qual 27 recebestes e no qual 27 permaneceis;
ICo 15.2 pelo qual 27 sois salvos, se o retiverdes tal
IC o 15.3 vos entreguei o que 27 recebi: que Cristo
IC o 15.6 vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem 27.

IC o
IC o
IC o
IC o

ICo 15.8 de todos, me apareceu 27 a mim, como a um abortivo.
ICo 15.13 há ressurreição de mortos, 27 Cristo não ressusci
28
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Cl 3.8 Mas, agora, despojai-vos 27 de tudo: da ira, da
Cl 3.13 assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós 27.
Cl 3.15 a paz de Deus, para a qual 27 fostes chamados em
Cl 4.1 a vossos servos, sabendo que 27 tendes um Senhor
Cl 4.3 orando 27 juntamente por nós, para que Deus nos
Cl 4.3 do mistério de Cristo, pelo qual estou 27 preso;
Cl 4.16 lida entre vós, fazei que 27 o seja na igreja
Cl 4.16 e a que veio de Laodiceia, lede-a vós ±..
lT s 1.5 somente em palavras, mas 27 em poder, e no
lTs 1.8 na Macedónia e Acaia, mas 27 em todos os
lTs 2.13 Pelo que 27 damos, sem cessar, graças a Deus,
lTs 2.13 verdade) como palavra de Deus, a qual 27 opera em
lT s 2.14 em Jesus Cristo; porquanto 27 padecestes de
lTs 2.15 os quais 27 mataram o Senhor Jesus e os seus
lTs 2.19 Porventura, não o sois vós 27 diante de nosso
lT s 3.5 Portanto, não podendo eu 27 esperar mais,
lTs 3.6 de nós, desejando muito ver-nos, como nós 27 a vós,
lTs 3.12 outros e para com todos, como 27 nós para convosco;
lTs 4.6 de todas estas coisas, como 27, antes, vo-lo
lTs 4.8 mas, sim, a Deus, que nos deu 27 o seu Espírito Santo.
lT s 4.10 porque 27 já assim o fazeis para com todos os
lTs 4.14 morreu e ressuscitou, assim 27 aos que em Jesus
lTs 5.11 e edificai-vos uns aos outros, como 27 o fazeis.
lTs 5.14 Rogamo-vos 27, irmãos, que admoesteis os
lTs 5.24 Fiel é o que vos chama, o qual 27 o fará.
2Ts 1.5 por dignos do Reino de Deus, pelo qual 27 padeceis;
2Ts 1.11 Pelo que 27 rogamos sempre por vós, para que o
2Ts 3.1 curso e seja glorificada, como 27 o é entre vós;
2Ts 3.10 que, se alguém não quiser trabalhar, não coma 27.
ITm 3.7 Convém, 27, que tenha bom testemunho dos que
ITm 3.10 E 27 estes sejam primeiro provados, depois
ITm 5.13 E, além disto, aprendem 27 a andar ociosas de
ITm 5.13 em casa; e não só ociosas, mas 27 paroleiras e
ITm 5.20 presença de todos, para que 27 os outros tenham
temor.
ITm 5.25 Assim mesmo 27 as boas obras são manifestas, e as
ITm 6.12 da vida eterna, para a qual 27 foste chamado,
2Tm 1.5 mãe Eunice, e estou certo de que 27 habita em ti.
2Tm 1.12 por cuja causa padeço 27 isto, mas não me
2Tm 2.2 fiéis, que sejam idôneos para 27 ensinarem os outros.
2Tm 2.5 E, se alguém 27 milita, não é coroado se não
2Tm 2.10 dos escolhidos, para que 27 eles alcancem a
2Tm 2.11 que, se morrermos com ele, 27 com ele viveremos;
2Tm 2.12 se sofrermos, 27 com ele reinaremos; se o
2Tm 2.12 ele reinaremos; se o negarmos, 27 ele nos negará;
2Tm 2.20 de ouro e de prata, mas 27 de pau e de
2Tm 2.22 Foge, 27, dos desejos da mocidade; e segue a
2Tm 3.8 resistiram a Moisés, assim 27 estes resistem à
2Tm 3.9 manifesto o seu desvario, como 27 o foi o daqueles.
2Tm 3.12 E 27 todos os que piamente querem viver em Cristo
2Tm 4.8 Dia; e não somente a mim, mas 27 a todos os
2Tm 4.12 27 enviei Tíquico a Efeso.
2Tm 4.15 Tu, guarda-te 27 dele, porque resistiu muito às
Tt 3.3 Porque 27 nós éramos, noutro tempo, insensatos,
Tf 3.14 E os nossos aprendam 27 a aplicar-se às boas
Fm 1.9 tal como sou, Paulo, o velho e 27 agora
Fm 1.22 E juntamente prepara-me 27 pousada, porque espero
Hb 1.2 herdeiro de tudo, por quem fez 27 o mundo.
Hb 2.4 testificando 27 Deus com eles, por sinais, e
Hb 2.14 da carne e do sangue, 27 ele participou
Hb 3.2 ao que o constituiu, como 27 o foi Moisés em
Hb 4.2 Porque 27 a nós foram pregadas as boas-novas,
Hb 5.2 ignorantes e errados, pois ±. ele mesmo está
Hb 5.3 ele, tanto pelo povo como 27 por si mesmo,
Hb 5.5 Assim, 27 Cristo não se glorificou a si mesmo,
Hb 5.6 Como 27 diz noutro lugar: Tu és sacerdote
Hb 7.2 a quem 27 Abraão deu o dízimo de tudo, e
Hb 7.2 rei de justiça e depois 27 rei de Salém,
Hb 7.12 necessariamente se faz 27 mudança da lei.
Hb 7.25 Portanto, pode 27 salvar perfeitamente os que por
Hb 8.3 que era necessário que este 27 tivesse alguma
Hb 9.1 Ora, 27 o primeiro tmha ordenanças de culto
Hb 9.18 Pelo que 27 o primeiro não foi consagrado sem sangue;
Hb 9.25 nem 27para a si mesmo se oferecer muitas vezes,
Hb 9.28 assim 27 Cristo, oferecendo-se uma vez, para
Hb 10.15 E 27 o Espírito Santo no-lo testifica, porque,

2Co 11.22 27 eu. São descendência de Abraão? 27 eu.
2Co 11.29 Quem enfraquece, que eu 27 não enfraqueça? Quem
2Co 13.4 pelo poder de Deus. Porque nós 27 somos fracos
G11.9 dissemos, agora de novo 27 vo-lo digo: se
G12.1 a Jerusalém com Barnabé, levando T. comigo Uto.
G12.8 da circuncisão, esse operou 27 em mim com
G12.10 dos pobres, o que 27procurei fazer com diligência.
G12.13 E os outros judeus 27 dissimulavam com ele, de
G12.16 fé em Jesus Cristo, temos 27 crido em Jesus
G12.17 em Cristo, nós mesmos 27 somos achados
G13.4 padecido tanto? Se é que isso 27 foi em vão.
G14.3 Assim 27 nós, quando éramos meninos, estávamos
G14.7 mas filho; e, se és filho, és 27 herdeiro de
G14.12 que sejais como eu, porque 27 eu sou como vós;
G14.29 o que o era segundo o Espírito, assim é 27 agora.
G1 5.15 outros, vede não vos consumais 27 uns aos outros.
G15.25 Se vivemos no Espírito, andemos 27 no Espírito.
G16.1 por ti mesmo, para que não sejas 27 tentado.
G16.7 porque tudo o que o homem semear, isso 27 ceifará.
Ef 1.4 como 27 nos elegeu nele antes da fundação do
Ef 1.11 nele, digo, em quem 27 fomos feitos herança,
Ef 1.13 em quem 21 vós estais, depois que ouvistes a
Ef 1.13 vossa salvação; e, tendo nele 27 crido, fostes
Ef 1.15 Pelo que, ouvindo eu 27 a fé que entre vós há no
Ef 1.21 se nomeia, não só neste século, mas 27 no vindouro.
Ef 2.3 entre os quais todos nós 21, antes, andávamos nos
E f2.3 por natureza filhos da ira, como os outros 27
E f 2.22 no qual 27 vós juntamente sois edificados para
Ef 4.4 e um só Espírito, como 27 fostes chamados em
E f4.9 — ele subiu — que é, senão que 27 antes, tinha
Ef 4.10 Aquele que desceu é 27 o mesmo que subiu acima de
Ef4.17 não andeis mais como andam 27 os outros gentios,
Ef 4.32 uns aos outros, como 27 Deus vos
Ef 5.2 e andai em amor, como 27 Cristo vos amou e se
Ef 5.23 é a cabeça da mulher, como 27 Cristo é a cabeça
Ef 5.24 está sujeita a Cristo, assim 27 as mulheres sejam
Ef 5.25 amai vossa mulher, como 27 Cristo amou a
Ef 5.29 a alimenta e sustenta, como 27 o Senhor à igreja;
Ef 5.33 Assim 27 vós, cada um em particular ame a sua
Ef 6.9 deixando as ameaças, sabendo 27 que o Senhor
Ef 6.17 Tomai 27 o capacete da salvação e a espada do
Ef 6.21 Ora, para que vós 27 possais saber dos meus
Fp 1.15 Verdade é que 27 alguns pregam a Cristo por
Fp 1.29 não somente crer nele, como 27 padecer por ele,
Fp 2.4 seu, mas cada qual 27 para o que é dos outros.
Fp 2.5 o mesmo sentimento que houve 27 em Cristo Jesus,
Fp 2.9 Pelo que 27 Deus o exaltou soberanamente e lhe
Fp 2.12 agora na minha ausência, assim 27 operai a vossa
Fp 2.18 E vós T. regozijai-vos e alegrai-vos comigo por
Fp 2.19 mandarei Timóteo, para que 27 eu esteja de bom
Fp 2.24 Mas confio no Senhor que 27 eu mesmo, em breve,
Fp 2.27 dele e não somente dele, mas 27 de mim, para
Fp 3.4 Ainda que 27 podia confiar na carne; se algum
Fp 3.8 E; na verdade, tenho 27 por perda todas as
Fp 3.12 aquilo para o que fui 27 preso por Cristo Jesus.
Fp 3.15 alguma coisa doutra maneira, a . Deus vo-lo revelará.
Fp 3.17 Sede 27 meus imitadores, irmãos, e tende cuidado,
Fp 3.18 vezes vos disse e agora 27 digo, chorando,
Fp 3.20 cidade está nos céus, donde i7 esperamos o
Fp 3.21 seu eficazpoder de sujeitar 27 a si todas as coisas.
Fp 4.3 E peço-te 27 a ti, meu verdadeiro companheiro,
Fp 4.9 O que 27 aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e
Fp 4.12 Sei estar abatido e sei 27 ter abundância; em
Fp 4.15 E bem sabeis 27 vós, ó filipenses, que, no
Fp 4.16 Porque 27, uma e outra vez, me mandastes o
Cl 1.6 que já chegou a vós, como 27 está em todo o
Cl 1.6 e já vai frutificando, como 27 entre vós, desde
Cl 1.8 o qual nos declarou 27 o vosso amor no Espírito.
Cl 1.9 Por esta razão, nós 27, desde o dia em que o
Cl 1.21 A vós 27, que noutro tempo éreis estranhos e
Cl 1.29 e para isto 27 trabalho, combatendo segundo a sua
Cl 2.6 o Senhorjesus Cristo, assim 27 andai nele,
Cl 2.11 no qual 27 estais circuncidados com a circuncisão
Cl 2.12 com ele no batismo, nele 27 ressuscitastes
Cl 3.4 vida, se manifestar, então, 27 vós vos
Cl 3.7 nas quais 27, em outro tempo, andastes, quando
29
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Ap 14.10 27 o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se
Ap 14.17 no céu, outro anjo, o qual 27 tinha uma foice aguda.
Ap 15.2 vidro misturado com fogo e 27 os que saíram
Ap 16.6 dos santos e dos profetas, 27 tu lhes deste
Ap 17.10 E são 27 sete reis: cinco já caíram, e um existe;
Ap 17.11 que era e já não é, é ela 27 o oitavo, e é dos

Hb 10.34 Porque 27 vos compadecestes dos que estavam nas
Hb 11.11 Pela fé, 27 a mesma Sara recebeu a virtude de
Hb 11.12 Pelo que 27 de um, e esse já amortecido,
Hb 11.16 isto é, a celestial. Pelo que 27 Deus não se
Hb 11.19 E daí 27, em figura, ele o recobrou.
Hb 12.1 Portanto, nós 27, pois, que estamos rodeados de
Hb 12.26 uma vez comoverei, não só a terra, senão 27 o céu.
Hb 13.3 maltratados, como sendo-o vós mesmos 27 no corpo.
Hb 13.12 E, por isso, 27 Jesus, para santificar o povo
T g l .l l perece; assim se murchará 27 o rico em seus caminhos.
Tg 2.2 vestes preciosas, e entrar 27 algum pobre com
Tg 2.11 Não cometerás adultério, 27 disse: Não
Tg 2.17 Assim 27 a fé, se não tiver as obras, é morta em
Tg 2.19 há um só Deus? Fazes bem; 27 os demônios o
Tg 2.25 Raabe, a meretriz, não foi 27justificada pelas
Tg 2.26 o espírito está morto, assim 27 a fé sem obras é morta.
Tg 3.2 é perfeito e poderoso para 27 refrear todo o corpo.
Tg 3.4 Vede 27 as naus que, sendo tão grandes e levadas
Tg 3.5 Assim 27 a língua é um pequeno membro e gloria-se
Tg 3.6 A língua 27 é um fogo; como mundo de iniquidade,
Tg 3.12 Meus irmãos, pode 27 a figueira produzir
Tg 5.8 Sede vós 27 pacientes, fortalecei o vosso
IPe 1.15 que vos chamou, sede vós 27 santos em toda a
lP e2.5v ó s 27, como pedras vivas, sois edificados casa
IPe 2.6 Pelo que 27 na Escritura se contém: Eis que ponho
IPe 2.8 desobedientes; para o que 27 foram destinados.
IPe 2.18 senhor, não somente ao bom e humano, mas 27 ao
mau;
IPe 2.21 isto sois chamados, pois 27 Cristo padeceu por
IPe 3.1 vosso próprio marido, para que 21, se algum não
IPe 3.5 Porque assim se adornavam 27 antigamente as
IPe 3.14 Mas 21, se padecerdes por amor da justiça, sois
IPe 3.18 Porque 27 Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o
IPe 3.19 no qual 27 foi e pregou aos espíritos em prisão,
IPe 3.21 que 27, como uma verdadeira figura, agora vos
IPe 4.1 por nós na carne, armai-vos 27 vós com este
IPe 4.6 foi pregado o evangelho 27 aos mortos, para
IPe 4.13 de Cristo, para que 27 na revelação da
IPe 4.19 Portanto, 27 os que padecem segundo a vontade de
IPe 5.1 vós, admoesto eu, que sou 27 presbítero com
2Pe 1.5 e vós 27, pondo nisto mesmo toda a diligência,
2Pe 1.14 este meu tabernáculo, como 27 nosso Senhor Jesus
2Pe 1.15 Mas 27 eu procurarei, em toda a ocasião, que
2Pe 2.1 E 27 houve entre o povo falsos profetas, como
2Pe 2.1 como entre vós haverá 27 falsos doutores,
2Pe 2.19 de quem alguém é vencido, do tal faz-se 27 servo.
2Pe 3.15 de nosso Senhor, como 27 o nosso amado
ljo 1.3 vos anunciamos, para que 27 tenhais comunhão

* (também) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.14.16;, 2 vezes :
Gn.24.44; , 2 vezes: Gn.24.46;, 2 vezes: Gn.29.30;, 2 vezes: Gn.48.19;
, 2 vezes : Êx.7.11;, 2 vezes : Êx.12.32; , 2 vezes : Êx.28.39;, 2 vezes :
Êx.28.40;, 2 vezes : Êx.39.1; , 3 vezes : Lv.26.42;, 2 vezes : Nm.4.7; ,
2 vezes: Nm.13.33;, 2 vezes: Nm.24.24;, 2 vezes: Dt.1.37;, 2 vezes:
Dt.9.20;, 2 vezes: Dt.22.3;, 2 vezes: Js. 7.11;, 2 vezes: Jz.5.15; , 2 vezes
: Jz.6.35;, 2 vezes : Jz.11.17;, 2 vezes: lSm.4.17;, 2 vezes: lSm.14.21;
, 2 vezes : 1Sm. 19.21;, 3 vezes : 1Sm. 19.24;, 2 vezes : lSm.2S.43;,
2 vezes : 2Sm.3.19;, 2 vezes : 2Sm.5.2;, 2 vezes : 2Sm. 15.19;, 2 ve
zes : 2Sm.l7.5; , 2 vezes : 2Sm.21.20;, 2 vezes : lRs.2.22;, 2 vezes :
lRs.4.33;, 2 vezes: lRs.6.32;, 2 vezes: lRs.7.20;, 2 vezes: lRs.7.50; ,
2 vezes : 1Rs. 8.30;, 2 vezes: lRs.19.11;, 2 vezes : lRs.19.16;, 2 vezes :
2Rs.10.ll;, 2 vezes: 2Rs.l6.4;, 2 vezes: 2Rs.17.15;, 2 vezes: 2Rs.23.5;
, 2 vezes : 2Rs.23.12;, 2 vezes : 2Rs.23.15;, 2 vezes : 2Rs.23.27;, 2
vezes : lCr.11.2;, 2 vezes : lCr.11.22; , 2 vezes : lCr.15.27;, 2 vezes :
lCr.28.16;, 2 vezes: lCr.28.21;, 2 vezes: 2Cr.3.12;, 2 vezes: 2Cr.3.16;
, 2 vezes : 2Cr.4.8;, 2 vezes : 2Cr.8.14;, 2 vezes : 2Cr.27.5;, 2 vezes :
2Cr.28.4;, 2 vezes: 2Cr.32.17;, 2 vezes: Ne. 13.22;, 2 vezes: Et.8.9;, 2
vezes: Jó.32.17;, 2 vezes: Ec.4.4;, 2 vezes: Ec.8.10;, 2 vezes: Ec.9.12;,
2 vezes: Jr.33.21;, 2 vezes: Jr.41.3;, 2 vezes: Jr.50.24;, 2 vezes: Ez.5.11;
, 2 vezes : Ez.40.33;, 2 vezes : Os.4.6;, 2 vezes : Na.3.11; , 2 vezes :
Zc.3.7; , 2 vezes : Mt.21.24;, 2 vezes : Mc.8.7;, 2 vezes : Mc. 15.40;,
2 vezes : Lc.11.34;, 2 vezes : Lc.14.12;, 2 vezes : Lc.16.10;, 2 vezes :
Lc.19.19;, 2 vezes : Lc.22.59; , 2 vezes : Jo.15.20;, 2 vezes : At.17.28;
, 2 vezes : Rm.1.13;, 2 vezes : Rm.3.29; , 2 vezes: Rm.4.11;, 2 vezes :
Rm.8.17;, 3 vezes: Rm.8.30;, 2 vezes: Rm.9.24;, 2 vezes: Rm.11.16; ,
2 vezes: Rm. 11.31;, 2 vezes: lCo.14.15; , 3 vezes: lCo.15.1;, 2 vezes:
1 Co.15.48;, 2 vezes: 2 C o .l.ll;, 2 vezes: 2C o.l.l3;, 2 vezes: 2Co.l.l4;
, 2 vezes : 2Co.2.10;, 2 vezes : 2Co.4.13;, 2 vezes : 2Co.8.11;, 2 vezes
: 2Co.9.6; , 3 vezes: 2Co. 11.22;, 2 vezes: Ef.1.13;, 2 vezes: Ef.2.3;, 2
vezes : Cl. 1.6; , 2 vezes : Cl.4.3;, 2 vezes : Cl.4.16;, 2 vezes : lTs.2.13;
, 2 vezes : 1 Tm.5.13;, 2 vezes : 2Tm.2.12;, 2 vezes : Hb.7.2;, 2 vezes :
2Pe.2.1;, 2 vezes: ljo.2.23;

TA M BO RES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lSm-l;E z-l; N°(s) Strong (H8596); RNK Top 405 posição;
ISm 10.5 trazem diante de si saltérios, e 27, e flautas,
Ez 28.13 a esmeralda e o ouro; a obra dos teus 27 e dos

ljo 2.2 somente pelos nossos, mas 27 pelos de todo o mundo,
ljo 2.6 que diz que está nele 27 deve andar como ele andou,
ljo 2.18 ouvistes que vem o anticristo, 27 agora muitos se
ljo 2.23 Qualquer que nega o Filho 27 não tem o Pai; e
ljo 2.23 o Pai; e aquele que confessa o Filho tem 27 o Pai.
ljo 2.24 desde o princípio ouvistes, 27permanecereis no
ljo 3.3 purifica-se a si mesmo, como 27 ele é puro.
ljo 3.4 que pratica o pecado 27 pratica iniquidade,
ljo 4.11 se Deus assim nos amou, 27 nós devemos amar
ljo 4.17 porque, qual ele é, somos nós 27 neste mundo,
ljo 4.21 mandamento: que quem ama a Deus, ame 27 seu ir
mão.
ljo 5.1 que ama ao que o gerou 27 ama ao que dele é nascido.
2Jo 1.1 e não somente eu, mas 27 todos os que têm

TA M BO RIL Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gni;Êx l;](')-1; N°(s) Strong (H8596); RNK Top 404 posição; P ala
vras Relacionadas: (tamboris-6); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 9
Gn 31.27 alegria, e com cânticos, e com 27, e com harpa?
Êx 15.20 a irmã de Arão, tomou o 27 na sua mão, e
Jó 21.12 Levantam a voz ao som do 27 e da harpa e

TA M BO RIS Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Êx-l;2S m -l;lC r-l;Is-3; N°(s) Strong (H8596); RNK Top 401 posição;
Veja também : tamboril;
Êx 15.20 mulheres saíram atrás dela com 27 e com danças.
2Sm 6.5 harpas, e com saltérios, e com 27, eco m
lC r 13.8 harpas, e com alaúdes, e com 27, e com
Is 5.12 Harpas, e alaúdes, e 27 e pífanos, e vinho há
Is 24.8 Cessou o folguedo dos 27, acabou o ruído dos
Is 30.32 que o Senhor der, haverá 27 e harpas; e,

3Jo 1.12 até a mesma verdade; e 27 nós
Jd 1.8 E, contudo, 27 estes, semelhantemente
Jd 1.14 E destes profetizou 27 Enoque, o sétimo depois de

Ap 1.9 Eu, João, que 27 sou vosso irmão e companheiro na
Ap 2.6 as obras dos nicolaítas, as quais eu 27 aborreço.
Ap 2.15 Assim, tens 27 os que seguem a doutrina dos
Ap 2.27 como vasos de oleiro; como 27 recebi de meu Pai,
Ap 3.4 Mas 27 tens em Sardes algumas pessoas que não
Ap 3.10 palavra da minha paciência, 27 eu te guardarei da
Ap 3.12 que desce do céu, do meu Deus, e 27 o meu novo
nome.
Ap 6.11 um pouco de tempo, até que 27 se completasse o
Ap 11.8 e Egito, onde o seu Senhor 27 foi crucificado.
Ap 13.15 à imagem da besta, para que 27 a imagem da besta

TAM PA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Sm -l;2Rs-l;
N°(s) Strong (H1817); RNK Top 405 posição;
2Sm 17.19 E tomou a mulher a 27, e a estendeu sobre a boca
2Rs 12.9 arca, e fez um buraco na 27, e a pôs ao pé do

TAMPOUCO

Ocorrências: 72 vezes - VT (59); N T (13) nos
livros:
Gn-l;Êx-2;Nm-l;Dt-4;Js-l;Jz-9;Rt-l;lSm-6;2Sm-2;lRsl;2Rs-3;2Cr-l;Et-l;Sl-3;Ec-6;Is-ll;Jr-3;Ez-l;D n-l;A m -l;M t-l;Lc30
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3;At-2:Rm-2;lCo-2;Hb-l;Tg-l;2Jo-l; RNK Top 335 posição; Veja
também: tanto;

* (tampouco) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lSm.9.4;, 2 vezes :
Is.41.26;

Gn 40.15 da terra dos hebreus; e 77 íkjuí nada
Êx 5.2 Não conheço o Senhor, nem 77 deixarei ir Israel.
Êx 30.9 holocausto, nem oferta; nem 77 derramareis
Nm 16.14 Nem 27 nos trouxeste a uma terra que mana leite
Dt 11.3 nem 27 os seus sinais, nem os seus feitos, que
Dt 17.17 27 para si multiplicará mulheres, para que o
Dt 30.11 ordeno, te não é encoberto e 27 está longe de ti.
Dt 30.13 Nem 27 está dalém do mar, para dizeres: Quem
Js 22.19 vos rebeleis contra o Senhor, nem 27 vos
Jz 1.29 27 expeliu Efraim os cananeus que habitavam em
Jz 1.30 27 expeliu Zebulom os moradores de Quitrom, nem
Jz 1.31 27 Aser expeliu os moradores de Aco, nem os
Jz 1.33 27 Naftali expeliu os moradores de Bete-Semes,
Jz 2.10 não conhecia o Senhor, nem 27 a obra que
Jz 2.17 Porém 27 ouviram aos juizes; antes, se
Jz 2.21 27 desapossarei mais de diante deles a nenhuma
Jz 8.23 vós eu não dominarei, nem 27 meu filho sobre
Jz 11.27 27 pequei eu contra ti! Porém tu usas mal
Rt 2.8 vás colher a outro campo, nem 27 passes
ISm 9.4 à terra de Saalim, porém 27 estavam
ISm 9.4 passou à terra de Benjamim, porém 27 as acharam.
ISm 12.21 que nada aproveitam e 27 vos livrarão,
ISm 16.9 passar a Samá, porém disse: 27 a este tem
ISm 20.15 Nem 27 cortarás da minha casa a tua
ISm 25.31 que sem causa derramaste, nem 27 o haver-se
2Sm 2.28 perseguiram mais a Israel e 27 pelejaram mais.
2Sm 21.4 com Saul e com sua casa; nemT7 pretendemos
lRs 13.16 nem entrarei contigo; nem 27 comerei pão,
2Rs 18.30 nem 27 vos faça Ezequias confiar no Senhor,
2Rs 19.32 nela flecha alguma; nem 27 virá perante
2Rs 23.22 dias dos reis de Israel, nem 27 dos reis de Judá.
2Cr 1.11 morte dos que te aborrecem, nem 27 pediste
Et 5.12 Disse mais Hamã: 27 a rainha Ester a ninguém
SI 49.9 por isso, 27 viverá para sempre ou deixará de
SI 55.19 não há neles nenhuma mudança, e 27 temem a Deus.
SI 129.8 nem 27 os que passam dizem: A bênção do Senhor
Ec 4.16 povo, todo o que ele domina; 27 os descendentes
Ec 7.21 77 apliques o teu coração a todas as palavras
Ec 8.8 nem há armas nessa peleja; nem 27 a impiedade
Ec 9.5 não sabem coisa nenhuma, nem 27 eles têm jamais
Ec 9.11 dos valentes, a peleja, nem 27 dos sábios, o
Ec 10.20 amaldiçoes o rei, nem 27 no mais interior
Is 3.7 Não posso ser médico, nem 27 há em minha
Is 7.7 Deus: Isto não subsistirá, nem 27 acontecerá.
Is 8.12 e não temais o seu temor, nem 27 vos assombreis.
Is 13.17 não farão caso da prata, nem 27 desejarão ouro.
Is 13.20 armará ali a sua tenda, nem 27 os pastores
Is 36.15 Nem 27 Ezequias vos faça confiar no Senhor,
Is 37.33 lançará nela flecha alguma; 27 virá perante
Is 41.26 é? Mas não há quem anuncie, nem 27 quem
Is 41.26 nem 27 quem manifeste, nem 27 quem ouça
Is 48.8 nem tu as conheceste, nem 27 desde então foi
Is 56.3 o Senhor do seu povo; nem 27 diga o eunuco:
Jr 6.15 nenhuma se envergonham, nem 27 sabem que
Jr 10.5 pois não podem fazer mal, nem 27 têm poder
Jr 17.16 ser o pastor, após ti; nem 27 desejei o cfia
Ez 16.4 água, para tua purificação, nem 27 foste
Dn 11.4 para a sua posteridade, nem 27 segundo o
Am 2.15 de pés se livrará, nem 27 o que vai
M t 24.21 do mundo até agora, nem 27 haverá jamais.
Lc 16.26 para vós não poderiam, nem 27 os de lá,
Lc 16.31 a Moisés e aos Profetas, 27 acreditarão,
Lc 20.8 E Jesus lhes disse: 27 vos direi com que
At 17.25 Nem 27 é servido por mãos de homens, como que
At 24.13 nem 27 podem provar as coisas de que agora me acu
sam.
Rm 4.19 já de quase cem anos), nem 77 para o
Rm 6.13 nem 27 apresenteis os vossos membros ao pecado
IC o 3.2 ainda não podíeis, nem 27 ainda agora podeis;
ICo 4.3 algum juízo humano; nem eu 27 a mim mesmo me
julgo.
Hb 8.4 ele estivesse na terra, nem 27 sacerdote
Tg 3.12 ou a videira, figos? Assim, 27 pode uma
2Jo 1.10 não o recebais em casa, nem 27 o saudeis.

TA M U Z Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; N°(s) Strong
(H8542); RNK Top 406 posição;
Ez8.14 que estavam ali mulheres assentadas chorando por 27.

TANGE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; N°(s) Strong
(H2895); RNK Top 406 posição; Veja também : tanger;
Ez 33.32 tem voz suave e que bem 27; porque ouvem as

TANG EDO R Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Rs-2;
N°(s) Strong (H5059); RNK Top 405 posição;
2Rs 3.15 Ora, pois, trazei-me um 1 E sucedeu que,
2Rs3.15 E sucedeu que, tangendo o T., veio sobre
* (tangedor) repete na(s) referência(s): 2 vezes : 2Rs.3.15;

TANG END O Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lSm-2;2Rs-l;Is-l; RNK Top 403 posição; Veja também : tanger;
ISm 18.7 E as mulheres, 27, respondiam umas às outras e
ISm 19.9 e tendo na mão a sua lança, e 27 Davi com a
2Rs 3.15 um tangedor. E sucedeu que, 27 o tangedor,
Is 38.20 veio salvar-me; pelo que, 27 eu meus

TANGER Ocorrência: 1 vez- VT (1) no livro: lCr-1; RNK Top
406 posição; Palavras Relacionadas: (tange-1; tangendo-4; tan
gia- 1); Total de referencias das palavras relacionadas: 7
lC r 25.3 a cargo de seu pai Jedutum, para 27 harpas, o

TANG IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : tanger;
ISm 18.10 no meio da casa; e Davi 27 a harpa com a

TA N Q UE Ocorrências: 12 vezes - VT (7) ; N T (5) nos livros:
2Sm -4;lRs-l;Is-l;N a-l;Jo-5; N°(s) Strong (G2861); RNK Top 395
posição; Palavras Relacionadas: (tanques-6); Total de referencias
das palavras relacionadas: 18
2Sm 2.13 uns com os outros perto do 27 de Gibeão, e
2Sm 2.13 banda do 27 e os outros daquela banda do 27.
2Sm 4.12 e os penduraram sobre o 27 de Hebrom;
lRs 22.38 E, lavando-se o carro no 77 de Samaria, os cães
Is 36.2 e ele parou junto ao cano do 27 mais alto,
Na 2.8 que existe, tem sido como um 27 de águas; elas,
Jo 5.2 à Porta das Ovelhas, um 27, chamado em
Jo 5.4 descia em certo tempo ao 27 e agitava a água; e
Jo 5.7 água é agitada, me coloque no 27; mas, enquanto
Jo 9.7 E disse-lhe: Vai, lava-te no 27 de Siloé (que
Jo 9.11 os olhos, e disse-me: Vai ao 27 de Siloé e
* (tanque) repete na(s) referência(s): 3 vezes : 2Sm.2.13;

TANQ UES Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Êx-2;Sl-l;Ec-l;Is-2; RNK Top 401 posição; Veja tam bém : tanque;
Êx 7.19 os seus rios, sobre os seus 27 e sobre todo
Êx 8.5 e sobre os rios, e sobre os 27, e faze subir
SI 84.6 faz dele uma fonte; a chuva também enche os 27.
Ec 2.6 Fiz para mim 27 de águas, para regar com eles o
Is 35.7 seca se transformará em 77, e a terra
Is 41.18 vales; tornarei o deserto em 77 de águas e a

TANTA Ocorrências: 13 vezes - VT (9) ; N T (4) nos livros: Jz-1;1 Sm -2;lRs-l;2Rs-l;2Cr-4;M t-l;Lc-l;A t-l;lCo-1; RNK Top 394
posição; Veja também : tanto;
Jz 6.5 vinham como gafanhotos, em 77 multidão, que não
ISm 26.24 como foi a tua vida hoje de 27 estima aos meus
ISm 26.24 aos meus olhos, de outra 27 estima seja a
lRs 10.10 nunca veio especiaria em 27 abundância como a
2Rs 3.17 este vale se encherá de 27 água, que
2Cr 1.15 como pedras, e cedros em 77 abundância como
31
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2Rs 11.9 cada um os seus homens, 27 aos que entravam
lC r 4.27 família não se multiplicou 27 como as dos filhos
lC r 16.3 repartiu a todos em Israel, 27 a homens como a
lC r 21.3 ao seu povo cem vezes 27 como é;
2Cr 9.22 a todos os reis da terra, 27 em riquezas como
2Cr 9.29 atos, pois, de Salomão, 27 os primeiros como
2Cr 12.3 que vinha com ele do Égito, 27 de líbios como
2Cr 12.15 Os atos, pois, de Roboão, 27 os primeiros como os
2Cr 13.22 Os mais atos, pois, de Abias, 27 os seus caminhos
2Cr 16.11 E eis que os atos de Asa, 27 os primeiros como os
2Cr 20.25 preciosos; e tomaram para si 77, que não podiam
2Cr 20.34 o resto dos atos de Josafá, 27 os primeiros como
2Cr 25.26 mais dos atos de Amazias, 27 os primeiros como
2Cr 26.10 porque tinha muito gado, 27 nos vales como nas
2Cr 26.22 ao mais dos atos de Uzias, 27 os primeiros como
2Cr 28.26 e de todos os seus caminhos, 27 osjprimeiros como
2Cr 31.15 irmãos, segundo as suas turmas, 27 aos
2Cr 33.9 E Manassés l7 fez errar a Judá e aos moradores de
2Cr 35.27 e aos seus atos, 27 os primeiros como os últimos,
2Cr 36.13 mas endureceu a sua cerviz e 27 se obstinou no
2Cr 36.16 que o furor do Senhor subiu 27, contra o seu
Ed 2.70 os levitas, e alguns do povo, 27 os cantores como
Ne 4.7 os amonitas, e os asdoaitas que 27 ia crescendo a
Ne 12.28 os filhos dos cantores, 27 da campina dos
Jó 7.17 Que é o homem, para que 27 o estimes, e ponhas
Jó 36.19 Estimaria ele 27 tuas riquezas, ou todos os
Jó 41.17 Umas às outras se ligam; 27 aderem entre si, que
Jó 42.10 acrescentou a Jó outro 27 em dobro a tudo
SI 41.9 amigo íntimo, em quem eu 27 confiava, que comia
SI 49.2 quer humildes quer grandes, 27 ricos como pobres.
SI 58.9 panelas, serão arrebatados, 27 os verdes como os
SI 115.13 os que temem ao Senhor, 27 pequenos como grandes.
Pv6.31 pagará sete vezes 27; dará toda a
Pv 17.15 abomináveis são para o Senhor, 27 um como o outro.
Pv 20.10 abominação para o Senhor, 27 uma coisa como outra.
Ec 1.8 essas coisas se cansam 27, que ninguém o pode
Ec 12.9 mais sábio foi o Pregador, 27 mais sabedoria ao
Ct 5.9 mais do que outro amado, que 27 nos conjuraste.
Is 20.4 e os exilados da Etiópia, 27 moços como velhos,
Is 31.3 a mão, todos cairão por terra, 27 o auxiliador
Is 40.20 que não pode oferecer 27, escolhe madeira
Is 49.15 uma mulher esquecer-se 27 do filho que cria,
Is 50.2 Chamei, e ninguém respondeu? 27 se encolheu a
Is 64.9 Não te enfureças 27, ó Senhor, nem perpetuamente
Is 64.12 ó Senhor? Ficarias calado, e nos afligirias 27?
Jr 2.36 Por que te desvias 27, mudando o teu caminho?
Jr 14.10 acerca deste povo: Pois que 27 amaram o afastar-se
Jr 23.11 Porque 27 o profeta como o sacerdote estão
Jr 24.8 príncipes, e o resto de Jerusalém, 27 os que
Jr 32.11 E tomei o auto da compra, 27 o que estava selado,
Jr 32.14 autos, este auto de compra, 27 o selado como o
Jr 32.20 do Egito até o dia de hoje, 27 em Israel como
Jr 52.19 e os perfumadores, e as galhetas, 27 o que era de
Lm 5.20 para sempre? Por que nos desampararias por 27 tem
po?
Ez 30.22 e quebrarei os seus braços, 27 o forte como o
Ez 45.25 o mesmo todos os sete dias, 27 o sacrifício
Ez 47.14 E vós a herdareis, 27 um como o outro; pois sobre
Dn 2.15 do rei: Por que se apressa 27 o mandado da parte
Hc 2.5 27 mais que, por ser dado ao vinho, é desleal; um
M t 6.10 Seja feita a tua vontade, 27 na terra como no céu.
M t 19.29 do meu nome, receberá cem vezes 27 e herdará a
M t 20.14 eu quero dar a este derradeiro 27 como a ti.
M t 21.9 E as multidões, 27 as que iam adiante como as que
M t 22.10 todos quantos encontraram, 27 maus como bons; e
M c 6.30 Jesus e contaram-lhe tudo, 27 o que tinham feito
M c 7.36 mas, quanto mais lho proibia, 27 mais o divulgavam.
M c 10.30 que não receba cem vezes 27, já neste tempo, em
Lc 1.21 e maravilhava-se de que 27 se demorasse no templo.
Lc 6.34 aos pecadores, para tornarem a receber outro 27.
Jo 14.9 Disse-lhe Jesus: Èstou há 27 tempo convosco, e não
At 1.8 e ser-me-eis testemunhas 27 em Jerusalém como
At 2.10 Cirene, e forasteiros romanos (tanto judeus como pro
sélitos),
At 3.12 disto? Ou, por que olhais 27 para nós, como
At 5.8 Dize-me, vendestes por 27 aquela herdade? E

2Cr 2.16 E nós cortaremos 27 madeira no Líbano quanta
2Cr 9.27 como pedras e cedros em 27 abundância como as
2Cr 28.13 culpas, sendo que já temos 27 culpa, e já o
M t 8.10 vos cugo que nem mesmo em Israel encontrei 27 fé.
Lc 7.9 Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado 27 fé.
At 24.3 Visto como, por ti, temos 27 paz, e, por tua
ICo 14.10 Há, por exemplo, 27 espécie de vozes no mundo, e
"(tanta) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lSm.2624;

TANTAS Ocorrências: 4 vezes - V T (3); N T (1) nos livros: 2Rs-l;2C r-l;Jó-l;A p-l; RNK Top 403 posição; Veja também: tanto;
2Rs 9.22 da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são 27?
2Cr 32.4 que viriam os reis da Assíria e achariam 27 águas?
Jó 5.9 se não podem esquadrinhar; e 27 maravilhas que se
Ap 18.16 Porque numa nora foram assoladas 27 riquezas.

TANTO Ocorrências: 175 vezes - VT (104) ; N T (71) nos li
vros: Gn- 7;Êx-4;Lv-l;Nm-6;Dt-2;Js-l;Jz-l;Rt-2;lSm-5;2Sm-7;lRs7;2Rs-3;lCr-3;2Cr-17;Ed-l;Ne-2;Jó-4;ST4;Pv-3;Ec-2;Ct-l;Is-7;Jr8;Lm -l;Ez-3;D n-l;H c-l;M t-S;M c-3;Lc-2;Jo-l;A t-24;Rm -7;lCo3;G l-l;E f-l;F p-5;C l-l;lT s-2;lT m -l;T t-l;H b-8;T g-2;2Jo-l;A p-3;
RNK Top 238 posição; Palavras Relacionadas: (tampouco-72;
tanta-13; tantas-4; tantos-13; tão-149); Total de referencias das
palavras relacionadas: 426
Gn 7.21 que se movia sobre a terra, 27 de ave como de
Gn 37.8 domínio sobre nós? Por isso, 27 mais o
Gn 44.16 que somos escravos de meu senhor, 27 nós como
Gn 46.34 a nossa mocidade até agora, 27 nós como os
Gn 47.3 servos são pastores de ovelhas, 27 nós como nossos

pais.

Gn 47.19 diante dos teus olhos, 27 nós como a nossa
Gn 50.9 E subiram também com ele 27 carros como gente a
Êx 1.12 quanto mais os afligiam, 27 mais se
Êx 1.12 mais se multiplicavam e 27 mais cresciam; de
Êx 12.31 saí do meio do meu povo, 27 vós como os
Êx 16.18 colhera pouco; cada um colheu 27 quanto podia co
mer.
Lv 14.21 e a sua mão não alcançar 27, tomará um
Nm 16.22 só homem, e índignar-te-ás tu 27 contra toda
Nm 18.3 e ao altar, para que não morram, 27 eles como vós.
Nm 18.15 que trouxerem ao Senhor, 27 de homens como de
Nm 31.28 de cada quinhentos, uma alma, 27 dos homens como
Nm 31.30 tomarás de cada cinquenta, um, 27 dos homens
como
Nm 31.47 tomou um de cada cinquenta, 27 de homens como

de

D t 9.8 pois, em Horebe, 27 provocastes à ira o Senhor,
D t 9.19 do furor com que o Senhor 27 estava irado contra
Js 22.3 A vossos irmãos por 27 tempo até ao dia de hoje
Jz 8.22 a Gideão: Domina sobre nós, 27 tu como teu filho
Rt 1.17 faça assim o Senhor e outro 27, se outra coisa
Rt 1.21 contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido 27.
ISm 3.17 assim Deus te faça e outro 27 se me encobrires
ISm 14.44 Assim me faça Deus e outro 27, que com certeza
ISm 15.22 Tem, porventura, o Senhor 27 prazer em
ISm 20.13 assim com Jônatas outro 27; mas, se aprouver a
ISm 25.22 inimigos de Davi e outro 27, se eu deixar até à
2Sm 3.9 faça Deus a Abner e outro 27, que, como o Senhor
2Sm 3.35 Assim Deus me faça e outro 27, se, antes que
2Sm 11.25 aos teus olhos; pois a espada 27 consome este como
2Sm 13.4 que tu de manhã em manhã 27 emagreces, sendo
2Sm 19.13 Assim me faça Deus, e outro 27, se não fores
2Sm 21.15 e com ele os seus servos, e 27 pelejaram contra
2Sm 24.3 teu Deus, a este povo cem vezes 27 quanto agora é,
lR s2.23 Assim Deus me feça e outro 27, se não falou
lR s 6.5 redor das paredes da casa, 27 do templo como do
lR s 8.8 E os varais sobressaíram 27, que as pontas dos
lR s 10.23 a todos os reis da terra, 27 em riquezas como em
sabedoria.
lR s 14.10 todo homem até ao menino, 27 o escravo como o
lR s 19.2 me façam os deuses e outro 27, se decerto
lR s 20.10 me façam os deuses e outro 27, que o pó de
2Rs6.31 Assim me faça Deus e outro 27, se a cabeça de
2Rs 9.8 de Acabe todo varão, 27 o encerrado como o
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Jo 12.37 E, ainda que tivesse feito 27 sinais diante
Jo 21.11 três grandes peixes; e, sendo 27, não se rompeu a rede.
At 2.39 todos os que estão longe: a 27 quantos Deus,
Hb 11.12 já amortecido, descenderam 27, em multidão,

At 5.8 por 27 aquela herdade? E ela disse: Sim, por 27.
At 5.14 dos que criam no Senhor, 27 homens como
At 8.12 de Jesus Cristo, se batizavam, 27 homens como mu
lheres.
At 8.38 e desceram ambos à água, 27 Filipe como o
At 9.24 eles guardavam as portas, 27 de dia como de
At 10.39 de todas as coisas que fez, 27 na terra da Judeia
At 14.5 E, havendo um motim, 27 dos judeus como dos
At 17.22 atenienses, em tudo vos vejo um 27 supersticiosos;
At 19.10 a palavra do Senhor Jesus, 27judeus como gregos.
At 19.17 os que habitavam em Éfeso, 27 judeus como gregos;
At 20.21 testificando, 27 aosjudeus como aos gregos, a
At 21.12 nós isto, rogamos-lhe, 27 nós como os que
At 22.4 e metendo em prisões, 27 homens como mulheres,
At 24.10 que desta nação és juiz, com 27 melhor ânimo
At 24.15 naver ressurreição de mortos, 27 dos justos como
At 24.16 uma consciência sem ofensa, 27 para com Deus
At 25.24 dos judeus me tem falado, 27 em Jerusalém como
At 26.16 por ministro e testemunha 27 das coisas que
At 26.22 permaneço, dando testemunho, 27 a pequenos como
At 28.23 persuadi-los à fé de Jesus, 27 pela lei cte
Rm 1.12 seja consolado pela fé mútua, 27 vossa como minha.
Rm 1.14 Eu sou devedor 27 a gregos como a bárbaros, 27
Rm 1.14 a gregos como a bárbaros, 27 a sábios como a igno

TA N U M ETE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Rs-TJr-1; N°(s) Strong (H8576); RNK Top 405 posição;
2Rs 25.23 filho de Careá, e Seraías, filho de 27, o
Jr 40.8 de Careá, e Seraías, filho de 27, e os

TÃO Ocorrências: 149 vezes - VT (130) ; N T (19) nos livros:
G n -4;Ê x-l;N m -3;D t-12;Js-lS;jz-6;lS m -16;2Sm -S;lR s-S;2R s7;lCr-2;2Cr-3;Ed-2;Ne-2;Jó-S;Sl-S;Pv-l;Ec-3;Ct-l;Is-16;Jr-7;Lm2;E z-3;M q-2;H c-l;Sf-l;M t-4;M c-2;A t-2;2C o-l;G l-2;l T s-l;H b-5;Tg-l;Ap-l; RNK Top 260posição; Veja tam bém : tanto;
Gn 14.24 salvo 27 somente o que os jovens comeram e a parte
Gn 27.20 a seu filho: Como é isto, que 27 cedo a achaste,
Gn 31.36 Qual é o meu pecado, que 27 furiosamente me
Gn 41.39 saber tudo isto, ninguém há 27 inteligente e sábio
Êx 2.18 pai, ele disse: Por que tornastes hoje 27 depressa?
Nm 14.9 27 somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não
Nm 14.21 Porém, 27 certamente como eu vivo e como a glória
do
Nm 21.5 água há; e a nossa alma tem fastio deste pão 27 vil.
Dt 2.28 dinheiro a água que beba; 27 somente deixa-me
Dt 3.19 27 somente vossas mulheres, e vossas crianças, e
Dt 4.7 Porque, que gente há 27 grande, que tenha deuses 27
Dt 4.7 27 grande, que tenha deuses 27 chegados como o
D t 4.8 E que gente há 27 grande, que tenha estatutos e
D t 4.8 tenha estatutos e juízos 27 justos como toda esta
D t 4.9 27 somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua
Dt 4.32 outra, se sucedeu jamais coisa 27 grande como esta
Dt 10.15 27 somente o Senhor tomou prazer em teus pais para
Dt 12.16 27 somente o sangue não comereis; sobre a terra o
Dt 14.24 E, quando o caminho te for 27 comprido, que os não
Dt 29.24 terra? Qual foi a causa do furor desta 27 grande ira?
Js 1.7 27 somente esforça-te e tem mui bom ânimo para teres
Js 1.17 assim te ouviremos a ti; 27 somente que o
Js 1.18 lhe mandares morrerá; 27 somente esforça-te e
Js 6.18 27 somente guardai-vos do anátema, para que não vos
Js 6.24 nela queimaram-no a fogo; 27 somente a prata, e o
Js 8.27 27 somente os israelitas saquearam para si o gado e
Js 11.13 27 somente não queimaram os israelitas as cidades
Js 11.14 Israel saquearam para si; 27 somente a todos os
Js 13.6 diante dos filhos de Israel; 27 somente faze que a
Js 13.14 27 somente à tribo de Levi não deu herança; os
Js 14.11 E, ainda hoje, estou 27 forte como no dia em que
Js 17.14 e um quinhão, sendo eu um 27 grande povo, visto
Js 17.15 E disse-lhes Josué: Se 27 grande povo és, sobe ao
Js 17.15 pois que as montanhas ae Efraim te são 27 estreitas.
Js 22.5 27 somente tende cuidado de guardar com diligência o
Jz 3.2 Isso 27 somente para que as gerações dos filhos ae
Jz 10.15 parecer bem aos teus olhos; 27 somente te rogamos
Jz 14.6 do Senhor se apossou dele 27possantemente, que o
Jz 14.16 chorou diante dele e disse: 27 somente me aborreces
Jz 14.19 En 27, o Espírito do Senhor 27 possantemente se
Jz 19.20 te faltar fique ao meu cargo; 27 somente não passes
ISm 1.23 olhos; fica até que o desmames; 27 somente confirme
ISm 4.6 júbilo, disseram: Que voz de 27 grande júbilo é
ISm 4.10 cada um para a sua tenda; e foi 27 grande o estrago,
ISm 4.15 e estavam os seus olhos 27 escurecidos, que já
ISm 5.12 que não morriam eram 27 feridos com
ISm 6.6 depois de os haverem tratado 27 mal, não os
ISm 6.19 porquanto o Senhor fizera 27 grande estrago
ISm 9.2 cujo nome era Saul, jovem e 27 belo, que entre os
ISm 12.24 27 somente temei ao Senhor e servi-o fielmente
com
ISm 14.30 Porém, agora, não foi 27 grande o estrago
ISm 14.43 E Jônatas lho declarou e disse: 27 somente provei
um
ISm 14.45 Morrerá Jônatas, que efetuou 27 grande salvação
em
ISm 18.15 Vendo, en 27, Saul que 27 prudentemente se con
duzia,
ISm 22.14 todos os teus criados, há 27 fiel como Davi, o

rantes.
Rm 1.20 desde a criação do mundo, 27 o seu eterno poder
Rm 3.9 já dantes demonstramos que, 27 judeus como
Rm 11.33 profundidade das riquezas, 27 da sabedoria, como
Rm 14.9 a viver; para ser Senhor 27 dos mortos como dos vivos.
ICo 1.24 para os que são chamados, 27 judeus como
IC o 6.13 Deus, porém, aniquilará 27 um como os
IC o 7.34 do Senhor para ser santa, 27 no corpo como no
G13.4 vão que tenhais padecido 27? Se é que isso
Ef 1.10 da plenitude dos tempos, 77 as que estão nos
Fp 1.7 participantes da minha graça, 27 nas minhas
Fp 1.20 toda a confiança, Cristo será, 27 agora como
Fp 2.13 Deus é o que opera em vós 27 o querer como o
Fp 4.12 as coisas, estou instruído, 27 a ter fartura
Fp 4.12 a ter fartura como a ter fome, 27 a ter abundância
Cl 1.20 mesmo todas as coisas, 27 as que estão na
lTs 2.17 de vista, mas não do coração, 27 mais
lTs 5.15 mal, mas segui, sempre, o bem, 27 uns para com os
lT m 4.16 fazendo isto, te salvarás, 21 a ti mesmo como
Tt 1.9 para que seja poderoso, 27 para admoestar
Hb 1.4 feito 77 mais excelente do que os anjos, quanto
Hb 3.3 ele é tido por digno de 77 maior glória do que

Hb 5.3 E, por esta causa, deve ele, 77pelo povo como
Hb 5.14 exercitados para discernir 77 o bem como o mal.
Hb 7.22 de 77 melhor concerto Jesus foi feito fiador.
Hb 8.6 alcançou ele ministério 77 mais excelente,
Hb 9.19 purpúrea e hissopo, e aspergiu 77 o mesmo livro
Hb 10.25 uns aos outros; e 77 mais quanto
Tg 3.7 Porque toda a natureza, 77 de bestas-feras como de
Tg 3.7 bestas-feras como de aves, 77 de répteis como de
2Jo 1.9 doutrina de Cristo, esse tem 27 o Pai como o Filho.
Ap 18.7 esteve, foi-lhe outro 27 de tormento e
Ap 19.5 seus servos, e vós que o temeis, 27 pequenos como
grandes.
Ap 21.16 e o seu comprimento era 27 como a sua largura.
* (tanto) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Êx. 1.12;, 2 vezes: At.5.8;,
2 vezes: Rm.1.14; , 2 vezes: Fp.4.12; , 2 vezes: Tg.3.7;

TANTOS Ocorrências: 13 vezes - VT (5 ); N T (8) nos livros:
D t-l;lS m -l;2 C r -l;Is -l;Z c -l;M t-l;M c -l;L c -l;Jo -3 ;A t-l;H b -l;
N°(s) Strong (G3366, GSU8, H7227); RNI< Top 394 posição; Veja
também: tanto;
Dt 31.17 dele, para que seja devorado; e 27 males e
ISm 7.2 ficou em Quiriate-Jearim, e 27 dias se
2Cr 14.13 até Gerar, e caíram 27 dos etíopes, que
Is 48.19 das tuas entranhas seriam 27 como os grãos da
Zc 7.3 mês, separando-me, como o tenho feito por 27 anos?
M t 15.33 nos viriam num deserto 27 pães, para saciar
M c 2.2 E logo se ajuntaram 27, que nem ainda nos lugares
Lc 15.29 ao pai: Eis que te sirvo há 27 anos, sem nunca
Jo6.9 de cevada e dois peixinhos; mas que é isso para 27?
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M q 2.3 pescoços; e não andareis 77 altivos, porque o
M q 4.9 E, agora, porque farás 77 grande pranto? Não há em
Hc 1.13 Tu és 77 puro de olhos, que não podes ver o mal e a
Sf 2.9 Portanto, 77 certo como eu vivo, diz o Senhor dos
M t 8.24 se levantou uma tempestade 77 grande, que o barco
M t 8.28 vindos dos sepulcros; 77 ferozes eram, que
M t 9.21 porque dizia consigo: Se eu 77 somente tocar a sua
M t 24.24 e falsos profetas e farão 77 grandes sinais e
M c 4.40 E disse-lhes: Por mie sois 77 tímidos? Ainda não
M c 5.28 Porque dizia: Se 77 somente tocar nas suas vestes, sa
rarei.
At 16.26 E, de repente, sobreveio um 77 grande terremoto, que
At 17.16 em si mesmo, vendo a cidade 7. entregue à idolatria.
2Co 1.10 o qual nos livrou de 77 grande morte e livrará; em
G 11.6 Maravilho-me de que 77 depressa passásseis daquele
G13.3 Sois vós 77 insensatos que, tendo começado pelo
lT s 2.8 Assim nós, sendo-vos 77 afeiçoados, de boa vontade
Hb 2.3 se não atentarmos para uma 77 grande salvação, a
Hb 3.6 a qual casa somos nós, se 77 somente
Hb 12.1 que estamos rodeados de uma 77 grande nuvem de
Hb 12.1 todo embaraço e o pecado que 77 de perto nos
Hb 12.21 E 77 terrível era a visão, que Moisés disse: Estou
Tg 3.4 também as naus que, sendo 77 grandes e levadas de
Ap 16.18 sobre a terra; tal foi este 77 grande terremoto.

ISm 28.21 a Saul e, vendo que estava 77 perturbado,
ISm 30.2 nem pequenos nem grandes; 77 somente os levaram
2Sm 1.23 Saul e Jônatas, 77 amados e queridos na sua vida,
2Sm 11.20 diga: Por que vos chegastes 77 perto da cidade a
2Sm 14.25 em todo o Israel homem 77 belo e 37 aprazível
2Sm 14.25 o Israel homem 77 belo e 77 aprazível como
2Sm 19.19 e não te lembres do que 77 perversamente fez
lR s 3.9 porque quem poderia julgar a este teu 77 grande povo?
lR s 3.12 eis que te dei um coração 77 sábio e entendido,
lRs 5.7 deu a Davi um filho sábio sobre este 77 grande povo.
lR s 9.8 E desta casa, que é 77 exaltada, todo aquele que por
lR s 21.5 lhe disse: Que há, que está 77 desgostoso o teu
2Rs 5.20 coisa do que trazia; porém, 77 certo como vive
2Rs 7.4 viver, viveremos, e, se nos matarem, 77 somente mor
reremos.
2Rs 8.13 do que um cão, para fazer 77 grande coisa? E
2Rs 12.3 77 somente os altos se não tiraram; porque ainda o
2Rs 14.4 77 somente os altos se não tiraram; porque ainda o
2Rs 15.4 77 somente os altos se não tiraram; porque ainda o
2Rs 15.35 77 somente os altos se não tiraram; porque ainda o
lC r 22.12 O Senhor te dê 77 somente prudência e entendimen
to e
lC r 29.14 que tivéssemos poder para 77 voluntariamente dar
2Cr 1.10 porque quem poderia julgar a este teu 77 grande
povo?
2Cr 6.16 se assente sobre o trono de Israel; 77 somente que
2Cr 7.21 E, desta casa, que fora 77 exaltada, qualquer que
Ed 3.13 porque o povo jubilava com 71 grande jubilo, que as
Ed 8.27 vasos de bom metal lustroso, 7 7 desejável como ouro.
Ne 4.4 ó nosso Deus, que somos 77 desprezados, e caia
Ne 5.5 até algumas de nossas filhas são 77 sujeitas, que já
Jó 5.9 Ele faz coisas 71 grandiosas, que se não podem
Jó 20.20 no seu ventre, da sua 77 desejada fazenda
Jó 41.10 Ninguém há 77 atrevido, que a despertá-lo se atreva;
Jó 41.16 Uma à outra se chega 77 perto, que nem um assopro
Jó 42.15 não se acharam mulheres 77 formosas como as
SI 77.4 olhos vigilantes; estou 37 perturbado, que não
SI 77.13 está no santuário. Que deus é 37 grande como o nosso
Deus?
SI 91.14 Pois que 77 encarecidamente me amou, também eu o
SI 139.6 para mim maravilhosíssima; 77 alta, que não a posso
atingir.
SI 139.14 de um modo terrível e 77 maravilhoso fui
Pv 21.5 mas os de todo apressado, 77 somente à pobreza.
Ec 4.12 e o cordão de três dobras não se quebra 77 depressa.
Ec 7.11 77 boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram
Ec 7.29 Vede, isto 77 somente achei: que Deus fez ao homem
Ct 8.5 do deserto e vem encostada 77 aprazivelmente ao seu
Is 4.1 vestiremos de nossas vestes; 77 somente queremos
Is 10.19 da sua floresta será TTpouco, que um menino
Is 21.3 da que dá à luz; estou 77 atribulado, que não
Is 21.3 que não posso ouvir, e 77 desfalecido, que
Is 28.20 Porque a cama será 77 curta^que ninguém se poderá
Is 28.20 estender nela; e o cobertor, 7 7 estreito, que
Is 31.6 os filhos de Israel se rebelaram 77 profundamente.
Is 32.9 voz; e vós, filhas que estais 77 seguras, inclinai
Is 32.10 ó mulheres que estais 77 seguras; porque a
Is 32.11 e turbai-vos, vós que estais 77 seguras; despi-vos,
Is 33.19 povo cruel, povo de fala 77 profunda, que não se
Is 33.19 se pode perceber, e de língua 77 estranha, que não
Is 38.17 em grande amargura; tu, porém, 77 amorosamente
Is 47.8 dada a delícias, que habitas 77 segura, que dizes
Is 47.11 virá sobre ti de repente 77 tempestuosa
Is 52.14 pois a sua aparência estava 77 desfigurada, mais do
Jr 2.28 porque os teus deuses, ó Judá, são 7 7 numerosos como
Jr 4.18 é a tua iniquidade, que, de 77 amargosa, te chega
Jr 6.29 vão vai fundindo o fundidor 77 diligentemente, pois
Jr 12.5 competir com cavalos? Se 77 somente numa terra
Jr 19.3 Deus de Israel: Eis que trarei 77 grande mal sobre
Jr 30.7 Ah! Porque aquele dia é 77 grande, que não houve
Jr 44.7 de Israel: Por que fazeis vós 77 grande mal contra
Lm 1.1 aquela cidade dantes 77 populosa! Tornou-se
Lm 5.22 que te enfurecerias contra nós em 77 grande maneira?
Ez 1.18 Essas rodas eram 77 altas, que metiam medo; e as
Ez 5.11 Portanto, 77 certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová,
Ez 33.28 os montes de Israel ficarão 77 assolados, que

* (tão) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Dt.4.7; , 2 vezes : Dt.4.8;,
2 vezes : Js. 17.15;, 2 vezes : 2Sm. 14.25;, 2 vezes : Is.21.3;, 2 vezes :
Is.28.20; , 2 vezes: Is.33.19;, 2 vezes: Hb.12.1;

TAPA Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Jó-2;Pv-l;Is-l;
N°(s) Strong (H2280, H331, H7092); RNK Top 403 posição; Veja
também : tapar;
Jó 5.16 para o pobre; e a iniquidade 77 a sua própria boca.
Jó 28.11 Os rios 77, e nem uma gota sai deles, e tira para a
Pv 21.13 O que 77 o seu ouvido ao clamor do pobre também
Is 33.15 mãos todo o presente; que 77 os ouvidos para

TAPADOS Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Sl-1;RNK Top
406 posição; Veja tam bém : tapar;
SI 58.4 como a víbora surda, que tem 77 os seus ouvidos

TAPANDO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tapar;
Ez 22.30 um homem que estivesse 77 o muro e estivesse

TAPAR Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros: Ne-l;T t-l; RNK Top 405 posição; Palavras Relacionadas: (tapa-4;
tapados-1; tapando-1; tapará-1; taparam -3; taparei-1; tapareis-1; tapassem-1; tapeis-1; tapou-2); Total de referencias das
palavras relacionadas: 18
Ne 4.7 que já as roturas se começavam a 77, iraram-se sobre
modo.
Tt 1.11 aos quais convém 77 a boca; homens que transtornam

TA PA RÁ Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: Sl-1; N°(s) Strong
(H5534); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tapar;
SI 63.11 jurar se gloriará; porque se 77 a boca dos que

TAPARAM Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros:
Gn-l;2Rs-l;A t-l; N°(s) Strong (G4912, H5640); RNK Top 404 p o 
sição; Veja tam bém : tapar;
Gn 26.18 seu pai, e que os filisteus 77 depois da morte
2Rs 3.25 campos, e os entulharam, e 77 todas as fontes
At 7.57 gritaram com grande voz, 77 os ouvidos e

TA PA REI Ocorrência: 1 vez- VT (1) no livro: Am-1; RNK Top
406 posição; Veja também : tapar;
Am 9.11 a tenda de Davi, que caiu, e 77 as suas

TAPAREIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l; N°(s)
Strong (H5640); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tapar;
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TARDARÁ Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros:
Is-l;H c-l;H b-1; N°(s) Strong (G5S49, H309, H4102); RNK Top 404
posição; Veja também: tardar;

2Rs 3.19 as boas árvores cortareis, e 77 todas as

TAPASSEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Cr-l; RNK
Top 406 posição: Veja também : tapar;

Is 46.13 e a minha salvação não 77; mas
Hc 2.3 tardar, espera-o, porque certamente virá, não 77.
Hb 10.37 de tempo, e o que há de vir virá e não 77.

2Cr 32.3 os sèus varões, para que se 77 as fontes das

TA PEÇ A R IA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Pv2; RNK Top 405 posição; Palavras Relacionadas: (tapeçarias-1);
Total de referencias das palavras relacionadas: 3

TARDARÁS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; N°(s)
Strong (H309); RNK Top 406 posição; Veja também : tardar;
Dt 23.21 ao Senhor, teu Deus, não 77 em pagá-lo;

Pv7.16 minha cama com cobertas de 77, com obras
Pv 31.22 Faz para si 77; de linho fino e de púrpura é a

TARDAVA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; N°(s)
Strong (H954); RNK Top 406 posição; Veja também : tardar;

TA PEÇ A R IA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Et-1;
RNK Top 406posição; Veja também : tapeçaria;

Êx 32.1 vendo o povo que Moisés 77 em descer do

Et 1.6 As 77 eram de pano branco, verde e azul

TARDE Ocorrências: 146 vezes - VT (126); N T (20) nos livros:

TA PEIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lPe-1; RNK Top

Gn-13;Êx-10;Lv-33;Nm-13;Dt-4;Js-4;Jz-5;Rt-l;lSm-4;2Sm-3;lRsl;2Rs-l;lCr-2;2Cr-5;Ed-3;Et-l;Jó-l;Sl-8;Pv-l;Ec-l;Jr-l;Ez-5;D n2;Hc-l;Sf-2;Zc-l;Mt-7;Mc-8;Lc-l;Jo-2;At-2; RNK Top 263 posi
ção; Veja também : tardar;

406 posição; Veja também: tapar;
IPe 2.15 de Deus, que, fazendo o bem, 77 a boca à

TA PO U Ocorrências: 2 vezes - VT (2) tios livros: 2Cr-2; N°(s)
Strong (H5640); RNK Top 405 posição; Veja também : tapar;

Gn 1.5 trevas chamou Noite. E foi a 77 e a manhã: o dia pri
meiro.
Gn 1.8 à expansão Céus; e foi a 77 e a manhã: o dia segundo.
Gn 1.13 E foi a 77 e a manhã: o dia terceiro.
Gn 1.19 E foi a 77 e a manhã: o dia quarto.
Gn 1.23 E foi a 77 e a manhã: o dia quinto.
Gn 1.31 que era muito bom; e foi a 17 e a manhã: o dia sexto.
Gn8.11 pomba voltou a ele sobre a 77; e eis, arrancada,
Gn 19.1 os dois anjos a Sodoma à 77, e estava Ló
Gn 24.11 a um poço de água, pela 77, ao tempo em que
Gn 24.63 a orar no campo, sobre a 77; e levantou os
Gn 29.23 E aconteceu, à 77, que tomou Leia, sua filha, e
Gn 30.16 Vindo, pois, Jacó, à 77, do campo, saiu-lhe Leia
Gn 49.27 manhã, comerá a presa e, à 77, repartirá o despojo.
Êx 12.6 da congregação de Israel o sacrificará à 77.
Êx 12.18 aos catorze dias do mês, à 77, comereis pães
Êx 12.18 comereis pães asmos até vinte e um do mês à 77.
Êx 16.6 todos os filhos de Israel: À 77 sabereis que o
Êx 16.8 Isso será quando o Senhor, à 77, vos der carne
Êx 16.13 E aconteceu que, à 77, subiram codornizes e
Êx 18.13 em pé diante de Moisés desde a manhã até à 77.
Êx 18.14 está em pé diante de ti, desde a manhã até à 77?
Êx 27.21 as porão em ordem, desde a 77 até pela manhã,
Êx 30.8 Arão as lâmpadas à 77, o queimará; este
Lv 6.20 a metade dela pela manhã e a outra metade dela à 77.
Lv 11.24 que tocar o seu cadáver imundo será até à 77.
Lv 11.25 lavará as suas vestes e será imundo até à 77.
Lv 11.27 que tocar no seu cadáver será imundo até à 77.
Lv 11.28 vestes e será imundo até à 77; eles vos serão por
imundos.
Lv 11.31 os tocar, estando eles mortos, será imundo até à 77.
Lv 11.32 metido na água e será imundo até à 77; depois,
Lv 11.39 quem tocar no seu cadáver será imundo até à 77;
Lv 11.40 vestes e será imundo até à 77; e quem levar o seu
Lv 11.40 morto lavará as suas vestes e será imundo até à 77.
Lv 14.46 dia em que estiver fechada, será imundo até à 77.
Lv 15.5 e se banhará em água, e será imundo até à 77.
Lv 15.6 e se banhará em água, e será imundo até à 77.
Lv 15.7 e se banhará em água, e será imundo até à 77.
L vl5.8 e se banhará em água, e será imundo até à 77.
Lv 15.10 dele será imundo até à 77; e aquele que a
Lv 15.10 e se banhará em água, e será imundo até à 77.
Lv 15.11 e se banhará em água, e será imundo até à 77.
Lv 15.16 a sua carne banhará com água e será imundo até à 77.
Lv 15.17 cópula se lavarão com água e serão imundas até à 77.
Lv 15.18 ambos se banharão com água e serão imundos até
à 77.
Lv 15.19 e qualquer que a tocar será imundo até à 77.
Lv 15.21 e se banhará com água, e será imundo até à 77.
Lv 15.22 e se banhará com água, e será imundo até à 77.
Lv 15.23 assentou, se alguém a tocar, será imundo até à 77.
Lv 15.27 e se banhará com água, e será imundo até à 77.
Lv 17.15 água, e será imunda até à 77; depois, será limpa.

2Cr 32.4 muito povo se ajuntou e 77 todas as fontes,
2Cr 32.30 Também o mesmo Ezequias 77 o manancial superior

TA PU A Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Js-5;lC r-l;
N-(s) Strong (H4480, H8599); RNK Top 401 posição;
Js 12.17 o rei de 77, outro; o rei de Héfer, outro;
Js 15.34 e Zanoa, e En-Ganim, e 77, e Enã,
Js 16.8 De 77 vai este termo para o ocidente ao ribeiro de
Js 17.8 Tinha Manassés a terra de 77; porém 77, no
Js 17.8 a terra de 77; porém 71, no termo de
IC r 2.43 os filhos de Hebrom: Coré, e 71, e Requém, e Sema.
* (Tapua) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Js.l 7.8;

TA Q UEM O N I Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l;
N°(s) Strong (H8461); RNK Top 406 posição;
2Sm 23.8 Josebe-Bassebete, filho de 77, o principal

TA RA LA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1; N°(s) Strong
(H8634); RNK Top 406 posição;
Js 18.27 e Requém, e Irpeel, e 77,

TARDA Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos livros: Jz-l;Jó -l;L c-l; N°(s) Strong (G5549); RNK Top 404 posição; Veja
também : tardar;
Jz 5.28 pela grade: Por que 77 em vir o seu carro?
Jó 37.4 voz; e, ouvida a sua voz, não 71 com estas coisas.
Lc 12.45 em seu coração: O meu senhor 77 em vir, e começar

TARDAI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top
406 posição; Veja também: tardar;
Is 29.9 71, e maravilhai-vos, e folgai, e clamai; bêbados

TARDANDO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1; N°(s)
Strong (G5S49); RNK Top 406 posição; Veja também : tardar;
M t 25.5 E, 37 o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram.

TARDAR Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos livros:
D n -l;H c-l;lT m -l; N°(s) Strong (G1019); RNK Top 404 posição;
Palavras Relacionadas: (tarda-3; Tardai-1; tardando-1; tardará-3; tardarás-1; tardava-1; tarde-146; tardes-3; tardou-1); Total
de referencias das palavras relacionadas: 163
D n9.19 Senhor, atende-nos e opera sem 77; por amor de
Hc 2.3 fim falará, e não mentirá; se 77, espera-o,
lT m 3.15 mas, se 77, para que saibas como convém andar na
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M t 8.16 E, chegada a 77, trouxeram-lhe muitos
M t 14.15 E, sendo chegada a 77, os seus discípulos
M t 14.23 orar à parte. E, chegada já a 77, estava ali só.
M t 16.2 Quando é chegada a 77, dizeis: Haverá
M t 24.48 mau servo disser consigo: O meu senhor 77 virá,
M t 26.20 E, chegada a 77, assentou-se à mesa com os doze.
M t 27.57 E, vinda já a 77, chegou um homem rico de
M c 1.32 E, tendo chegado a 77, quando já estava se pondo o
M c 4.35 E, naquele dia, sendo já 77, disse-lhes: Passemos
M c 6.47 E, sobrevindo a 77, estava o barco no meio do mar,
Mc 11.11 tudo ao redor, como fosse já 77, saiu para
M c 11.19 E, sendo já 77, saiu para fora da cidade.
Mc 13.35 virá o senhor da casa; se à 77, se à meia-noite,
M c 14.17 E, chegada a 77, foi com os doze.
M c 15.42 E, chegada a 77, porquanto era o Dia da
Lc 24.29 Fica conosco, porque já é 77, e já declinou o
Jo 6.16 E, quando veio a 77, os seus discípulos desceram
Jo 20.19 Chegada, pois, a 77 daquele dia, o primeiro da
At 4.3 na prisão até ao dia seguinte, pois era já 77.
At 28.23 como pelos profetas, desde pela manhã até à 77.

Lv 22.6 o tocar será imundo até à 27 e não comerá das
Lv 23.5 aos catorze do mês, pela 77, é a Páscoa do Senhor;
Lv 23.32 vossa alma; aos nove do mês, à 77, duma 77 a
Lv 23.32 à 77, duma 77 a outra 77, celebrareis o
Lv 24.3 continuamente, desde a 77 até à manhã, fora
Nm 9.3 dia catorze deste mês, pela 77, a seu tempo
Nm 9.5 do primeiro mês, pela 77, no deserto do
Nm9.11 mês, no dia catorze, de 77, a celebrarão: Com
N m 9.15 a tenda do Testemunho; e, à 77, estava sobre o
Nm 9.21 que, quando a nuvem desde a 77 até à manhã ficava
Nm 19.7 no arraial, e o sacerdote será imundo até à 77.
Nm 19.8 em água banhará a sua carne, e imundo será até à 77.
Nm 19.10 vestes e será imundo até à 77; isto será por
Nm 19.19 vestes, e se banhará na água, e à 77 será limpo.
Nm 19.21 que tocar a água da separação será imundo até à 77.
Nm 19.22 imundo; e a alma que o tocar será imunda até à 77.
Nm 28.4 pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás de 77;
Nm 28.8 cordeiro sacrificarás de 77; como a oferta de
Dt 16.4 da carne que matares à 77, no primeiro dia,
Dt 16.6 ali sacrificarás a Páscoa à 77, ao pôr do sol,
Dt 23.11 será que, declinando a 77, se lavará em água;
Dt 28.67 Quem me dera ver a noite! E à 77 dirás: Âh! Quem
Js5.10 no dia catorze do mês, à 77, nas campinas de Jericó.
Js 7.6 a arca do Senhor até à 77, ele e os anciãos
Js 8.29 enforcou num madeiro, até à 77; e, ao pôr do sol,
Js 10.26 e ficaram enforcados nos madeiros até à 77.
Jz 19.9 Eis que já o dia se abaixa, e já a 77 vem
Jz 19.16 que um homem velho vinha á 77 do seu trabalho do
Jz 20.23 perante o Senhor até à 77, eperguntaram ao
Jz 20.26 e jejuaram aquele dia até à 77, e ofereceram
Jz 21.2 a Betei, e ali ficaram até à 77 diante de Deus, e
Rt 2.17 naquele campo até à 77 e debulhou o que
ISm 14.24 o homem que comer pão até à 77, para que me
ISm 17.16 o filisteu pela manhã e à 77; e apresentou-se
lSm 20.5 porém, e esconder-me-ei no campo, até à terceira 77.
ISm 30.17 desde o crepúsculo até à 77 do dia seguinte, e
2Sm 1.12 e choraram, e jejuaram até à 77 por Saul, e por
2Sm 11.2 E aconteceu, à hora da 77, gue Davi se levantou do
2Sm 11.13 dele, e o embebedou; e, à 77, saiu a
lR s 22.35 siros; porém ele morreu à 77; e o sangue da
2Rs 9.26 se eu não visse ontem à 77 o sangue de Nabote
lC r 16.40 pela manhã e à 77; e isso segundo tudo
lC r 23.30 e celebrarem ao Senhor; e semelhantemente, à 77;
2Cr 2.4 os holocaustos da manhã e da 77, nos sábados, e
2Cr 13.11 Senhor cada manhã e cada 77 holocaustos, incenso
2Cr 13.11 para se acenderem cada 77, porque nós
2Cr 18.34 defronte dos siros até à 77; e morreu ao
2Cr 31.3 holocaustos da manhã e da 77, e para os
Ed 3.3 holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de 77.
Ed 9.4 me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da 77.
Ed 9.5 E, perto do sacrifício da 77, me levantei da minha
Et 2.14 à 77, entrava e, pela manhã, tornava à segunda
Jó 4.20 Desde de manhã até à 77 são despedaçados; e
SI 55.17 De 77, e de manhã, e ao meio-dia, orarei; e
SI 59.6 Voltam à 77; dão ganidos como cães, rodeando a ci
dade.
SI 59.14 E tornem a vir à 77 e deem ganidos como cães,
SI 65.8 sinais; tu fazes alegres as saídas da manhã e da 77.
SI 90.6 madrugada, cresce e floresce; à 77, corta-se e seca.
SI 104.23 para a sua lida e para o seu trabalho, até à 77.
SI 127.2 de madrugada, repousar 77, comer o pão de
SI 141.2 o levantar das minhas mãos como o sacrifício da 77.
Pv 7.9 no crepúsculo, à 77 do dia, na escuridão e trevas
E c l l .6 semeia a tua semente e, à 77, não retires a tua
Jr 6.4 o dia, que já se vão estendendo as sombras da 77!
Ez 12.4 para mudança; então, tu sairás de 77 à vista
Ez 12.7 dia, como para mudança; então, à 77 escavei na
Ez 24.18 ao povo pela manhã, e à 77 morreu minha
Ez 33.22 estivera sobre mim pela 77, antes que viesse o
Ez 46.2 porta e sairá; mas a porta não se fechará até à 77.
Dn 8.26 E a visão da 77 e da manhã, que foi dita, é
Dn 9.21 rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da 77.
Hc 1.8 do que os lobos à 77; os seus cavaleiros
Sf 2.7 para que nela apascentem; à 77, se assentarão nas
Sf 3.3 os seus juizes são lobos da 77, que não deixam os
Zc 14.7 será; e acontecerá que, no tempo da 77, haverá luz.

* (tarde) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.12.18; , 2 vezes :
Lv. 11.40;, 2 vezes : Lv.15.10; , 3 vezes ; Lv.23.32; , 2 vezes : 2Cr.13.ll;

TARDES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Êx-l;Ec-l;D n -l; N°(s) Strong (H309, H61S3); RNK Top 404 posição; Veja
também: tardar;
Êx 16.12 dizendo: Entre as duas 77, comereis carne,
Ec 5.4 fizeres algum voto, não 77 em cumpri-lo;
Dn 8.14 Até duas mil e trezentas 77 e manhãs; e o

TARD IA Ocorrências: 5 vezes - VT (3); N T (2) nos livros: Jó>-l;Jr-2;2Pe-2; RNK Top 402 posição; Veja também : tardio;
Jó 29.23 como à chuva; e abriam a boca como à chuva 77.
Jr 3.3 chuvas, e não houve chuva 77; mas tu tens a
Jr 5.24 que dá chuva, a temporã e a 77, a seu tempo;
2Pe 2.3 já de largo tempo não será 77 a sentença, e a
2Pe3.9 ainda que alguns a têm por 77; mas é longânimo

TARD IN HA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Êx-2;
RNK Top 405 posição; Veja também: tarde;
Êx 29.39 pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à 77.
Êx 29.41 cordeiro oferecerás à 77 e com ele farás

TARDIO Ocorrências: 7 vezes - VT (4) ; N T (3) nos livros:
Êx-l;N e-l;Jl-l;N a-l;Lc-l;Tg-2; N-(s) Strong (G1021, H750); RNK
Top 400posição; Palavras Relacionadas: (tardia-S); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 12
Êx 34.6 Deus misericordioso e piedoso, 77 em iras e
Ne 9.17 clemente e misericordioso, 77 em
J12.13 misericordioso, e compassivo, e 77 em irar-se, e
Na 1.3 O Senhor é 77 em irar-se, mas grande em força e
Lc 18.7 ele de dia e de noite, ainda que 77 para com eles?
Tg 1.19 homem sejapronto para ouvir, 77 para falar,
Tg 1.19 para ouvir, 77 para falar, 77 para se irar.
* (tardio) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Tg.1.19

TARDOS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; N°(s)
Strong (G1021); RNK Top 406 posição; Veja também : tardar;
Lc 24.25 ele lhes disse: Q néscios e 77 de coração para

TA RD O U Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H309); RNK Top 406 posição; Veja também : tardar;
Gn 34.19 E não 77 o jovem em fazer isto; porque a filha de

TAREFA Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Êx-3;Pv-l;
N°(s) Strong (H1697, H2706); RNK Top 403 posição;
Êx 5.13 dizendo: Acabai vossa obra, a 7 de cada dia,
Êx 5.14 Por que não acabastes vossa 77 ontem e hoje,
Êx 5.19 de vossos tijolos, da 77 do dia no seu dia.
Pv 31.15 e dá mantimento à sua casa e a 77 às suas servas.
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TA REIA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lCr-2; N°(s)
Strong (H847S); RNK Top 405posição;

TATENAI Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Ed-4; N°(s)
Strong (H8674); RNK Top 403 posição;

lC r 8.35 de Mica foram: Pitom, e Meleque, e 77, e Acaz.
lC r 9.41 E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e 77.

Ed 5.3 Naquele tempo, veio a eles 77, governador daquém
Ed 5.6 Cópia da carta que 77, o governador daquém ao
Ed 6.6 Agora, pois, 77, governador de além do rio,
Ed 6.13 Então, 77, o governador de além do rio,

TARPELITA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ed-1;
N°(s) Strong (H2967); RNK Top 406 posição;

T E Ocorrências: 2166 vezes - VT (1867); N T (299) nos livros:

Ed4.9 dinaítas e afarsaquitas, 77,

G n-121;Ê x-71;L v-15;N m -35;D t-320;Js-13;Jz-24;R t-22;lSm 98;2Sm -58;lR s-67;2R s-37;lC r-25;2C r-35;E d-5;N e-8;E t-5;Jó62;Sl-172;Pv-73;Ec-10;Ct-12;Is-151;Jr-154;Lm-13;Ez-165;Dn20;Os-16;Am-3;Ob-6;Jn-7;Mq-15;Na-8;Hc-6;Sf-5;Ag-3;Zc-5;Ml2;Mt-63;Mc-23;Lc-56;Jo-45;At-42;Rm-l 5;1 Co-5;2Co-l;Ef-2;l Tm6;2 Tm-4; Tt-5;Fm-7;Hb-11; Tg-l;3Jo-2;Jd- l;A p-l 0

TÁRSIS Ocorrências: 28 vezes - VT (28) nos livros: G n-l;lRs-3;lCr-2;2Cr-4;Et-l;Sl-2;Is-7;Jr-l;Ez-3;Jn-4; N°(s) Strong (H4480,
H8659); RNK Top 379posição;
Gn 10.4 filhos de Javã são: Elisá, e 77, e Quitim, e Dodanim.
lR s 10.22 tinha no mar as naus de 77, com as naus de
lRs 10.22 anos, voltavam as naus de 77, e traziam ouro,
lR s 22.49 E fez Josafá navios de 77, para irem a Ofir por
l C r l .7 os filhos de Javã: Elisá, e 77, e Quitim, e Dodanim.
lC r 7.10 e Eúde, e Quenaana, e Zetã, e 77, e Aisaar.
2Cr 9.21 com os servos de Hirão, a 77, tornavam os
2Cr 9.21 77, tornavam os navios de 77, uma vez em
2Cr 20.36 fazerem navios que fossem a 77; e fizeram os
2Cr 20.37 E os navios se quebraram e não puderam ir a 77.
Et 1.14 eram: Carsena, Setar, Admata, 77, Meres,
SI 48.7 Tu quebras as naus de 77 com um vento oriental.
SI 72.10 Os reis de 77 e das ilhas trarão presentes; os
Is 2.16 contra todos os navios de 77 e contra todas as
Is 23.1 de Tiro. Uivai, navios de 77, porque está
Is 23.6 Passai a 77 e uivai, moradores da ilha.
Is 23.10 pela tua terra, ó filha de 77; já não há cinto
Is 23.14 Uivai, navios de 77, porque é destruída a vossa força.
Is 60.9 e, primeiro, os navios de 77, para trazer
Is 66.19 enviarei às nações, a 77, Puí e Lude,
Jr 10.9 Trazem prata estendida de 77 e ouro de Ufaz,
Ez 27.12 77 negociava contigo, por causa da abundância de
Ez 27.25 Os navios de 77 eram as tuas caravanas, por causa
Ez 38.13 e Dedã, e os mercadores de 77, e todos os seus
Jn 1.3 da face do Senhor para 77; e, descendo a
Jn 1.3 dele, para ir com eles para 77, de diante
Jn 4.2 isso, me preveni, fugindo para 77, pois sabia

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

T Ê -L A -Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : ter;
SI 149.9 o juízo escrito; esta honra, 77 todos os

T Ê -L A S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : ter;
Lv 20.25 quais coisas apartei de vós, para 77 por imundas.

T Ê -L O -E IS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : ter;
M c 11.24 pedirdes, orando, crede que o recebereis e 77.

TEA R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top 406
posição;
Is 38.12 a minha vida; como que do 77 me cortará; desde

TEA TRO Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: At-2; N°(s)
Strong (G2302); RNK Top 405 posição;
At 19.29 e unânimes correram ao 77, arrebatando a
At 19.31 amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no 77.

* (Társis) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lRs. 10.22; , 2 vezes :
2Cr.9.21;, 3 vezes: Jn.1.3;

TEB A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N"(s) Strong

TARSO Ocorrências: 5 vezes - N T (5) nos livros: A1-5; N°(s)

Gn 22.24 era Reumá, lhe deu também 77, e Gaã, e Taás, e
Maaca.

(H2875); RNK Top 406posição;

Strong (G5018, G5019); RNK Top 402 posição;
At 9.11 casa de Judas por um homem de 77 chamado Saulo;
At 9.30 o acompanharam até Cesareia e o enviaram a 77.
At 11.25 E partiu Barnabé para 77, a buscar Saulo; e,
At 21.39 um homem judeu, cidadão de 77, cidade não pouco
At 22.3 sou varão judeu, nascido em 77 da Cilicia, mas

TEB A LIA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s)
Strong (H2882); RNK Top 406 posição;
lC r 26.11 Hilquias, o segundo, 77, o terceiro, Zacarias,

T E B ES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jz-l;2Sm -l;
N°(s) Strong (H8405); RNK Top 405 posição;

TARTÃ Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Rs-l;Is-l;
N°(s) Strong (H8661); RNK Top 405 posição;

Jz 9.50 Então, Abimeleque foi-se a 77, e a sitiou, e a tomou.
2Sm 11.21 mó corredora, de que morreu em 77? Por que vos

2Rs 18.17 enviou o rei da Assíria a 77, e a Rabe-Saris, e
Is 20.1 No ano em que veio 77 a Asdode, enviando-o Sargão,

T E B E T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Et-1; N°(s) Strong
(H2887); RNK Top 406 posição;

TARTAQ UE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l; N°(s)
Strong (H8662); RNK Top 406 posição;

Et 2.16 no décimo mês, que é o mês de 77, no sétimo ano

2Rs 17.31 E os aveus fizeram Nibaz e 21; e os sefarvitas

T EC E L Ã O Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Êx-l;lS m -l;2S m -l;lC r-2;Jó-l;Is-l; N°(s) Strong (H707, H708); RNK
Top 400 posição;

TAS Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: D t-l;lR s-l;Pv-l;E z-l; RNK Top 403 posição; Veja também : to;
Dt 7.23 E o Senhor 77 dará diante de ti e as fará pasmar com
lRs 20.34 meu pai tomou de teu pai 77 restituirei, e faze
Pv 22.19 esteja no Senhor, a ti 77 faço saber hoje, sim,
Ez 16.61 mais novas do que tu, porque 77 darei por filhas,

Êx 35.35 carmesim, e em linho fino, e a do 77, fazendo
ISm 17.7 sua lança era como eixo de 77, e o ferro da sua
2Sm 21.19 geteu, de cuja lança era a haste como eixo de 77.
lC r 11.23 lança na mão, como o eixo do 77; mas desceu
lC r 20.5 o geteu, cuja haste da lança era como eixo de 77.
Jó 7.6 do que a lançadeira do 77 e perecem sem esperança.
Is 38.12 choça de pastor; cortei como 77 a minha vida;

TA TEAN D O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; N°(s)
Strong (G5584J; RNK Top 406 posição;
At 17.27 ao Senhor, se, porventura,

77,

o pudessem

TECEM
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Strong (H707); RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tecer;

TELHA

N°(s) Strong (H8621); RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tecoíta;

Is 19.9 que trabalham em linho fino e os que 77 pano branco.
Is 59.5 Chocam ovos de basilisco e 77 teias de aranha;

Ne 3.5 E, ao seu lado, repararam os 77; porém os seus
Ne 3.27 Depois, repararam os 77 outra porção, defronte

TEC EN D O Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Mt-l;M c-l;Jo-l; N°(s) Strong (G4120); RNK Top 404 posição; Veja
também : tecer;

TED IO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; N°(s) Strong
(HS354); RNK Top 406posição;

M t 27.29 E, 77 uma coroa de espinhos, puseram-lha na
M c 15.17 E vestiram-no de púrpura e, 77 uma coroa de
Jo 19.2 E os soldados, 77 uma coroa de espinhos, lha

Jó 10.1 A minha alma tem 77 de minha vida; darei livre

T E IA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jz-2;Jó-l; N°(s)
Strong (H1004, H454S); RNK Top 404 posição; Palavras Relacio
nadas: (teias-3); Total de referencias das palavras relacionadas:

T E C E R - Palavras Relacionadas: (tecem-2; tecendo-3; teceres-1; teciam -1; tecida-4; tecidas-1; tecido-10) Total de referen
cias das palavras relacionadas: 22

6

Jz 16.13 dos cabelos da minha cabeça com os licos da 77.
Jz 16.14 das tranças tecidas, juntamente com o liço da 77.
Jó 8.14 e a sua confiança será como a 77 de aranha;

TEC E R ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; N°(s)
Strong (H707); RNK Top 406 posição; Veja também : tecer;

TEIA S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Is-2;Os-l; N°(s)
Strong (H6980); RNK Top 404 posição; Veja tam bém : teia;

Jz 16.13 amarrado? E ele lhe disse: Se 77 sete tranças

T E C IA M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l; N°(s)
Strong (H707); RNK Top 406posição; Veja também : tecer;

Is 59.5 ovos de basilisco e tecem 77 de aranha; aquele
Is 59.6 As suas 77 não prestam para vestes, nem se poderão
Os 13.8 lhes romperei as 77 do seu coração; e

2Rs 23.7 Senhor, em que as mulheres 77 casinhas para o

T EIM A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK Top
406 posição;

TEC ID A Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos livros: Êx-3;Jo-l; N°(s) Strong (GS307, H707); RNK Top 403 posição; Veja
tam bém : tecer;

Gn 49.6 furor, mataram varões e, na sua 77, arrebataram bois.

Êx 28.32 terá uma borda de obra 77 ao redor; como
Êx 39.22 fez o manto do éfode de obra 77, todo de pano azul.
Êx 39.27 de linho fino, de obra 77, para Arão e para
Jo 19.23 também a túnica. A túnica, porém, 77 toda de

TEIN A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 1 Cr-1; N°(s) Strong

TEC ID A S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK Top
406 posição; Veja também : tecer;

T E L -A B IB E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; N°(s)
Strong (H8512); RNK Top 406 posição;

Jz 16.14 arrancou a estaca das tranças 77, juntamente

Ez 3.15 E vim aos do cativeiro, a 77, que moravam

T EC ID O Ocorrências: 10 vezes - V T (10) nos livros: Lv-9;Sl-l;
RNK Top 397posição; Veja também : tecer;

TE L -H A R S A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Ed-

Lv 13.48 ou no fio urdido, ou no fio 77, seja de linho,
Lv 13.49 ou no fio urdido, ou no fio 77, ou em qualquer
Lv 13.51 ou no fio urdido, ou no fio 77, ou na pele,
Lv 13.52 veste, ou fio urdido, ou fio 77 de lã, ou de
Lv 13.53 veste, ou no fio urdido, ou no T , ou em
Lv 13.56 da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do 77.
Lv 13.57 ou no fio urdido, ou no 77, ou em qualquer
Lv 13.58 a veste, ou fio urdido ou 77, ou qualquer coisa
Lv 13.59 ou do fio urdido, ou de 77, ou de qualquer
SI 45.13 no seu palácio; as suas vestes são de ouro 77.

Ed2.59 subiram de Tel-Melá e 77, Querube, Adãe
Ne 7.61 estes subiram de Tel-Melá, 77, Querube, Adom

(H8468); RNK Top 406 posição;
lC r 4.12 a Bete-Rafa, e a Paseia, e a 77, pai de Ir-Naás;

-l;N e-l; N°(s) Strong (H8521); RNK Top 405posição;

T E L -M E L A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Ed-l;N e-l; N‘(s) Strong (H4480, H8528); RNK Top 405posição;
Ed 2.59 Também estes subiram de 77 e Tel-Harsa,
Ne 7.61 Também estes subiram de 77, Tel-Harsa, Querube,

T E L A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s) Strong
(H8520); RNK Top 406 posição;

T EC O A Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: 2S m -l;l Cr-2;2Cr-2;Jr-l;Am-l; N°(s) Strong (H8620); RNK Top 400 posição;

lC r 7.25 seu filho Refa, e Resefe, e 77, seu filho, e Taã,

T ELA IM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm -1; N°(s)
Strong (H2923); RNK Top 406 posição;

2Sm 14.2 enviou Joabe a 77, e tomou de lá uma mulher sábia,
lC r 2.24 Abia, mulher de Hezrom, lhe deu a Azur, pai de 77.
lC r 4.5 E tinha Asur, pai de 77, duas mulheres: Hela e Naara.
2Cr 11.6 Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a 77,
2Cr 20.20 e saíram ao deserto de 77; e, saindo eles,
Jr 6.1 Jerusalém; tocai a buzina em 77 e levantai o
Am 1.1 estava entre os pastores de 77, o que ele viu a

ISm 15.4 o povo e os contou em 77: duzentos mil

TELA SSA R Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Rs-l;Is-l; N°(s) Strong (H8515); RNK Top 405 posição;
2Rs 19.12 Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em 77?
Is 37.12 e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em 77?

T EC O IT A Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: 2Sm-3;lCr-2; N°(s) Strong (H8621); RNK Top 402 posição; Palavras
Relacionadas: (tecoítas-2); Total de referencias das palavras re
lacionadas: 7

T E L E M Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Js-l;E d-l;
N°(s) Strong (H2928); RNK Top 405posição;

2Sm 14.4 E a mulher 77 falou ao rei, e, deitando-se com o
2Sm 14.9 E disse a mulher 77 ao rei: A injustiça, ó rei,
2Sm 23.26 Heles, paltita; Ira, filho de Iques, 77;
lC r 11.28 Ira, filho de Iques, o 77; Abiezer, o anatotita;
lC r 27.9 mês, Ira, filho de Iques, o 77; também em sua

TECOITAS

Js 15.24 e Zife, e 77, e Bealote,
Ed 10.24 Eliasibe; e dos porteiros: Salum, e 77, e Uri.

T E L H A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK Top 406
posição; Palavras Relacionadas: (telhas-1); Total de referencias
das palavras relacionadas: 2

Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Ne-2;
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Top 406 posição; Veja também : ter;

Jó 2.8 E Jó, tomando um pedaço de 27 para raspar com ele

ISm 25.15 Todavia, aqueles homens 27 sido muito bons, e

TELH A D O Ocorrências: 17 vezes - VT (10); N T (7) nos li
vros: Gn-l;Dt-l;Js-3;Jz-2;Sl-l;Ez-2;Mt-2;Mc-2;Lc-3; RNK Top 390
posição; Palavras Relacionadas: (telhados-8); Total de referencias
das palavras relacionadas: 25

T EM -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Mq-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : ter;
M q 2.7 chamados a casa de Jacó, 27 restringido o

Gn 19.8 varões, porque por isso vieram à sombra do meu 27.
Dt 22.8 uma casa nova, Farás no 27 um parapeito,
Js 2.6 os tinha feito subir ao 27 e os tinha
Js 2.6 as canas do linho, que pusera em ordem sobre o 27.
Js 2.8 que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o 27
Jz 9.51 após si as portas, e subiram ao 27 da torre.
Jz 16.27 dos filisteus, e sobre o 27 havia alguns
SI 102.7 Velo e sou como o pardal solitário no 27.
Ez 40.13 mediu a porta desde o 21 de uma câmara até
Ez 40.13 de uma câmara até ao 27 da outra: vinte e
M t8.8 de que entres debaixo do meu 27, mas dize
M t 24.17 e quem estiver sobre o 27 não desça a tirar
M c 2.4 da multidão, descobriram o 27 onde estava e,
M c 13.15 e o que estiver sobre o 27, que não desça para
Lc 5.19 causa da multidão, subiram ao 27 e, por entre as
Lc 7.6 não sou digno de que entres debaixo do meu 27;
Lc 17.31 dia, quem estiver no 27, tendo os seus

T ÊM -SE Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Sl-2;Jr-l;
RNK Top 404 posição; Veja também : ter;
SI 14.1 no seu coração: Não há Deus. 27 corrompido,
SI 53.1 no seu coração: Não há Deus. 27 corrompido e têm
Jr 23.14 se convertam da sua maldade; eles 27 tornado para

T E M A Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: Gn-l;Dt-3;Sl-l;Is-2;Jr-2; N°(s) Strong (H3372, H3373, H8485); RNK Top 398
posição; Veja também : temer;
Gn 25.15 e Hadade, e 27, e Jetur, e Nafis, e Quedemá.
Dt 13.11 todo o Israel o ouça e o 27, e não se torne a
Dt 17.13 que todo o povo o ouça, e 27, e nunca mais se enso
berbeça.
Dt 21.21 do meio de ti, para que todo o Israel o ouça e 27.
SI 33.8 27 toda a terra ao Senhor; temam-no todos os
Is 21.14 os moradores da terra de 27 encontraram os que
Is 50.10 Quem há entre vós que 27 ao Senhor e ouca a voz do
Jr 25.23 e a Dedã, e a 27, e a Buz, e a todos os que habitam
Jr 49.37 E farei que Elão 27 diante de seus inimigos e

* (telhado) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Js.2.6;, 2 vezes: Ez.40.13;

TELH A D O S Ocorrências: 8 vezes - V T (6 );N T (2) nos livros:
2Rs-l;Sl-l;Is-2;Jr-l;Sf-l;M t-l;Lc-l; N°(s) Strong (H1406); RNK
Top 399 posição; Veja também : telhado;

T E M A Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lC r-l;E d-

2Rs 19.26 a hortaliça verde, e o feno dos 27, e o trigo
SI 129.6 Sejam como a erva dos 27, que se seca antes que
Is 22.1 agora, para que assim totalmente subisses aos 27?
Is 37.27 e a erva verde, e o feno dos 21, e o trigo
Jr 48.38 Sobre todos os 27 de Moabe e nas suas ruas
Sf 1.5 e os que sobre os 27 se curvam ao exército do
M t 10.27 e o que escutais ao ouvido, preeai-o sobre os 27.
Lc 12.3 ao ouvido no gabinete sobre os 27 será apregoado.

-l j ó - l ; N°(s) Strong (H8485, H8547); RNK Top 4 04posição;
lC r 1.30 Misma, Dumá, Massá, Hadade, 27,
Ed 2.53 de Barcos, os filhos de Sísera, os filhos de 27,
Jó 6.19 Os caminhantes de 27 os veem; os passageiros de

TEM A Ocorrências: 11 vezes - VT (11) nos livros: Gn-3;lCr-2;Jr-2;Ez-l;Am -l;Ob-l;H c-l; N°(s) Strong (H4480, H8487); RNK
Top 396 posição;

TELH A S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK Top

Gn 36.11 os filhos de Elifaz foram: 27, Omar, Zefô, Gaetã e
Quenaz.
Gn 36.15 de Esaú, foram: o príncipe 27, o príncipe Omar,
Gn 36.42 o príncipe Quenaz, o príncipe 27, o príncipe Mibzar,
lC r 1.36 Os filhos de Elifaz: 27, e Omar, e Zefi, e Gaetã, e
lC r 1.53 o príncipe Quenaz, o príncipe 27, o príncipe Mibzar,
Jr49.7 não há mais sabedoria em 27? Já pereceu o
Jr 49.20 contra os moradores de 27; certamente, os
Ez 25.13 e o tornarei em deserto desde 27, e até Dedã
Am 1.12 Por isso, porei fogo a 27, e ele consumirá os
Ob 1.9 E os teus valentes, ó 27, estarão atemorizados,
Hc 3.3 Deus veio de 27, e o Santo, do monte de Parã.

406 posição; Veja também : telha;

Lc5.19 ao telhado e, por entre as 27, o baixaram com

T EM Ocorrências: 639 vezes - VT (426); N T (213) nos livros:
Gn-24;Êx-24;Lv-50;Nm-10;Dt-38;Js-12;Jz-7;Rt-3;lSm-41;2Sm6;lR s-8;2R s-7;lC r-4;2C r-7;E d-3;N e-l;Jó-18;S l-45;P v-22;E c17;Ct-2;Is-16;Jr-l 8;Lm-4;Ez- 7;Dn-l l;Os-6;Jl-2;Am-3;M q-2;Na4;Zc-4;M t-28;M c-16;Lc-26;Jo-26;At-14;Rm-8;lCo-16;2Co-9;Gll;E f-2 ;C l-l;l T m -5;2T m -l;H b-7;T g-5;lP e-l;2P e-2;lJo-13;2Jo3;3Jo-l;Ap-28 Veja tam bém : ter;
Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

T EM A IS Ocorrências: 44 vezes - VT (33); N T (11) nos livros:

T ÊM Ocorrências: 202 vezes - VT (135) ; N T (67) nos livros:

G n-3;Êx-2;N m -2;D t-4;Js-2;Jz-l;lSm -l;2Sm -l;2R s-l;2C r-3;N el;Is-4;Jr-4;Jl-l;Ag-l;Zc-2;M t-5;M c-l;Lc-3;Jo-l;lPe-l; N°(s) Strong
(G5399, H3372, H3374, H4172, H853); RNK Top 363 posição;
Veja tam bém : temer;

Gn-5;Êx-3;Lv-2;Nm-4;Dt-8;Js-3;lSm-3;2Sm-2;lRs-3;2Rs-2;2Cr2;Ed-l;Ne-3;Jó-7;Sl-36;Pv-3;Ec-6;Ct-l;Is-13;Jr-6;Lm-2;Ez-4;Dnl;O s-4;Jl-l;A m -l;Jn-l;H c-l;A g-l;Zc-6;M t-5;M c-6;Lc-ll;Jo-6;A t4;Rm-3;l Co-6;Gl-3;Cl-2;l Ts-2;1 Tm -l;H b-3;2Pe-2;lJo-2;2Jo-l;Jdl;A p-9 Veja também : ter;

Gn 43.23 Paz seja convosco, não 27; o vosso Deus, e
Gn 50.19 E José lhes disse: Não 27; porque, porventura,
Gn 50.21 Agora, pois, não 27; eu vos sustentarei a vós e a
Êx 14.13 porém, disse ao povo: Não 27; estai quietos e
Êx 20.20 E disse Moisés ao povo: Não 27, que Deus veio
Nm 14.9 contra o Senhor e não 27 o povo desta terra,
Nm 14.9 o seu amparo, e o Senhor é conosco; não os 27.
Dt 1.29 Então, eu vos disse: Não vos espanteis, nem os 27.
Dt 3.22 Não os 27, porque o Senhor, vosso Deus, é o que
Dt 20.3 amoleça o vosso coração; não 27, nem tremais,
D t31.6 e animai-vos; não 27, nem vos
Js 4.24 que é forte, para que 27 ao Senhor, vosso
Js 10.25 Então, Josué lhes disse: Não 27, nem vos
Jz 6.10 sou o Senhor, vosso Deus; não 27 aos deuses dos
ISm 12.20 disse Samuel ao povo: Não 27; vós tendes
2Sm 13.28 a Amnom! Então, o matareis; não 27;
2Rs 25.24 homens e lhes disse: Não 27 ser servos dos

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

T EM -N A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : ter;
Rm 14.22 Tens tu fé? 27 em ti mesmo diante de Deus.

T EM -N O Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: 1 Co-2; RNK
Top 405 posição; Veja também : ter;

ICo 7.4 o seu próprio corpo, mas 27 o marido; e
IC o 7.4 poder sobre o seu próprio corpo, mas 27 a mulher.
* (tem-no) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lCo.7.4;

TÊM-NOS

Ocorrência: 1 vez

-

TEMAIS

VT (1) no livro: lSm-1; RNK
39

TEMAM
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TEMI

2;Sl-l;P v-l;Is-12;Jr-S;L m -l;E z-4;D n-2;Jl-l;Sf-l;M t-l;M c-l;L c5;Jo-1;At-2;Ap-2; N°(s) Strong (G5399, H3372, H853); RNK Top
339posição; Veja também: temer;

2Cr 20.15 Assim o Senhor vos diz: Não 77, nem vos
2Cr 20.17 ó Judá e Jerusalém; não 77, nem vos
2Cr 32.7 e tende bom ânimo; não 77, nem vos espanteis
Ne 4.14 e ao resto do povo: Não os 77; lembrai-vos
Is 8.12 chama conjuração; e não 77 o seu temor, nem
Is 35.4 coração: Esforçai-vos e não 27; eis que o vosso
Is 44.8 Não vos assombreis, nem 27; porventura, desde
Is 51.7 coração está a minha lei; não 27 o opróbrio dos
Jr 40.9 e aos seus homens, dizendo: Não 27 servir aos
Jr 42.11 Não 27 o rei da Babilônia, a quem vós temeis; não
Jr 42.11 a quem vós temeis; não o 77, diz o Senhor,
Jr 51.46 o vosso coração, nem 27 pelo rumor que se
J12.22 Não 27, animais do campo, porque os pastos do
Ag 2.5 e o meu Espírito habitava no meio de vós; não 27.
Zc 8.13 e sereis uma bênção; não 27, esforcem-se
Zc 8.15 a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias; não 27.
M t 10.26 Portanto, não os 27, porque nada há encoberto que
M t 10.28 E não 27 os que matam o corpo e não podem matar a
M t 10.31 Não 27, pois; mais valeis vós do que muitos passa
rinhos.
M t 14.27 logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu; não 27.
M t 28.10 Então, Jesus disse-lhes: Não 27; ide dizer a meus
Mc 6.50 eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu; não 27.
Lc 2.10 E o anjo lhes disse: Não 27, porque eis aqui vos
Lc 12.4 E digo-vos, amigos meus: não 27 os que matam o
Lc 12.7 estão todos contados. Não 27, pois; mais valeis
Jo 6.20 Porém ele lhes disse: Sou eu; não 27.
IPe 3.14 sois bem-aventurados. E não 27 com medo deles,

Gn 15.1 Abrão em visão, dizendo: Não 77, Abrão, eu sou o
Gn 21.17 disse-lhe: Que tens, Agar? Não 77, porque Deus
Gn 26.24 Deus de Abraão, teu pai. Não 77, porque eu sou
Gn 35.17 lhe disse a parteira: Não 77, porque também
Gn 46.3 Deus, o Deus de teu pai; não 77 descer ao Egito,
Nm 21.34 o Senhor a Moisés: Não o 77, porque eu to tenho
Dt 1.21 Senhor, Deus de teus pais; não 77 e não te assustes.
Dt 3.2 o Senhor me disse: Não o 77, porque a ele, e a
Dt 6.2 para que 27 ao Senhor, teu Deus, e guardes todos
Dt 10.12 teu Deus, pede de ti, senão que 77 o Senhor, teu
D t31.8 deixará, nem te desamparará; não 77, nem te espantes.
Js 8.1 disse o Senhor a Josué: Não 27 e não te espantes;
Js 10.8 disse a Josué: Não os 27, poraue os tenho
Js 11.6 disse o Senhor a Josué: Não 27 diante deles,
Jz4.18 meu, retira-te para mim, não 27. Retirou-se para
Jz 6.23 lhe disse: Paz seja contigo; não 27, não morrerás.
Rt 3.11 Agora, pois, minha filha, não 27; tudo quanto
ISm 4.20 que estavam com ela: Não 27, pois tiveste um
ISm 22.23 Fica comigo, não 27, porque quem procurar a mi
nha
ISm 23.17 e disse-lhe: Não 77, que não te achará a mão de
ISm 28.13 E o rei lhe disse: Não i7; porém que é o que vês?
2Sm 9.7 E disse-lhe Davi: Não 77, porque decerto usarei
lRs 17.13 E Elias lhe disse: Não 77; vai e faze conforme a
2Rs 1.15 a Elias: Desce com este, não 77. E levantou-se e
2Rs 6.16 E ele disse: Não 77; porque mais são os que estão
2Rs 19.6 Assim diz o Senhor: Não 77 as palavras que
lC r 22.13 e tem bom ânimo, e não 77, nem tenhas pavor.
lC r 28.20 bom ânimo, e faze a obra; não 27, nem te
SI 49.16 Não 27 quando alguém se enriquece, quando a glória
Pv 3.25 Não 77 o pavor repentino, nem a assolação dos
Is 7.4 e aquieta-te; não 77, nem se desanime o
Is 10.24 Jeová dos Exércitos: Não 77, povo meu, que
Is 37.6 amo: Assim diz o Senhor: Não 77 à vista das
Is 40.9 a voz fortemente; levanta-a, não 77 e dize às
Is 41.10 não 27, porque eu sou contigo; não te assombres,
Is 41.13 tua mão direita e te digo: não 27, que eu te ajudo.
Is 41.14 Não 27, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel;
Is 43.1 e que te formou, ó Israel: Não 27, porque eu te
Is 43.5 Não 27, pois, porque estou contigo; trarei a tua
Is 44.2 ventre, e que te ajudará: Não 27, ó Jacó, servo
Is 51.12 quem pois és tu, para que 77 o homem, que é
Is 54.4 Não 77, porque não serás envergonhada; e não te
Jr 1.8 Não 77 diante deles, porque eu sou contigo para te
Jr 1.17 porque eu farei com que não 77 na sua presença.
Jr 30.10 Não 27, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor,
Jr 46.27 Não 77, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te
Jr 46.28 Não 77, servo meu, Jacó, diz o Senhor, poraue
Lm 3.57 no dia em que te invoquei; disseste: Não 77.
Ez 2.6 tu, ó filho do homem, não os 77, nem 77 as suas
Ez 2.6 e tu habites com escorpiões, não 77 as suas
Ez 3.9 do que a pederneira; não os 27, pois, nem te
Dn 10.12 Então, me disse: Não 27, Daniel, porque, desde o
Dn 10.19 E disse: Não 27, homem mui desejado! Paz seja
J12.21 Não 27, ó terra; regozija-te e alegra-te; porque o
Sf 3.16 se dirá a Jerusalém: Não 27, ó Sião, não se
M t 1.20 dizendo: José, filho de Davi, não 27 receber a
M c 5.36 disse ao principal da sinagoga: Não 27, crê somente.
L c l.1 3 lhe disse: Zacarias, não TTjPorque a tua
Lc 1.30 então, o anjo: Maria, não 27, porque achaste
L c5.10 E disse Jesus a Simão: Não 27; de agora em
Lc 8.50 respondeu-lhe, dizendo: Não 27; crê somente, e
Lc 12.32 Não 27, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai
Jo 12.15 Não 77, ófilha de Sião! Eis que o teu Rei vem
At 18.9 em visão, a Paulo: Não 77, mas fala e não
At 27.24 dizendo: Paulo, não 77! Importa que sejas
Ap 1.17 a sua destra, dizendo-me: Não 77; eu sou o
Ap 2.10 Nada 77 das coisas que hás de padecer. Eis que o

* (temais) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Nm.14.9; , 2 vezes :
Jr.42.11;

T EM A M Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Dt-2;lRs-l;2Cr-2;Jr-l;D n-l; N°(s) Strong (Hl 763, H3372, H853); RNI< Top
400 posição; Veja também: temer;
Dt 19.20 os que ficarem o ouçam, e 27, e nunca mais
Dt 31.12 para que ouçam, e aprendam, e 27 ao Senhor,
lR s 8.40 Para que te 77 todos os dias que viverem na terra
2Cr 6.31 a fim de que te 27, para andarem nos teus
2Cr 6.33 terra conheçam o teu nome e te 27, como o teu povo
Jr 32.39 mesmo caminho, para que me 27 todos os dias,
Dn 6.26 reino os homens tremam e 27 perante o Deus de

TEM A M -N O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: ST1; RNI\
Top 406 posição; Veja também : temer;
SI 33.8 toda a terra ao Senhor; 77 todos os

TEM A M O S Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos li
vros: Is-l;Jr-l;H b-l; N°(s) Strong (G5399, H3372, H3374, H4480,
H8S3); RNK Top 404 posição; Veja também: temer:
Is 63.17 nosso coração, para que te não 77? Faz voltar,
Jr 5.24 E não dizem no seu coração: 27, agora, ao
Hb 4.1 27, pois, que, porventura, deixada a promessa de

TEM A N IT A Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Jó-6;
N°(s) Strong (H8489); RNK Top 401 posição; Palavras Relaciona
das: (temanitas-2); Total de referencias das palavras relaciona
das: 8
Jó 2.11 cada um do seu lugar: Elifaz, o 27, eBildade,
Jó 4.1 Então, respondeu Elifaz, o 77, e disse:
Jó 15.1 Então, respondeu Elifaz, o 27, e disse:
Jó 22.1 Então, respondeu Elifaz, o 27, e disse:
Jó 4-2.7 o Senhor disse a Elifaz, o 27: A minha ira
Jó 42.9 Então, foram Elifaz, o 27, e Bildade, o suíta,

TEM A N ITA S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;lC r -l; N°(s) Strong (H8489); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: temanita;
Gn 36.34 e Husão, da terra dos 27, reinou em seu lugar.
lC r 1.45 e reinou em seu lugar Husão, da terra dos 27.

* (temas) repete na(s) referenciais): 3 vezes: Ez.2.6;

TEME

Ocorrências: 23 vezes - VT (18) ; N T (5) nos livros:
lRs-l;Jó-l;Sl-4;Pv-7;Ec-S;At-l;Rm-3;lJo-l; N°(s) Strong (G5399,

TEMAS

Ocorrências: 68 vezes - VT (56) ; N T (12) nos livros:
Gn-5;Nm-l;Dt-5;Js-3;Jz-2;Rt-1; lSm -4;2Sm -1; lR s-l;2R s-3; 1 Cr40
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TEMEI

■ p iiit iiit u iiiiii

H3372, H3373, H6342, H853); RNK Top 384 posição; Veja tam 
bém: temer;

SI 34.7 Senhor acampa-se ao redor dos que o 21, e os livra.
SI 34.9 santos, pois não têm falta alguma aqueles que o 27.
SI 55.19 não há neles nenhuma mudança, e tampouco 27 a
Deus.
SI 60.4 um estandarte aos que te 27, para o arvorarem no
SI 61.5 votos; deste-me a herança dos que 27 o teu nome.
SI 64.4 é reto; disparam sobre ele repentinamente e não 27.
SI 65.8 nos confins da terra T. os teus sinais; tu
SI 85.9 está perto daqueles que o 27, para que a glória
SI 103.11 é grande a sua misericórdia para com os que o 21.
SI 103.13 assim o Senhor se compadece daqueles que o 27.
SI 103.17 sobre aqueles que o 27, e a sua justiça
SI 111.5 Deu mantimento aos que o 27; lembrar-se-á sempre
SI 115.13 Abençoará os que X ao Senhor, tanto pequenos
como grandes.
SI 118.4 Digam, agora, os que T. ao Senhor que a sua
SI 119.63 sou de todos os que te 21 e dos que guardam os
SI 119.74 Os que te 27 alegraram-se quando me viram, porque
SI 119.79 para mim os que te 27 e aqueles que têm
SI 145.19 o desejo dos que o 27; ouvirá o seu clamor
SI 147.11 Senhor agrada-se dos que o 27 e dos que esperam na
Ec 8.12 que bem sucede aos q u e X a Deus, aos que
Ml 3.5 órfão, e do estrangeiro, e não me 21, diz o
Ml 3.16 Então, aqueles que 27 ao Senhor falam cada um com
Ml 3.16 diante dele, para os que 27 ao Senhor e para
Lc 1.50 é de geração em geração sobre os que o 27.
At 13.26 Abraão, e os que dentre vós 27 a Deus, a vós vos
Ap 11.18 servos, e aos santos, e aos que 27 o teu nome, a

lRs 1.51 dizendo: Eis que Adonias T. ao rei Salomão,
Jó 1.9 ao Senhor e disse: Porventura, T. Jó a Deus debalde?
SI 25.12 Qual é o homem que T. ao Senhor? Ele o ensinará no
SI 112.1 Bem-aventurado o homem que T. ao Senhor, que em
SI 128.1 Bem-aventurado aquele que T. ao Senhor e anda nos
SI 128.4 que assim será abençoado o homem que T. ao Senhor!
Pv 3.7 a teus próprios olhos; T. ao Senhor e
Pv 13.13 palavra perecerá, mas o que T. o mandamento será
galardoado.
Pv 14.2 anda na sua sinceridade T. ao Senhor, mas o que
Pv 14.16 O sábio T. e desvia-se do mal, mas o tolo
Pv 24.21 T. ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te
Pv 28.14 o homem que continuamente T.; mas o que endu
rece o
Pv 31.30 a formosura, mas a mulher que T. ao Senhor, essa
Ec 5.7 assim também nas muitas palavras; mas tu, T. a Deus.
Ec 7.18 a tua mão; porque quem T. a Deus escapa de
Ec 8.13 como a sombra, visto que ele não T. diante de Deus.
Ec 9.2 ao pecador; ao queju ra como ao que T. o juramento.
Ec 12.13 que se tem ouvido, o fim é: T. a Deus e guarda os
At 10.35 que, em qualquer nação, o T. e faz o que é justo.
Rm 11.20 em pé pela fé; então, não te ensoberbeças, mas T .
Rm 11.21 poupou os ramos naturais, T. que te não poupe a
Rm 13.4 bem. Mas, se fizeres o mal, T., pois não traz
ljo 4.18 tem consigo a pena, e o que T. não é perfeito

TEM EI Ocorrências: 9 vezes - VT (4) ; N T (5) nos livros: Js-l;lS m -l;Jó-l;S l-l;M t-l;L c-2;lP e-l;A p-l; N°(s) Strong (GS399,
H1481, H3372, H3373, H8S3); RNK Top 398 posição; Veja tam 
bém: temer;

* (temem) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ml.3.16;

TEM EM O S Ocorrências: 5 vezes - VT (3); N T (2) nos livros:
Js-l;lS m -l;O s-l;M t-l;M c-l; N°(s) Strong (H3372); RNK Top 402
posição; Veja tam bém : temer;

Js 24.14 Agora, pois, T. ao Senhor, e servi-o com
ISm 12.24 Tão somente T. ao Senhor e servi-o fielmente com
Jó 19.29 T. vós mesmos a espada; porque o furor traz os
SI 34.9 T. ao Senhor, vós os seus santos, pois não têm
M t 10.28 e não podem matar a alma; T., antes, aquele que
Lc 12.5 a quem deveis temer: T. aquele que, depois
Lc 12.5 para lançar no inferno; sim, vos digo, a esse 21.
IPe 2.17 todos. Amai a fraternidade. T. a Deus. Honrai o rei.
Ap 14.7 dizendo com grande voz: T. a Deus e dai-lhe

Js 9.24 moradores da terra diante de vós, 27 muito por
ISm 23.3 Davi lhe disseram: Eis que T. aqui em Judá,
Os 10.3 Não temos rei, porque não 27 o Senhor; que,
M t 21.26 E, se dissermos: dos homens, 27 o povo, porque
M c 11.32 porém, dissermos: Dos homens, T. o povo, porque

TEM EN D O Ocorrências: 11 vezes - VT (1) ; N T (10) nos
livros: Jz-l;M c-l;L c-l;A t-3;G l-l;C l-l;l T s-l;H b-l;lP e-l; N°(s)
Strong (G2125, GS399, H3372, H853); RNK Top 396posição; Veja
também : temer;

* (temei) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lc.12.5;

T E M E I-O Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406 posição; Veja também : temer;
SI 22.23 de Jacó, glorificai-o; e

TEMENTES

Jz 6.27 lhe dissera; e sucedeu que, 27 ele a casa de
M c 5.33 o que lhe tinha acontecido, 27 e tremendo,
Lc 8.25 Onde está a vossa fé? E eles, 27,
At 23.10 grande dissensão, o tribuno, 27 que Paulo fosse
At 27.17 os meios, cingindo o navio; e, T. darem à costa
At 27.29 E, 27 ir dar em alguns rochedos, lançaram da
G12.12 retirando e se apartou deles, 27 os que eram
Cl 3.22 homens, mas em simplicidade de coração, 27 a Deus.
lTs 3.5 mandei-o saber da vossa fé, 27 que o tentador
Hb 11.27 Pela fé, deixou o Egito, não 21 a ira do rei;
IPe 3.6 filhas, fazendo o bem e não 27 nenhum espanto.

T. todos vós,

TEM EIS Ocorrências: 10 vezes - VT (7) ; N T (3) nos livros:
Sl-4;Jr-2;M l-l;M t-l;At-l;Ap-l; N°(s) Strong (G5399, H3373,
H4480); RNK Top 397posição; Veja também : temer;
SI 22.23 Vós que T. ao Senhor, louvai-o; todos vós,
SI 66.16 Vinde e ouvi, todos os que T. a Deus, e eu
SI 115.11 Vós, os que T. ao Senhor, confiai no Senhor; ele
SI 135.20 ao Senhor! Vós, os que T. ao Senhor,
Jr 42.11 da Babilônia, a quem vós T.; não o temais, diz
Jr 42.16 então, que a espada que vós T. ali vos alcançará
M l 4.2 Mas para vós que T. o meu nome nascerá o sol da
M t 8.26 E ele disse-lhes: Por que T., homens de pequena
At 13.16 disse: Varões israelitas e os que T. a Deus, ouvi:
Ap 19.5 os seus servos, e vós que o T., tanto

TEM EN I Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s)
Strong (H8488); RNK Top 406posição;
lC r 4.6 luz a Auzão, e a Héfer, e a 2T, e a Haastari;

T EM E N T E Ocorrências: 8 vezes - VT (4); N T (4) nos livros:
N e-l;Jó-3;Lc-l;Jo-l;At-2; N°(s) Strong (GS399, H3372, H3373);
RNK Top 399posição; Palavras Relacionadas: (tementes-1); Total
de referencias das palavras relacionadas: 9

TEM EM Ocorrências: 33 vezes - VT (30); N T (3) nos livros:
2Rs-l;Jó-l;Sl-24;Ec-l;M l-3;Lc-l;At-l;A p-l; N°(s) Strong (GS399,
H3372, H3373, H8S3); RNK Top 374 posição; Veja também : te
mer;

Ne 7.2 porque era homem fiel e 21 a Deus, mais
Jó 1.1 era homem sincero, reto e 27 a Deus; e
Jó 1.8 a ele, homem sincero, e reto, e 27 a Deus, e
Jó 2.3 a ele, homem sincero e reto, 21 a Deus,
Lc 2.25 e este homem era justo e 21 a Deus, esperando
Jo 9.31 a pecadores; mas, se alguém é 27 a Deus e faz a
At 10.2 piedoso e 27 a Deus, com toda a sua casa, o qual
At 10.22 o centurião, varão justo e 21 a Deus e que

2Rs 17.34 os primeiros costumes; não T. ao Senhor, nem
Jó 37.24 Por isso, o 21 os homens; ele não respeita os que
SI 15.4 mas honra os que T. ao Senhor; aquele
SI 22.25 pagarei os meus votos perante os que o T .
SI 25.14 do Senhor é para os que o T.; e ele lhes fará
SI 31.19 que guardaste para os que te T , e que tu
SI 33.18 estão sobre os que o 27, sobre os que

TEMENTES
41

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; N°(s)

TEMER
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Strong (H3373); RNK Top 406 posição; Veja também : temente;
Êx 18.21 povo, procura homens capazes,

T. a Deus, homens

T EM ER Ocorrências: 9 vezes - VT (7); N T (2) nos livros: Dt-3;Js-l;2Rs-l;N e-l;Sl-l;Lc-l;R m -l; N°(s) Strong (G5399, H3372,
H853); RNK Top 398 posição; Palavras Relacionadas: (Tema-9;
temais-44; temam-7; temam-no-1; temamos-3; temas-68; teme23; temei-9; temei-o-1; temeis-10; temem-33; tememos-S; te
mendo- 11; temerá-8; temeram-27; temeram-no-1; tem erão-11;
temerás-9; temerdes-1; temerei-8; temereis-10; temerem-4; temeremos-1; temeres-2; temeria-3; temermos-1; Temer-te-ão-1;
temes-8; temesse-1; temessem-1; temeste-1; temestes-3; temeu-28;
temi-7; temia-18; temiam-16; temido-2; temo-7; temo-me-1); To
tal de referencias das palavras relacionadas: 413
Dt 14.23 tuas ovelhas; para que aprendas aT .no Senhor,
Dt 17.19 vida, para que aprenda a T. ao Senhor, seu
Dt 31.13 ouçam e aprendam aT .ao Senhor, vosso
Js 22.25 fazer desistir a nossos filhos de T. ao Senhor.
2Rs 17.28 em Betei, e lhes ensinou como deviam T. ao Senhor.
Ne 1.11 dos teus servos que desejam T. o teu nome; e
SI 56.3 No dia em que eu T., hei de confiar em ti.
Lc 12.5 mostrarei a quem deveis 37 temei aquele que,
Rm 13.3 as más. Queres tu, pois, não T. a autoridade?

T E M E R -T E-Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : temer;
SI 72.5

T. enquanto durar o sol e a lua, de geração

TEM ER Á Ocorrências: 8 vezes - VT (7) ; N T (1) nos livros:
Lv-l;Sl-2;Pv-l;Is-l;A m -l;Zc-l;A p-l; N°(s) Strong (GS399, H3372);
RNK Top 399posição; Veja também : temer;
Lv 19.3 Cada um T. a sua mãe e a seu pai e guardará os
SI 112.7 Não T. maus rumores; o seu coração está firme,
SI 112.8 coração, bem firmado, não 37 até que ele veja
Pv 31.21 Não 71, por causa da neve, porque toda a sua casa
Is 25.3 poderoso, e a cidade das nações formidáveis te T..
Am 3.8 Bramiu o leão, quem não í ? Falou o Senhor Jeová,
Zc 9.5 Asquelom o verá e T., também Gaza e terá grande
Ap 15.4 Quem te não T., ó Senhor, e não magnificará o teu

T EM ER A M Ocorrências: 27 vezes - VT (20); N T (7) nos li
vros: Gn-3;Êx-4;lSm-2;2Sm-l;2Rs-3;Ne-l;STl;Is-l;Jr-2;Jn-2;Mc-l;L c-3;Jo-l;A t-l;H b-l; N°(s) Strong (GS399, H3372, H3374,
H6342, H7200, H853); RNK Top 380 posição; Veja tam bém : te
mer;
Gn 20.8 palavras em seus ouvidos; e T. muito aqueles varões.
Gn 42.35 trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e T..
Gn 43.18 Então, T. aqueles varões, porquanto foram
Êx 1.17 As parteiras, porém, 31 a Deus e não fizeram
Êx 1.21 que, como as parteiras T. a Deus,
Êx 14.10 egípcios vinham atrás deles, e T. muito; então,
Êx 34.30 rosto resplandecia; pelo que T. de chegar-se a ele.
ISm 7.7 ouvindo os filhos de Israel, T. por causa dos filisteus.
ISm 17.11 palavras do filisteu, espantaram-se e T. muito.
2Sm 10.19 paz com Israel e o serviram; e 31 os siros de
2Rs 10.4 Porém eles T. muitíssimo e disseram: Eis que
2Rs 17.7 mão de Faraó, rei do Egito; e T. a outros deuses.
2Rs 17.25 da sua habitação ali, não T. ao Senhor; e
Ne 6.16 todos os nossos inimigos, T. todos os gentios
SI 78.53 guiou com segurança, e não 37 mas o mar cobriu
Is 41.5 As ilhas o viram e 37 os confins da terra
Jr 36.24 E não T., nem rasgaram as suas vestes o rei e
Jr 44.10 até ao dia de hoje, nem 31, nem andaram na
Jn 1.5 Então, T. os marinheiros, e clamava cada um ao
Jn l.1 6 T., pois, estes homens ao Senhor com grande
M c 5.15 assentado, vestido e em perfeito juízo, e T..
L c8.35 e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus; e T..
Lc 9.34 com a sua sombra; e, entrando eles na nuvem, 31.
Lc 20.19 naquela mesma hora; mas T. o povo, porgue
Jo 6.19 sobre o mar e aproximando-se do barco, e T .
At 16.38 estas palavras; e eles 37 ouvindoque eram romanos.
Hb 11.23 era um menino formoso; e não 37 o mandamento

TEMEREIS

TEM ER A M -N O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1;
RNK Top 406 posição; Veja também: temer;
Js 4.14 olhos de todo o Israel; e 31, como haviam

TEM ER Ã O Ocorrências: 11 vezes - VT (11) nos livros: Sl-S;Is-3;Jr-l;Os-l;Jl-l; N°(s) Strong (H3372, H6206, H6342, H8S3);
RNK Top 396 posição; Veja também : temer;
SI 40.3 nosso Deus; muitos o verão, e 37 e confiarão no Se
nhor.
SI 52.6 E os justos o verão, e 37 e se rirão dele, dizendo:
SI 64.9 E todos os homens 31 e anunciarão a obra de
SI 67.7 abençoará, e todas as extremidades da terra o 37
SI 102.15 Então, as nações T. o nome do Senhor, e todos os
Is 19.16 como mulheres, e tremerão, e T. por causa do
Is 29.23 santificarão o Santo de Jacó, e T. ao Deus de Israel.
Is 59.19 Então, T. o nome do Senhor desde o poente e a
Jr 23.4 as apascentem, e nunca mais 37 nem se
Os 3.5 seu Deus, e Davi, seu rei; e T. o Senhor e a
J12.6 Diante dele T. os povos; todos os rostos são

TEM ER ARI A M EN TE Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T
(1) nos livros: Lv-2;Nm-l;At-l; N°(s) Strong (H6075, H981); RNK
Top 403 posição;
Lv 5.4 pessoa jurar, pronunciando T. com os
Lv 5.4 tudo o que o homem pronuncia T. com
Nm 14.44 Contudo, 37 tentaram subir ao cume do
At 19.36 convém que vos aplaqueis e nada façais 37
* (temerariamente) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.5.4;

TEM ER Á S Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: Dt-2;Jó-3;Sl-l;Pv-l;Is-l;Sf-l; N°(s) Strong (H3372, H6342, H8S3); RNK
Top 398 posição; Veja também : temer;
Dt 6.13 O Senhor, teu Deus, 37 e a ele servirás, e pelo
Dt 10.20 Ao Senhor, teu Deus, 37 a ele servirás, e a ele
Jó 5.21 estarás abrigado; e não T. a assolação,
JÓ5.22 e da fome te rirás; e os animais da terra não 71.
Jó 11.15 levantarás sem mácula; e estarás firme e não 37
SI 91.5 Não T. espanto noturno, nem seta que voe de dia,
Pv 3.24 Quando te deitares, não 37 sim, tu te deitarás,
Is 54.14 da opressão, porque já não T.; e também do
Sf 3.7 Eu dizia: Certamente me T. e aceitarás a

TEM ER D ES Ocorrência: 1 vez- V T (1)no livro:lSm-1;N°(s)
Strong (H3372, H853); RNK Top 406 posição; Veja também : te
mer;
ISm 12.14 Se

T. ao Senhor, e o servirdes, e derdes

TEM ER EI Ocorrências: 8 vezes - VT (7); N T (1) nos livros: Jó-l;Sl-5;ls-l;H b-l; N°(s) Strong (GS399, H3372, H6342); RNK Top
399 posição; Veja tam bém : temer;
Jó 9.35 Então, falarei e não o 37 porque, assim, não
SI 27.1 e a minha salvação; a quem 2.? O Senhor é a
SI 49.5 Por que T. eu nos dias maus, quando me cercar a
SI 56.4 pus a minha confiança e não T .; que me pode
SI 56.11 a minha confiança; não 31 o que me possa
SI 118.6 O Senhor está comigo; não 37o que me pode fazer
Is 12.2 eu confiarei e não T. porque o Senhor
Hb 13.6 Senhor é o meu ajuaador, e não T. o que me

TEM ER EIS Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros: Êx-l;Dt-2;2Rs-S;Jr-2; N°(s) Strong (H1481, H3372, H4480, H6440);
RNK Top 397posição; Veja também : temer;
Êx 9.30 servos, eu sei que ainda não 31 diante do
D t 1.17 o pequeno como o grande; não T. a face de
D t 13.4 vosso Deus, andareis, e a ele 37 e os seus
2Rs 17.35 e lhes ordenara, dizendo: Não T. a outros
2Rs 17.36 com braço estendido, a este 31, e a ele vos
2Rs 17.37 observar todos os dias; e não T. a outros deuses.
2Rs 17.38 vos não esquecereis; e não T. a outros deuses.
2Rs 17.39 Mas ao Senhor, vosso Deus, 37 e ele vos

TEMEREM
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bém: temer;

Jr 5.22 Não me 77 a mim? — diz o Senhor; não 77
Jr 5.22 a mim? — diz o Senhor; não 27 diante de mim,

Dt 5.5 a palavra do Senhor, porque 77 o fogo e não
Jó 6.21 sois semelhantes a eles; vistes o terror e 77.
Ez 11.8 77 a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o

'‘ (temereis) repete no.(s) referência(s): 2 vezes : jr.5.22;

T EM ER EM Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Dt-

TE M E U Ocorrências: 28 vezes - VT (27) ; N T (1) nos livros:

-l;lR s-l;E c-2; N°(s) Strong (H3372, H3373); RNK Top 403 posi
ção; Veja também: temer;

G n -3;Ê x-3;N m -l;D t-l;Js-l;lSm -6;2Sm -l;lR s-2;lC r-2;2C r-l;Sl-l;Jr-3;A g-l;M l-l;H b-l; N°(s) Strong (H2342, H3372, H4172,
H4480, H6440, H853); RNK Top 379 posição; Veja também : te
mer;

Dt 4.10 e aprendê-las-ão, para me 27 todos os
lRs 8.43 conheçam o teu nome, para te 27 como o teu
Ec 8.12 aos que temem a Deus, aos que 27 diante dele.
Ec 12.5 como também quando 27 o que está no alto, e

TEM ERO SA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1;
RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (temerosos-1); To
tal de referencias das palavras relacionadas: 2

Gn 18.15 dizendo: Não me ri, porquanto 77. E ele disse: Não
Gn 28.17 E 77 e disse: Quão terrível é este lugar! Este não
Gn 32.7 Então, Jacó 77 muito e angustiou-se; e repartiu em
Êx 2.14 como mataste o egípcio? Então, 77 Moisés e disse:
Êx 3.6 encobriu o seu rosto, porque 77 olhar para Deus.
Êx 14.31 mostrara aos egípcios; e 77 o povo ao Senhor e
Nm 22.3 E Moabe 27 muito diante deste povo, porque era
Dt 25.18 ti, estando tu cansado e afadigado; e não 27 a Deus.
Js 10.2 77 muito, porque Gibeão era uma cidade grande como
ISm 12.18 dia; pelo que todo o povo 77 em grande maneira
ISm 18.29 Então, Saul 27 muito mais a Davi e Saul foi todos
ISm 21.12 palavras no seu ânimo e 27 muito diante de
ISm 28.5 o arraial dos filisteus, 27, e estremeceu
ISm 28.20 por terra e grandemente 27 por causa daquelas
ISm 31.3 o alcançaram; e muito 27 por causa dos flecheiros.
2Sm 6.9 E 27 Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá
lRs 1.50 Porém Adonias 27 a Salomão, e levantou-se, e foi,
lRs 3.28 sentença que dera o rei e 27 ao rei, porque viram
lC r 10.3 flecheiros o acharam, e ele 27 muito aos flecheiros.
lC r 13.12 E, naquele dia, 27 Davi ao Senhor, dizendo: Como
2Cr 20.3 Então, Josafá 27 e pôs-se a buscar o Senhor; e
SI 119.161 sem causa, mas o meu coração 27 a tua palavra.
Jr 3.8 a aleivosa Judá, sua irmã, não 27; mas foi-se e
Jr 26.19 Judá, e todo o Judá? Antes, não 27 este ao Senhor
Jr 26.21 matá-lo. Mas, ouvindo isto Urias, 27, e fugiu, e
Ag 1.12 o Senhor, seu Deus, o tinha enviado; e 27 o povo
M l 2.5 para que me temesse, e me 27 e assombrou-se por
Hb 11.7 coisas que ainda não se viam, 27, e, para salvação

lC r 17.21 nome com coisas grandes e 77, lançando as

T EM I Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: G n-l;D t-l;lSm -

TEM ER O SO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK

-l;N e-l;Jó-l;Sl-l;H c-l; N fs) Strong (H3372, H853); RNK Top 400
posição; Veja também: temer;

TEM ER EM O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
N°(s) Strong (H3372); RNK Top 406posição; Veja também: temer;
SI 46.2 Pelo que não 27, ainda que a terra se mude, e

TEM ER ES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dt-2; N°(s)
Strong (H3372, H853); RNK Top 405 posição; Veja também : te
mer;
Dt 8.6 do Senhor, teu Deus, para o 27 e andares nos
Dt 28.58 escritas neste livro, para 27 este nome

TEM ER IA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Sl-2;Jr-l;
N°(s) Strong (H3372); RNK Top 404posição; Veja também: temer;
SI 23.4 da sombra da morte, não 27 mal algum, porque
SI 27.3 cercasse, o meu coração não 27; ainda que a
Jr 10.7 Quem te não 27 a ti, ó Rei das nações? Pois isso

TEM ER M O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : temer;
Dt 6.24 todos estes estatutos, para 27 ao Senhor, nosso

Top 406 posição; Veja também : temerosas;

G n3.10 a tua voz soar no jardim, e 27, porque estava nu,
Dt 9.19 Porque 77 por causa da ira e do furor com que o
ISm 15.24 e as tuas palavras; porque 77 o povo e dei
Ne 2.2 tristeza de coração. Então, 77 muito em grande maneira
Jó 32.6 e vós sois idosos; arreceei-me e 77 de vos declarar
SI 119.120 se arrepiou com temor de ti, e 77 os teus juízos.
Hc 3.2 Senhor, a tua palavra e 77; aviva, ó Senhor, a

Jr 36.16 palavras, se voltaram 77 uns para os

TEM ES Ocorrências: 8 vezes - VT (7); N T (1) nos livros: Gn-l;D t-l;Jz-l;Is-2;Jr-2;Lc-l; N°(s) Strong (G5399, H3016, H3372,
H3373, H6342); RNK Top 399 posição; Veja também: temer;
Gn 22.12 nada; porquanto agora sei que 77 a Deus e não me
D t7.19 Deus, com todos os povos, diante dos quais tu 77.
Jz 7.10 E, se ainda 77 descer, desce tu e teu moço Pura ao arraial;
Is 51.13 os céus e fundou a terra, e 77 todo o dia o
Is 57.11 me calo, e isso já desde muito tempo, e me não 77?
Jr 22.25 daqueles diante de quem tu 77, a saber, na mão de
Jr 39.17 nas mãos dos homens perante cuja face tu 77.
Lc 23.40 dizendo: Tu nem ainda 77 a Deus, estando

TEM IA Ocorrências: 18 vezes - VT (14); N T (4) nos livros:
G n -3;Ê x-l;jz-l;lSm -4;2Sm -l; lR s-l;2R s-1; lC r- T Jó-l;M t- l;M c-l;L c-l;H b -l; N fs) Strong (G5399, H3372, H853); RNK Top 389
posição; Veja também: temer;
Gn 19.30 duas filhas com ele, porque 77 habitar em Zoar; e
Gn 26.7 disse: E minha irmã; porque 77 dizer: E minha
Gn 31.31 Jacó e disse a Labão: Porque 77; pois que dizia
Êx 9.20 Quem, dos servos de Faraó, 77 a palavra do Senhor
Jz 8.20 arrancou da sua espada, porque 27; porquanto
ISm 3.15 da Casa do Senhor; porém 77 Samuel relatar
ISm 14.26 chegou a mão à boca, porque o povo 77 a conju
ração.
ISm 18.12 E 77 Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se
ISm 31.4 seu pajem de armas não quis, porque 77 muito;
2Sm 3.11 uma palavra podia responder a Abner, porque o 77.
lRs 18.3 a Obadias, o mordomo. (Obadias 77 muito ao Senhor,
2Rs 4.1 e tu sabes que o teu servo 77 ao Senhor; e
lC r 10.4 o seu escudeiro não quis, porque 77 muito; então,
Jó 3.25 Porque o que eu 77 me veio, e o que receava me acon
teceu.
M t 14.5 E, querendo matá-lo, 77 o povo, porque o tinham
M c 6.20 porque Herodes 77 a João, sabendo que era varão
Lc 18.2 certo juiz, que nem a Deus 77, nem respeitava

TEM ESSE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ml-1; RNK
Top 406 posição; Veja também: temer;
Ml 2.5 e eu lhas dei para que me 77, e me temeu e

TEM ESSEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; N°(s)
Strong (H3372); RNK Top 406posição; Veja também : temer;
Dt 5.29 tal coração que me 77 e guardassem

TEM ESTE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l; N°(s)
Strong (H3372); RNK Top 406posição; Veja tam bém : temer;
2Sm 1.14 E Davi lhe disse: Como não 77 tu estender a mão

TEMESTES

Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Dt-l;Jó-l;E z-l; N°(s) Strong (H3372); RNK Top 404 posição; Veja tam 
43

TEMIAM

Joshua Concordância Bíblica
H H in H IlH n iH fH iin fH IH flIIiH illIlH U H IM H IM H H m U lH IM H IIH fM IflH I

TEMOR

ISm 11.7 fará aos seus bois. Então, caiu o 27 do Senhor
2Sm 23.3 domine sobre os homens, que domine no 27 de Deus.
lC r 14.17 e o Senhor pôs o seu 27 sobre todas aquelas gentes.
2Cr 17.10 E veio o 27 do Senhor sobre todos os reinos das
2Cr 19.7 Agora, pois, seja o 27 do Senhor convosco;
2Cr 19.9 dizendo: Assim, andai no 27 do Senhor com
2Cr 20.29 E veio o 27 de Deus sobre todos os reinos daquelas
Ne 5.9 não devíeis andar no 27 do nosso Deus,
Ne 5.15 porém eu assim não fiz, por causa do 27 de Deus.
Et 8.17 se fizeram judeus; porque o 27 dos judeus
Et 9.3 porque tinha caído sobre eles o 27 de Mardoqueu.
Jó 4.6 Porventura, não era o teu 27 de Deus a tua
Jó 6.14 ainda ao que deixasse o 27 do Todo-Poderoso.
Jó 13.11 a sua alteza? E não cairá sobre vós o seu 27?
Jó 15.4 E tu tens feito vão o 27 e diminuis os rogos
Jó 21.9 As suas casas têm paz, sem 27; e a vara de Deus
Jó 22.4 Ou te repreende pelo 27 que tem de ti, ou entra
Jó 25.2 Com ele estão domínio e 27; ele faz paz nas suas alturas.
Jó 28.28 disse ao homem: Eis que o 27 do Senhor é a
Jó 39.16 seus; debalde é seu trabalho, porquanto está sem 27.
Jó 39.22 Ri-se do 27, e não se espanta, e não torna atrás
SI 2.11 Servi ao Senhor com 27 e alegrai-vos com tremor.
SI 5.7 tua benignidade; e em teu 27 me inclinarei para
SI 19.9 O 27 do Senhor é limpo e permanece eternamente; os
SI 31.13 a murmuração de muitos; 27 havia ao redor;
SI 34.11 meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o 27 do Senhor.
SI 36.1 do seu coração; não há 27 de Deus perante os
SI 53.5 que se acharam em grande 27, onae 27 não
SI 53.5 em grande 27, onde 27 não havia, porque
SI 55.5 27 e tremor me sobrevêm; e o horror me cobriu.
SI 86.11 na tua verdade; une o meu coração ao 27 do teu nome.
SI 90.11 ira? E a tua cólera, segundo o 27 que te é devido?
SI 105.38 eles saíram, porque o seu 27 caíra sobre eles.
SI 111.10 O 27 do Senhor é o princípio da sabedoria; bom
SI 119.38 tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu 27.
SI 119.120 meu corpo se arrepiou com 27 de ti, e temi os
Pv 1.7 O 27 do Senhor é o princípio da ciência; os loucos
Pv 1.26 na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso 27,
P v l.2 7 como assolação o vosso 27, e vindo a vossa
Pv 1.29 o conhecimento e não preferiram o 27 do Senhor;
Pv 1.33 seguramente e estará descansado do 27 do mal.
Pv 2.5 então, entenderás o 27 do Senhor e acharás o
Pv 8.13 O 27 do Senhor é aborrecer o mal; a soberba, e a
Pv 9.10 O 27 do Senhor é o princípio da sabedoria, e a
Pv 10.24 O 27 do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos
Pv 10.27 O 27 do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos
Pv 14.26 No 27 do Senhor, há firme confiança, e ele será um
Pv 14.27 O 27 do Senhor é uma fonte de vida para preservar
Pv 15.16 Melhor é o pouco com o 27 do Senhor do que um
Pv 15.33 O 27 do Senhor é a instrução da sabedoria, e
Pv 16.6 a iniquidade; e, pelo 27 do Senhor, os
Pv 19.23 O 27 do Senhor encaminhíyDara a vida; aquele que o
Pv 22.4 galardão da humildade e o 27 do Senhor são
Pv 23.17 dos pecadores; antes, sê no 27 do Senhor todo o dia.
Ec 3.14 tirar. E isso faz Deus para que haja 27 diante dele.
Is 7.25 se não irá, por causa do 27 das sarças e dos
Is 8.12 e não temais o seu 27, nem tampouco vos assombreis.
Is 8.13 e seja ele o vosso 27, e seja ele o
Is 11.2 e o Espírito de conhecimento e de 27 do Senhor.
Is 11.3 E deleitar-se-á no 27 do Senhor e não julgará
Is 24.17 O 27, e a cova, e o laço vêm sobre ti, ó morador
Is 24.18 aquele que fugir da voz do 27 cairá na cova, e o
Is 29.13 para longe de mim, e o seu 27 para comigo
Is 33.6 sabedoria e ciência; e o 27 do Senhor será o
Is 57.11 de quem tiveste receio ou 27, para que mentisses
Jr 2.19 teu Deus, e não teres o meu 27 contigo, diz
Jr 30.5 Ouvimos uma voz de tremor, de 27, mas não de paz.
Jr 32.40 lhes fazer bem; e porei o meu 27 no seu coração,
Jr 48.43 27, e cova, e laço vêm sobre ti, ó morador de
Jr 48.44 O que fhgir do 27 cairá na cova, e o que sair da
Jr 49.5 Eis que eu trarei 27 sobre ti, diz o Senhor Jeová
Lm 3.47 27 e cova vieram sobre nós, assolação e quebranta
mento.
Ez 30.13 da terra do Egito; e porei o 27 na terra do Egito.
Dn 10.7 caiu sobre eles um grande 27, e fugiram, escondendo-se.

Hb 5.7 podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que 27.

T EM IA M Ocorrências: 16 vezes - VT (8); N T (8) nos livros:
lSm-l;2Sm-l;2Rs-4;Jr-l;Dn-l;M c-3;Lc-2;Jo-l;At-2; N°(s) Strong
(G5399, H1763, H3372); RNK Top 391 posição; Veja também :
temer;
ISm 17.24 homem, fugiam de diante dele, e 27 grandemente,
2Sm 12.18 dia, morreu a criança; e 21 os servos de
2Rs 17.32 Assim 27 ao Senhor e dos mais humildes se fizeram
2Rs 17.33 Assim, ao Senhor 21 e também a seus deuses
2Rs 17.41 Assim, estas nações 27 ao Senhor e serviam as
2Rs 25.26 exércitos, e vieram ao Egito, porque 27 os caldeus.
Jr 41.18 dos caldeus; porque os 27, por ter Ismael,
Dn 5.19 nações e línguas tremiam e 27 diante dele; a
M c 11.18 para o matar; pois eles o 27 porque toda a
M c 12.12 E buscavam prendê-lo, mas 1. a multidão, porque
M c 16.8 e assombro; e nada diziam a ninguém, porque 27.
Lc 9.45 que a não compreendessem; e 27 interrogá-lo
Lc 22.2 procurando como o matariam, porque 2. o povo.
Jo 9.22 pais disseram isso, porque 27 os judeus,
At 5.26 não com violência (porque 27 ser apedrejados
At 9.26 aos discípulos, mas todos o 27, não crendo que

TEM ID O Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Js-l;S l-l;
RNK Top 405 posição; Veja também : temer;
Js 4.14 e temeram-no, como haviam 27 a Moisés, todos
SI 130.4 Mas contigo está o perdão, para que sejas 27.

TEM O Ocorrências: 7 vezes - VT (5 ); N T (2) nos livros: Gn-2;lR s-l;Sl-l;Jn-l;L c-l;2C o-l; N°(s) Strong (G5399, H3025,
H3372, H3373, H853); RNK Top 400 posição; Veja tam bém : te
mer;
Gn 32.11 da mão de Esaú, porque o 27, para que
Gn 42.18 José: Fazei isso e vivereis, porque eu 27 a Deus.
lR s 18.12 me mataria; porém eu, teu servo, 27 ao Senhor
SI 119.39 de mim o opróbrio que 27, pois os teus juízos
Jn 1.9 lhes disse: Eu sou hebreu e 27 ao Senhor, o Deus do
Lc 18.4 disse consigo: Ainda que não 27 a Deus, nem
2Co 11.3 Mas 27 que, assim como a serpente enganou Eva com
a

TE M O -M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : temer;
Jó 23.15 perante ele; e quando isto considero, 27 dele.

TEM O R Ocorrências: 140 vezes - VT (95) ; N T (45)
nos
livros;
Gn-4;Êx-l;Lv-5;N m-l;D t-7;lSm -l;2Sm-l;lCrl;2C r-4;N e-2;Et-2;Jó-10;Sl-15;P v-18;E c-l;Is-10;Jr-6;Lm -l;Ezl;D n-l;]n-2;M l-l;M t-2;M c-2;Lc-7;A t-6;Rm -4;lCo-2;2Co-4;Ef-2;Fp-2;l Tm -l;2Tm -l;lPe-4;lJo-3;Jd-2;Ap-3;
N°(s)
Strong
(G2983, G5399, G5401, G870, H1481, H2731, H3372, H3374,
H4172, H4480, H6343, H6345); RNK Top 269 posição; Palavras
Relacionadas: (temores-4); Total de referencias das p alavras re
lacionadas: 144
Gn 9.2 E será o vosso 27 e o vosso pavor sobre todo
Gn 20.11 comigo: Certamente não há 27 de Deus neste
Gn 31.42 pai, o Deus de Abraão e o 27 de Isaque, não fora
Gn 31.53 entre nós. E jurou Jacó pelo 27 de Isaque, seu pai.
Êx 20.20 provar-vos e para que o seu 27 esteja diante de
Lv 19.14 diante do cego; mas terás 27 do teu Deus. Eu
Lv 19.32 a face do velho, e terás 27 do teu Deus. Eu
Lv 25.17 ao seu próximo; mas terás 27 do teu Deus;
Lv 25.36 mas do teu Deus terás 27, para que teu irmão
Lv 25.43 dele com rigor, mas do teu Deus terás 27.
Nm 12.8 por que, pois, não tivestes 27 de falar
Dt 2.25 a pôr um terror e um 27 de ti diante dos
Dt 7.18 Delas não tenhas 27; não deixes de te lembrar do
Dt 11.25 o vosso terror e o vosso 27, como já vos tem dito.
Dt 18.22 soberba a falou o tal profeta; não tenhas 27 dele.
Dt 20.1 do que tu, deles não terás 27, pois o Senhor,
Dt 28.10 que és chamado pelo nome do Senhor e terão 27 de ti.
Dt 28.60 do Egito, de que tu tiveste 27; e se apegarão a ti.
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Js 2.10 Porque 27 ouvido que o Senhor secou as águas do
Js 9.20 nós, por causa do juramento que já lhes 27 jurado.
Jz 13.22 Certamente morreremosgporquanto 27 visto Deus.
Jz 21.7 ficaram de resto, pois nós 2. jurado pelo
ISm 9.7 se acabou, e presente nenhum 27 que levar
ISm 9.7 nenhum 27 que levar ao homem de Deus; que 27?
ISm 12.19 a todos os nossos pecados 27 acrescentado
ISm 15.15 Senhor, teu Deus; o resto, porém, 27 destruído to
talmente.
ISm 20.42 Vai-te em paz, porque nós 27 jurado ambos em
2Sm 7.22 senão tu só, segundo tudo o que 27 ouvido com os
2Sm 19.43 Judá e disseram: Dez partes l . no rei e até em
2Sm 19.43 no rei e até em Davi mais 27 nós do que vós;
2Sm 20.1 o qual tocou a buzina e disse: Não 27 parte em
2Sm 21.4 Não é por prata nem ouro que 27 questão com Saul e
lRs 12.16 a responder, dizendo: Queparte 27 nós com Davi?
lRs 20.31 os seus servos: Eis que já 27 ouvido que os reis
2Cr 10.16 ao rei, dizendo: Que parte 27 nós com Davi?
2Cr 10.16 parte 27 nós com Davi? Tá não 27 herança no
2Cr 13.11 cada tarde, porque nós 27 cuidado do
2Cr 28.13 e a nossas culpas, sendo quejá 27 tanta culpa, e
Ed 10.2 de Elão, e disse a Esdras: Nós 27 transgredido
Ne 5.10 e meus moços, a juro, lhes 27 dado dinheiro e
Jó 26.14 e quão pouco é o que 27 ouvido dele! Quem,
SI 33.21 o nosso coração, porquanto 27 confiado no seu
SI 78.3 os quais 27 ouvido e sabido, e nossos pais no-los
Ct 8.8 27 uma irmã pequena, que ainda não tem peitos; que
Is 26.1 de Judá: Uma forte cidade 27, a quem Deus pôs a
Is 33.2 misericórdia de nós! Por ti 27 esperado; sê tu o
Jr 35.9 para nossa habitação, nem 27 vinha, nem campo,
Jr 41.8 Não nos mates a nós; porque 27 no campo tesouros
Jr 44.17 nossos reis e nossos príncipes 27 feito, nas
Lm 5.5 nossos pescoços; estamos cansados e não 27 descanso.
Os 10.3 Certamente, agora, dirão: Não 27 rei, porque não
Am 6.13 vós que dizeis: Não nos 27 nós tornado
Ob 1.1 Jeová a respeito de Edom: 27 ouvido a pregação
Zc 8.23 dizendo: Iremos convosco, porque 27 ouvido que
Ml 2.10 Não 27 nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um
Ml 3.13 o Senhor; mas vós dizeis: Que 27 falado contra ti?
M t 3.9 de vós mesmos, dizendo: 27 porpai a Abraão;
M t 8.29 que clamaram, dizendo: Que 27 nós contigo,
M t 14.17 eles lhe disseram: Não 27 aqui senão cinco
Mc 1.24 Ah! Que 27 contigo, Jesus Nazareno? Vieste
M c 8.16 E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não 27 pão.
Lc 3.8 a dizer em vós mesmos: 27 Abraão por pai,
Lc 4.34 dizendo: Ah! Que 27 nós contigo, Jesus Nazareno?
Lc 9.13 comer. E eles disseram: Não 27 senão cinco pães
Lc 13.26 então, começareis a dizer: 27 comido e bebido na
Jo 4.42 cremos, porque nós mesmos o 27 ouvido e sabemos
Jo 6.69 e nós 27 crido e conhecidoque tu és o Cristo, o
Jo 8.41 nascidos de prostituição; 27 um Pai, que é Deus.
Jo 12.34 a multidão: Nós 27 ouvido da lei que o
Jo 19.7 os judeus: Nós 27 uma lei, e, segundo
Jo 19.15 os principais dos sacerdotes: Não 27 rei, senão o César.
At 2.11 e árabes, todos os 27 ouvido em nossas
At 4.20 podemos deixar de falar do que 27 visto e ouvido.
At 19.25 bem sabeis que deste ofício 27 a nossa prosperidade;
At 21.23 pois, isto que te dizemos: 27 quatro varões que
At 24.3 Visto como, por ti, 27 tanta paz, e, por tua
At 24.5 27 achado que este homem é uma peste e promotor de
Rm 5.1 pois, justificados pela fé, 27 paz com Deus por
Rm 5.2 pelo qual também 27 entrada pela fé a esta graça,
Rm 8.23 só ela, mas nós mesmos, que 27 as primícias do
Rm 12.4 assim como em um corpo 27 muitos membros, e
IC o 2.16 que possa instruí-lo? Mas nós 27 a mente de Cristo.
IC o 4.11 nus, e recebemos bofetadas, e não 27 pousada certa,
IC o 4.13 e rogamos; até ao presente, 27 chegado a ser como
IC o 8.1 ídolos, sabemos que todos 27 ciência. A ciência
ICo 8.8 Deuvporque, se comemos, nada 27 de mais, e, se
ICo 9.4 Não 27 nós direito de comer e de beber?
IC o 9.5 Não 27 nós direito de levar conosco uma mulher
IC o 9.6 Ou só eu e Barnabé não 27 direito de deixar de traba
lhar?
IC o 11.16 ser contencioso, nós não 27 tal costume, nem
IC o 12.13 servos, quer livres, e todos 27 bebido de um Espírito.
2Co 1.12 carnal, mas na graça de Deus, 27 vivido no

Jn 1.10 se encheram de grande 27 e lhe disseram: Por
Jn l.1 6 homens ao Senhor com grande 27; e ofereceram
Ml 1.6 se eu sou Senhor, onde está o meu 27? — diz o
M t 27.54 sucedido, tiveram grande 27 e disseram:
Mt 28.8 do sepulcro, com 27 e grande alegria,
Mc 4.41 E sentiram um grande i7 e diziam uns aos outros:
M c 16.8 porque estavam possuídas de 21 e assombro; e
Lc 1.12 E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu 27 sobre ele.
Lc 1.65 E veio 27 sobre todos os seus vizinhos, e em todas
Lc 1.74 das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem 27
Lc 2.9 Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande 27
Lc 5.26 a Deus, e ficaram cheios de 27 dizendo: Hoje,
Lc 7.16 E de todos se apoderou o 21, e glorificavam a
Lc 8.37 estavam possuídos degrande 27 E, entrando ele no
At 2.43 Em cada alma havia 27 e muitas maravilhas e
At 5.5 caiu e expirou. E um mande 27 veio sobre todos
At 5.11 E houve um grande 21 em toda a igreja e em todos
At 9.31 e se multiplicavam, andando no 2. do Senhor e na
At 19.17 judeus como gregos; e caiu 27 sobre todos eles,
At 22.29 e até o tribuno teve 27 quando soube que
Rm 3.18 Não há 27 de Deus diante de seus olhos.
Rm 8.15 para, outra vez, estardes em 21, mas recebestes o
Rm 13.7 a quem imposto, imposto; a quem 27 27 a quem
Rm 13.7 imposto, imposto; a quem 27 27 a quem
ICo 2.3 convosco em fraqueza, e em 21, e em grande tremor.
IC o 16.10 Timóteo, vede que esteja sem 27 convosco; porque
2Co 5.11 Assim que, sabendo o 27 que se deve ao Senhor,
2Co 7.1 aperfeiçoando a santificação no 27 de Deus.
2Co7.11 apologia, que indignação, que 27 que saudades,
2Co 7.15 de vós todos e de como o recebestes com 27 e tremor.
Ef 5.21 sujeitando-vos uns aos outros no 27 de Deus.
Ef6.5 senhor segundo a carne, com 27 e tremor, na
Fp 1.14 ousam ralar a palavra mais confiadamente, sem 27
Fp 2.12 também operai a vossa salvação com 27 e tremor;
lT m 5.20 de todos, para que também os outros tenham 27
2Tm 1.7 não nos deu o espírito de 27 mas de fortaleza, e
IPe 1.17 a obra de cada um, andai em 27 durante o tempo
IPe 2.18 sujeitai-vos com todo o T . a o senhor, não
IPe 3.2 considerando a vossa vida casta, em 27
IPe 3.15 para responder com mansidão e 21 a qualquer que
ljo 4.18 No amor, não há 27 antes, o perfeito amor lança
1Jo4.18 lança fora o 21; porque o 27 tem consigo a
Jd 1.12 a si mesmos sem 7Z7; são nuvens sem
Jd l.2 3 tende deles misericórdia com 21, aborrecendo até a
Ap 11.11 sobre os pés, e caiu grande 27 sobre os que
Ap 18.10 Estarão de longe pelo 27 do seu tormento, dizendo:
Ap 18.15 estarão de longe, pelo 27 do seu tormento,
"(temor) repete na(s) referência(s):2 vezes: Sl.53.5;, 2 vezes: Rm.13.7;
, 3 vezes: ljo.4.18;

TEM O RES Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos livros:
Sl-l;C t-l;Is-l;2C o-l; N°(s) Strong (GS401, H4035, H4480, H6343);
RNK Top 403 posição; Veja tam bém : temor;
SI 34.4 e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus 21.
Ct 3.8 a sua espada à cinta, por causa dos 27 noturnos.
Is 66.4 vir sobre eles os seus 27 porquanto
2Co 7.5 atribulados: por fora combates, 27 por dentro.

TEM O S Ocorrências: 128 vezes - VT (48); N T (80) nos livros:
G n-7;Êx-2;N m -l;Js-2;Jz-2;lSm -5;2Sm -5;lRs-2;2Cr-4;Ed-l;N el;fó-l;ST 2;C t-l;Is-2;Jr-3;Lm -l;O s-l;A m -l;O b-l;Z c-l;M l-2;M t3;M c-2;Lc-4;Jo-6;At-6;Rm-4;l Co-10;2C o-9;G l-3;Ef-4;C T l;l Ts-3;Hb-13;Tg-l;2Pe-l;lJo-8;2Jo-2; RNK Top 281 posição; Veja
também : ter;
Gn 24.25 Disse-lhe mais: Também 21 ralha, e muito pasto, e
Gn 26.29 faças mal, como nós te não 27 tocado, e como te
Gn 26.32 que tinham cavado, e disseram-lhe: 27 achado água.
Gn 37.32 a seu pai, e disseram: 27 achado esta
Gn 40.8 E eles lhe disseram: 27 sonhado um sonho, e
Gn 44.8 Eis que o dinheiro que 27 achado na boca dos
Gn 44.20 E dissemos a meu senhor: 27 um velho pai e um moço
Êx 10.9 bois havemos de ir; porque festa do Senhor 27
Êx 14.12 é esta a palavra que te 27 falado no Egito,
Nm 21.7 Havemos pecado, porquanto 27 falado contra o
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RNK Top 4 06posição;

2Co 3.4 E é por Cristo que 27 tal confiança em Deus;
2Co 4.7 27, porém, esse tesouro em vasos de barro, para
2Co 4.13 E 27, portanto, o mesmo espírito de fé, como está
2Co 5.1 tabernáculo se desfizer, 27 de Deus um
2Co 5.8 Mas 27 confiança e desejamos, antes, deixar este
2Co 7.1 Ora, amados, pois que 27 tais promessas,
2Co 11.4 outro Jesus que nós não 27 pregado, ou se
2Co 11.6 na ciência; mas já em tudo nos X feito conhecer
G12.4 a nossa liberdade que 27 em Cristo Jesus,
G12.16 mas pela fé em Jesus Cristo, 27 também crido em
G16.10 Então, enquanto 27 tempo, façamos o bem a todos,
Ef 1.7 Em quem 27 a redenção pelo seu sangue, a remissão
Ef 2.18 porque, por ele, ambos 27 acesso ao Pai em um
Ef 3.12 no qual 27 ousadia e acesso com confiança, pela
Ef 6.12 porque não 27 que lutar contra carne e sangue,
Cl 1.14 em quem 27 a redenção pelo seu sangue, a saber, a
lT s 1.8 tal maneira que já dela não 27 necessidade de
lTs 4.2 sabeis que mandamentos vos 27 dado pelo Senhor Je
sus.
1Ts4.11 com vossas próprias mãos, como já vo-lo 27 mandado;
Hb 2.1 para as coisas que já 27 ouvido, para que,
Hb 4.3 Porque nós, os que 27 crido, entramos no repouso,
Hb 4.13 e patentes aos olhos daquele com quem 27 de tratar.
Hb 4.14 Visto que 21 um grande sumo sacerdote, Jesus,
Hb 4.15 Porque não 27 um sumo sacerdote que não possa
Hb 5.11 Do qual muito 27 que dizer, de difícil
Hb 6.19 a qual 27 como âncora da alma segura e firme e que
Hb 8.1 Ora, a suma do que 27 dito é que 27 um sumo
Hb 8.1 do que 27 dito é que 27 um sumo sacerdote
Hb 10.10 Na qual vontade 27 sido santificados pela oblação
Hb 13.10 27 um altar de que não têm direito de comer os que
Hb 13.14 Porque não 27 aqui cidade permanente, mas busca
mos
Hb 13.18 nós, porque confiamos que 27 boa consciência,
Tg 5.11 Eis que 27 por bem-aventurados os que sofreram.
2 P e l.l9 E 27, mui firme, a palavra dos profetas, à qual
ljo 1.1 com os nossos olhos, o que 27 contemplado, e as
ljo 1.6 Se dissermos que 27 comunhão com ele e andarmos em
l jo 1.7 na luz, como ele na luz está, 27 comunhão uns com
ljo 1.8 Se dissermos que não 27 pecado, enganamo-nos a nós
ljo 2.1 pequeis; e, se alguém pecar, 27 um Advogado para
ljo 3.21 coração nos não condena, 27 confiança para com
Deus;
ljo 4.21 E dele 27 este mandamento: que quem ama a Deus,
ljo 5.14 E esta é a confiança que 27 nele: que, se pedirmos
2Jo 1.4 na verdade, assim como 27 recebido o
2Jo 1.8 para que não percamos o que 27 ganhado; antes,

I t 1.8 amigo do bem, moderado, justo, santo, 27,

TEM PESTA D E Ocorrências: 27 vezes - VT (21) ; N T (6)
nos livros: Jó-3;Sl-2;Pv-l;ls-6;Jr-2;Ez-l;Os-l;Am-l;Jn-2;Na-l;Zc-l;M t-2;Lc-l;At-2;H b-l; N°(s) Strong (G2366, G2978, G4578,
G5494, H2230, H4480, H5492, HSS91, H7722, H8183); RNK Top
380 posição;
JÓ9.17 me quebranta com uma 27, e multiplica
Jó 27.20 dele como águas; de noite, o arrebatará a 27.
Jó 40.6 o Senhor respondeu a Jó desde a 27 e disse:
SI 55.8 a escapar da fúria do vento e da 27.
SI 83.15 persegue-os com a tua 27 e assombra-os
Pv 10.25 Como a 27, assim passa o ímpio, mas o justo
Is 4.6 e esconderijo contra a 27 e contra a chuva.
Is 25.4 angústia; refúgio contra a 27 e sombra
Is 25.4 sopro dos opressores é como a 27 contra o muro.
Is 28.2 de destruição e como uma 27 de impetuosas
Is 29.6 ruído, e com tufão de vento, e 27, e labareda
Is 32.2 e como um refúgio contra a 27, e como
Jr 23.19 que saiu com indignação a 27 do Senhor, e
Jr 23.19 27 do Senhor, e uma 27 penosa cairá
E z38.9 subirás, virás como uma 27, far-te-ás
Os 13.3 passa, como o folhelho, que a 27 lança da
Am 1.14 alarido no dia da batalha, com 27 no dia da tormenta.
Jn 1.4 e fez-se no mar uma grande 27, e o navio
Jn l.1 2 por minha causa, vos sobreveio esta grande 27.
Na 1.3 seu caminho na tormenta e na 27, e as nuvens
Zc 7.14 E os espalharei com 27 entre todas as nações
M t 8.24 que, no mar, se levantou uma 27 tão grande,
M t 16.3 E pela manhã: Hoje haverá 27, porque o céu
Lc 8.23 adormeceu; e sobreveio uma 27 de vento no
At 27.18 agitados por uma veemente 27, no dia
At 27.20 sobre nós uma não pequena 27, fugiu-nos
Hb 12.18 em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à 27,
* (tempestade) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Is.25.4;, 2 vezes :
Jr.23.19;

TEM P E S T U O S A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tempestuoso;
Is 47.11 virá sobre ti de repente tão 27 desolação,

T EM PEST U O SO Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros:
Sl-3;Ez-3; N°(s) Strong (H5591, H7307); RNK Top 401 posição; Pa
lavras Relacionadas: (tempestuosa-1; tempestuosos-1); Total de
referencias das palavras relacionadas: 8

* (temos) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lSm.9.7; , 2 vezes :
2Sm.19.43;, 2 vezes: 2Cr.10.16;, 2 vezes: Hb.8.1;

SI 11.6 laços, fogo, enxofre e vento 27; eis a
SI 107.25 manda, e se levanta o vento 27, que eleva as
SI 148.8 neve evapores evento 27 que executa a
Ez 1.4 Olhei, e eis que um vento 27 vinha do Norte,
Ez 13.11 de saraiva, caireis, e um vento 27 a fenderá.
Ez 13.13 diz o Senhor Jeová: Um vento 27 a fenderá no

T E M P E R A -A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK
Top 406 posição;
Ez 24.10 o fogo, consome a carne e

T

com

TEM PER A D A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Cl-1;
RNK Top 406posição; Veja tam bém : temperado;
Cl 4.6 seja sempre agradável,

T

TEMPLO

T EM PESTU O SO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Hc1; RNK Top 406 posição; Veja também : tempestuoso;

com sal, para

Hc 3.14 eles me acometeram 27 para me

TEM PER A D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1;
N°(s) Strong (H4414); RNK Top 406 posição;

TEM PLO Ocorrências: 216 vezes - VT (100) ; N T (116) nos

Êx 30.35 segundo a arte do perfumista, 27, puro e santo;

livros: lSm-4;2Sm-l;lRs-6;2Rs-3;2Cr-9;Ed-9;Ne-3;Sl-10;Is-3;Jr6;Ez-31;Dn-2;Am-l;Jn-2;M q-l;Hc-l;Ag-2;Zc-5;M l-l;M t-19;M c12;Lc-19;Jo-14;At-26;lCo-6;2Co-2;Ef-l;2Ts-l;Ap-16; N°(s) Strong
(G2411, G3588, H1004, H1964, H1965, H4480, H6944); RNK Top
209 posição; Palavras Relacionadas: (templos-3); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 219

TE M P E R A N Ç A Ocorrências: 5 vezes - N T (5) nos livros:
A t-l;Rm -l;G l-l;2Pe-2; RNK Top 402posição;
At 24.25 ele da justiça, e da 27, e dojuízo
Rm 12.3 saber, mas que saiba com 27, conforme a
G15.22 benignidade, bondade, fé, mansidão, 27.
2Pe 1.6 e à ciência, a 27, e à 27, a
2Pe 1.6 à ciência, a 27, e à 27, a paciência,

ISm 1.9 numa cadeira, junto a um pilar do 27 do Senhor.
ISm 3.3 de Deus se apagasse no 27 do Senhor, em que
ISm 31.9 em redor, a anunciá-lo no 27 dos seus ídolos
ISm 31.10 E puseram as suas armas no 27 de Astarote e o seu
2Sm 22.7 e a meu Deus clamei; do seu 27 ouviu ele a minha
lRs 6.3 E o pórtico diante do 27 da casa era de vinte
lR s 6.5 paredes da casa, tanto do 27 como do oráculo;

* (temperança) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Pe.l.6;

T E M P E R A N T E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Tt-1;
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lRs 6.17 a casa de quarenta côvados, a saber, o 27 interior.
lRs 6.33 E assim fez à porta do 27 ombreiras de madeira de
lRs 7.21 as colunas no pórtico do 27; e, levantando a
lRs 7.50 e as das portas da casa do 27, também de ouro.
2Rs 18.16 o ouro das portas do 27 do Senhor e das
2Rs 23.4 da porta que se tirassem do 27 do Senhor todos
2Rs 24.13 Salomão, rei de Israel, no 27 do Senhor, como
2Cr 3.17 as colunas diante do 27, uma à direita, e
2Cr 4.7 a sua forma, e pô-los no 27, cinco à direita,
2Cr 4.8 fez dez mesas e pô-las no 27, cinco à direita, e
2Cr 4.22 Santidades e as portas da casa do 27 eram de ouro.
2Cr 5.2 Senhor, da Cidade de Davi, que é Sião, para o 27.
2Cr 26.16 seu Deus, porque entrou no 27 do Senhor para
2Cr 27.2 pai, exceto que não entrou no 27 do Senhor, e
2Cr 29.16 a imundícia que acharam no 27 do Senhor; e os
2Cr 36.7 para a Babilônia e pô-los no seu 27 em Babilônia.
Ed 3.6 não estavam postos os fundamentos do 27 do Senhor.
Ed 3.10 lançaram os alicerces do 27 do Senhor, então,
Ed 4.1 do cativeiro edificavam o 27 ao Senhor, Deus
Ed 5.14 que Nabucodonosor tomou do 27 que estava em
Ed 5.14 o rei Ciro os tirou do 27 de Babilônia, e
Ed 5.15 e vai, e leva-os ao 27 que está em
Ed 6.5 Nabucodonosor transportou do 27 que estava em
Ed 6.5 para que vão ao seu lugar, ao 27 que está em
Ne 6.10 à Casa de Deus, ao meio do 27, e fechemos
Ne 6.10 do 27, e fechemos as portas do 27;porque
Ne 6.11 E quem há, como eu, que entre no 27 e viva? De
SI 5.7 e em teu temor me inclinarei para o teu santo 27.
SI 11.4 O Senhor está no seu santo T.; o trono do Senhor
SI 18.6 ao meu Deus; desde o seu 27 ouviu a minha voz
SI 27.4 a formosura do Senhor e aprender no seu 27.
SI 29.9 as brenhas. E no seu 27 cada um diz: Glória!
SI 48.9 ó Deus, da tua benignidade no meio do teu 27.
SI 65.4 da bondade da tua casa e do teu santo 27.
SI 68.29 Por amor do teu 27 em Jerusalém, os reis te
SI 79.1 contaminaram o teu santo 27; reduziram
SI 138.2 para o teu santo 27 e louvarei o teu
Is 6.1 alto e sublime trono; e o seu séquito enchia o 27.
Is 44.28 a Jerusalém: Sê edificada; e ao 27: Funda-te.
Is 66.6 virá da cidade, uma voz do 27, a voz do Senhor,
Jr 7.4 em palavras falsas, dizendo: 27 do Senhor, 27
Jr 7.4 do Senhor, 27 do Senhor, 27 do Senhor é este.
Jr 24.1 de figos postos diante do 27 do Senhor, depois
Jr 50.28 do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu 27.
Jr 51.11 esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu 27.
Ez 8.16 que estavam à entrada do 27 do Senhor, entre o
Ez 8.16 cinco homens, de costas para o 27 do Senhor e com
Ez 40.45 do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do 27.
Ez 40.47 um quadrado; e o altar estava diante do 27.
Ez 40.48 me levou ao vestíbulo do 27 e mediu cada pilar
Ez 41.1 Então, me levou ao 27 e mediu os pilares: seis
Ez 41.4 vinte côvados, diante do 27; e me disse:
Ez 41.5 E mediu a parede do 27: seis côvados, e a largura
Ez 41.5 laterais, quatro côvados, por todo o redor do 27.
Ez 41.6 na parede que tocava no 1 . pelas câmaras
Ez41.6 nelas, porque não travavam da parede do 27.
Ez 41.7 cima, porque o caracol do 27 subia mui alto por
Ez 41.7 redor do 27; por isso, o 27 tinha mais
Ez 41.8 E olhei para a altura do 27 em redor; e eram os
Ez41.9 das câmaras laterais, que estavam junto ao 27.
Ez 41.10 a largura de vinte côvados por todo o redor do 27.
Ez 41.13 E mediu o 27, do comprimento de cem côvados,
como
Ez 41.14 a largura da dianteira do 27 e do ligar separado
Ez 41.15 outra parte: cem côvados, com o T . d e dentro e os
Ez 41.17 em cima da porta, e até ao 27 de dentro e de
Ez 41.20 e as palmeiras, como também pela parede do 27.
Ez 41.21 As ombreiras do 27 eram quadradas, e, no tocante
Ez 41.23 E o 27 e o santuário, ambos tinham duas portas.
Ez 41.25 feitos nelas, nas portas do 27, querubins e
Ez 41.26 como também nas câmaras do 27 e nas grossas traves.
Ez 42.8 e eis que defronte do 27 havia cem côvados.
Ez 42.15 E, acabando ele de medir o 27 interior, ele me
Ez 43.4 glória do Senhor entrou no 27 pelo caminho da
Ez 43.5 interior; e eis que a glória do Senhor encheu o 27.
Ez43.6 foi dirigida de dentro do 27; e um homem se pôs
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Dn 5.2 seu pai, tinha tirado do 27 que estava em
Dn 5.3 ouro, que foram tirados do 27 da Casa de Deus,
Am 8.3 Mas os cânticos do 27 serão ouvidos naquele dia,
Jn 2.4 todavia, tornarei a ver o 27 da tua santidade.
Jn 2.7 entrou a ti a minha oração, no 27 da tua santidade.
M q 1.2 contra vós, o Senhor, desde o 27 da sua santidade.
Hc 2.20 o Senhor está no seu santo 27; cale-se diante
Ag 2.15 antes de pordes pedra sobre pedra no 27 do Senhor.
Ag 2.18 desde o dia em que se fundou o 27 do Senhor,
Zc 6.12 brotará do seu lugar e edificará o 27 do Senhor.
Zc 6.13 Ele mesmo edificará o 27 do Senhor, e levará a
Zc 6.14 de Sofonias, como um memorial no 27 do Senhor.
Zc 6.15 virão e edificarão no 27 do Senhor, e vós
Zc 8.9 dos Exércitos, para que o 27 fosse edificado.
Ml 3.1 e, de repente, virá ao seu T. o Senhor, a
M t 4.5 à Cidade Santa, e colocou-o sobre o pináculo do 27,
M t 12.5 sábados, os sacerdotes no 27 violam o sábado e
M t 12.6 eu vos digo que está aqui quem é maior do que o 27.
M t 21.12 E entrou Jesus no 27 de Deus, e expulsou todos os
M t 21.12 que vendiam e compravam no 27, e derribou as
M t 21.14 E foram ter com ele ao 27 cegos e coxos, e curou-os.
M t 21.15 e os meninos clamando no 77: Hosana ao Filho
M t 21.23 E, chegando ao 27, acercaram-se dele, estando já
M t 23.16 Qualquer que jurar pelo 27, isso nada é;
M t 23.16 é; mas o que jurar pelo ouro do 27, esse é devedor.
M t 23.17 qual é maior: o ouro ou o 27, que santifica o ouro?
M t 23.21 E o que jurar pelo 27 jura por ele e por aquele
M t 24.1 quando Jesus ia saindo do 27, aproximaram-se
M t 24.1 discípulos para lhe mostrarem a estrutura do 27.
M t 26.55 junto de vós, ensinando no 27, e não me prendestes.
M t 26.61 disse: Eu posso derribar o 27 de Deus e
M t 27.5 E ele, atirando para o 27 as moedas de prata,
M t 27.40 dizendo: Tu, que destróis o 27 e, em três dias,
M t 27.51 E eis que o véu do 27 se rasgou em dois, de alto
Mc 11.11 entrou em Jerusalém, no 27, e, tendo visto
Mc 11.15 e Jesus, entrando no 27, começou a
Mc 11.15 os que vendiam e compravam no 27; e derribou as
Mc 11.16 consentia que ninguém levasse algum vaso pelo 27.
Mc 11.27 e, andando ele pelo 27, os principais
Mc 12.35 Jesus, dizia, ensinando no 27: Como dizem os
M c 13.1 E, saindo ele do 27, disse-lhe um dos seus
Mc 13.3 das Oliveiras, defronte do 27, Pedro, e Tiago,
M c 14.49 convosco ensinando no 27, e não me
Mc 14.58 dizer: Eu derribarei este 27, construído por
Mc 15.29 Ah! Tu que derribas o 27 e, em três dias,
M c 15.38 E o véu do 27 se rasgou em dois, de alto a baixo.
Lc 1.9 em sorte entrar no 27 do Senhor para
Lc 1.21 e maravilhava-se de que tanto se demorasse no 27.
Lc 1.22 que tivera alguma visão no 27. E falava por
Lc 2.27 E, pelo Espírito, foi ao 27 e, quando os pais
Lc 2.37 anos, e não se afastava do 27, servindo a Deus
Lc 2.46 três dias, o acharam no 27, assentado no
Lc 4.9 e pô-lo sobre o pináculo do 27, e disse-lhe: Se
Lc 11.51 foi morto entre o altar e o 27; assim, vos digo,
Lc 18.10 Dois homens subiram ao 27, a orar; um, fariseu, e
Lc 19.45 E, entrando no 27, começou a expulsar todos os
Lc 19.47 todos os dias ensinava no 27; mas os principais
Lc 20.1 ele ensinando o povo no 27 e anunciando o
Lc 21.5 alguns a respeito do 27, que estava ornado
Lc 21.37 E, de dia, ensinava no 27 e, à noite, saindo,
Lc 21.38 o povo ia ter com ele ao 27, de manhã cedo,
Lc 22.52 sacerdotes, e capitães do 27, e anciãos que
Lc 22.53 todos os dias convosco no 27 e não estendestes
Lc 23.45 o sol; e rasgou-se ao meio o véu do 27.
Lc 24.53 E estavam sempre no 27, louvando e bendizendo a
Jo 2.14 E achou no 27 os que vendiam bois, e ovelhas, e
Jo 2.15 lançou todos fora do 27, bem como os bois
Jo2.19 e disse-lhes: Derribai este 27, e em três dias o levantarei.
Jo 2.20 seis anos, foi edificado este 27, e tu o
Jo 2.21 Mas ele falava do 27 do seu corpo.
Jo 5.14 Jesus encontrou-o no 27 e disse-lhe: Eis
Jo 7.14 no meio da festa, subiu Jesus ao 27 e ensinava.
Jo 7.28 Clamava, pois, Jesus no 27, ensinando e dizendo:
Jo 8.2 manhã cedo, voltou para o 27, e todo o povo
Jo 8.20 do tesouro, ensinando no 27, e ninguém o
Jo 8.59 Jesus ocultou-se, e saiu do 27, passando pelo
47
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Jo 10.23 E Jesus passeava no 77, no alpendre de Salomão.
Jo 11.56 uns aos outros, estando no 77: Que vos parece?
Jo 18.20 ensinei na sinagoga e no 77, onde todos os
At 2.46 unânimes todos os dias no 77 e partindo o pão
At 3.1 e João subiam juntos ao 77 à hora da oração, a nona.
At 3.2 os dias punham à porta do 77 chamada Formosa,
At 3.3 a João, que iam entrando no 77,pediu que lhe
At 3.8 e andou, e entrou com eles no 77, andando, e
At 3.10 esmola à Porta Formosa do 77; e ficaram cheios
At 4.1 os sacerdotes, e o capitão do 77, eossaduceus,
At 5.20 Ide, apresentai-vos no 77 e dizei ao povo todas
At 5.21 entraram de manhã cedo no 77 e ensinavam.
At 5.24 Então, o capitão do 77 e os principais dos
At 5.25 encerrastes na prisão estão no 77 e ensinam ao povo.
At 5.42 E todos os dias, no 77 e nas casas, não cessavam
At 14.13 sacerdote de Júpiter, cujo 77 estava em frente
At 19.27 mas também de que o próprio 77 da grande deusa
At 19.35 dos efésios é a guardadora do 77 da grande
At 21.26 entrou, no dia seguinte, no 77, já
At 21.27 judeus da Ásia, vendo-o no 77, alvoroçaram todo
At 21.28 demais disto, introduziu também no 77 os gregos
At 21.29 Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no 77.
At 21.30 o arrastaram para fora do 77, e logo as
At 22.17 Jerusalém, quando orava no 77, fui arrebatado
At 24.6 intentou também profanar o 77; e, por isso, o
At 24.12 e não me acharam no 77 falando com alguém, nem
At 24.18 acharam já santificado no 77, não em
At 25.8 a lei dos judeus, nem contra o 77, nem contra César.
At 26.21 lançaram mão de mim no 77 e procuraram matar-me.
IC o 3.16 Não sabeis vós que sois o 77 de Deus e que o
IC o 3.17 Se alguém destruir o 77 de Deus, Deus o
IC o 3.17 Deus o destruirá; porque o 77 de Deus, que sois
IC o 6.19 que o nosso corpo é o 77 do Espírito Santo,
IC o 8.10 ciência, sentado à mesa no 77 dos ídolos, não
IC o 9.13 sagrado comem do que é do 77? E que os que de
2Co 6.16 E que consenso tem o 77 de Deus com os ídolos?
2Co 6.16 ídolos? Porque vós sois o 77 do Deus vivente,
Ef 2.21 bem ajustado, cresce para 77 santo no Senhor,
2Ts 2.4 se assentará, como Deus, no 77 de Deus,
Ap 3.12 eu o farei coluna no 77 do meu Deus, e
A p7.15 de dia e de noite no seu 77; e aquele que está
Ap 11.1 e disse: Levanta-te e mede o 77 ae Deus, e o
Ap 11.2 o átrio que está fora do 77 e não o meças;
Ap 11.19 E abriu-se no céu o 77 de Deus, e a arca do seu
Ap 11.19 concerto foi vista no seu 77; e houve
Ap 14.15 E outro anjo saiu do 77, clamando com grande voz
Ap 14.17 E saiu do 77, que está no céu, outro anjo, o qual
Ap 15.5 disto, olhei, e eis que o 77 do tabernáculo
Ap 15.6 as sete pragas saíram do 77, vestidos de linho
Ap 15.8 E o 77 encheu-se com a fumaça da glória de Deus e
Ap 15.8 e ninguém podia entrar no 77, até que se
Ap 16.1 E ouvi, vinda do 77, uma grande voz, que dizia
Ap 16.17 no ar, e saiu grande voz do 77 do céu, do trono,
Ap 21.22 E nela não vi 77, porque o seu 77 é o Senhor,
Ap 21.22 não vi 77, porque o seu 77 é o Senhor, Deus

Gn 17.21 o qual Sara te dará neste 77 determinado, no
Gn 18.10 tornarei a ti por este 77 da vida; e eis que
Gn 18.14 difícil ao Senhor? Ao 77 determinado,
Gn 18.14 tornarei a ti por este 77 da vida, e Sara
Gn 21.2 um filho na sua velhice, ao 77 determinado, que
Gn 21.22 E aconteceu, naquele mesmo 77, que Abimeleque,
com
Gn 24.11 poço de água, pela tarde, ao 77 em que as moças
G n26.8 como ele esteve ali muito 77, Abimeleque, rei
Gn 29.7 que ainda é muito dia, não é 77 de ajuntar o gado;
Gn 31.10 E sucedeu que, ao 77 em que o rebanho concebia, eu
Gn 38.1 E aconteceu, no mesmo 77, que Judá desceu de entre
Gn 38.27 E aconteceu, ao 77 de dar à luz, que havia gêmeos
Gn 46.29 seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço, longo 77.
Gn 47.29 Chegando-se, pois, o 77 da morte de Israel, chamou
Êx 9.5 E o Senhor assinalou certo 77, dizendo: Amanhã
Êx 9.18 Eis que amanhã, por este 77, farei chover saraiva
Êx 12.40 O 77 que os filhos de Israel habitaram no Egito
Êx 13.10 tu guardarás este estatuto a seu 77, de ano em ano.
Êx 13.14 acontecer que teu filho no 77 futuro te pergunte,
Êx 18.22 este povo em todo o 77, e seja que todo
Êx 18.26 julgaram o povo em todo 77; o negócio árduo
Êx 21.19 somente lhe pagará o 77 que perdera e o
Êx 23.15 como te tenho ordenado, ao 77 apontado no mês
Êx 34.18 como te tenho ordenado, ao 77 apontado do mês
Lv 15.25 por muitos dias fora do 77 da sua separação
Lv 15.25 fluxo de sangue por mais 77 do que a sua
Lv 16.2 entre no santuário em todo o 77, para dentro do
Lv 23.4 convocações, que convocareis no seu 77 determinado:
Lv26.4 as vossas chuvas a seu 77; e a terra dará a
Nm 9.2 de Israel celebrem a Páscoa a seu 77 determinado.
Nm 9.3 deste mês, pela tarde, a seu 77 determinado a
Nm 9.7 a oferta do Senhor a seu 77 determinado no
Nm 9.13 a oferta do Senhor a seu 77 determinado;
N m 22.4 a erva do campo. Naquele 77, Balaque, filho
Nm 22.30 em que cavalgaste desde o 77 que eu fui tua
Nm 23.23 contra Israel; neste 77 se dirá de Jacó e
Nm 28.2 cuidado, para mas oferecer a seu 77 determinado.
Dt 1.6 nos falou em Horebe, dizendo: 77 bastante haveis
Dt 1.9 E, no mesmo 77, eu vos falei, dizendo: Eu sozinho
Dt 1.16 Ê, no mesmo 77, mandei a vossos juizes, dizendo:
Dt 1.18 Assim, naquele 77, vos ordenei todas as coisas que
D t 2.34 E, naquele 77, tomamos todas as suas cidades e
D t 3.4 E, naquele 77, tomamos todas as suas cidades;
D t 3.8 Assim, naquele 77, tomamos a terra da mão daqueles
D t3.12 terra em possessão naquele 77; desde Aroer, que
Dt 3.18 E vos mandei mais, no mesmo 77, dizendo: O Senhor,
Dt 3.21 dei ordem a Josué, no mesmo 77, dizendo: Os teus
D t3.23 eu pedi graça ao Senhor, no mesmo 77, dizendo:
D t4.14 Senhor me ordenou, ao mesmo 77, que vos ensinasse
Dt 5.5 (Naquele 77, eu estava em pé entre o Senhor e vós,
D t 6.20 filho te perguntar, pelo 77 adiante, dizendo:
D t 9.20 o destruir; mas também orei por Arão ao mesmo 77.
D t 10.1 Naquele mesmo 77, me disse o Senhor: Alisa duas
Dt 10.8 No mesmo 77, o Senhor separou a tribo de Levi para
D t 11.14 chuva da vossa terra a seu 77, atem porãea
Dt 16.6 à tarde, ao pôr do sol, ao 77 determinado da
Dt 28.12 dar chuva à tua terra no seu 77 e para abençoar
D t 31.10 Ao fim de cada sete anos, no 77 determinado do
Dt 32.35 vingança e a recompensa, ao 77 em que resvalar o
Js 5.2 Naquele 77, disse o Senhor a Josué: Faze facas de
Js 6.26 E, naquele 77, Josué os esconjurou, dizendo:
Js 8.14 ele e todo o seu povo, ao 77 assinalado,
Js 10.27 E sucedeu que, ao 77 do pôr do sol, deu Josué
Js 11.10 E, naquele mesmo 77, tornou Josué, e tomou a
Js 11.21 Naquele 77, veio Josué e extirpou os anaquins das
Js 22.3 A vossos irmãos por tanto 77 até ao dia de hoje
Jz 3.29 E, naquele 77, feriram dos moabitas uns dez mil
Jz 4.4 mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele 77.
Jz 10.14 que vos livrem eles no 77 do vosso aperto.
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Jz 11.25 contendeu ele em algum 27 com Israel ou
Jz 11.26 de Arnom, por que o não recuperaste naquele 27?
Jz 12.6 Jordão; e caíram de Efraim, naquele 27, quarenta
Jz 13.23 isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste 27.
Jz 14.4 filisteus, porquanto, naquele 27, os filisteus
Jz 21.14 E, ao mesmo 27, voltaram os benjamitas, e
Rt 4.7 Havia, pois, já de muito 21 este costume em
ISm 1.20 sucedeu que, passado algum 27, Ana concebeu, e
ISm 4.20 E, ao 27 em que ia morrendo, disseram as mulheres
ISm 13.8 E esperou sete dias, até ao 27 que Samuel
ISm 18.19 Sucedeu, porém, que ao 27 que Merabe, filha de
ISm 20.35 que Jônatas saiu ao campo, ao 21 que tinha
2Sm 3.17 de Israel, dizendo: Muito 27 há que procuráveis
2Sm 11.1 tendo decorrido um ano, no 27 em que os reis
2Sm 20.5 porém demorou-se além do 27 que lhe tinha desig
nado.
2Sm 23.13 desceram e vieram no 27 da sega a Davi, à
2Sm 23.20 e feriu um leão no meio de uma cova, no 27 da neve.
2Sm 24.15 desde pela manhã até ao 27 determinado; e,
lRs 8.65 No mesmo 27, celebrou Salomão a festa, e todo o
lRs 11.4 Porque sucedeu que, no 27 da velhice de Salomão,
lRs 11.29 Sucedeu, pois, naquele 27, que, saindo Jeroboão de
lRs 11.42 E o 27 que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo
lRs 14.1 Naquele 27, adoeceu Abias, filho de Jeroboão.
lRs 15.23 dos Reis de Judá? Porém, no 27 da sua
2Rs 3.6 Por isso, Jorão, ao mesmo 27, saiu de Samaria e
2Rs 4.16 E ele disse: A este 27 determinado, segundo o
2Rs 4.16 27 determinado, segundo o 27 da vida, abraçarás
2Rs 4.17 deu à luz um filho, no tal 27 determinado,
2Rs 4.17 27 determinado, segundo o 27 da vida que Eliseu
2Rs 7.1 o Senhor: Amanhã, quase a este 27, uma medida de
2Rs7.18 dizendo: Amanhã, quase a este 27, haverá duas
2Rs 8.22 hoje; então, também se revoltou Libna no mesmo 27.
2Rs 10.6 de vosso senhor, e amanhã a este 27 vinde a mim,
2Rs 16.6 Naquele mesmo 27, Rezim, rei da Síria, restituiu
2Rs 18.16 Naquele 27, cortou Ezequias o ouro das portas do
2Rs 20.12 Naquele 27, enviou Merodaque-Baladã, filho de
2Rs 24.10 Naquele 27, subiram os servos de Nabucodonosor,
lC r 9.18 E até àquele 27 estavam de guarda iyjorta do rei
lC r 9.25 aldeias e, no sétimo dia, de i7 em 27, entravam
lC r 9.25 no sétimo dia, de 27 em 27, entravam a servir
lC r 11.22 e feriu um leão dentro de uma cova, no 27 da neve.
lC r 12.22 Porque, naquele 27, de dia em dia, vinham a Davi
lC r 20.1 que, no decurso de um ano, no 27 em que os reis
lC r 21.28 Vendo Davi, no mesmo 27, que o Senhor lhe
lC r 21.29 holocausto estavam, naquele 27, no alto de Gibeão.
2Cr 7.8 E, assim, naquele 27, celebrou Salomão a festa
2Cr 13.18 filhos de Israel naquele 27; e os filhos de Judá
2Cr 16.7 Naquele mesmo 27, veio Hanani, o vidente, a Asa,
2Cr 16.10 ele; também Asa, no mesmo 27, oprimiu alguns
2Cr 18.34 dos siros até à tarde; e morreu ao 27 do pôr do sol.
2Cr 20.22 E, ao 27 em que começaram com júbilo e louvor, o
2Cr 21.10 dia de hoje; então, no mesmo 27, Libna se
2Cr 24.11 E sucedeu que, ao 27 que traziam a arca pelas mãos
2Cr 25.27 E, desde o 27 que Amazias se desviou do Senhor,
2Cr 28.16 Naquele 27, o rei Acaz mandou pedir aos reis da
2Cr 28.22 E, ao 27 em que este o apertou, então, ainda mais
2Cr 29.27 sobre o altar, e, ao 27 em que comecou o
2Cr 30.3 Porquanto, no mesmo 27, não a puderam celebrar,
2Cr 35.17 a Páscoa naquele 27 e a Festa dos Pães
2Cr 36.20 dele e de seus filhos, até ao 27 do reino da Pérsia,
Ed 4.10 de Samaria, e os outros dalém do rio e em tal 27.
Ed4.11 Teus servos, os homens daquém do rio e em tal 27.
Ed 4.17 dos que estavam dalém do rio: Paz! E em tal 27.
Ed 5.3 Naquele 27, veio a eles Tatenai, governador daquém
Ed 8.34 tudo aquilo; e todo o peso se descreveu no mesmo 27.
Ed 10.13 o povo é muito, e também é 27 de grandes chuvas,
Ne 2.6 ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo 27.
Ne 4.22 Também, naquele 27, disse ao povo: Cada um com o
Ne 6.1 alguma, ainda que até este 27 não tinha
Ne 9.27 que os angustiaram; mas no 27 de sua angústia,
Ne 13.21 de lançar mão sobre vós. Daquele 27 em diante, não
Et 4.14 se de todo te calares neste 27, socorro e
Et 4.14 e quem sabe se para tal 27 como este
Et 8.9 do rei, naquele mesmo 27 e no mês terceiro
Et 9.27 deles e segundo o seu 27 determinado, todos
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Jó 5.26 como se recolhe o feixe de trigo a seu 27.
Jó 6.17 No 27 em que se derretem com o calor, se desfazem;
Jó 22.16 arrebatados antes do seu 27; sobre o seu
Jó 27.10 no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em todo o 27?
Jó 38.23 que eu retenho até ao 27 da angústia, até ao dia
Jó 38.32 as constelações a seu 27 e guiar a Ursa com
Jó 39.1 Sabes tu o 27 em que as cabras monteses têm os
Jó 39.2 os meses que cumprem ou sabes o 27 do seu parto?
Jó 39.18 A seu 27 se levanta ao alto; ri-se do cavalo e do
SI 4.7 meu coração, mais do que no 27 em que se
SI 32.6 que é santo orará a ti, a 27 de te poder achar;
SI 34.1 ao Senhor em todo o 27; o seu louvor estará
SI 37.39 do Senhor; ele é a sua fortaleza no 27 da angústia.
SI 39.5 meus dias como a palmos; o 27 da minha vida é
SI 69.13 minha oração a ti, Senhor, num 27 aceitável; ó
SI 71.9 Não me rejeites no 27 da velhice; não me
SI 81.3 na Festa da Lua Nova, no 27 marcado para a
SI 81.15 ter-se-lhe-iam sujeitado, e o 27 dele seria eterno.
SI 102.13 piedade de Sião; pois o 27 de te compadeceres
SI 102.13 de te compadeceres dela, o 27 determinado, já che§OUrr,
SI 104.5 da terra, para que não vacile em 27 algum.
SI 104.27 de ti que lhes dês o seu sustento em i7 oportuno.
SI 105.19 até ao 1. em que chegou a sua palavra; a palavra
SI 119.20 quebrantada de desejar os teus juízos em todo o 27.
SI 119.126 Já é 27 de operares, ó Senhor, pois eles têm
SI 120.6 A minha alma bastante 27 habitou com os que
SI 145.15 em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu 27.
Pv5.19 os seus seios em todo o 27; e pelo seu amor sê
Pv 6.14 há no seu coração; todo o 27 maquina mal; anda
Pv S.30 as suas delícias, folgando perante ele em todo o 27,
Pv 13.24 a seu filho, mas o que o ama, a seu 27, o castiga.
Pv 15.23 da sua boca, e a palavra, a seu 27, quão boa é!
Pv 17.17 Em todo o 27 ama o amigo; e na angústia nasce o ir
mão.
Pv 25.11 em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu 27.
Pv 25.13 Como frieza de neve no 27 da sega, assim é o
Pv 25.19 assim é a confiança no desleal, no 27 da angústia.
Ec 3.1 Tudo tem o seu 27 determinado, e há 27 para
Ec 3.1 seu 27 determinado, e há 27 para todo o
Ec 3.2 há 27 de nascer e 27 de morrer; 27 de
Ec 3.2 nascer e 27 de morrer; 27 de plantar e 27
Ec 3.2 morrer; 27 de plantar e 27 de arrancar o que
Ec 3.3 27 de matar e 27 de curar; 27 de derribar e
Ec 3.3 de matar e 27 de curar; 27 de derribar e 27
Ec 3.3 27 de curar; 27 de derribar e 27 de edificar;
Ec 3.4 27 de chorar e 27 de rir; 27 de prantear e
Ec 3.4 de chorar e 27 de rir; 27 de prantear e 27
Ec 3.4 e 27 de rir; 27 de prantear e 27 de saltai-;
Ec 3.5 27 de espalhar pedras e 27 de ajuntar pedras;
Ec 3.5 e 27 de ajuntar pedras; 27 de abraçar e 27
Ec 3.5 pedras; 27 de atiraçar e 27 de afastar-se de abraçar;
Ec 3.6 27 de buscar e 27 de perder; 27 de guardar e
Ec 3.6 buscar e 27 de perder; 27 de guardar e 27
Ec 3.6 de perder; 27 de guardar e 27 de deitar fora;
Ec 3.7 27 de rasgar e 27 de coser; 27 de estar
Ec 3.7 de rasgai- e 27 de coser; 27 de estai- calado e
Ec 3.7 27 de coser; 27 de estar calado e 27 de falar;
Ec 3.8 27 de amar e 27 de aborrecer; 27 de guerra e
Ec 3.8 amar e 27 de aborrecer; 27 de guerra e 27
Ec 3.8 e 27 de aborrecer; 27 de guerra e 27 de paz.
Ec 3.11 Tudo fez formoso em seu 27; também pôs o mundo no
Ec 3.17 e o ímpio; porque há um 27 para todo intento
E c7.17 nem sejas louco; por que morrerias fora de teu 27?
Ec 8.5 mal; e o coração do sábio discernirá o 27 e o modo.
Ec 8.6 para todo propósito há 27 e modo; porquanto o
Ec 8.9 que se faz debaixo do sol; 27 há em que um homem
Ec 9.8 Em todo 27 sejam alvas as tuas vestes, e nunca
Ec 9.11 inteligentes o favor, mas que o 27 e a sorte
Ec 9.12 o homem não conhece o seu 27; como os-peixes que
Ec 9.12 os filhos dos homens no mau 27, quando cai de
Ec 10.17 e cujos príncipes comem a 27, para refazerem as
Ct 2.12 as flores na terra, o 27 de cantar chega, e
Is 13.22 perto já vem chegando o seu 27, e os seus dias
Is 14.31 e ninguém ficará solitário no 27 determinado.
Is 18.7 Naquele 27, trará um presente ao Senhor dos
49

TEMPO

Joshua Concordância Bíblica

TEMPO

Ez 35.5 à violência da espada, no 27 da extrema iniquidade.
D n2.8 bem que vós quereis ganhar 27; porque vedes que o
D n2.9 presença, até que se mude o 27; portanto,
Dn 2.16 pediu ao rei que lhe desse 27, para que pudesse
Dn 4.36 No mesmo 27, me tomou a vir o meu entendimento, e
D n7.12 dada prolongação de vida até certo espaço de 27.
Dn 7.22 do Altíssimo; e chegou o 27 em que os santos
D n7.25 nas suas mãos por um 27, e tempos, e
Dn 7.25 suas mãos por um 27, e tempos, e metade de um 27.
D n8.17 homem, porque esta visão se realizará no fim do 27.
Dn 8.19 há de acontecer no último 27 da ira; porque ela
Dn 8.19 porque ela se exercerá no determinado 27 do fim.
Dn 11.24 projetos contra as fortalezas, mas por certo 27.
Dn 11.27 porque o fim há de ser no 27 determinado.
Dn 11.29 No 27 determinado, tornará a vir contra o Sul; mas
Dn 11.35 embranquecidos, até ao fim do 27, porque será
Dn 11.35 fim do 27, porque será ainda no 27 determinado.
Dn 11.40 E, no fim do 27, o rei do Sul lutará com ele, e o
Dn 12.1 E, naquele 27, se levantará Miguel, o grande
D n l2 .1 desde que houve nação até àquele 27; mas, naquele
Dn 12.1 até àquele 27; mas, naquele 77,
Dn 12.4 este livro, até ao fim do 27; muitos correrão
Dn 12.6 sobre as águas do rio: Que 27 haverá até ao fim
Dn 12.7 eternamente, que depois de um 27, de tempos e
Dn 12.7 27, de tempos e metade de um 27, e quando
Dn 12.9 palavras estão fechadas e seladas até ao 27 do fim.
Dn 12.11 E, desde o 27 em que o contínuo sacrifício for
Os 2.9 tornar-me-ei e, a seu 27, tirarei o meu
Os 2.9 meu mosto, no seu determinado 27; e arrebatarei a
Os 10.12 o campo de lavoura; porque é 27 de buscar o
Os 13.13 um filho insensato, porque é 27, e não está no
J12.2 e poderoso, qual desde o 27 antigo nunca
J13.1 naqueles dias e naquele 27, em que removerei o
Am 5.13 guardará silêncio naquele 27, porque o 27
Am 5.13 silêncio naquele 27, porque o 77 será mau.
M q 2.3 e não andareis tão altivosjporque o 27 será mau.
M q 3.4 deles a sua face naquele 27, visto que eles
M q 5.3 os entregará até ao 27 em que a que está
Hc 2.3 a visão é ainda para o 27 determinado, e até
Sf 1.12 E há de ser que, naquele 27, esquadrinharei
Sf 3.19 Eis que, naquele 27, procederei contra todos os
S f 3.20 Naquele 27, vos trarei, naquele 27, vos
Sf 3.20 27, vos trarei, naquele 27, vos recolherei;
Ag 1.2 povo diz: Não veio ainda o 27, o 27 em que a
Ag 1.2 diz: Não veio ainda o 27, o 27 em que a Casa do
Ag 1.4 É para vós 27 de habitardes nas vossas casas
Ag 2.16 Depois daquele 27, veio alguém a um monte de vinte
Zc 10.1 Pedi ao Senhor chuva no 27 da chuva serôdia; o
Zc 14.7 será; e acontecerá que, no 27 da tarde, haverá luz.
M t 2.1 Jesus em Belém da Judeia, no 27 do rei Herodes,
M t 2.7 exatamente deles acerca do 27 em que a estrela
M t 2.16 dois anos para baixo, segundo o 27 que
M t 8.29 de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do 27?
M t 11.25 Naquele 27, respondendo Jesus, disse: Graças te
M t 12.1 Naquele 27, passou Jesus pelas searas, em um
M t 14.1 Naquele 27, ouviu Herodes, otetrarca, a fama de Jesus.
M t 16.2 a tarde, dizeis: Haverá bom 27, porque o céu
M t 21.34 E, chegando o 27 dos frutos, enviou os seus servos
M t 21.41 outros lavradores, que, a seu 27, lhe deem os frutos.
M t 23.30 dizeis: Se existíssemos no 27 de nossos pais,
M t 24.10 Nesse 27, muitos serão escandalizados, e
M t 24.45 sobre a. sua casa, para dar o sustento a seu 27?
M t 25.19 E, muito 27 depois, veio o senhor daqueles servos
M t 26.18 O Mestre diz: O meu 27 está próximo; em
M c 1.15 e dizendo: O 27 está cumprido, e o Reino de Deus
M c 2.26 entrou na Casa de Deus, no 27 de Abiatar, sumo
M c 6.31 que iam, e vinham, e não tinham 27 para comer.
Mc 9.21 ao pai dele: Quanto 27 há que lhe sucede
M c 10.30 cem vezes tanto, já neste 7Z7, em casas, e
M c 11.13 não achou senão folhas, porque não era 27 de figos.
M c 12.2 E, chegado o 27, mandou um servo aos lavradores
M c 13.33 e orai, porque não sabeis quando chegará o 27.
Lc 1.5 Existiu, no 27 de Herodes, rei da Judeia, um
Lc 1.20 nas minhas palavras, que a seu 27 se hão de cumprir.
Lc 1.57 completou-se para Isabel o 27 de dar à luz, e teve
L c4.5 mostrou-lhe, num momento de 27, todos os reinos

Is 19.16 Naquele 27, os egípcios serão como mulheres, e
Is 19.18 Naquele 27, haverá cinco cidades na terra do Egito
Is 19.19 Naquele 27, o Senhor terá um altar no meio da
Is 20.2 falou o Senhor, pelo mesmo 27, pelo ministério de
Is 27.8 a tirou com o seu vento forte, no 27 do vento leste.
Is 30.8 para que fique escrito para o 27 vindouro, para
Is 38.12 O 27 da minha vida se foi e foi removido de mim,
Is 39.1 Naquele 27, enviou Merodaque-Baladã, filho de
Is 41.26 possamos saber; ou em outro 27, para que digamos:
Is 42.14 Por muito 27, me calei, estive em silêncio e me
Is 48.16 desde o princípio; desde o 27 em que aquilo se
Is 49.8 Assim diz o Senhor: No 27 favorável, te ouvi e, no
Is 50.4 que eu saiba dizer, a seu 27, uma boa palavra
Is 53.8 tirado; e quem contará o 27 da sua vida?
Is 57.11 me calo, e isso já desde muito 27, em e não temes?
Is 60.22 Eu, o Senhor, a seu 27 o farei prontamente.
Is 63.18 Só por um pouco de 27, foipossuída pelo teu santo
Is 66.18 e os seus pensamentos! O 27 vem, em que
Jr 2.17 o Senhor, teu Deus, no 27 em que ele te
Jr 2.27 as costas e não o rosto; mas, no 27 do seu aperto,
Jr 2.28 levantem, se te podem livrar no 27 da tua
Jr 3.17 Naquele 27, chamarão Jerusalém de trono do Senhor,
Jr 4.9 E sucederá, naquele 27, diz o Senhor, que se
Jr 4.11 Naquele 27, se dirá a este povo e a Jerusalém: Um
Jr 5.24 a temporã e a tardia, a seu 27; e as semanas
Jr 6.15 cairão entre os que caem; no 27 em que eu os
Jr 8.1 Naquele 27, diz o Senhor, tirarão os ossos dos
Jr 8.7 e a andorinha observam o 27 da sua arribação;
Jr 8.12 os que caem e tropeçarão no 27 em que eu os
Jr 8.15 a paz, e não há bem: o 27 da cura, e eis o terror.
Jr 10.15 são, obra de enganos; no 27 da sua visitação,
Jr 11.12 de nenhuma sorte, os livrarão no 27 do seu mal.
Jr 11.14 porque não os ouvirei no 27 em que eles
Jr 14.8 de Israel, Redentor seu no 27 da angústia! Por
Jr 14.19 a paz, e não aparece o bem; e o 27 da cura, e eis
Jr 15.11 fortalecerei para bem e, no 27 da calamidade e no
Jr 15.11 no 27 da calamidade e no 27 da angústia, farei
Jr 18.23 diante de ti; trata-os assim no 27 da tua ira.
Jr 20.16 ele clamor pela manhã e, ao 27 do meio-dia, um ala
rido.
Jr 27.7 filho, até que também venha o 27 da sua própria
Jr 30.7 houve outro semelhante! E é 27 de angústia para
Jr 31.1 Naquele 27, diz o Senhor, serei o Deus de todas as
Jr 33.15 Naqueles dias e naquele 27, farei que brote a Davi
Jr 33.20 de tal modo que não haja dia e noite a seu 27,
Jr 44.22 Senhor não podia por mais 27 sofrer a maldade das
Jr 46.17 é apenas um som; deixou passar o 27 assinalado.
Jr 46.21 eles o dia da sua ruína e o 27 da sua visitação.
Jr 49.8 sobre ele a ruína de Esaú, no 27 em que o visitei.
Jr 50.4 Naqueles dias e naquele 27, diz o Senhor, os
Jr 50.16 aquele que leva a foice no 27 da sega; por causa
Jr 50.20 Naqueles dias e naquele 27, diz o Seríhor,
Jr 50.27 deles! Porque veio o seu dia, o 27 da sua visitação.
Jr 50.31 porque veio o teu dia, o 27 em que te hei de visitar.
Jr 51.6 sua maldade, porque este é o 27 da vingança do
Jr 51.18 são e obra de enganos; no 27 em que eu as
Jr 51.33 Babilônia é como uma eira no 27 aa debulha; ainda
Jr 51.33 da debulha; ainda um pouco, e o 27 da sega lhe virá.
Lm 5.20 para sempre? Por que nos desampararias por tanto

27?

Ez 4.10 de vinte siclos cada dia; de 27 em 27 a comerás.
Ez 4.11 a sexta parte de um him; de 27 em 27 beberás.
E z7.7 ó habitante da terra. Vem o 27; chegado é o dia
Ez 7.12 Vem o 27, é chegado o dia; o que compra não se
Ez 11.3 dizem: Não está próximo o 27 de edificar casas;
Ez 11.16 de santuário, por um pouco de 27, nas terras
Ez 16.8 ti, vi-te, e eis que o teu 27 era 27 de
Ez 16.8 e eis que o teu 27 era 27 de amores; e
Ez 21.25 de Israel, cujo dia virá no 27 da extrema maldade;
Ez 21.29 feridos, cujo dia virá no 27 da extrema maldade.
Ez22.3 dela, para que venha o seu 27! Que faz ídolos
Ez 24.27 e falarás e por mais 27 não ficarás mudo;
Ez 27.34 No 27 em que foste quebrantada nos mares, nas
Ez 30.3 dia do Senhor, dia nublado; o 27 dos gentios ele será.
Ez 34.26 e farei descer a chuva a seu 27; chuvas de bênção
serão.
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Lc 4.13 toda a tentação, ausentou-se dele por algum 77.
Lc 4.27 havia em Israel no 77 do profeta Eliseu, e
Lc 8.13 têm raiz, apenas creem por algum 77 e, no 77 da
Lc 8.13 creem por algum 77 e, no 77 aa tentação,
Lc 8.27 um homem que, desde muito 77, estava
Lc 8.29 homem; pois já havia muito 77 que o arrebatava. E
Lc 12.42 sobre os seus servos, para lhes dar a 77 a ração?
Lc 12.56 e do céu; como não sabeis, então, discernir este 77?
Lc 13.1 E, naquele mesmo 77, estavam presentes ali alguns
Lc 13.35 me vereis atéque venha o 77 em que digais:
Lc 18.4 E, por algum 77, não quis; mas, depois, disse
Lc 19.44 pois que não conheceste o 77 da tua visitação.
Lc20.9 e partiu para fora da terra por muito 77.
Lc 20.10 E, no devido 77, mandou um servo aos lavradores,
Lc 21.8 em meu nome, dizendo: Sou eu, e o 77 está próximo;
Lc 21.36 Vigiai, pois, em todo o 77, orando, para que
Jo 5.4 um anjo descia em certo 77 ao tanque e agitava
Jo 5.6 neste estado havia muito 77, disse-lhe: Queres
Jo 5.35 alegrar-vos por um pouco de 77 com a sua luz.
Jo 7.6 Ainda não é chegado o meu 77, mas o vosso
Jo 7.6 o meu 77, mas o vosso 77 sempre está pronto.
Jo 7.8 esta festa, porque ainda o meu 77 não está cumprido.
Jo 7.33 Jesus: Ainda um pouco de 77 estou convosco e,
Jo 12.35 está convosco por um pouco de 77; andai enquanto
Jo 14.9 Jesus: Estou há tanto 77 convosco, e não me
At 1.6 Senhor, restaurarás tu neste 77 o reino a Israel?
At 1.21 que conviveram conosco todo o 77 em que o Senhor
At 7.17 Aproximando-se, porém, o 77 da promessa que Deus
At 7.20 Nesse 77, nasceu Moisés, e era mui formoso, e foi
At 8.11 ele, porque já desde muito 77 os havia iludido
At 11.28 o mundo, e isso aconteceu no 77 de Cláudio César.
At 12.1 Por aquele mesmo 77, o rei Herodes estendeu as
At 13.11 cego, sem ver o sol por algum 77. No mesmo
At 13.36 verdade, tendo Davi, no seu 77, servido conforme
At 14.3 Detiveram-se, pois, muito 77, falando ousadamente
At 14.28 E ficaram ali não pouco 77 com os discípulos.
At 15.7 bem sabeis que já há muito 77 Deus me elegeu
At 15.33 E, detendo-se ali algum 77, os irmãos os deixaram
At 18.20 que ficasse por mais algum 77, não conveio nisso.
At 18.23 E, estando ali algum 77 partiu, passando
At 19.22 Timóteo e Erasto, ficou ele por algum 77 na Ásia.
At 19.23 Naquele mesmo 77, houve um não pequeno alvoroço
At 20.16 de Efeso, para não gastar 77 na Ásia.
At 20.18 na Ásia, como em todo esse 77 me portei no
At 24.4 conforme a tua equidade, nos ouças por pouco 77.
At 24.26 esperando, ao mesmo 77, que Paulo lhe desse
At 27.9 Passado muito 77, e sendo já perigosa a navegação,
Rm 1.10 minhas orações que, nalgum 77, pela vontade de
Rm 3.26 da sua justiça neste 77 presente, para que
Rm 5.6 nós ainda fracos, morreu a seu 77 pelos ímpios.
Rm 7.1 tem domínio sobre o homem por todo o 77 que vive?
Rm 7.9 E eu, nalgum 77, vivia sem lei, mas, vindo o
Rm 8.18 que as aflições deste 77 presente não são
Rm 9.9 promessa é esta: Por este 77 virei, e Sara terá
Rm 11.5 pois, também agora neste 77 ficou um resto,
Rm 13.11 E isto digo, conhecendo o 77, que é já hora de
IC o 4.5 nada julgueis antes de 77, até que o Senhor
ICo 7.5 mútuo, por algum 77, para vos
ICo 7.29 porém, vos digo, irmãos: que o 77 se abrevia; o
ICo 7.39 ligada pela lei todo o 77 em que o seu marido
IC o 16.7 espero ficar convosco algum 77, se o Senhor o per
mitir.
2Co 6.2 (Porque diz: Ouvi-te em 77 aceitável e socorri-te
2Co 6.2 salvação; eis aqui agora o 77 aceitável, eis
2Co 7.8 aquela carta vos contristou, ainda que por pouco 77;
2Co 8.14 mas para igualdade; neste 77 presente, a vossa
G12.6 (quais tenham sido noutro 77, não se me dá;
G14.1 Digo, pois, que, todo o 77 em que o herdeiro é
G14.2 tutores e curadores até ao 77 determinado pelo pai.
G16.9 fazer o bem, porque a seu 77 ceifaremos, se não
G16.10 Então, enquanto temos 77, façamos o bem a todos,
Ef 2.2 em que, noutro 77, andastes, segundo o curso deste
E f 2 .l l de que vós, noutro 77, éreis gentios na
Ef 2.12 que, naquele 77, estáveis sem Cristo, separados da
Ef 5.8 Porque, noutro 77, éreis trevas, mas, agora, sois
Ef 5.16 remindo o 77, porquanto os dias são maus.
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Ef 6.3 para que te vá bem, e vivas muito 77 sobre a terra.
Ef 6.18 orando em todo 77 com toda oração e súplica no
Cl 1.21 A vós também, que noutro 77 éreis estranhos e
Cl 3.7 nas quais também, em outro 77, andastes, quando
Cl 4.5 para com os que estão de fora, remindo o 77.
1Ts2.17 de vós por um momento de 77, de vista, mas
2Ts 2.6 o detém, para que a seu próprio 77 seja manifestado.
lT m 2.6 por todos, para servir de testemunho a seu 77.
lT m 6.15 a qual, a seu 77, mostrará o bem-aventurado e
2Tm 4.2 pregues apalavra, instes a 77 e fora de 77,
2Tm 4.2 instes a 7 7 e fora de 77, redarguas,
2Tm 4.3 Porque virá 77 em que não sofrerão a sã doutrina;
2Tm 4.6 aspersão de sacrifício, e o 77 da minha partida
Tt 1.3 mas, a seu 77, manifestou a sua palavra pela
Tt 3.3 também nós éramos, noutro 77, insensatos,
Fm 1.11o qual, noutro 77, te foi inútil, mas, agora, a ti
Fm 1.15 separado de ti por algum 77, para que o
Hb 2.1 já temos ouvido, para que, em 77 algum, nos
Hb 3.13 todos os dias, durante o 77 que se chama Hoje,
Hb 4.7 Hoje, dizendo por Davi, muito 77 depois, como
Hb 4.16 graça, a fim de sermos ajudados em 77 oportuno.
H b5.12 devendo já ser mestres pelo 77, ainda necessitais
Hb 9.6 assim preparadas, a todo o 77 entravam os
Hb 9.9 que é uma alegoria para o TTpresente, em que se
Hb 9.10 da carne, impostas até ao 7. da correção.
Hb 10.37 ainda um poucochinho de 77, e o que há de vir
Hb 11.25 Deus do que por, um pouco de 77, ter o gozo do
pecado;
Hb 11.32 mais direi? Faltar-me-ia o 77 contando de Gideão,
Hb 12.10 na verdade, por um pouco de 77, nos corrigiam
IPe 1.5 a salvação já prestes para se revelar no último 77,
IPe 1.11 indagando que 77 ou que ocasião de 77 o
IPe 1.11 77 ou que ocasião de 77 o Espírito de
IPe 1.17 um, andai em temor, durante o 77 da vossa peregri
nação,
IPe 1.20 o qual, na verdade, em outro 77, foi conhecido,
IPe 2.10 vós que, em outro 77, não éreis povo, mas, agora,
IPe 3.20 os quais em outro 77 foram rebeldes, quando a
IPe 4.2 para que, no 77 que vos resta na carne, não vivais
IPe 4.3 Porque é bastante que, no 77 passado da vida,
IPe 4.17 Porque já é 77 que comece o julgamento pela casa
IPe 5.6 potente mão de Deus, para que, a seu 77, vos exalte,
2Pe 2.3 sobre os quais já de largo 77 não será tardia a
Jd 1.18 vos diziam que, no último 77, haveria
Ap 1.3 que nela estão escritas; porque o 77 está próximo.
Ap 2.21 E dei-lhe 77 para que se arrependesse da sua
Ap6.11 ainda um pouco de 77, até que também se
Ap 11.18 e veio a tua ira, e o 77 dos mortos, para
Ap 11.18 nome, a pequenos e a grandes, e o 77 de
Ap 12.12 a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco 77.
Ap 12.14 onde é sustentada por um 77, e tempos, e
Ap 12.14 77, e tempos, e metade de um 77, fora da vista
Ap 17.10 e, quando vier, convém que dure um pouco de 77.
Ap 20.3 E depois importa que seja solto por um pouco de 77.
Ap 22.10 da profecia deste livro, porque próximo está o 77.
* (tempo) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.18.14; , 2 vezes :
Lv. 15.25;, 2 vezes: 2Rs.4.16; , 2 vezes : 2Rs.4.17;, 2 vezes: lCr.9.25;, 2
vezes : Et.4.14;, 2 vezes: Sl.102.13; , 2 vezes : Ec.3.1;, 4 vezes : Ec. 3.2;,
4 vezes : Ec.3.3; , 4 vezes : Ec.3.4;, 4 vezes: Ec.3.5; , 4 vezes: Ec.3.6;, 4
vezes : Ec.3.7;, 4 vezes: Ec.3.8;, 2 vezes: Ec.9.12;, 2 vezes: Jr. 15.11;, 2
vezes : Jr.51.33;, 2 vezes : Ez.4.10;, 2 vezes : Ez.4.11; , 2 vezes: Ez. 16.8;
, 2 vezes : Dn.7.25;, 2 vezes : Dn.8.19; , 2 vezes : Dn.11.35; , 4 vezes
: Dn.12.1;, 2 vezes : Dn.12.7;, 2 vezes : Os.2.9;, 2 vezes : Am.5.13;,
2 vezes : Sf.3.20; , 2 vezes : Ag.1.2:, 2 vezes : Lc.8.13;, 2 vezes : Jo.7.6;
, 2 vezes : 2Co.6.2; , 2 vezes : 2Tm.4.2; , 2 vezes : IPe.1.11;, 3 vezes :
Ap.11.18; , 2 vezes : Ap. 12.14;

T EM PO R Ã Ocorrências: 5 vezes - VT (4); N T (1) nos livros:
D t-l;Jr-l;O s-l;Jl-l;T g-l; N°(s) Strong (H4175); RNK Top 402 p o 
sição; Palavras Relacionadas: (temporãos-4); Total de referencias
das palavras relacionadas: 9
Dt 11.14 vossa terra a seu tempo, a 77 e a serôdia,
Jr 5.24 nosso Deus, que dá chuva, a 77 e a tardia,
Os 9.10 a vossos pais como a fruta 77 da figueira no
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M q 5.2 e cujas origens são desde os 27 antigos, desde
M t 16.3 a face do céu e não conheceis os sinais dos 27?
Lc 21.24 pelos gentios, até que os 27 dos gentios se completem.
At 1.7 Não vos pertence saber os 27 ou as estacões que
At 3.19 pecados, e venham, assim, os 27 do refrigério
At 3.21 que o céu contenha até aos 27 da restauração de
At 14.16 o qual, nos 27 passados, deixou andar todos os
At 14.17 lá do céu, dando-vos chuvas e 27 frutíferos,
At 15.21 Porque Moisés, desde os 27 antigos, tem em cada
At 17.26 da terra, determinando os 27 já dantes
At 17.30 Deus, não tendo em conta os 27 da ignorância,
Rm 16.25 do mistério que desde 27 eternos esteve oculto,
G14.4 mas, vindo a plenitude dos 27, Deus enviou seu
G14.10 Guardais dias, e meses, e 27, e anos.
E fl.1 0 da plenitude dos 27, tanto as que
lT s 5.1 Mas, irmãos, acerca dos 27 e das estações, não
lT m 4.1 diz que, nos últimos 27, apostatarão
2Tm 1.9 foi dada em Cristo Jesus, antes dos 27 dos séculos,
2Tm 3.1 que nos últimos dias sobrevirão 27 trabalhosos;
Tt 1.2 não pode mentir, prometeu antes dos 27 dos séculos,
lP e l.2 0 mas manifestado, nestes últimos 27, por amor de vós;
Ap 12.14 é sustentada por um tempo, e 27, e metade de um

J12.23 e fará descer a chuva, a 27 e a serôdia,
Tg 5.7 paciência, até que receba a chuva 27 e serôdia.

TEM PO R A IS Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Rm-l;2 C o-l; N°(s) Strong (G4340); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: temporal;
Rm 15.27 espirituais, devem também ministrar-lhes os 27.
2C o4.18 porque as que se veem são 27, e as que se

T E M P O R A L Ocorrências: 2 vezes - VT (1 ); N T (1) nos li
vros: Jó-l;M c-l; N°(s) Strong (G2978); RNK Top 405 posição; Pa
lavras Relacionadas: (temporais-2); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 4
Jó 36.33 como também aos gados, acerca do 27 que sobe.
M c 4.37 E levantou-se grande 27 de vento, e subiam as

TEM PO R Ã O S Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1) nos
livros: Jr-l;M q-l;N a-l;M c-l; N°(s) Strong (H l 061, H l 073); RNK
Top 403 posição; Veja também : temporã;
Jr 24.2 muito bons, como os figos 27, mas o outro
M q 7.1 de uvas para comer, nem figos 27 que a minha
Na 3.12 como figueiras com figos 27; se se sacodem,
M c 4.17 em si mesmos; antes, são 21; depois,

* (tempos) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Dn.7.25;

TEN A Z Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s) Strong
(H4457); RNK Top 406 posição;

TEM P O S Ocorrências: 63 vezes - VT (42); N T (21) nos livros:

Is 6.6 mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma 27;

G n-l;D t-l;2Sm -l;lC r-3;2C r-l;Ed-3;N e-2;Et-2;Jó-l;Sl-7;Is-4;Jrl;L m -l;E z-l;D n - 12;M q-l;M t- l;L c- l;A t-8;R m -l;G l-2;E f-1; lTsl;lT m -l;2T m -2;T t-l;lP e-l;A p-l; N°(s) Strong (G1074, G1S37,
G166, G2540, GS494, G5S50, G744, H2165, H2166, H3117,
H3118, H41S0, HS732, HS769, H625); RNK Top 344posição; Veja
também : tempo;

TEN Ç Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Zc-1; N°(s)
Strong (H2161); RNK Top 406 posição;
Zc 1.6 como o Senhor dos Exércitos fez 27 de nos

TEN D A Ocorrências: 270 vezes - VT (270) nos livros: Gn-

Gn 1.14 sejam eles para sinais e para 27 determinados e
Dt 4.32 Porque, pergunta agora aos 27 passados, que te
2Sm 7.19 da casa de teu servo para 27 distantes; é isso
lC r 12.32 destros na ciência dos 27, para saberem o
lC r 17.17 da casa de teu servo para 2. distantes; e
lC r 29.30 reino, e o seu poder, e os 27 que passaram
2Cr 15.5 E, naqueles 27, não havia paz nem para o que
Ed 4.15 e que nela houve rebelião em 27 antigos; pelo
Ed 4.19 buscaram e acharam que, de 27 antigos, aquela
Ed 10.14 com mulheres estranhas venham em 27 apontados, e
Ne 10.34 as casas de nossos pais, a 27 determinados,
Ne 13.31 as ofertas da lenha em 27 determinados e para
Et 1.13 sábios que entendiam dos 27 (porque assim se
Et 9.31 dias de Purim nos seus 27 determinados, como
Jó 24.1 se não encobriram os 27, por que não veem
SI 9.9 para o oprimido; um alto refugio em 27 de angústia.
SI 10.1 Senhor? Por que te escondes nos 27 de angústia?
SI 31.15 Os meus 27 estão nas tuas mãos; livra-me das mãos
SI 44.1 que realizaste em seus dias, nos 27 da antiguidade.
SI 62.8 nele, ó povo, em todos os 27; derramai perante
SI 77.5 os dias da antiguidade, os anos dos 27 passados.
SI 106.3 o direito, o que pratica a justiça em todos os 27.
Is 9.1 Ele envileceu, nos primeiros 27, a terra de
Is 33.2 como também a nossa salvação em 27 de tribulação.
Is 33.6 estabilidade nos teus 27, abundância de
Is 52.4 Senhor Jeová: O meu povo, em 27 passados, desceu
Jr 8.7 no céu conhece os seus 27 determinados; e a
Lm 1.7 coisas, que tivera dos 27 antigos^quando
Ez 12.27 muitos dias, e ele profetiza ae 27 que estão longe.
Dn 2.21 ele muda os 27 e as horas; ele remove os reis e
Dn 4.16 dado coração de animal; e passem sobre ele sete 27.
D n4.23 animais do campo, até que passem sobre ele sete 27,
Dn 4.25 do céu; e passar-se-ão sete 27 por cima de ti,
Dn 4.32 os bois, e passar-se-ão sete 27 sobre ti, até
Dn 7.25 e cuidará em mudar os 27 e a lei; e eles
Dn 7.25 nas suas mãos por um tempo, e 27, e metade de um
tempo.
Dn 9.25 tranqueiras se reedificarão, mas em 27 angustiosos.
Dn 11.6 e seu pai, e o que a fortalecia naqueles 27.
Dn 11.13 que a primeira, e, ao cabo de 27, isto é, de
Dn 11.14 E, naqueles 27, muitos se levantarão contra o rei
Dn 12.7 que depois de um tempo, de 27 e metade de um

19;Êx-62;Lv-44;Nm-74;Dt-4;Js-7;Jz-7;lSm-3;2Sm-4;2Rs-3;lCr8;2Cr-7;Jó-ll;Sl-5;Pv-l;Is-4;Jr-4;Lm-l;Am-2; N°(s) Strong (H167,
H168, H l 980, H2S83, H3320, H3812, H4480, H4908, H5975,
H6898, H853, H935); RNK Top 176 posição; Palavras Relaciona
das: (tendas-87); Total de referencias das palavras relacionadas:
357
Gn 9.21 e embebedou-se; e descobriu-se no meio de sua 27.
Gn 12.8 de Betei e armou a sua 27, tendo Betei ao
Gn 13.3 ao princípio, estivera a sua 27, entre Betei e Ai;
Gn 18.1 ele assentado à porta da 27, quando tinha
Gn 18.2 vendo-os, correu da porta da 27 ao seu encontro,
Gn 18.6 em ir ter com Sara à 27 e disse-lhe: Amassa
G n l8 .9 Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na 27.
Gn 18.10 E ouviu-o Sara à porta da 27, que estava
Gn 24.67 E Isaque trouxe-a para a 27 de sua mãe, Sara, e
Gn 26.25 do Senhor, e armou ali a sua 27; e os servos de
Gn 31.25 a Jacó. E armara Jacó a sua 27 naquela montanha;
Gn 31.33 Então, entrou Labão na 27 de Jacó, e na 27 de
Gn 31.33 e na 27 de Leia, e na 27 de ambas as
Gn 31.33 e não os achou; e, saindo da 27 de Leia, entrou
Gn 31.33 e, saindo da 27 de Leia, entrou na 27 de Raquel.
Gn 31.34 eles; e apalpou Labão toda a 27 e não os achou.
Gn 33.19 em que estendera a sua 27, da mão dos filhos
Gn 35.21 Israel e estendeu a sua 27 além de Migdal-Éder.
Êx 16.16 cada um tomará para os que se acharem na sua 27.
Êx 18.7 um ao outro como estavam, e entraram na 27.
Êx 26.7 de pelos de cabras por 27 sobre o tabernáculo;
Êx26.9 por si: e dobrarás a sexta cortina diante da 27.
Êx 26.11 laçadas; e, assim, ajuntarás a 27 para que seja um a..
Êx 26.12 sobejar das cortinas da 27, a metade da cortina
Êx 26.13 comprimento das cortinas da 27, penderá de sobejo
Êx 26.14 Farás também à 27 uma coberta de peles de carneiro
Êx 26.36 também para a porta da 27 uma coberta de pano
Êx 27.21 Na 27 da congregação fora do véu, que está diante
Êx 28.43 filhos, quando entrarem na 27 da congregação, ou
Êx 29.4 e seus filhos à porta da 27 da congregação e os
Êx 29.10 chegar o novilho diante da 27 da congregação, e
Êx 29.11 perante o Senhor, à porta da 27 da congregação.
Êx 29.30 seu lugar, quando entrar na 27 da congregação para
Êx 29.32 o pão que está no cesto à porta da 27 da congregação
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Lv 15.14 perante o Senhor, à porta da 27 da congregação,
Lv 15.29 os trará ao sacerdote, à porta da 27 da congregação.
Lv 16.7 porá perante o Senhor, à porta da 27 da congregação.
Lv 16.16 pecados; e, assim, fará para a 27 da congregação,
Lv 16.17 E nenhum homem estará na 27 da congregação, quan
do
Lv 16.20 de expiar o santuário, e a 27 da congregação, e
Lv 16.23 Depois, Axão \irá à 27 da congregação, e despirá
Lv 16.33 santuário; também expiará a 27 da congregação e o
Lv 17.4 os não trouxer à porta aa 27 da congregação, para
Lv 17.5 tragam ao Senhor, à porta da 27 da congregação,
Lv 17.6 altar do Senhor, à porta da 27 da congregação, e
Lv 17.9 e não o trouxer à porta da 27 da congregação, para
Lv 19.21 trará ao Senhor, à porta da 27 da congregação,
Lv 24.3 fora do véu do Testemunho, na 27 da congregação;
Nm 1.1 no deserto do Sinai, na 27 da congregação, no
Nm 2.2 pais; ao redor, defronte da 27 da congregação,
Nm 2.17 Então, partirá a 27 da congregação com o exército
Nm 3.7 a congregação, diante da 27 da congregação,
Nm 3.8 de todos os utensílios da 27 da congregação e da
Nm 3.25 dos filhos de Gérson na 27 da congregação será
Nm 3.25 sua coberta, e o véu da porta da 27 da congregação,
Nm 3.38 ao oriente, diante da 27 da congregação,
Nm 4.3 exército, para fazer obra na 27 da congregação.
Nm 4.4 dos filhos de Coate na 27 da congregação, nas
N m 4.15 é o cargo dos filhos de Coate na 27da congregação.
Nm 4.23 para exercer o ministério na 27 da congregação.
Nm 4.25 cortinas do tabernáculo, e a 27 da congregação, e
Nm 4.25 sobre ele, e o véu da porta da 27 da congregação,
Nm 4.28 filhos dos gersonitas na 27 da congregação; e a
Nm 4.30 para exercer o ministério da 27 da congregação.
Nm 4.31 todo o seu ministério, na 27 da congregação:
Nm 4.33 todo o seu ministério, na 27 da congregação,
Nm 4.35 serviço, para o ministério da 27 da congregação.
Nm 4.37 aquele que ministrava na 27 da congregação, os
Nm 4.39 serviço, para o ministério na 27 da congregação,
Nm 4.41 aquele que ministrava na 27 da congregação; os
Nm 4.43 serviço, para o ministério na 27 da congregação,
Nm 4.47 e o ministério da carga na 27 da congregação,
Nm 6.10 ao sacerdote, à porta da 27 da congregação;
Nm 6.13 nazireado, trá-lo-ão à porta da 27 da congregação;
Nm 6.18 Então, o nazireu, à porta da 27 da congregação,
Nm 7.5 servir no ministério da 27 da congregação; e
Nm 7.89 E, quando Moisés entrava na 27 da congregação para
Nm 8.9 os levitas perante a 27 da congregação; e
Nm 8.15 para fazerem o serviço da 27 da congregação; e
Nm 8.19 dos filhos de Israel na 27 da congregação e
Nm 8.22 exercerem o seu ministério na 2. da congregação,
Nm 8.24 o serviço no ministério da 27 da congregação;
Nm 8.26 os seus irmãos servirão na 27 da congregação, para
Nm 9.15 cobriu o tabernáculo sobre a 27 do Testemunho; e,
N m 9.17 a nuvem se alçava sobre a 27, os filhos de
Nm 10.3 se congregará a ti à porta da 27 da congregação.
Nm 11.10 cada qual à porta da sua 27; e a ira do Senhor
Nm 11.16 e os trarás perante a 27 da congregação, e
Nm 11.24 homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da 27.
Nm 11.26 ainda que não saíram à 27) , e
Nm 12.4 e a Miriã: Vós três saí à 27 da congregação. E
Nm 12.5 nuvem e se pôs à porta da 27; depois, chamou a
Nm 12.10 se desviou de sobre a 27; e eis que Miriã era
Nm 14.10 glória do Senhor apareceu na 27 da congregação a
Nm 16.18 e se puseram perante a porta da 27 da congregação
Nm 16.19 a congregação à porta da 27 da congregação;
Nm 16.42 e Arão e virando-se para a 27 da congregação, eis
Nm 16.43 pois, Moisés e Arão perante a 27 da congregação.
Nm 16.50 Arão a Moisés à porta da 27 da congregação; e
Nm 17.4 E as porás na 27 da congregação, perante o
Nm 17.7 estas varas perante o Senhor na 27 do Testemunho.
Nm 17.8 seguinte Moisés entrou na 27 do Testemunho, e
Nm 18.2 filhos contigo estareis perante a 27 do Testemunho.
Nm 18.3 guarda, a guarda de toda a 27; mas não se
Nm 18.4 a ti e farão a guarda da 27 da congregação em
Nm 18.4 em todo o ministério da 27; e o estranho não se
Nm 18.6 para administrar o ministério da 27 da congregação.
Nm 18.21 que exercem, o ministério da 27 da congregação.
Nm 18.22 de Israel se chegarão à 27 da congregação, para

Êx 29.42 vossas gerações, à porta da 27 da congregação,
Êx 29.44 E santificarei a 27 da congregação e o altar;
Êx 30.16 e o darás ao serviço da 27 da congregação; e
Êx 30.18 lavar; e a porás entre a 27 da congregação e o
Êx 30.20 Quando entrarem na 27 da congregação, lavar-se-ão
Êx 30.26 E com ele ungirás a 27 da congregação, e a arca do
Testemunho,
Êx 30.36 porás diante do Testemunho, na 27 da congregação,
Êx 31.7 a saber, a 27 da congregação, e a arca do
Êx31.7 que estará sobre ela, e todos os móveis da 27;
Êx 33.7 E tomou Moisés a 27, e a estendeu para si fora do
Êx 33.7 que buscava o Senhor saía à 27 da congregação,
Êx 33.8 que, saindo Moisés à 27, todo o povo se
Êx 33.8 para Moisés pelas costas, até ele entrar na 27.
Êx 33.9 que, entrando Moisés na 27, descia a coluna de
Êx 33.9 nuvem, e punha-se à porta da 27; e o Senhor
Êx 33.10 nuvem que estava à porta da 27, todo o povo se
Êx 33.10 e inclinavam-se cada um à porta da sua 27.
Êx 33.11 Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da 27.
Êx 35.11 O tabernáculo, e a sua 27, e a sua coberta, e os
Êx 35.21 ao Senhor para a obra da 27 da congregação, e
Êx 36.14 de pelos de cabras para a 27 sobre o tabernáculo;
Êx 36.18 de metal para ajuntar a 27, para que fosse uma.
Êx 36.19 Fez também para a 27 uma coberta de peles de
Êx 36.37 Fez também para a porta da 27 o véu de pano azul,
Êx 38.8 ajuntando-se à porta da 27 da congregação.
Êx 38.30 fez as bases da porta da 27 da congregação, e o
Êx 39.32 a obra do tabernáculo da 27 da congregação; e
Êx 39.33 a Moisés o tabernáculo, e a 27, e todos os seus
Êx 39.38 e o incenso aromático, e a coberta da porta da 27;
Êx 39.40 do serviço do tabernáculo, para a 27 da congregação;
Êx 40.2 mês, levantarás o tabernáculo da 27 da congregação,
Êx 40.6 diante da porta do tabernáculo da 27 da congregação.
Êx 40.7 E porás a pia entre a 27 da congregação e o altar
Êx 40.12 e seus filhos aporta da 27 da congregação e os
Êx 40.19 e estendeu a 27 sobre o tabernáculo, e pôs a
Êx 40.19 e pôs a coberta da 27 sobre ela, em cima,
Êx 40.22 Pôs também a mesa na 27 da congregação, ao lado do
Êx 40.24 Pôs também na 27 da congregação o castiçal
Êx 40.26 E pôs o altar de ouro na 27 da congregação, diante
Êx 40.29 à porta do tabernáculo da 27 da congregação, e
Êx 40.30 Pôs também a pia entre a 27 da congregação e o
Êx 40.32 Quando entravam na 27 da congregação e quando
Êx 40.34 Então, a nuvem cobriu a 27 da congregação, e a
Êx 40.35 Moisés não podia entrar na 27 da congregação,
Lv 1.1 Moisés e falou com ele da 27 da congregação, dizendo;
Lv 1.3 macho sem mancha; à porta da 27 da congregação a
Lv 1.5 altar que está diante da porta da 27 da congregação.
Lv 3.2 diante da porta da 27 da congregação; e os
Lv 3.8 e a degolará diante da 27 da congregação; e os
Lv 3.13 e a degolará diante da 27 da congregação; e os
Lv 4.4 trará o novilho à porta da 27 da congregação,
Lv 4.5 do sangue do novilho e o trará à 27 da congregação;
Lv 4.7 o Senhor, altar que está na 27 da congregação; e
Lv4.7 holocausto, que está à porta da 27 da congregação.
Lv 4.14- do pecado, e o trará diante da 27 da congregação.
Lv 4.16 trará do sangue do novilho à 27 da congregação.
Lv 4.18 perante a face do Senhor, na 27 da congregação; e
Lv 4.18 que está diante da porta da 27 da congregação.

Lv 6.16 no lugar santo; no pátio da 27 da congregação o co
merão.
Lv 6.26 santo se comerá, no pátio da 27 da congregação.
Lv 6.30 cujo sangue se traz à 27 da congregação,
Lv 8.3 toda a congregação à porta da 27 da congregação.
Lv 8.4 congregação ajuntou-se à porta da 27 da congregação.
Lv 8.31 a carne diante da porta da 27 da congregação e
Lv 8.33 Também da porta da 27 da congregação não saireis
Lv 8.35 Ficareis, pois, à porta da 27 da congregação dia e
Lv 9.5 ordenara Moisés, diante da 27 da congregação, e
Lv 9.23 entraram Moisés e Arão na 27 da congregação;
Lv 10.7 Nem saireis da porta da 27 da congregação, para
Lv 10.9 quando entrardes na 27 da congregação,
Lv 12.6 do pecado, diante da porta da 27 da congregação,
Lv 14.8 arraial, porém ficará fora da sua 27 por sete dias.
Lv 14.11 perante o Senhor, à porta da 27 da congregação.
Lv 14.23 ao sacerdote, à porta da 27 da congregação,
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Is 54.2 Amplia o lugar da tua 21, e as cortinas das tuas
Jr 10.20 A minha 21 está destruída, e todas as minhas
Jr 10.20 há mais que estenda a minha 21 e que levante as
Jr 37.10 cada um se levantaria na sua T. e queimaria a
Jr 43.10 que escondi; e ele estenderá a sua T. real sobre elas.
Lm 2.4 a sua indignação, como fogo na T. da filha de Sião.
Am 5.26 Antes, levastes aT .d e vosso Moloque, e o altar
Am 9.11 dia, tornarei a levantar aT .d e Davi, que caiu,

Nm 18.23 o ministério da 27 da congregação e
Nm 18.31 é pelo vosso ministério na 27da congregação.
Nm 19.4 espargirá para a frente da T. da congregação
Nm 19.14 algum homem em alguma 27: todo aquele que
Nm 19.14 aquele que estiver naquela T. será imundo sete dias.
Nm 19.18 e a espargirá sobre aquela 27 e sobre todo
Nm 20.6 da congregação, à porta da T. da congregação e
Nm 25.6 Israel, chorando eles diante da 27 da congregação.
Nm 25.8 o varão israelita até à 27 e os atravessou a
Nm 27.2 toda a congregação, à porta da 21 da congregação,
dizendo:
Nm 31.54 dos centuriões e o trouxeram à T. da congregação
Dt 31.14 chama a Josué, e ponde-vos na 27 da congregação,
Dt 31.14 Moisés e Josué, e se puseram na T. da congregação.
Dt 31.15 Então, o Senhor apareceu na 27, na coluna de
Dt 31.15 e a coluna de nuvem estava sobre a porta da T .
Js 7.21 na terra, no meio da minha 27, e a prata,
Js7.22 que foram correndo à 21; eeisquetudo
Js7.22 tudo estava escondido na sua 27, e a prata,
Js7.23 aquelas coisas do meio da 27 e as trouxeram a
Js 7.24 jumentos, e as suas ovelhas, e a sua 21, e a tudo
Js 18.1 em Siló, e ali armaram a 21 da congregação,
Js 19.51 perante o Senhor, à porta da 27 da
Jz 4.17 Sísera fugiu a pé para a 21 de Jael, mulher de
Jz4.18 temas. Retirou-se para a sua 21, e ela cobriu-o
Jz 4.20 disse: Põe-te à porta da 21; e há de ser que,
Jz4.21 de Héber, tomou uma estaca da 27 e lançou mão de
Jz7.8 de Israel cada um à sua 21, porém os trezentos
Jz 19.9 levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua 27
Jz 20.8 Nenhum de nós irá à sua 27 nem nenhum de nós
ISm 2.22 em bandos se ajuntavam à porta da 27 da congre
gação.
lSm 4 .1 0 e fugiram, cada um para a sua 21; e foi tão
ISm 17.54 a Jerusalém; porém pôs as armas dele na sua 27
2Sm 6.17 a puseram no seu lugar, na 27 que Davi lhe
2Sm 7.6 ao dia de hoje; mas andei em T. e em tabernáculo.
2Sm 16.22 pois, para Absalão uma 27 no terrado, e
2Sm 18.17 e todo o Israel fugiu, cada um para a sua 27
2Rs 7.8 do arraial, entraram numa 21, e comeram, e
2Rs7.8 então, voltaram, e entraram em outra 27 edali
2Rs 14.12 diante de Israel, e fugiu cada um para a sua 27
lC r 6.32 diante do tabernáculo da 21 da congregação com
lC r 9.21 era o porteiro da porta da 21 da congregação.
lC r 9.23 da Casa do Senhor, na casa da 27 junto aos guardas.
lC r 15.1 um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma 27
lC r 16.1 de Deus, a puseram no meio da 27 que Davi lhe
lC r 17.5 ao dia de hoje; mas fui de 27 em 21 e de
lC r 17.5 de hoje; mas fui de 27 em 21 e de tabernáculo
lC r 23.32 cuidado da guarda da 27 da congregação, e da
2Cr 1.3 Gibeão; porque ali estava aT .d a congregação de
2Cr 1.4 porque lhe tinha armado uma T. em Jerusalém.
2Cr 1.6 de cobre que estava na T. da congregação, e
2Cr 1.13 está em Gibeão, de diante da 27da congregação; e
2Cr 5.5 e a fizeram subir, com a 27 da congregação, com
2Cr 5.5 sagrados que estavam na 27 os sacerdotes e
2Cr 24.6 e da congregação de Israel à 27 do Testemunho?
Jó 5.24 E saberás que a tua 21 está em paz; e visitarás a
Jó 8.22 vestirão de confusão, e a 27 dos ímpios não
Jó 18.14 Será arrancado da sua 27 onde estava confiado, e
Jó 18.15 Morafá na sua 27 aquele que nada lhe era;
Jó 19.12 o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha 27
Jó 20.26 o consumirá, e devorará o que ficar na sua 27
Jó 21.28 a casa do príncipe e onde a 27 em que morava o ímpio?
Jó 22.23 serás edificado; afasta a iniquidade da tua 21.
Jó 29.4 quando o segredo de Deus estava sobre a minha 27
Jó 31.31 se a gente da minha 21 não disse: Ah! Quem se não
Jó 36.29 a extensão das nuvens e os trovões da sua 21?
SI 19.4 até ao fim do mundo. Neles pôs uma 21 para o sol,
SI 78.60 o tabernáculo em Siló, a 27 que estabelecera
SI 78.67 Além disto, rejeitou a 21 de José e não elegeu a
SI 91.10 mal te sucederá, nempraga alguma chegará à tua 27
SI 132.3 que não entrarei na 27 ernquehabito, nem
Pv 14.11 ímpios se desfará, mas a 27 dos retos florescerá.
Is 13.20 nem o árabe armará ali a sua 27 nem tampouco os
Is 33.20 a Jerusalém, habitação quieta, 21 que não será
Is 40.22 cortina e os desenrola como 27 para neles habitar;

* (tenda) repete na(s) referência(s): 5 vezes : Gn.31.33; , 2 vezes :
Êx.31.7; , 3 vezes : Êx.33.7; , 3 vezes : Êx.33.8; , 2 vezes : Êx.33.9; , 2
vezes: Êx.33.10;, 2 vezes: Êx.40.19;, 2 vezes: Lv.4.7;, 2 vezes: Lv.4.18;
, 3 vezes; Nm.3.25; , 2 vezes: Nm.4.25; , 2 vezes: Nm.18.4; , 3 vezes:
Nm. 19.14;, 2 vezes: Dt.31.14;, 2 vezes: Dt.31.15;, 2 vezes: Js.7.22;,2
vezes: 2Rs.7.8;, 2 vezes: lCr.17.5; , 2 vezes: 2Cr.5.S;, 2 vezes: Jr. 10.20;

TENDAS Ocorrências: 87 vezes - VT (85) ; N T (2) nos livros:
Gn-6;Lv-3;Nm-16;Dt-5;Js-5;Jz-5;2Sm-5;lRs-5;2Rs-4;lCr-2;2Cr5;Jó-4;Sl-8;Ct-l;Jr-6;D n-l;O s-l;H c-l;Zc-l;M l-l;Lc-l;A t-l; N°(s)
Strong (G4633, G4635, H167, H168, H1980, H4908, H5521,
H93S); RNK Top 320 posição; Veja tam bém : tenda;
Gn 4.20 este foi o pai dos que habitam em T. e têm gado.
Gn 9.27 Deus a Jafé, e habite nas 21 de Sem; e seja-lhe
Gn 13.5 que ia com Abrão, tinha rebanhos, e vacas, e 27
Gn 13.12 cidades da campina e armou as suas T. até Sodoma.
Gn 13.18 E Abrão armou as suas 27 e veio, e habitou nos
Gn 25.27 campo; mas Jacó era varão simples, habitando em 21.
Lv 23.42 dias habitareis debaixo de 27 todos os naturais
Lv 23.42 todos os naturais em Israel habitarão em 21;
Lv 23.43 os filhos de Israel em 27 quando os tirei da
Nm 1.52 Israel assentarão as suas 27 cada um no seu
Nm 1.53 levitas assentarão as suas T. ao redor do
Nm 2.2 Israel assentarão as suas 27 cada um debaixo da
Nm 2.2 da tenda da congregação, assentarão as suas 21.
Nm 2.3 Os que assentarem as suas T. da banda do oriente,
Nm 2.5 a ele assentará as suas T. a tribo de Issacar;
Nm 2.12 a ele assentará as suas T. a tribo de Simeão;
N m 2.17 como assentaram as suas 27 assim marcharão,
Nm 2.27 a ele assentará as suas T. a tribo de Aser; e
Nm 3.23 assentarão as suas T. atrás do
Nm 3.29 Coate assentarão as suas T. ao lado do
Nm 3.35 Abiail; assentarão as suas T. ao lado do
Nm 3.38 os que assentarão as suas T. diante do
Nm 16.26 Desviai-vos, peço-vos, das T. destes ímpios
Nm 16.27 e se puseram à porta das suas 27, juntamente com
Nm 24.5 Que boas são as tuas 27, ójacó! Que boas as tuas
Dt 1.27 E murmurastes nas vossas 27 e dissestes:
Dt 5.30 Vai, dize-lhes: Tornai-vos às vossas 27.
D t l l .6 as suas casas e com as suas 27, como também
D t 16.7 Deus; depois, sairás pela manhã e irás às tuas 27.
Dt 33.18 nas tuas saídas; e tu, Issacar, nas tuas 27.
Js3.14 partindo o povo das suas 27, para passar o
Js 22.4 pois, agora, e ide-vos a vossas 27, à terra da
Js 22.6 os abençoou e despediu-os; e foram para as suas 27.
Js 22.7 e, enviando-os Josué também a suas 27, os abençoou
Js 22.8 dizendo: Voltais às vossas 27 com grandes
Jz 4.11 e tinha estendido as suas 27 até ao carvalho
Jz 5.24 o queneu; bendita seja sobre as mulheres nas 27
Jz6.5 subiam com os seus gados e 27; vinham como
Jz 7.13 dos midianitas, e chegava até às 27, e as feriu,
Jz8.11 dos que habitavam em 27, para o oriente de
2Sm 11.11 e Israel, e Judá ficam em 27; ejoabe, meu
2Sm 19.8 do rei; porém Israel fugiu cada um para as suas 27
2Sm 20.1 no filho de Jessé; cada um às suas 27, ó Israel.
2Sm 20.22 da cidade, cada um para as suas 27. E Joabe
2Sm 22.12 E por T. pôs as trevas ao redor de si,
lR s 8.66 o rei; então, se foram às suas 27, alegres e
lRs 12.16 no filho de Jessé. Às tuas 27, ó Israel!
lRs 12.16 tua casa, ó Davi. Então, Israel se foi às suas 27.
lRs 20.12 bebendo ele e os reis nas 27, disse aos seus
lRs 20.16 e embriagando-se nas 27, ele e os reis, os
2Rs7.7 e deixaram as suas 27 e os seus
2Rs 7.10 atados, e jumentos atados, e as 21 como
2Rs 8.21 capitães aos carros; e o povo foi para as suas 27.
2Rs 13.5 dos siros e habitaram nas suas 27, como dantes.
54

TENDE

Joshua Concordância Bíbhca

ifü n tlilü ü ii!!!! illHIU l!H!I

TENDES

G n 43.7 dizendo: Vive ainda vossopai? 27 mais um irmão?
Gn 44.19 a seus servos, dizendo: 27 vós pai ou irmão?
Gn 45.13 no Egito e tudo o que 27 visto; e
Gn 47.23 terra para Faraó; eis aí 27 semente para
Êx 12.31 de Israel; e ide, servi ao Senhor, como 27 dito.
Êx 12.32 e vossas vacas, como 27 dito; e ide e
Êx 16.3 pão até fartar! Porque nos 27 tirado para
Êx 19.4 Vós 27 visto o que nz aos egípcios, como vos
Êx 20.22 aos filhos de Israel: Vós 27 visto que eu
Êx 35.5 Tomai, do que vós 27, uma oferta para o Senhor;
Dt 2.3 27 já rodeado bastante esta montanha; virai-vos
Dt 3.19 vosso gado (porque eu sei que 27 muito gado)
Dt 29.2 todo o Israel e disse-lhe: 27 visto tudo quanto
Js 6.22 a mulher com tudo quanto tiver, como lhe 27 jurado.
Js 22.24 a nossos filhos, dizendo: Que 27 vós com o
Js 22.25 Rúben e filhos de Gade; não 27 parte no Senhor.
Js 22.27 digam amanhã a nossos filhos: Não 27 parte no Senhor.
Js 23.3 e vós já 27 visto tudo quanto o Senhor, vosso
ISm 10.19 Mas vós 27 rejeitado hoje a vosso Deus, que vos
ISm 10.19 males e trabalhos, e lhe 27 dito: Põe um rei
ISm 12.5 hoje testemunha de que nada 27 achado na minha
ISm 12.17 que é grande a vossa maldade, que 27 feito
ISm 12.20 ao povo: Não temais; vós 27 cometido todo
2Cr 13.8 sois vós uma grande multidão e 27 convosco os
Ed 10.10 o sacerdote, e disse-lhes: Vós 27 transgredido e
Ne 2.20 e edificaremos; mas vós não 27 parte, nem
Jó 19.3 vergonha não 27 de contra mim vos endurecerdes.
Is 3.15 Que 27 vós que afligir o meu povo e moer as faces
Is 55.1 O vós todos os que7Z7 sede, vinde às águas, e vós
Is 55.1 às águas, e vós que não 27 dinheiro, vinde,
Jr 5.21 povo louco e sem coração, que 27 olhos e não
Jr 5.21 27 olhos e não vedes, que 27 ouvidos e não ouvis.
Ez 11.5 Fala: Assim diz o Senhor: Assim 27 dito, ó casa
Ez 12.22 que ditado é este que vós 27 na terra de
Ez 18.2 Que 27 vós, vós que dizeis esta parábola acerca
Ez 20.43 por todas as vossas maldades que 27 cometido.
J13.4 E também que 27 vós comigo, Tiro e Sidom e todos
M t 6.26 Pai celestial as alimenta. Não 27 vós muito mais
M t 12.3 Ele, porém, lhes disse: Não 27 lido o que fez
M t 12.5 Ou não 27 lido na lei que, aos sábados, os
M t 15.34 disse-lhes: Quantos pães 27? E eles disseram:
M t 19.4 respondendo, disse-lhes: Não 27 lido que, no
M t 21.13 casa de oração. Mas vós a 27 convertido em
Mt 22.31 ressurreição dos mortos, não 27 lido o que Deus
M t 26.11 Porquanto sempre 27 convosco os pobres, mas a mim
M t 27.65 E disse-lhes Pilatos: 27 a guarda; ide, guardai-o
Mc 4.40 Por que sois tão tímidos? Ainda não 27 fé?
Mc 6.38 disse-lhes: Quantos pães 27? Ide ver. E,
M c 8.5 Quantos pães 27? E aisseram-lhe: Sete.
M c 8.17 Para que arrazoais, que não 27pão? Não
M c 8.17 nem compreendestes ainda? 27 ainda o
M c 11.17 casa de oração? Mas vós a 27 feito covil de ladrões.
M c 11.25 orando, perdoai, se 27 alguma coisa
M c 12.26 houverem de ressuscitar, não 27 lido no livro de
M c 14.7 Porque sempre 27 os pobres convosco e podeis
M c 14.7 bem, quando quiserdes; mas a mim nem sempre me

lC r 4.41 rei de Judá, e feriram as 27 e habitações
IC r 5.10 mão; e eles habitaram nas suas 27 defronte de
2Cr 7.10 ir o povo para as suas 27, alegres e de bom
2Cr 8.13 Asmos, e na Festa das Semanas, e na Festa das 27.
2Cr 10.16 de Jessé; Israel, cada um às suas 27! Olha,
2Cr 10.16 Davi. Assim, todo o Israel se foi para as suas 27.
2Cr 25.22 diante de Israel, e foi cada um para as suas 27.
Jó 11.14 de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas 27,
Jó 12.6 As 27 dos assoladores têm descanso, e os que
Jó 15.34 fará estéril, e o fogo consumirá as 27 do suborno.
Jó 18.6 luz se escurecerá nas suas 27, e sua lâmpada
SI 69.25 o seu palácio; e não haja quem habite nas suas 27.
SI 78.51 no Egito, primícias da sua força nas 27 de Cam,
SI 78.55 herança, e fez habitar em suas 27 as tribos de Israel.
SI 83.6 As 27 de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos,
SI 84.10 da Casa do meu Deus, a habitar nas 27 da impiedade.
SI 106.25 Antes, murmuraram em suas 27 e não deram ouvidos
SI 118.15 Nas 27 dos justos há voz de júbilo e de salvação;
SI 120.5 peregrino em Meseque, e habito nas 27 de Quedar.
Ct 1.5 filhas de Jerusalém, como as 27 de Quedar, como
Jr 4.20 foram destruídas as minhas 27, e as minhas
Jr 6.3 levantarão contra ela 27 em redor, e cada
Jr 30.18 acabarei o cativeiro das 27 de Jacó e
Jr 35.7 alguma; mas habitareis em 27 todos os vossos
Jr 35.10 mas habitamos em 27. Assim, ouvimos e fizemos
Jr 49.29 Tomarão as suas 27, e os seus gados, as suas
Dn 11.45 E armará as 27 do seu palácio entre o mar grande
Os 12.9 eu ainda te farei habitar em 27, como nos dias
Hc 3.7 Vi as 27 de Cusã em aflição; as cortinas da terra
Zc 12.7 primeiramente salvará as 27 de Judá, para que a
Ml 2.12 O Senhor extirpará das 27 de Jacó o homem que
Lc 9.33 estejamos aqui e façamos três 27, uma para ti,
At 18.3 e trabalhava; pois tinham por ofício fazer 27.
* (tendas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Lv.23.42; , 2 vezes :
Nm.2.2;, 2 vezes: lRs.12.16;, 2 vezes: 2Cr.10.16;

TEN D E Ocorrências: 20 vezes - VT (6); N T (14) nos livros: Dtl;Js-l;Jz-l;2C r-l;Is-2;M t-l;M c-3;Jo-l;A t-l;R m -l;F p-l;C l-l;l Tsl;T g -l;lP e-l;2 P e-l;Jd -l; RNK Top 387posição; Veja também: ter;
Dt 11.32 27, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os
Js 22.5 Tão somente 27 cuidado de guardar com diligência o
Jz 21.22 lhes diremos: Por amor de nós, 27 compaixão deles,
2Cr 32.7 Esforçai-vos e 27 bom ânimo; não temais, nem vos
Is 30.10 dizei-nos coisas aprazíveis e 27 para nós
Is 46.8 Lembrai-vos disso e 27 ânimo; reconduzi-o ao
M t 14.27 lhes falou logo, dizendo: 27 bom ânimo, sou
M c 6.50 falou com eles e disse-lhes: 27 bom ânimo, sou eu;
M c 9.50 insulso, com que o adubareis? 27 sal em vós
M c 11.22 E Jesus, respondendo, disse-lhes: 27 fé em Deus,
Jo 16.33 no mundo tereis aflições, mas 27 bom ânimo; eu
At 27.25 Portanto, ó varões, 27 bom ânimo! Porque creio em
Rm 12.18 quanto estiver em vós, 27 paz com todos os homens.
Fp 3.17 meus imitadores, irmãos, e 27 cuidado, segundo o
Cl 2.8 27 cuidado para que ninguém vos faça presa sua,
lTs 5.13 e amor, por causa da sua obra. 27 paz entre vós.
Tg 1.2 Meus irmãos, 27 grande gozo quanclo cairdes em
IPe 4.8 Mas, sobretudo, i7 ardente amor uns para com os
2Pe 3.15 e 27 por salvação a longanimidade de nosso Senhor,
Jd 1.23 arrebatando-os do fogo; 27 deles misericórdia

Lc 6.21 vós, que agora 27 fome, porque
Lc 6.24 ai de vós, ricos! Porque já 27 a vossa consolação.
Lc 7.22 Ide e anunciai ajoão o que 27 visto e ouvido:
Lc 12.33 Vendei o que 27, e dai esmolas, e fazei para vós
Lc 22.28 E vós sois os que 27 permanecido comigo nas
Lc 24.41 maravilhados, disse-lhes: 27 aqui alguma
Jo 5.42 bem vos conheço, que não 27 em vós o amor de Deus.
Jo 8.44 Vós 27 por pai ao diabo e quereis satisfazer os
Jo 12.8 Porque os pobres, sempre os 27 convosco, mas a
Jo 12.8 os 27 convosco, mas a mim nem sempre me 27.
Jo 12.35 pouco de tempo; andai enquanto 27luz, para que
Jo 12.36 Ênquanto 27 luz, crede na luz, para que sejais
Jo 14.7 meu Pai; e já desde agora o conheceis e o 27 visto.
Jo 14.9 tempo convosco, e não me 27 conhecido,
Jo 16.22 vós, agora, na verdade, 27 tristeza; mas
Jo 18.39 Mas vós 27 por costume que eu vos solte alguém
Jo 21.5 pois, Jesus: Filhos, 27 alguma coisa de
At 13.15 da sinagoga: Varões irmãos, se 27 alguma palavra
Rm 6.22 e feitos servos de Deus, 27 o vosso fruto

T EN D E-O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Fp-1; RNK Top
406 posição; Veja também: ter;
Fp 2.29 pois, no Senhor, com todo o gozo, e 27 em honra:

TEN D EM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK Top
406 posição;
Pv 21.5 pensamentos do diligente 27 à abundância, mas

TEN D ES Ocorrências: 98 vezes - VT (37); N T (61) nos livros:
G n -4;Ê x-6;D t-3;Js-S;lSm -S;2C r-l;Ed-l;N e-l;Jó-l;Is-3;Jr-2;E z4 ;Jl-l;M t-9;M c-10;L c-6;Jo-ll;A t-l;R m -l;lC o-l;2C o-2;G l-l;E f2;Fp-2;Cl-3;lTs-l;H b-2;Tg-3;lPe-l;lJo-4;Ap-l; RNK Top 309 p o 
sição; Veja também : ter;
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IC o 11.22 Não 27, porventura, casas para comer e para
2 C o 8 .ll haja também o cumprimento, segundo o que 27.
2Co 12.13 Porque, em que 27 vós sido inferiores às outras
G15.4 os que vos justificais pela lei; da graça 27 caído.
Ef 3.2 se é que 27 ouvido a dispensação da graça de
Ef 4.21 se é que o 27 ouvido e nele fostes ensinados,
Fp 1.30 combate que já em mim 77 visto e, agora,
Fp 3.17 segundo o exemplo que 77 em nós, pelos
Cl 1.4 Cristo Jesus e do amor que 77 para com todos os santos;
Cl 1.23 esperança do evangelho que 77 ouvido, o qual
Cl 4.1 servos, sabendo que também 77 um Senhor nos céus.
lTs 3.6 fé e amor e de como sempre 77 boa lembrança de
Hb 10.34 sabendo que, em vós mesmos, 77 nos céus uma
Hb 13.5 contentando-vos com o que 77; porque ele disse:
Tg 3.14 Mas, se 77 amarga inveja e sentimento faccioso em
Tg 4.2 Cobiçais e nada 27; sois invejosos e cobiçosos e
Tg4.2 combateis e guerreais e nada 77, porque não pedis.
IPe 2.25 desgarradas; mas, agora, 27 voltado ao
ljo 2.20 E vós 27 a unção do Santo e sabeis tudo.
ljo 2.27 dele fica em vós, e não 27 necessidade de que
ljo 4.4 sois de Deus e já os 27 vencido, porque
ljo 5.13 para que saibais que 27 a vida eterna e
Ap 2.25 Mas o que 77, retende-o até que eu venha.
* (Tendes) repete na(s) referência(s): 2 vezes : 1Sm. 10.19;, 2 vezes :
Is.55.1;, 2 vezes: Jr.5.21;,2 vezes: Mc.8.17;,2 vezes: Mc. 14.7;, 2 vezes
: J0.12.8;, 2 vezes: Tg.4.2;

TEN D ES-M E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-2;
RNK Top 405 posição; Veja também : ter;
Gn 34.30 Jacó a Simeão e a Levi: 77 turbado,
Gn 42.36 Jacó, seu pai, disse-lhes: 77 desfilhado:

T EN D O Ocorrências: 242 vezes - VT (46); N T (196) nos livros:
G n-3;Ê x-2;L v-2;N m -l;D t-l;Js-l;R t-l;lSm -3;2S m -4;lR s-l;2R sl;lCr-l;2Cr-4;N e-2;Jó-3;ST2;Pv-5;Is-2;Jr-l;Ez-2;D n-l;N a-l;Agl;M l-l;M t-26;M c-31;Lc-14;Jo-17;At-42;Rm -8;lCo-4;2Co-6;G l3;E f-4;F p-6;l T s -l;l T m -8;2T m -3;T t-l;H b-9;lP e-6;2P e-2;2Jol;Ap-4; RNK Top 195posição; Veja também : ter;
Gn 12.8 Betei e armou a sua tenda, 77 Betei ao ocidente e
Gn 35.17 E aconteceu que, 77 ela trabalho em seu parto, lhe
Gn 41.55 E, 77 toda a terra do Egito fome, clamou o povo a
Êx 17.3 77, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou
Êx 19.2 77 partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai
Lv 7.20 pacífico, que é do Senhor, 77 ela sobre si a
Lv 22.3 de Israel santificam ao Senhor, 77 sobre si a sua
Nm 3.38 Moisés e Arão, com seus filhos, 77 o cuidado da
Dt 28.1 a voz do Senhor, teu Deus, 77 cuidado de
Js 10.20 ferida, até consumi-los, e 27 os que ficaram
Rt 2.9 aos moços, que te não toquem? 27 tu sede, vai aos
ISm 8.1 E sucedeu que, 27 Samuel envelhecido, constituiu a
ISm 19.9 ele assentado em sua casa e 77 na mão a sua
ISm 25.9 pois, os jovens de Davi e 77 falado a Nabal
2Sm 11.1 E aconteceu que, 77 decorrido um ano, no tempo em
2Sm 11.16 Aconteceu, pois, que, 77 Joabe observado bem a
2Sm 13.1 aconteceu, depois disso, que, 77 Absalão, filho de
2Sm 15.17 77, pois, saído o rei com todo o povo a pé,
lR s 21.1 depois destas coisas, 77 Nabote, o
2Rs 2.18 Então, voltaram para ele, 77 ele ficado em Jericó;
lC r 19.17 contra eles a batalha; e, 27 Davi ordenado
2Cr 25.17 E, 77 tomado conselho, Amazias, rei de Judá,

2Cr 30.23 E, 77 toda a congregação conselho para celebrarem
2Cr 34.7 E, 77 derribado os altares, e os bosques, e as
2Cr 34.7 até reduzi-los a pó, e 77 cortado todas
Ne 2.3 de meus pais, assolada, e 77 sido
Ne 9.28 Porém, em 77 repouso, tomavam a fazer o mal
Jó 1.5 Sucedia, pois, que, 77 decorrido o turno de dias
Jó 24.7 a noite sem roupa, não 77 ele coberta contra
Jó 24.8 são molhados e, não 77 refugio, abraçam-se
SI 13.2 com a minha alma, 77 tristeza no meu
SI 94.20 iniquidade, que forja o mal 77 por pretexto uma lei?
Pv 6.7 A qual, não 77 superior, nem oficial, nem dominador,
Pv 6.30 quando furta para saciar a sua alma, 77 fome;
Pv 13.7 Há quem se faça rico, não 77 coisa nenhuma, e quem
Pv 13.7 nenhuma, e quem se faça pobre, 77 grande riqueza.

TENDO

Pv 24.32 O que 77 eu visto, o considerei; e, vendo-o,
Is 8.21 e famintos; e será que, 77 fome e
Is 37.1 E aconteceu que, 27 ouvido isso o rei Ezequias,
Jr 36.23 E sucedeu que, 27 Jeudi lido três ou quatro
Ez 40.3 como a aparência do cobre, 27 um cordel de
Ez 47.3 homem para o oriente, 27 na mão um cordel de
Dn 7.5 o qual se levantou de um lado, 27 na boca três
Na 3.8 os rios, cercada de águas, 27 por esplanada o
Ag 2.3 Quem há entre vós que, 27 ficado, viu esta casa na
Ml 1.14 seja o enganador, que, 27 animal no seu
Mt 2.1 E, 77 nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo
Mt 2.9 E, 77 eles ouvido o rei, partiram; e eis que a
Mt 4.2 E, TTjejuado quarenta dias e quarenta noites,
Mt 8.28 E, 77 chegado à outra margem, à província dos
Mt 9.31 Mas, 27 ele saído, divulgaram a sua fama por toda
Mt 12.1 sábado; e os seus discípulos, 27 fome, começaram
Mt 12.11 dentre vós será o homem que, 27 uma ovelha, se num
Mt 12.14 E os fariseus, 27 saído, formaram conselho contra
Mt 13.1 27 Jesus saído de casa naquele dia, estava
Mt 13.36 Então, 27 despedido a multidão, foi Jesus para
Mt 14.19 27 mandado que a multidão se assentasse sobre a
Mt 14.34 E, 27 passado para a outra banda, chegaram à terra
Mt 15.39 E, 27 despedido a multidão, entrou no barco e
Mt 18.8 vida coxo ou aleijado do que, 27 duas mãos ou
Mt 18.9 na vida com um só olho do que, 27 dois olhos,
Mt 18.25 E, não 27 ele com que pagar, o seu senhor mandou
Mt 22.7 E o rei, 27 notícias disso, encolerizou-se, e,
M t 22.12 como entraste aqui, não 27 veste nupcial? E
M t 22.24 disse: Se morrer alguém, não 27 filhos, casará o
M t 22.25 nós sete irmãos; o primeiro, 27 casado, morreu e,
M t 22.25 27 casado, morreu e, não 27 descendência,
Mt 25.10 E, 27 elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as
Mt 25.16 E, 27 ele partido, o que recebera cinco talentos
Mt 26.30 E, 27 cantado um hino, saíram para o monte das Oli
veiras.
Mt 27.7 E, 27 deliberado em conselho, compraram com elas o
Mt 27.26 soltou-lhes Barrabás e, 27 mandado açoitar a
Mc 1.9 naqueles dias, que Jesus, 27 ido de Nazaré, da
Mc 1.22 porque os ensinava como 27 autoridade e não
Mc 1.32 E, 27 chegado a tarde, quando já estava se pondo o
Mc 1.42 E, 27 ele dito isso, logo a lepra desapareceu, e
Mc 1.45 Mas, 27 ele saído, começou a apregoar muitas
Mc 2.17 E Jesus, 27 ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não
Mc 3.6 E, 27 saído os fariseus, tomaram logo conselho com
Mc 4.15 a palavra é semeada; mas, 27 eles a ouvido, vem
Mc 4.32 mas, 27 sido semeado, cresce, e faz-se a maior de
Mc 5.4 Porque, 77 sido muitas vezes preso com grilhões e
Mc 5.36 E Jesus, 77 ouvido essas palavras, disse ao
Mc 5.38 E, 77 chegado à casa do principal da sinagoga, viu
Mc 6.29 E os seus discípulos, 27 ouvido isso, foram,
Mc 8.1 mui grande multidão e não 27 o que comer, Jesus
Mc 8.6 E, tomando os sete pães e 27 dado graças,
Mc 8.7 uns poucos peixinhos; e, 27 dado graças,
M c 8.18 27 olhos, não vedes? E, 27 ouvidos, não ouvis?
M c 9.8 E, 27 olhado ao redor, ninguém mais viram, senão
M c 9.30 E, 27 partido dali, caminharam pela Galileia, e
M c 9.43 na vida aleijado do que, 27 duas mãos, ires
M c 9.45 entrares coxo na vida do que, 27 dois pés, seres
M c 9.47 de Deus com um só olho do que, 27 dois olhos, ser
M c 10.41 E os dez, 27 ouvido isso, começaram a indignar-se
M c 11.11 em Jerusalém, no templo, e, 27 visto tudo ao
M c 11.18 e príncipes dos sacerdotes, 27 ouvido isso,
Mc 12.6 27 ele, pois, ainda um, seu filho amado, enviou-o
Mc 14.26 E, 27 cantado o hino, saíram para o monte das Oli
veiras.
Mc 14.35 E, 27 ido um pouco mais adiante, prostrou-se em
Mc 16.9 E Jesus, 27 ressuscitado na manhã do primeiro dia
Mc 16.20 E eles, 27 partido, pregaram por todas as partes,
Lc 1.1 27, pois, muitos empreendido pôr em ordem a
Lc 2.42 E, 27 ele já doze anos, subiram a Jerusalém,
Lc 5.39 E ninguém, 27 bebido o velho, quer logo o novo,
Lc 7.29 o ouviu e os publicanos, 27 sido batizados com
Lc 7.30 Deus contra si mesmos, não 27 sido batizados por ele.
Lc 7.42 E, não 27 eles com que pagar, perdoou-lhes a
Lc 8.33 E, 27 saído os demônios do homem, entraram nos
Lc 9.36 E, 27 soado aquela voz, Jesus foi achado só; e
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Lc 11.36 o teu corpo é luminoso, não T. em trevas parte
Lc 15.4 Que homem dentre vós, T. cem ovelhas e perdendo
Lc 15.8 Ou qual a mulher que, T. dez dracmas, se perder
Lc 17.31 quem estiver no telhado, T. os seus utensílios
Lc 19.1 E, i . Jesus entrado em Jericó, ia passando.
Lc 20.28 se o irmão de alguém falecer, T. mulher e não
Jo 2.15 E, T. feito um azorrague de cordéis, lançou todos
Jo 6.19 E, T. navegado uns vinte e cinco ou trinta
Jo 7.15 dizendo: Como sabe este letras, não as T. aprendido?
Jo 9.6 T. dito isso, cuspiu na terra, e, com a saliva,
Jo 11.32 2 7 p o is, Maria chegado aonde Jesus estava e
Jo 11.43 E, 27 dito isso, clamou com grande voz: Lázaro,
Jo 11.44 E o defunto saiu, T. as mãos e os pés ligados com
Jo 13.2 E, acabada a ceia, T. já o diabo posto no coração
Jo 13.21 T. Jesus dito isso, turbou-se em espírito e
Jo 13.30 E, T. Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite.
Jo 13.31 T. ele, pois, saldo, disse Jesus: Agora, é
Jo 17.4 Eu glorifiquei-te na terra, T. consumado a obra
Jo 18.1 T. Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos
Jo 18.3 T.} pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos
Jo 18.22 E, T. dito isso, um dos criados que ali estavam
Jo 19.23 ÍT p o is , os soldados crucificado a Jesus, tomaram
Jo 20.14 E, T. dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus
At 2.33 pela destra de Deus e T. recebido do Pai a
At 3.13 a face de Pilatos negastes, T. ele
At 4.31 E, T. eles orado, moveu-se o lugar em que estavam
At 5.22 Mas, T. lá ido os servidores, não os acharam na
At 7.5 depois dele, à sua descendência, não T. ele filho.
At 7.12 Mas, T. ouvido Jacó que no Egito havia trigo,
At 7.60 não lhes imputes este pecado. E, T. dito isto, adorme
ceu.
At 8.15 os quais, T. descido, oraram por eles para que
At 8.25 T. eles, pois, testificado e falado a palavra do
At 9.19 E, T. comido, ficou confortado. E esteve Saulo
At 9.23 E, 27passado muitos dias, os judeus tomaram
At 10.10 E, T. fome, quis comer; e, enquanto lhe
At 10.24 Cornélio os estava esperando, T. já convidado os
At 12.10 se lhes abriu por si mesma; e, T. saído,
At 13.24 T. primeiramente João, antes da vinda dele,
At 13.36 Porque, na verdade, T. Davi, no seu tempo, servido
At 14.19 de Antioquia e de Icônio, que, T. convencido a
At 14.21 E, T. anunciado o evangelho naquela cidade e feito
At 14.25 E, T. anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália.
At 15.2 T. tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e
At 15.24 a vossa alma (não lhes T. nós dado mandamento),
At 15.40 E Paulo, T. escolhido a Silas, partiu, encomendado
At 16.8 E, T. passado por Mísia, desceram a Trôade.
At 16.24 o qual, T. recebido tal ordem, os lançou no
At 17.9 T ., porém, recebido satisfação de Jasom e dos
At 17.30 Mas Deus, não T. em conta os tempos da ignorância,
At 18.18 e, com ele, Priscila e Áquila, T. rapado a cabeça
At 18.27 que o recebessem; o qual, T. chegado,
At 19.1 estava em Corinto, Paulo, T. passado por todas
At 19.35 Então, o escrivão da cidade, T. apaziguado a
At 19.41 E, T. dito isto, despediu o ajuntamento.
At 23.16 E o filho da irmã ae Paulo, T. ouvido acerca desta
At 23.20 Paulo ao conselho como T. de inquirir dele
At 24.15 T. esperança em Deus, como estes mesmos também
At 24.25 respondeu: Por agora, vai-te, e, em T,
At 25.12 Então, Festo, T. falado com o conselho, respondeu:
At 27.5 E, T. atravessado o mar ao longo da Cilicia e
At 27.30 marinheiros fugir do navio e x . já deitado o batel
At 27.36 E, T. já todos bom ânimo, puseram-se também a co
mer.
At 28.6 cair morto de repente; mas T. esperado já muito e
At 28.19 apelar para César, não T ., contudo, de que
At 28.29 isto, partiram os judeus, T. entre si grande contenda.
Em 1.21 porquanto, T. conhecido a Deus, não o glorificaram
Rm 2.14 as coisas que são da lei, não T. eles lei, para
Rm 3.21 sem a lei, a justiça de Deus, T. o testemunho da
Rm 6.17 Mas graças a Deus que, T. sido servos dopecado,
Rm 9.11 porque, não T. eles ainda nascido, nem 7T feito
Rm 9.11 eles ainda nascido, nem T. feito bem ou mal
Rm 12.6 De modo que, T, diferentes dons, segundo a graça
Rm 15.23 mais demora nestes sítios, e T.já há muitos anos
IC o 6.1 Ousa algum de vós, T. algum negócio contra outro,
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IC o 7.37 firme em seu coração, não T. necessidade, mas
IC o 11.4 homem que ora ou profetiza, T. a cabeça coberta,
IC o 11.24 e, T. dacío graças, o partiu e disse: Tomai, comei;
2Co 3.12 T ., pois, tal esperança, usamos de muita ousadia
2Co 4.1 Pelo que, T. este ministério, segundo a
2Co 6.10 a muitos; como nada T. e possuindo tudo.
2Co 9.8 toda graça, a fim de que, T. sempre, em tudo,
2Co 9.14 e pela sua oração por vós, T. de vós saudades, por
2Co 10.15 trabalhos alheios; antes, T. esperança de que,
G13.3 vós tão insensatos que, T. começado pelo
G13.8 Ora, T. a Escritura previsto que Deus havia de
G13.17 Mas digo isto: que T. sido o testamento
Ef 1.13 da vossa salvação; e, T. nele também
Ef 1.18 T. iluminados os olhos do vosso entendimento, para
Ef 2.12 aos concertos da promessa, não T. esperança e sem
Ef 6.14 Estai, pois, firmes, T. cingidos os vossos lombos
Fp 1.6 T. por certo isto mesmo: que aquele que em vós
Fp 1.23 os lados estou em aperto, T. desejo de partir e
Fp 1.25 E, T. esta confiança, sei que ficarei e
Fp 1.30 T. o mesmo combate quej á em mim tendes visto e,
Fp 2.2 para que sintais o mesmo, T. o mesmo amor, o
Fp 3.9 e seja achado nele, não T. a minha justiça que vem
lT s 5.8 da couraça da fé e do amor e T. por capacete a
lT m 3.4 bem a sua própria casa, T. seus filhos em
lT m 4.2 homens que falam mentiras, T. cauterizada a sua
lT m 4.8 para tudo é proveitosa, T. a promessa da vida
lT m 5.10 T. testemunho de boas obras, se criou os filhos,
lT m 5.12 T. já a sua condenação por haverem aniquilado a
lT m 6 .8 T ., porém, sustento e com que nos cobrirmos,
lT m 6.12 a qual também foste chamado, T.já feito boa
lT m 6.20 que te foi confiado, T. horror aos
2Tm 2.19 de Deus fica firme, T. este selo: O
2Tm 3.5 T. aparência de piedade, mas negando a eficácia
2Tm 4.3 sofrerão a sã doutrina; mas, T. comichão nos
Tt 2.8 se envergonhe, não T. nenhum mal que
Hb 7.3 sem mãe, sem genealogia, não T. princípio de dias
Hb 10.1 Porque, T. a lei a sombra dos bens futuros e não a
Hb 10.19 T ., pois, irmãos, ousadia para entrar no
Hb 10.21 e T. um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
Hb 10.22 em inteira certeza de fé; T. o coração
Hb 11.26 T ., por maiores riquezas, o vitupério de Cristo do
Hb 11.39 E todos estes, T. ticlo testemunho pela fé, não
Hb 12.15 T. cuidado de que ninguém se prive da graça de
Hb 12.28 Pelo que, T. recebido um Reino que não pode ser
IPe 2.12 T. o vosso viver honesto entre os gentios, para
IPe 2.16 como livres e não T. a liberdade por cobertura da
IPe 3.16 T. uma boa consciência, para que, naquilo em que
IPe 3.22 qual está à destra de Deus, T. subido ao céu,
IPe 5.2 de Deus que está entre vós, T. cuidado dele, não
IPe 5.3 nem como T. domínio sobre a herança de Deus, mas
2Pe 2.14 T. os olhos cheios de adultério e não cessando de
2Pe 2.14 as almas inconstantes, T. o coração
2Jo 1.12 T. muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com
Ap 3.8 e ninguém a pode fechar; T. pouca força,
Ap 5.8 diante do Cordeiro, T. todos eles harpas
Ap 8.3 e pôs-se junto ao altar, T. um incensário de
Ap 12.1 uma mulher vestida do sol, T. a lua debaixo dos
* (tendo) repete na(s) referência(s): 2 vezes : 2Cr.34.7; , 2 vezes :
Pv.13.7;, 2 vezes: Mt.22.25;, 2 vezes: Mc.8.18;, 2 vezes: Rm.9.11;,
2 vezes: 2Pe.2.14;

T EN D O -A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : ter;
At 9.37 que, enfermando ela, morreu; e,

T. lavado, a

TEN D O -LH ES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : ter;
M t 19.15 E,

T. imposto as mãos, partiu dali.

TE N D O -O Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos livros:
2Rs-l;Pv-l;Is-l;M c-l; RNK Top 403 posição; Veja também : ter;
2Rs 19.1 E aconteceu que Ezequias, T. ouvido, rasgou as
Pv 3.28 Vai e torna, e amanhã to darei, T.tu contigo.
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TENHAIS

Jó 14.6 Desvia-te dele, para que 27 repouso, até que, como
Jó 14.6 até que, como o jornaleiro, 27 contentamento no
SI 5.4 tu não és um Deus que 27 prazer na
SI 7.9 27 já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se
SI 8.6 Fazes com que ele 27 domínio sobre as obras das
SI 67.1 Deus 27 misericórdia de nós e nos abençoe; e faça
SI 71.18 me desampares, ó Deus, até que 27 anunciado a tua
SI 109.11 credor mão de tudo quanto 27, e despojem-no os
SI 123.2 o Senhor, nosso Deus, até que 27 piedade de nós.
SI 141.10 próprias redes, até que eu 27 escapado inteiramente.
Pv 23.17 Não 27 o teu coração inveja dos pecadores; antes,
Pv 27.11 o meu coração, para que 27 alguma coisa que
Ec 7.14 para que o homem nada ache que 27 de vir depois dele.
Ec 8.8 Nenhum homem há que 27 domínio sobre o espírito,
Is 5.4 minha vinha, que eu lhe não 27 feito? E como,
Is 42.20 não as guardas; ainda que 27 os ouvidos
Is 50.1 é o meu credor, a quem eu vos 27 vendido? Eis que
Jr 2.25 e que a tua garganta 27 sede; mas tu dizes:
Jr 14.15 em meu nome, sem que eu os 27 mandado, e dizem
Jr 30.24 da ira do Senhor, até que 27 executado e até que
Jr 30.24 27 executado e até que 27 cumprido os
Jr 33.21 meu servo, para que não 27 filho que reine no
Jr 42.12 misericórdia, para que ele 27 misericórdia de vós
Ez 44.31 Nenhuma coisa que 27 morrido ou 27 sido
Ez 44.31 coisa que 27 morrido ou 27 sido arrebatada de
Dn 6.20 a quem tu continuamente serves, 27 podido
Am 3.4 o leão no bosque, sem que 27 presa? Levantará o
Am 3.5 o laço da terra, sem que 27 apanhado alguma coisa?
Am 5.15 o Senhor, o Deus dos Exércitos, 27 piedade do
M q 7.8 a meu respeito; ainda que eu 27 caído,
M c 10.29 vos digo que ninguém há, que 27 deixado casa, ou
M c 10.51 faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu 27 vista.
Lc 17.8 cinge-te, e serve-me, até que 27 comido e bebido,
Lc 18.29 vos digo que ninguém há, que 27 deixado casa, ou
Jo 3.15 que nele crê não pereça, mas 27 a vida eterna.
Jo 3.16 que nele crê não pereça, mas 27 a vida eterna.
Jo 4.15 dessa água, para que não mais 27 sede e não venha
Jo 6.40 que vê o Filho e crê nele 27 a vida eterna; e eu
Jo 9.21 vê não sabemos; ou quem lhe 27 aberto os olhos não
At 25.16 à morte, sem que o acusado 27 presentes os seus
At 25.26 para que, depois de interrogado, 27 alguma
Rm 15.18 que Cristo por mim não 2. feito, para
IC o 7.2 da prostituição, cada um 27 a sua própria
IC o 7.2 própria mulher, e cada uma 27 o seu próprio marido.
2Co 2.3 para que, quando lá for, não 27 tristeza da parte
2Co 7.8 Porquanto, ainda que vos 27 contristado com a
2Co 7.12 Portanto, ainda que vos 27 escrito, não foi por
2Co 13.4 Porque, ainda que 27 sido crucificado por
Ef 4.28 as mãos o que é bom, para que 27 o que repartir
Fp 2.23 enviá-lo a vós logo que 27 provido a meus negócios.
Fp 2.28 outra vez, vos regozijeis, e eu 27 menos tristeza.
Fp 3.12 Não que já a 27 alcançado ou que seja perfeito;
Cl 1.18 os mortos, para que em tudo 27 a preeminência,
2Ts 3.1 para que a palavra do Senhor 27 livre curso e
lT m 3J7 Convém, também, que 27 bom testemunho dos que
lT m 5.9 sessenta anos, e só a que 27 sido mulher de um
Tt 1.6 marido de uma mulher, que 27 filhos fiéis, que
Fm 1.8 Pelo que, ainda que 27 em Cristo grande confiança
Fm 1.15 bem pode ser que ele se 27 separado de ti por
Tg 1.4 27, porém, a paciência a sua obra perfeita, para

Is 28.4 verão, que, vendo-o alguém e 27 ainda na mão, o engole.
M c 12.4 na cabeça e o mandaram embora, 27 afrontado.

T E N D O O S Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Mc-2;At-l; N°(s) Strong (G657); RNK Top 404posição; Veja também:
ter;
M c 5.40 E riam-se dele; porém ele, 27 feito sair, tomou
M c 6.46 E, 27 despedido, foi ao monte para orar.
At 5.40 E, chamando os apóstolos e 27 açoitado,

T EN D O -SE Ocorrências: 5 vezes - VT (1 );N T (4) nos livros:
Jz-l;M t-l;M c-l;L c-l;A t-l; RNI< Top 402 posição; Veja também :
ter;
Jz 19.11 pois, já perto de Jebus, e 27 já declinado
M t 2.13 E, 27 eles retirado, eis que o anjo do Senhor
M c 15.45 E, 27 certificado pelo centurião, deu o corpo a José,
Lc 7.24 E, 27 retirado os mensageiros de João, começou
At 15.30 27 eles, então, despedido, partiram para

TEN EBR O SO Ocorrências: 4 vezes - VT (1) ; N T (3) nos
livros: Sl-l;M t-l;Lc-l;A p-l; N°(s) Strong (H2822); RNK Top 403
posição; Palavras Relacionadas: (tenebrosos-4); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 8

SI 35.6 Seja o seu caminho 27 e escorregadio, e o anjo
Mt 6.23 forem maus, o teu corpo será 1 .. Se,
Lc 11.34 mas, se for mau, também o teu corpo será 27.
Ap 16.10 besta, e o seu reino se fez 27; e os homens

TEN EBR O SO S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros:
Jó-l;S l-l;Jr-l;L m -l; N°(s) Strong (H428S, HS399); RNK Top 403
posição; Veja também : tenebroso;
Jó 30.3 para os lugares secos, 27, assolados e desertos.
SI 74.20 concerto, pois os lugares 27 da terra estão
Jr 13.16 vossos pés nos montes 27; antes que,
Lm 3.6 Assentou-me em lugares 27, como os que

TEN H A Ocorrências: 91 vezes - VT (61); N T (30) nos livros:
G n-3;Êx-3;N m -3;D t-7;Rt-l;lSm -S;2Sm -3;lRs-4;2Rs-l;Jó-3;Sl8;Pv-2;Ec-2;Is-3;Jr-6;Ez-2;Dn-l;Am-3;Mq-l;Mc-2;Lc-2;Jo-S;At2 ;R m -l;lC o -2 ;2 C o -4 ;E f-l;F p -3 ;C l-l;2 T s -l;l T m -2;T t-l;F m -2;Tg-l; RNK Top 316 posição; Veja também : ter;
Gn 24.33 disse: Não comerei, até que 27 dito as minhas
Gn 30.3 Bila; entra a ela, para que T7 filhos sobre os
Gn 43.22 mantimento; não sabemos quem 27 posto o nosso
Êx 21.31 quer 27 escornado um filho, quer 27 escornado
Êx 21.31 escornado um filho, quer 27 escornado uma
Êx 28.3 de coração, a quem eu 27 enchido do espírito
Nm 6.25 oseu rosto sobre ti e 27 misericórdia de ti;
Nm 12.12 saindo do ventre de sua mãe, 27 metade da sua
Nm 19.2 ruiva sem defeito, que não 27 mancha, e sobre
Dt 4.7 que gente há tão grande, que 27 deuses tão
Dt 4.8 gente há tão grande, que 27 estatutos e juízos
Dt 13.17 e te faça misericórdia, e 27 piedade de ti, e
Dt 21.3 bezerra da manada, que não 27 trabalhado, nem
Dt 21.3 que não 27 trabalhado, nem 27 puxado com o jugo.
Dt 28.48 porá um jugo de ferro, até que te 17 destruído.
Dt 28.51 rebanhos das tuas ovelhas, até que te 27 consumido.
Rt 3.3 dês a conhecer ao homem, até que 27 acabado de
ISm 6.7 que criem, sobre as quais não 27 subido o jugo,
ISm 23.22 o lugar que frequenta e quem o 27 visto ali;
ISm 25.6 Paz tenhas, e que a tua casa 27 paz, e tudo o que
ISm 25.6 que a tua casa jC paz, e tudo o que tens 27 paz!
ISm 28.7 Buscai-me uma mulher que 27 o espírito de
2Sm 3.29 da casa de Joabe falte quem 27 fluxo, nem quem
2Sm 9.10 para que o filho de teu senhor 27 pão que coma;
2Sm 15.28 nas campinas do deserto até que 27 novas vossas.
lR s 1.2 que esteja perante o rei, e 27 cuidado dele,
lR s 11.36 que Davi, meu servo, sempre 27 uma lâmpada
lRs 18.27 ser que esteja falando, ou que 27 alguma coisa
lR s 20.5 dizendo: Ainda que eu te 27 mandado dizer: Tu
2Rs 5.18 na minha mão, e eu também me 27 de encurvar na
Jó 3.4 e Deus, lá de cima, não 27 cuidado dele, nem

* (tenha) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.21.31; , 2 vezes :
Dt.21.3;, 2 vezes: lSm.25.6;, 2 vezes: Jó.14.6;, 2 vezes: Jr.30.24; , 2
vezes: Ez.44.31;, 2 vezes: lCo.7.2;

TEN H A IS Ocorrências: 18 vezes - VT (2); N T (16) nos livros:
lSm -l;Jr-l;M t-2;Lc-l;Jo-2;At-l;Rm -l;2Co-l;Gl-2;lTs-2;2Ts-l;Tg-l;2 P e-l;lJo -l; RNK Top 389 posição; Veja tam bém : ter;
ISm 22.8 para que todos vós 27 conspirado contra mim? E
Jr 10.5 porquanto não podem andar; não 27 receio deles,
M t 17.7 tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não 27 medo.
M t 28.5 disse às mulheres: Não 27 medo; pois eu
Lc 9.3 nem pão, nem dinheiro, nem 27 duas vestes.
Jo 16.33 dito isso, para que em mim 27paz; no mundo
Jo 20.31 de Deus, e para que, crendo, 27 vida em seu nome.
At 27.22 agora, vos admoesto a que 27 bom ânimo,
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Rm 13.14 Senhor Jesus Cristo e não T. cuidado da carne
2Co 5.12 gloriardes de nós, para que T. que responder
G13.4 Será em vão que T. padecido tanto? Se é que isso
G14.17 querem excluir-vos, para que vós T. zelo por eles.
lTs 1.1 Senhor Jesus Cristo: graça e paz 27 de Deus,
lTs 5.13 e que os 27 em grande estima e amor, por causa
2Ts 3.15 Todavia, não o 27 como inimigo, mas admoestai-o
Tg 2.1 Meus irmãos, não 27 a fé de nosso Senhor Jesus
2Pe 1.15 que depois da minha morte 27 lembrança destas coi
sas.
ljo 1.3 anunciamos, para que também 27 comunhão

TENHO

Lc 14.9 a este; e então, com vergonha, 27 de tomar o
IC o 4.7 E que tens tu que não 27 recebido? E, se o
3Jo 1.2 em todas as coisas e que 27 saúde, assim como

TEN H O Ocorrências: 441 vezes - VT (329) ; N T (112) nos
livros:
Gn-64;Êx-34;Lv-5;Nm-22;Dt-23;Js-7;Jz-9;Rt-4;lSm22;2Sm -8;lR s-14;2R s-7;lC r-S;2C r-6;N e-l;E t-l;Jó-9;Sl-3S;P v4;Ec-5;Ct-l;Is-6;Jr-13;Lm-2;Ez-7;Dn-4;Os-3;Am-l;Mq-l;Zc-4;Ml2;Mt-7;Mc-3;Lc-15;Jo-32;At-9;Rm-8;lCo-13;2Co-S;Gl-l;Fp-7;Cll;2Tm-l;Tg-l;2Pe-2;3Jo-2;Ap-5; RNK Top 104 posição; Veja
também : ter;

TEN H A M Ocorrências: 25 vezes - VT (13); N T (12) nos li
vros:
Êx-2;N m -2;D t-2;Js-l;lRs-l;2Rs-l;2Cr-l;Pv-l;Is-l;Jr-l;Jo3;A t-l;lC o-l;2 C o-l;G l-l;l Tm-l;2Tm -l;H b-l;Ap-2; RNK Top 382
posição; Veja também : ter;

Gn 1.29 E disse Deus: Eis que vos 27 dado toda erva que dá
Gn 9.3 vosso mantimento; tudo vos 27 dado, como a erva ver
de.
Gn 9.13 O meu arco 27 posto na nuvem; este será por sinal
Gn 9.17 é o sinal do concerto que 27 estabelecido entre
Gn 15.18 Abrão, dizendo: À tua semente 27 dado esta terra,
Gn 17.5 porque por pai da multidão de nações te 27 posto.
Gn 17.20 quanto a Ismael, também te 27 ouvido: eis aqui o
Gn 17.20 te 27 ouvido: eis aqui o 27 abençoado, e
Gn 18.3 disse: Meu Senhor, se agora 27 achado graça aos
Gn 18.19 Porque eu o 21 conhecido, que ele há de ordenar a
Gn 19.8 Eis aqui, duas filhas 27, que ainda não conheceram
Gn 19.19 posso escapar no monte, pois que 27 medo que me
Gn 20.5 coração e em pureza das minhas mãos, 27 feito isto.
Gn 20.6 fizeste isto; e também eu te 27 impedido de pecar
Gn 20.16 E a Sara disse: Vês que 27 dado ao teu irmão mil
Gn 24.40 O Senhor, em cuja presença 27 andado, enviará o
Gn 26.3 confirmarei o juramento que 27 jurado a Abraão,
Gn 27.6 seu filho, dizendo: Eis que 27 ouvido o teu pai
Gn 27.19 Eu sou Esaú, teu primogênito. 27 feito como me
Gn 27.37 e disse a Esaú: Eis que o 27 posto por senhor
Gn 27.37 e de trigo e de mosto o 27 fortalecido; que
Gn 28.15 deixarei, até que te haja feito o que te 27 dito.
Gn 28.22 e esta pedra, que 27 posto por coluna, será Casa
Gn 29.25 que me fizeste isso? Não te 27 servido por
Gn 29.34 comigo, porque três filhos lhe 27 dado; por isso,
Gn 30.8 Raquet: Com lutas de Deus, 27 lutado com minha
Gn 30.18 tem dado o meu galardão, pois 27 dado minha serva
Gn 30.20 meu marido comigo, porque lhe 27 dado seis filhos.
Gn 30.26 mulheres, pelas quais te 27 servido, e
Gn 30.26 pois tu sabes o meu serviço, que te 27 feito.
Gn 30.27 lhe disse Labão: Se, agora, 27 achado graça a
Gn 30.27 graça a teus olhos, fica comigo. 27 experimentado
Gn 30.29 lhe disse: Tu sabes como te 27 servido e como
Gn 31.6 que, com todo o meu poder, 27 servido a vosso pai;
Gn 31.12 salpicados e malhados; porque 27 visto tudo o
Gn 31.35 diante da tua face; porquanto 27 o costume das
Gn 31.41 27 estado agora vinte anos na tua casa; catorze te
Gn 32.5 E 27 bois, e jumentos, e ovelhas, e servos, e
Gn 32.30 lugar Peniel, porque dizia: 27 visto a Deus face
Gn 33.8 serve todo este bando que 27 encontrado? E ele
Gn 33.9 Mas Esaú disse: Eu 27 bastante, meu irmão; seja
Gn 33.10 disse Jacó: Não! Se, agora, 27 achado graça a
Gn 33.10 presente da minha mão, porquanto 27 visto o teu
Gn 33.11 ma tem dado, e porque 27 de tudo. E
Gn 33.13 filhos são tenros e que 27 comigo ovelhas e
Gn 35.3 angústia e que foi comigo no caminho que 27 andado.
Gn 35.12 te darei a ti a terra que 21 dado a Abraão e a
Gn 37.6 Ouvi, peço-vos, este sonho, que 27 sonhado:
Gn 38.23 a cair em desprezo; eis que 27 enviado este
Gn 38.26 do que eu, porquanto não a 27 dado a Selá, meu
Gn 40.15 hebreus; e tampouco aqui nada 21 feito, para que
Gn 41.19 vista e magras de carne; não 27 visto outras tais,
Gn 41.28 Esta é a palavra que 27 dito a Faraó; o que Deus
Gn 41.41 Faraó a José: Vês aqui te 27 posto sobre toda a
Gn 42.2 Disse mais: Eis que 27 ouvido que há mantimento no
Gn 42.14 disse José: Isso é o que vos 27 dito, dizendo que
Gn 44.28 foi despedaçado, e não o 27 visto até agora;
Gn 46.30 Morra eu agora, pois já 27 visto o teu rosto,
Gn 47.6 os porás por maiorais ao gado, sobre o que eu 27.
Gn 47.23 ao povo: Eis que hoje vos 27 comprado a vós e a
Gn 47.29 seu filho, e disse-lhe: Se agora 27 achado graça
Gn 48.22 E eu te 27 dado a ti um pedaço de terra mais que a
Gn 50.4 de Faraó, dizendo: Se agora 27 achado graça aos

Êx 28.38 na sua testa, para que 27 aceitação
Êx 29.9 atarás as tiaras, para que 27 o sacerdócio por
Nm 3.7 e 27 cuidado da sua guarda e da guarda de toda a
Nm 3.8 e 27 cuidado de todos os utensílios da tenda da
Dt 31.12 e temam ao Senhor, vosso Deus, e 27 cuidado de
Dt 32.46 a vossos filhos, para que 27 cuidado de
Js 17.18 expelirás os cananeus, ainda que 27 carros
lRs 8.50 que os têm cativos, para que deles 27 compaixão.
2Rs 21.8 pais, contanto somente que 27 cuidado de fazer
2Cr 33.8 a vossos pais, contanto que 27 cuidado de fazer
Pv 16.7 Senhor, até a seus inimigos faz que 27 paz com ele.
Is 23.18 que comam suficientemente e 27 vestes duráveis.
Jr 29.6 filhas a maridos, para que 27 filhos e filhas;
Jo 10.10 a destruir; eu vimpara que 27 vida e a 27
Jo 10.10 eu vim para que 27 vida e a 27 com abundância.
Jo 17.13 digo isto no mundo, para que 27 a minha alegria
At 23.21 comerem nem beberem até que o 27 morto; e já
ICo 12.25 divisão no corpo, mas, antes, 27 os membros igual
2Co 8.13 isso para que os outros 27 alívio, e vós, opressão;
G12.6 ser alguma coisa (quais 27 sido noutro
lT m 5.20 de todos, para que também os outros 27 temor.
2Tm 2.14 diante do Senhor que não 27 contendas de
Hb 7.5 é, de seus irmãos, ainda que 27 descendido de Abraão.
Ap 17.17 cumpram o seu intento, e 27 uma mesma ideia, e
Ap 22.14 do Cordeiro, para que 27 direito à árvore
* (tenham) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jo. 10.10;

TEN H A M O S Ocorrências: 8 vezes - N T (8) nos livros: Rm-l;2C o-2;l T m -l;H b-l;lJo-3; RNK Top 399 posição; Veja também:
ter;
Rm 15.4 e consolação das Escrituras, 27 esperança.
2Co 1.24 não que 27 domínio sobre a vossa fé, mas porque
2Co 5.16 a carne; e, ainda que também 27 conhecido
lT m 2.2 em eminência, para que 27 uma vida quieta
Hb 6.18 é impossível que Deus minta, 27 a firme
l jo 2.28 que, quando ele se manifestar, 27 confiança e
l jo 4.10 está o amor: não em que nós 27 amado a Deus,
l jo 4.17 para que no Dia do Juízo 27 confiança;

TEN H A S Ocorrências: 18 vezes - VT (15); N T (3) nos livros:
Ê x -l;D t-2 ;Js-l;lS m -3 ;lR s -l;lC r -l;N e-l;S l-2 ;P v -3 ;L c -l;lC o -l;3Jo-l; RNK Top 389posição; Veja também: ter;
Êx 8.9 E Moisés disse a Faraó: Tu 27 glórias sobre mim.
Dt 7.18 Delas não 27 temor; não deixes de te lembrar do
Dt 18.22 soberba a falou o tal profeta; não 27 temor dele.
Js 1.8 nele dia e noite, para que 27 cuidado de fazer
ISm 1.16 Não 27, pois, a tua serva por filha de Belial;
ISm 25.6 direis àquele próspero: Paz 27, e que a tua casa
ISm 28.22 diante de ti, e come, para que 27 forças para te
lRs 2.9 Mas, agora, o não 27 por inculpável, pois és
lC r 22.13 e tem bom ânimo, e não temas, nem 27 pavor.
Ne 9.32 o concerto e a beneficência, não 27 em pouca
SI 37.1 causa dos malfeitores, nem 27 inveja dos que
SI 59.5 visitares todas as nações: não 27 misericórdia
Pv 3.31 Não 27 inveja do homem violento, nem escolhas
Pv 24.1 Não 27 inveja dos homens malignos, nem desejes
Pv 24.19 causa dos malfeitores, nem ITinveja dos ímpios.
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Êx 2.10 nome Moisés e disse: Porque das águas o 27 tirado.
Êx 3.7 E disse o Senhor: 27 visto atentamente a aflição
Êx 3.7 povo, que está no Egito, e 27 ouvido o seu
Êx 3.9 chegou a mim, e também 27 visto a opressão
Êx 3.16 apareceu, dizendo: Certamente vos 27 visitado e
Êx 4.21 todas as maravilhas que 27 posto na tua mão;
Êx 4.23 E eu te 27 dito: Deixa ir o meu filho, para que me
Êx 6.5 E também 27 ouvido o gemido dos filhos de Israel,
Êx 7.1 Senhor a Moisés: Eis que te 27 posto por Deus
Êx 7.17 Eis que eu com esta vara, que l . em minha mão,
Êx 9.15 Porque agora 27 estendido a mão, para te ferir a
Êx 10.1 Moisés: Entra a Faraó, porque 27 agravado o seu
Êx 10.2 Egito e os meus sinais que 27 feito entre eles;
Êx 16.12 27 ouvido as murmurações dos filhos de Israel;
Êx 16.32 para que vejam o pão que vos 27 dado a comer
Êx 23.13 E, em tudo que vos 27 dito, guardai-vos; e do nome
Êx 23.15 comerás pães asmos, como te 27 ordenado, ao tempo
Êx 23.20 caminho e te leve ao lugar que te 27 aparelhado.
Êx 24.12 e a lei, e os mandamentosque 27 escrito, para
Êx 29.35 conforme tudo o que eu 27 ordenado; por
Êx 29.46 o Senhor, seu Deus, que os 27 tirado da terra do
Êx 31.2 Eis que eu 27 chamado por nome a Bezalel, filho de
Êx 31.6 E eis que eu 27 posto com ele a Aoliabe, filho de
Êx 31.6 coração, para que façam tudo o que te 27 ordenado,
Êx 31.11 o santuário; farão conforme tudo que te 27 mandado.
Êx 32.9 mais o Senhor a Moisés: 27 visto a este povo,
Êx 32.13 semente toda esta terra, de que 27 dito, para que
Êx 32.34 este povo para onde te 27 dito; eis que o
Êx 33.13 Agora, pois, se 27 achado Maça aos teus olhos,
Êx 33.16 pois, se saberá agora que 27 achado graça aos
Êx 34.9 e disse: Senhor, se agora 27 achado graça aos teus
Êx 34.18 comerás pães asmos, como te 27 ordenado, ao tempo
Êx 34.27 o teor destas palavras, 27 feito concerto
Lv 8.31 cesto da consagração, como 27 ordenado, dizendo:
Lv 17.11 no sangue^peío que vo-lo 27 dado sobre o altar,
Lv 17.12 Portanto, 27 dito aos filhos de Israel: Nenhuma
Lv 17.14 é pela sua alma; por isso, 27 dito aos filhos
Lv 20.24 E a vós vos 27 dito: Em herança possuireis a sua
Nm 3.12 E eu, eis que 27 tomado os levitas do meio dos
Nm 8.16 cada um dos filhos de Israel, para mim os 27 tomado.
Nm 8.19 do meio dos filhos de Israel, 27 dado para
Nm 11.15 mata-me, eu to peço, se 27 achado graça aos
Nm 14.27 que murmura contra mim? 27 ouvido as
Nm 18.6 E eu, eis que 27 tomado vossos irmãos, os levitas,
Nm 18.7 isto administrareis; eu vos 27 dado o vosso
Nm 18.8 a Arão: E eu, eis que te 27 dado a guarda das
Nm 18.8 Israel; por causa aa unção as 27 dado a ti e a
Nm 18.11 e a tuas filhas contigo, as 27 dado por
N m ,18.12 suas primícias que derem ao Senhor, as 27 dado a ti.
Nm 18.19 Israel oferecerem ao Senhor, 27 dado a ti, e a
Nm 18.21 eis que aos filhos de Levi 27 dado todos os
Nm 18.24 ao Senhor em oferta alçada, 27 dado por herança
Nm 18.26 de Israel, que eu deles vos 27 dado em vossa
Nm 20.12 metereis esta congregação na terra que lhes 27 dado.
Nm 20.24 não entrará na terra que 27 dado aos filhos de
Nm 21.34 Não o temas, porque eu to 27 dado na tua mão, a
Nm 22.38 disse a Balaque: Eis que eu 27 vindo a ti;
Nm 24.10 amaldiçoar os meus inimigos te 27 chamado; porém
Nm 27.12 Abarim e vê a terra que 27 dado aos filhos de Israel.
Nm 33.53 habitareis; porquanto vos 27 dado esta terra,
Dt 1.15 sábios e experimentados, e os 27 posto por
D t 2.5 de um pé; porquanto a Esaú 27 daao a montanha
D t 2.9 da sua terra; porquanto 27 dado Ar aos
D t 2.19 porquanto aos filhos de Ló a 27 dado por herança.
D t 2.24 de Arnom; eis aqui na tua mão 27 dado a Seom,
Dt 2.31 o Senhor me disse: Eis aqui, 27 começado a dar-te
Dt 3.2 todo o seu povo, e a sua terra 27 dado na tua
Dt 3.12 de Gileade, com as suas cidades, 27 dado aos
Dt 3.19 gado) ficarão nas vossas cidades queyá vos 27 dado,
D t 3.20 cada qual à sua herança, que já vos 2. dado.
Dt 4.5 Vedes aqui vos 27 ensinado estatutos e juízos,
D t 9.23 e possuí a terra que vos 27 dado, rebeldes
Dt 12.21 o Senhor te tiver dado, como te 27 ordenado; e
Dt 18.20 em meu nome, que eu lhe não 27 mandado falar, ou o
Dt 24.8 levitas; como lhes 27 ordenado, terás
Dt 26.14 Deus; conforme tudo o que me ordenaste, 27 feito.
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D t 28.68 pelo caminho de que te 27 dito: Nunca jamais
Dt 30.1 a bênção ou a maldição, que 27 posto diante de
D t 30.15 Vês aqui, hoje te 27 proposto a vida e o bem, a
Dt 30.19 testemunhas contra ti, que te 27 proposto a vida e
Dt 31.5 conforme todo o mandamento que vos 27 ordenado.
Dt 31.16 e anulará o meu concerto que 27 feito com ele.
D t 31.21 hoje, antes que os meta na terra que 27 jurado.
Js 1.3 a planta do vosso pé, vo-lo 27 dado, como eu disse
Js 6.2 disse o Senhor a Josué: Olha, 27 dado na tua mão a
Js 8.1 e sobe a Ai; olha que te 27 dado na tua
Js 8.8 do Senhor fareis; olhai que vo-lo 27 mandado.
Js 10.8 Não os temas, porque os 27 dado na tua mão;
Js 13.6 Israel em sorte pornerança, como já to 27 mandado.
Js 23.4 com todas as nações que 27 destruído, até ao
Jz 3.19 ao pé de Gilgal, e disse: 27 uma palavra
Jz 3.20 assentado, e disse Eúde: 27 para ti uma
Jz 4.19 beber um pouco de água; porque 27 sede. Então,
Jz 6.17 E ele lhe disse: Se agora 27 achado graça aos teus
Jz 7.9 e desce ao arraial, porque o 27 dado na tua mão.
Jz 13.14 imunda comerá; tudo quanto lhe 27 ordenado guar

dará.

Jz 17.2 eis que esse dinheiro eu o 27, eu o tomei.
Jz 17.3 sua mãe disse: Inteiramente 27 dedicado este
Jz 17.13 Senhor me fará bem, porquanto 27 um levita por sa
cerdote.
Rt 1.11 filhas, por que iríeis comigo? 27 eu ainda no meu
Rt 1.12 ainda quando eu dissesse: 27 esperança, ou
Rt 2.21 me disse: Com os moços que 27 te ajuntarás, até
Rt 2.21 te ajuntarás, até que acabem toda a sega que 27.
ISm 1.15 nem vinho nem bebida forte 27 bebido; porém
ISm 1.15 forte 27 bebido; porém 27 derramado a
ISm 1.16 meus cuidados e do meu desgosto 27 falado até ago
ra.
ISm 1.20 nome Samuel, porque, dizia ela, o 27 pedido ao Se
nhor.
ISm 3.12 contra Eli tudo quanto 27 falado contra a sua
ISm 9.16 da mão dos filisteus; porque 27 olhado para o ISm 9.17 aqui o homem de quem já te 27 dito. Este
ISm 9.24 ti para esta ocasião, dizendo eu: 27 convidado o

ISm 12.2 filhos estão convosco; e eu 27 andado diante
ISm 12.3 A quem defraudei? A quem 27 oprimido e de
ISm 12.3 27 oprimido e de cuja mão 27 tomado presente
ISm 15.24 a Samuel: Pequei, porquanto 27 traspassado o
ISm 16.1 porque dentre os seus filhos me 27 provido de
ISm 16.7 da sua estatura, porque o 27 rejeitado; porque
ISm 16.18 dos jovens e disse: Êis que 27 visto um filho de
ISm 20.29 me mandou ir. Se, pois, agora 27 achado graça a
ISm 21.4 sacerdote a Davi, disse: Não 27 pão comum à mão;
ISm 25.7 Agora, pois, 27 ouvido que tens tosquiadores; ora,
ISm 25.21 Davi: Na verdade, em vão 27auardado tudo
ISm 25.35 paz à tua casa; vês aqui que 27 dado ouvidos à
ISm 25.35 dado ouvidos à tua voz e 27 aceitado a tua face.
ISm 27.5 E disse Davi a Aquis: Se eu 27 achado graça aos
2Sm 6.21 sobre Israel, perante o Senhor me 27 alegrado.
2Sm 9.9 a Saul e de toda a sua casa 27 dado ao filho de
2Sm 15.26 Se, porém, disser assim: Não 27 prazer em ti;
2Sm 16.10 Disse, porém, o rei: Que 27 eu convosco, filhos de
2Sm 18.18 Rei, porque dizia: Filho nenhum 27 para conservar
2Sm 19.22 Porém Davi disse: Que 27 eu convosco, filhos de
2Sm 19.28 à tua mesa; e que mais direito 27 eu de clamar ao rei?
2Sm 24.10 a iniquidade do teu servo; porque 27 procedido mui
loucamente.
lRs 1.35 reinará em meu lugar, porque 27 ordenado que
lRs 2.14 disse ele: Uma palavra I . que dizer-te. E
lRs 8.27 conter, quanto menos esta casa que eu 27 edificado.
lRs 8.43 nome é invocado sobre esta casa que 27 edificado.
lRs 9.6 e os meus estatutos que vos 27 proposto, mas
lRs 11.13 servo Davi e por amor de Jerusalém, que 27 elegido.
lR s 17.4 beberás do ribeiro; e eu 27 ordenado aos corvos
lR s 17.12 teu Deus, que nem um bolo 27, senão somente um
lR s 17.18 ela disse a Êlias: Que 27 eu contigo, homem
lR s 18.18 Então, disse ele: Eu não 27 perturbado a Israel,
lR s 19.10 E ele disse: 27 sido muito zeloso pelo Senhor,
lRs 19.14 E ele disse: Eu 27 sido em extremo zeloso pelo
lR s 19.20 lhe disse: Vai e volta; porque que te 27 eu feito?
lRs 20.4 ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto 27.
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Ec 12.1 dos quais venhas a dizer: Não 27 neles contentamento;
Ct 8.12 A minha vinha que 27 está diante de mim; as mil
Is 33.13 os que estais longe, o que 27 feito; e vós que
Is 45.23 Por mim mesmo 27 jurado; saiu da minha boca a
Is 48.15 Eu, eu o 27 dito; também já o chamei, e o farei
Is 49.4 Mas eu disse: Debalde 27 trabalhado, inútil e
Is 49.16 na palma das minhas mãos, te 27 gravado; os teus
Is 52.5 E, agora, que 27 eu aqui que fazer, diz o Senhor,
Jr 2.31 do Senhor. Porventura, 27 eu sido para
Jr 15.15 sabe que, por amor de ti, 27 sofrido afronta.
Jr 22.5 palavras, por mim mesmo 27 jurado, diz o
Jr 23.25 27 ouvido o que dizem aqueles profetas,
Jr 30.2 Escreve num livro todas as palavras que te 27 dito.
Jr 32.42 trarei sobre ele todo o bem que lhes 27 prometido.
Jr 35.14 de seu pai; a mim, porém, que vos 27 falado a
Jr 35.17 falei contra eles; pois lhes 27 falado, e não
Jr 36.2 todas as palavras que te 27 falado sobre Israel,
Jr 36.31 Judá todo aquele mal que lhes 27 falado sem que
Jr 37.18 ao rei Zedequias: Em que 27 pecado contra ti, e
Jr 42.10 porque estou arrependido do mal que vos 27 feito.
Jr 42.21 E vo-lo 27 declarado hoje; mas não destes ouvidos
Lm 1.21 que eu suspiro, mas não 27 quem me console;
Lm 3.21 recordarei no meu coração; por isso, 27 esperança.
Ez 4.5 Porque eu te 27 fixado os anos da sua maldade,
Ez 5.13 que sou eu, o Senhor, que 27 falado no meu
Ez 14.23 fiz sem razão tudo quanto 27 feito nela, diz o
Ez 15.6 as árvores do bosque, que 27 entregado ao fogo
Ez 33.11 diz o Senhor Jeová, que não 27 prazer na morte
Ez 36.36 de vós que eu, o Senhor, 27 reedificado as
Ez 39.8 diz o Senhor Jeová; este é o dia de que 27 falado.
Dn 1.10 chefe dos eunucos a Daniel: 27 medo do meu senhor,
Dn 5.14 27 ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos
Dn 5.16 Eu, porém, 27 ouvido dizer de ti que podes dar
Dn 6.22 e também contra ti, ó rei, não 27 cometido delito algum.
Os 12.8 eu tenho-me enriquecido, 27 adquirido para
Os 14.8 Efraim dirá: Que mais 27 eu com os ídolos? Eu o
Os 14.8 27 eu com os ídolos? Eu o 27 ouvido e isso
Am 6.8 o Senhor, Deus dos Exércitos: 27 abominação pela
M q 6.3 0 povo meu! Que te 27 feito? E em que te enfadei?
Zc 3.4 E a ele lhe disse: Eis que 27 feito com que
Zc 7.3 mês, separando-me, como o 27 feito por tantos anos?
Zc 10.8 e os ajuntarei, porque os 27 remido, e
Zc 13.5 sou lavrador da terra; porque 27 sido servo desde
Ml 1.10 o fogo do meu altar? Eu não 27 prazer em vós, diz
M 2.2 as vossas bênçãos; e já as 27 amaldiçoado,
M t 8.9 sou homem sob autoridade e 27 soldados às minhas
M t 15.32 os seus discípulos, disse: 27 compaixão da
M t 19.20 o jovem: Tudo isso 27 guardado desde a
M t 22.4 Dizei aos convidados: Eis que 27 o meu jantar
M t 24.25 Eis que eu vo-lo 27 predito.
M t 28.7 a Gafileia; ali o vereis. Eis que eu vo-lo 27 dito.
M t 28.20 todas as coisas que eu vos 27 mandado; e eis que
M c 5.7 com grande voz, disse: Que 27 eu contigo,
M c 8.2 27 compaixão da multidão, porque há já três dias
M c 13.23 Mas vós vede; eis que de antemão vos 27 dito tudo.
Lc 3.22 Tu és meu Filho amado; em ti me 27 comprazido.
Lc 7.8 sujeito à autoridade, e 27 soldados sob o meu
Lc 7.9 Digo-vos que nem ainda em Israel 27 achado tanta fé.
Lc 7.40 disse-lhe: Simão, uma coisa 27 a dizer-te. E
Lc 7.43 E Simão, respondendo, disse: 27 para mim que é
Lc 8.28 e dizendo com alta voz: Que 27 eu contigo
Lc 9.38 olhes para meu filho, porque é o único que eu 27.
Lc 11.6 vindo de caminho, e não 27 o que apresentar-lhe;
Lc 12.17 si, dizendo: Que farei? Não 27 onde recolher os
Lc 16.3 mordomia? Cavar não posso; de mendigar 27 vergo
nha.
Lc 16.28 pois 27 cinco irmãos, para que lhes dê testemunho,
Lc 18.21 ele: Todas essas coisas 27 observado desde a
Lc 19.8 meus bens; e, se em alguma coisa 27 defraudado
Lc 22.53 27 estado todos os dias convosco no templo e não
Lc 24.39 não tem carne nem ossos, como vedes que eu 27.
Jo 1.34 E eu vi e 27 testificado que este é o Filho de Deus.
jo 2.4 Disse-lhe Jesus: Mulher, que 21 eu contigo? Ainda
Jo 4.17 respondeu e disse: N ão x l marido. Disse-lhe
Jo 4.17 Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não 27 marido,

2Rs 3.13 disse ao rei de Israel: Que 27 eu contigo? Vai aos
2Rs 4.9 disse a seu marido: Eis que 27 observado que este
2Rs 5.15 diante dele, e disse: Eis que 27 conhecido que
2Rs 9.5 ali; e disse: Capitão, 27 uma palavra que
2Rs 10.19 não falte nenhum, porque 27 um grande
2Rs 21.8 de Israel desta terra que 1. dado a seus pais,
2Rs 21.8 conforme tudo o que lhes 27 ordenado e conforme
lC r 15.12 Deus de Israel, ao lugar que lhe 27 preparado.
lC r 29.2 todas as minhas forças já 2 7 preparado para a
lC r 29.3 ouro e prata particular que 27 demais eu dou para
lC r 29.3 meu Deus, afora tudo quanto 27 preparado para a
lC r 29.19 tudo, e para edificar este palácio que 27 preparado.
2Cr 6.2 E eu te 27 edificado uma casa para morada e um
2Cr 6.18 conter, quanto menos esta casa que 27 edificado?
2Cr 7.19 os meus mandamentos, que vos T I proposto, e
2Cr 25.19 Tu dizes: Eis que 27 ferido os edomitas, e
2Cr 34.27 perante mim, também eu te 21 ouvido, diz o Senhor.
2Cr 35.21 mensageiros, dizendo: Que 21 eu que fazer
Ne 1.9 e os trarei ao lugar que 21 escolhido para
Et 5.4 e Hamã hoje ao banquete que 21 preparado para o rei.
Jó 4.8 Segundo eu 21 visto, os que lavram iniquidade e
Jó 12.3 Também eu 21 um coração como vós e não vos sou
Jó 13.18 Eis que já 21 ordenado a minha causa e sei que
Jó 13.23 Quantas culpas e pecados 21 eu? Notifica-me a
Jó 16.2 2 7 ouvido muitas coisas como estas; todos vós sois
Jó 17.1 dias se vão apagando, e só 21 perante mim a sepultura.
Jó 33.9 estou, sem transgressão; puro sou; e não 21 culpa.
Jó 37.20 Contar-lhe-ia alguém o que 21 dito? Ou desejaria
Jó 40.5 Uma vez 21 falado e não replicarei; ou ainda duas
SI 16.2 Tu és o meu Senhor; não Tl outro bem além de ti.
SI 16.8 21 posto o Senhor continuamente diante de mim; por
SI 22.2 dia, e tu não me ouves; de noite, e não 21 sossego.
SI 26.1 Julga-me, Senhor, pois 21 andado em minha
SI 26.1 andado em minha sinceridade; 21 confiado também
SI 26.3 diante dos meus olhos; e 21 andado na tua verdade.
SI 26.4 Não me 21 assentado com homens vãos, nem converso
SI 26.5 21 aborrecido a congregação de malfeitores; não me
SI 26.8 Senhor, eu 21 amado a habitação da tua casa e o
SI 31.17 Senhor, porque te 21 invocado; deixa
SI 38.8 fraco e mui quebrantado; 21 rugido por causa do
SI 45.1 palavras boas; falo do que 21 feito no tocante ao
SI 55.9 e divide a sua língua, pois 21 visto violência e
SI 56.11 Em Deus 21 posto a minha confiança; não temerei o
SI 69.7 Porquepor amor de ti 21 suportado afronta; a
SI 71.6 Por ti 27 sido sustentado desde o ventre; tu és
SI 71.17 a minha mocidade; e até aqui 27 anunciado as tuas
maravilhas.
SI 73.13 Na verdade que em vão 27 purificado o meu coração
SI 73.14 Pois todo o dia 27 sido afligido e castigado cada manhã.
SI 73.25 A quem 27 eu no céu senão a ti? E na terra não há
SI 88.1 minha salvação, diante de ti 27 clamado de dia e
SI 88.9 causa da aflição. Senhor, 27 clamado a ti todo
SI 88.9 clamado a ti todo o dia, 27 estendido para ti
SI 102.9 Pois 27 comido cinza como pão e misturado com
SI 119.35 verdade dos teus mandamentos, porque nela 27 pra
zer.
SI 119.40 Eis que 27 desejado os teus preceitos; vivifica-me
SI 119.74 quando me viram, porque 27 esperado na tua palavra.
SI 119.94 Sou teu, salva-me; pois7Z7 buscado os teus preceitos.
SI 119.99 27 mais entendimento do que todos os meus mestres,
SI 119.111 Os teus testemunhos 27 eu tomado por herança para
SI 119.128 Por isso, 27, em tudo, como retos todos os teus
SI 119.166 Senhor, 27 esperado na tua salvação e 27
SI 119.166 esperado na tua salvação e 27 cumprido os teus
mandamentos.
SI 119.168 27 observado os teus preceitos e os teus
SI 119.174 27 desejado a tua salvação, ó Senhor; a tua lei é
Pv 7.14 Sacrifícios pacíficos 27 comigo; hoje paguei os
Pv 9.5 comei do meu pão e bebei do vinho que i l misturado.
Pv 30.2 bruto do que ninguém; não 21 o entendimento do ho
mem,
Pv 30.3 aprendi a sabedoria, nem 27 o conhecimento do Santo.
Ec 3.10 21 visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos
Ec 3.12 Já 27 conhecido que não há coisa melhor para eles
Ec 3.22 Assim que 27 visto que não há coisa melhor do que
Ec 6.1 Há um mal que 27 visto debaixo do sol e que mui
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Jo 4.29 que me disse tudo quanto 27 feito; porventura,
Jo 4.32 ele lhes disse: Uma comida 27 para comer, que vós
Jo 4.39 que testificou: Disse-me tudo quanto 27 feito.
Jo 5.7 respondeu-lhe: Senhor, não 27 homem algum que,
Jo 5.36 Mas eu 27 maior testemunho do que o de João,
Jo 8.26 Muito 27 que dizer e julgar de vós, mas aquele que
Jo 8.26 é verdadeiro; e o que dele 27 ouvido, isso falo
Jo 8.49 Jesus respondeu: Eu não 27 demônio; antes, honro a
Jo 10.16 Ainda 27 outras ovelhas que não são deste aprisco;
Jo 10.18 mas eu de mim mesmo a dou; 27 poder para a dar e
Jo 10.25 Jesus: Já vo-lo 27 dito, e não o
Jo 10.26 não sois das minhas ovelhas, como já vo-lo 27 dito.
Jo 12.28 uma voz do céu que dizia: Já o 27 glorificado e
Jo 12.48 o julgue; a palavra que 27 pregado, essa o há
Jo 12.49 Porque eu não 27 falado de mim mesmo, mas o Pai,
Jo 13.12 à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos 27 feito?
Jo 13.18 vós; eu bem sei os que 27 escolhido; mas para
Jo 14.26 e vos fará lembrar de tudo quanto vos 27 dito.
Jo 15.3 Vós já estais limpos pela palavra que vos 27 falado.
Jo 15.10 amor, do mesmo modo que eu 27 guardado os
Jo 15.15 tudo quanto ouvi de meu Pai vos 27 feito conhecer.
Jo 16.6 Antes, porque isso vos 27 dito, o vosso coração se
Jo 16.12 Ainda 27 muito que vos dizer, mas vós não o podeis
Jo 17.12 guardava-os em teu nome. 27 guardado aqueles
Jo 18.21 ensinei; eis que eles sabem o que eu lhes 27 dito.
Jo 19.10 falas a mim? Não sabes tu que 27 poder para te
Jo 19.10 poder para te crucificar e 27 poder para te soltar?
Jo 19.28 para que a Escritura se cumprisse, disse: 27 sede.
At 3.6 E disse Pedro: Não 27 prata nem ouro, mas o que
At 3.6 prata nem ouro, mas o que 27, isso te dou. Em
At 7.34 27 visto atentamente a aflição do meu povo que
At 13.2 a Barnabé e a Saulo para a obra a que os 27 chamado.
At 18.10 ti para te fazer mal, pois 27 muito povo nesta cidade.
At 20.24 Mas em nada 27 a minha vida por preciosa, contanto
At 23.1 irmãos, até ao dia de hoje 27 andado diante de
At 25.25 mesmo também para Augusto, 27 determinado en

2Tm 1.12 porque eu sei em quem 27 crido e estou
Tg 2.18 alguém: Tu tens a fé, e eu 27 as obras;
2Pe 1.13 E 27 por justo, enquanto estiver neste
2Pe 1.17 Este é o meu Filho amado, em quem me 27 compra
zido.
3Jo 1.4 Não 27 maior gozo do que este: o de ouvir que os
3Jo 1.9 27 escrito à igreja; mas Diótrefes, que procura
Ap 1.18 para todo o sempre. Amém! E 27 as chaves da
Ap 2.4 T., porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Ap 2.14 Mas umas poucas coisas 27 contra ti, porque tens
Ap 2.20 Mas 27 contra ti o tolerares que Jezabel, mulher
Ap 3.17 estou enriquecido, e de nada 27 falta (e não

viar-lho.
At 25.26 Dele, porém, não 27 coisa alguma certa que escreva
Rm 1.13 ir ter convosco (mas até agora 27 sido impedido)
Rm 7.22 segundo o homem interior, 27 prazer na lei de Deus.
Rm 8.18 Porque para mim 27 por certo que as aflições deste
Rm 9.2 27 grande tristeza e contínua dor no meu coração.
Rm 15.17 De sorte que 27 glória em Jesus Cristo nas coisas
Rm 15.19 e arredores até ao Ilírico, ÍIpregado o
Rm 15.22 que também muitas vezes 27 sido impedido de ir
Rm 15.23 Mas, agora, que não 27 mais demora nestes sítios,
IC o 4.9 Porque 27 para mim que Deus a nós, apóstolos, nos
ICo 5.9 Já por carta vos 27 escrito que não vos associeis
ICo 5.12 Porque que 27 eu em julgar também os que estão de
ICo 7.25 Ora, quanto às virgens, não 27 mandamento do
ICo 7.26 27, pois, por bom, por causa da instante
ICo 7.40 parecer, e também eu cuido que 27 o Espírito de Deus.
IC o 9.16 se anuncio o evangelho, não 27 de que me gloriar,
IC o 9.18 Logo, que prêmio 27? Que, evangelizando, proponha
IC o 12.21 não pode dizer à mão: Não 27 necessidade de ti;
IC o 12.21 ainda a cabeça, aos pés: Não 27 necessidade de vós.
IC o 15.1 o evangelho que já vos 27 anunciado, o qual
IC o 15.2 o retiverdes tal como vo-lo 27 anunciado, se não é
IC o 16.5 pela Macedônia (porque 27 de passar pela Macedônia).
2Co 1.23 alma, que, para vos poupar, não 27 até agora ido a
Corinto;
2Co 2.4 que conhecêsseis o amor que abundantemente vos 27.
2Co 2.10 eu também perdoei, se é que 27 perdoado, por amor
2Co 11.2 zelo de Deus; porque vos 27 preparado para vos
2Co 11.21 ousadia (com insensatez falo), também eu 27 ou
sadia.

Gn 19.21 E disse-lhe: Eis aqui, 27 aceitado também neste
Jz 16.15 ela lhe disse: Como dirás: 27 amor, não
Ez 4.15 E disse-me: Vê, 27 dado esterco de vacas, em

* (tenho) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.17.20; , 3 vezes :
Gn.27.37; , 2 vezes: Gn.30.26;, 2 vezes: Gn.30.27;, 2 vezes: Gn.33.10;
, 2 vezes : Êx.3.7; , 3 vezes : Êx.31.6; , 2 vezes : Nm.18.8; , 2 vezes :
Rt.2.21; , 2 vezes : ISm .l.lS ;, 2 vezes: lSm.12.3;, 2 vezes: lSm.2S.35;
, 2 vezes : 2Rs.21.8; , 2 vezes : lCr.29.3;, 2 vezes : Sl.26.1;, 2 vezes :
Sl.88.9; , 2 vezes : Sl. 119.166;, 2 vezes : Os.14.8;, 2 vezes : fo.4.17; , 2
vezes :Jo.8.26;, 2 vezes: Jo. 19.10;, 2 vezes: At. 3.6;, 2 vezes: ICo. 12.21;
, 2 vezes : Fp.4.18;

TEN H O -M E Ocorrências: 3 vezes - VT (2 );N T (1) nos livros:
Sl-l;O s-l;A t-l; RNK Top 404 posição; Veja também : ter;
Sl 69.8 27 tornado como um estranho para com os meus
Os 12.8 E diz Efraim: Contudo, eu 27 enriquecido, tenho
At 26.2 27 por venturoso, ó rei Agripa, de que perante

TEN H O -O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : ter;
Sl 139.22 Aborreço-os com ódio completo; 27 por inimigos.

T E N H O -T E Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-l;Jz-l;E z-l; RNK Top 404 posição; Veja também : ter;

TEN H O -VO S Ocorrências: 9 vezes - N T (9) nos livros: Mc-l;Jo-7;A t-l; RNK Top 398posição; Veja também : ter;
M c 1.8 Eu, em verdade, 27 batizado com água; ele,
Jo 10.32 Respondeu-lhes Jesus: 27 mostrado muitas obras
Jo 14.25 27 dito isso, estando convosco.
Jo 15.11 27 dito isso para que a minha alegria
Jo 15.15 o que faz o seu senhor, mas 27 chamado
Jo 16.1 27 dito essas coisas para que vos não escandalizeis.
Jo 16.4 Mas 27 dito isso, a fim de que, quando chegar
Jo 16.33 27 dito isso, para que em mim tenhais paz; no
At 20.35 27 mostrado em tudo que, trabalhando assim, é

TEN R A Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-l;Is-2;
RNK Top 404 posição; Veja também : tenro;
Gn 18.7 vacas, e tomou uma vitela 27 e boa, e deu-a ao
Is 47.1 nunca mais serás chamada a 27, nem a delicada.
Is 66.14 reverdecerão como a erva 27; então, a mão do

TEN RO Ocorrências: 5 vezes - VT (4); N T (1) nos livros: lCr-2;Pv-l;Ez-l;M c-l; N°(s) Strong (H7390); RNK Top 402 posição;
Palavras Relacionadas: (tenra-3; tenros-3); Total de referencias
das palavras relacionadas: 11
lC r 22.5 meu filho, ainda é moço e 27, e a casa que se
1 Cr 29.1 Deus escolheu, é ainda moço e 27, e esta obra é
Pv 4.3 eu era filho de meu pai, 27 e único em estima
Ez 17.22 seus renovos cortarei o mais 27 e o plantarei
M c 13.28 quando já o seu ramo se torna 27, e brotam folhas,

G11.8 além do que já vos 27 anunciado, seja anátema.
Fp 1.7 Como 27 por justo sentir isto de vós todos, porque
Fp 1.8 saudades que de todos vós 27, em entranhável
Fp 2.20 Porque a ninguém 27 de igual sentimento, que

TEN ROS Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos livros:

Fp 3.8 E, na verdade, 17 também por perda todas as
Fp4.11 porque já aprendi a contentar-me com o que 27.
Fp 4.18 Mas bastante 27 recebido e 27 abundância; cheio
Fp 4.18 bastante 27 recebido e 27 abundância; cheio
Cl 2.1 quão grande combate 27 por vós, e pelos que

Gn-2;Mt'l; N°(s) Strong (H7390); RNK Top 404 posição; Veja
tam bém : tenro;
Gn 29.17 Leia, porém, tinha olhos
Gn 33.13 sabe que estes filhos são
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M t 24.32 já os seus ramos se tornam 27 e brotam folhas,

TENS

2Rs 4.13 Dize-lhe: Eis que tu nos 27 tratado com todo o
2Rs 6.28 Disse-lhe mais o rei: Que 27? E disse ela: Esta
2Rs 9.18 rei: Há paz? E disse Jeú: Que 27 tu que fazer com
2Rs 9.19 o rei: Há paz? E disse Jeú: Que 27 tu que fazer
2Rs 19.11 Eis que já 27 ouvido o que fizeram os reis da
lC r 17.2 disse a Davi: Tudo quanto 27 no teu coração
lC r 22.8 nome; porquanto muito sangue 27 derramado na
lC r 22.15 Também 27 contigo oficiais mecânicos em multidão,
e
lC r 28.21 E eis que aí 27 as turmas dos sacerdotes e dos
2Cr 6.25 e faze-os tornar à terra que 27 dado a eles e a
Et 5.3 o rei lhe disse: Que é o que 27, rainha Ester, ou
Jó 10.4 27 tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o
homem?
Jó 13.24 Por que escondes o teu rosto e me 27 por teu inimigo?
Jó 15.4 E tu 27 feito vão o temor e diminuis os rogos
Jó 33.32 Se 27 alguma coisa que dizer, responde-me; fala,
Jó 35.2 27por direito dizeres: Maior é a minha justiça do
Jó 37.16 27 tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e
Jó 38.4 fundava a terra? Faze-mo saber, se 27 inteligência.
Jó 40.9 Ou 27 braço como Deus, ou podes trovejar com voz
SI 9.4 Pois tu 27 sustentado o meu direito e a minha
SI 40.5 meu Deus, as maravilhas que 27 operado para
SI 50.16 Mas ao ímpio diz Deus: Que 27 tu que recitar os
SI 50.18 ladrão, consentes com ele; e 27 a tua parte com adúl
teros.
SI 50.21 Estas coisas 27 feito, e eu me calei; pensavas que
SI 60.1 tu nos espalhaste, tu 27 estado indignado;
SI 61.3 pois 27 siao o meu refúgio e uma torre forte contra
SI 63.7 Porque tu 27 sido o meu auxílio; jubiloso cantarei
SI 65.9 tu lhe dás o trigo, quando assim a 27 preparada;
SI 71.20 Tu, que me 27 feito ver muitos males e angústias,
SI 73.27 alongam de ti perecerão; tu 27 destruído todos
SI 89.13 Tu 27 um braço poderoso; forte é a tua mão, e
SI 90.1 Senhor, tu 27 sicfo o nosso refúgio, de geração em ge
ração.
SI 119.93 dos teus preceitos, pois por eles me 27 vivificado.
Pv 22.27 Se não 27 com que pagar, por que tirariam a tua
Pv 26.12 27 visto um homem que é sábio a seus próprios
Pv 29.20 27 visto um homem precipitado nas suas palavras?
Is 3.6 casa de seu pai, dizendo: Tu 27 roupa, sê nosso
Is 22.1 Peso do vale da Visão. Que 27, agora, para que
Is 22.16 Que é que 27 aqui? Ou a quem 27 tu aqui, para que
Is 22.16 é que 27 aqui? Ou a quem 27 tu aqui, para que
Is 26.11 por causa ao zelo que 27 do teu povo; e o
Is 37.11 Eis que já 27 ouvido o que fizeram os reis da
Is 45.9 que o formou: Que fazes? Ou a tua obra: Não 27 mãos?
Is 48.6 Já o 27 ouvido; olha bem para tudo isto;
Jr 3.3 houve chuva tardia; mas tu 27 a testa de uma
Jr 3.5 continuamente? Eis que 27 dito e feito coisas
Jr 30.13 que possas ser curado, não 27 remédios nem emplasto.
Jr 32.7 que está em Anatote, pois 27 o direito de
Jr 32.8 porque teu é o direito de herança, e 27 o
Jr 32.20 e te criaste um nome, qual é o que 27 neste dia.
Jr 33.24 Não 27 visto o que este povo fala, dizendo: As duas
Dn 9.7 em todas as terras por onde os 27 lançado,
Os 5.3 de mim; porque, agora, te 27 prostituído, ó
Os 14.1 teu Deus; porque, pelos teus pecados, 27 caído.
Jn 1.6 a ele e disse-lhe: Que 27, dormente?
Sf 2.1 sim, congrega-te, ó nação que não 27 desejo,
M t 19.21 vai, vende tudo o que 27, dá-o aos pobres e
M t 25.25 escondi na terra o teu talento; aqui 27 o que é teu.
M c 10.21 coisa: vai, e vende tudo quanto T., e dá-o aos
Lc 12.19 e direi à minha alma: alma, 27 em depósito muitos
Lc 12.20 pedirão a tua alma, e o que 27preparado para
Lc 13.26 bebido na tua presença, e tu 27 ensinado nas
Lc 18.22 uma coisa: vende tudo quanto 27, reparte-o pelos
Jo 4.11 a mulher: Senhor, tu não 27 com que a tirar, e
Jo 4.11 tirar, e o poço é fundo; onde, pois, 27 a água viva?
Jo 4.18 maridos e o que agora 27 não é teu marido;
Jo 6.68 para quem iremos nós? Tu 27 as palavras da
Jo 7.20 multidão respondeu e disse: 27 demônio; quem
Jo 8.48 dizemos nós bem que és samaritano e que i . demônio?
Jo 8.52 judeus: Agora, conhecemos que 27 demônio. Morreu
Jo 8.57 pois, os judeus: Ainda não 27 cinquenta anos e
Jo 9.37 É Jesus lhe disse: Tu já o 27 visto, e é aquele que

TENS Ocorrências: 168 vezes - VT (121); N T (47) nos livros:
Gn-17;Êx-8;Nm-3;Dt-4;Js-3;Jz-7;Rt-l;lSm-ll;2Sm-7;lRs-3;2Rs6;lCr-4;2Cr-l;Et-l;Jó-8;Sl-14;Pv-3;Is-8;Jr-7;D n-l;O s-2;Jn-l;Sfl;M t-2;M c-l;L c-4;Jo-13;A t-6;R m -3;lC o-2;l Tm -l;2T m -3;Fm -2;Tg-l;Ap-9; RNK Top 244posição; Veja tam bém : ter;
Gn 15.3 mais Abrão: Eis que me não 27 dado semente, e eis
Gn 18.5 vosso servo. E disseram: Assim, faze como 27 dito.
Gn 19.12 aqueles varões a Ló: 27 alguém mais aqui?
Gn 19.12 e tuas filhas, e todos quantos 27 nesta cidade,
Gn 20.10 Abimeleque a Abraão: Que 27 visto, para fazeres
Gn 21.17 os céus e disse-lhe: Que 27, Agar? Não temas,
Gn 26.16 porque muito mais poderoso te 27 feito do que nós.
Gn 27.38 E disse Esaú a seu pai: 27 uma só bênção, meu pai?
Gn 31.13 sou o Deus de Betei, onde 27 ungido uma coluna,
Gn 31.13 ungido uma coluna, onde me TTfeito o voto;
Gn 31.36 o meu pecado, que tão furiosamente me 27 perse

guido?

Gn 31.41 teu rebanho; mas o meu salário 27 mudado dez vezes.
Gn 33.9 Eu tenho bastante, meu irmão; seja para ti o que 27.
Gn 38.29 o seu irmão; e ela disse: Como 27 tu rompido? Sobre
Gn 45.10 e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que 27.
Gn 45.11 pereças de pobreza, tu, e tua casa, e tudo o que 27.
Gn 47.25 E disseram: A vida nos 27 dado; achemos graça aos
Êx 4.10 de anteontem, nem ainda desde que 27 falado ao teu
Êx 7.16 no deserto; porém eis que até agora não 27 ouvido.
Êx 9.19 o teu gado e tudo o que 27 no campo; todo
Êx 14.11 Por que nos fizeste isto, que nos 27 tirado do Egito?
Êx 19.23 o monte Sinai, porque tu nos 27 protestado,
Êx 32.13 aos quais por ti mesmo 27 jurado e lhes
Êx 32.32 não, risca-me, peço-te, do teu livro, que 27 escrito.
Êx 33.17 Farei também isto, que 27 dito; porquanto
Nm 11.21 no meio do qual estou; e tu 21 dito: Dar-lhes-ei
Nm 11.29 Porém Moisés lhe disse: 27 tu ciúmes por mim?
Nm 14.17 do meu Senhor se engrandeça, como 27 falado, di
zendo:
Dt 1.14 e dissestes: Bom é fazer a palavra que 27 falado.
Dt 8.13 a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto 21,
Dt 21.14 nem com ela mercadejarás, pois a 27 humilhado.
Dt 26.13 os teus mandamentos que me 27 ordenado; nada
Js 8.18 a Josué: Estende a lança que 21 na tua mão, para
Js 15.18 do jumento; então, Calehe lhe disse: Que é o que 27?
Js 17.17 Grande povo és e grande força 27; uma só sorte não
terás;
Jz 1 4 4 saltando; e Calebe lhe disse: Que é o que 27?

Jz 6.36 Se hás de livrar Israel por minha mão, como 27 dito,
Jz 6.37 que hás de livrar Israel por minha mão, como 27 dito.
Jz 13.3 agora, és estéril e nunca 27 concebido; porém
Jz 18.3 te trouxe aqui, que fazes aqui e que é o que 27 aqui?
Jz 18.23 rosto e disseram a Mica: Que 27, que assim
Jz 18.24 me fica agora? Como, pois, me dizeis: Que é o que 27?
Rt 3.15 mais: Dá cá o roupão que 27 sobre ti e segura-o.
ISm 9.12 e disseram: Sim, eis aqui o 27 diante de ti;
ISm 14.7 lhe disse: Faze tudo o que 27 no coração; volta,
ISm 14.43 a Jônatas: Declara-me o que 27 feito. E Tônatas
ISm 17.45 o Deus dos exércitos de Israel, a quem 27 afrontado.
ISm 20.30 em rebeldia; não sei eu que 27 elegido o filho
ISm 21.3 Agora, pois, que 27 à mão? Dá-me cinco pães na
ISm 21.8 disse Davi a Aimeleque: Não 27 aqui à mão lança ou
ISm 25.6 que a tua casa tenha paz, e tudo o que 27 tenha paz!
ISm 25.7 pois, tenho ouvido que 27 tosquiadores; ora,
ISm 25.7 ora, os pastores que 27 estiveram
ISm 28.12 a Saul, dizendo: Por que me 27 enganado? Pois
2Sm 7.25 casa, confirma-a para sempre e faze como 27 falado.
2Sm 7.28 as tuas palavras são verdade, e 27 falado a teu
2Sm 13.16 mal do que o outro que já me 27 feito. Porém não
2Sm 14.5 E disse-lhe o rei: Que X ? E disse ela: Na verdade
2Sm 15.3 são bons e retos, porém não 27 quem te ouça da
2Sm 16.8 da casa Saul, em cujo lugar 27 reinado; já deu o
2Sm 18.22 correrias tu, meu filho, pois não 27 mensagem con
veniente?
lRs 1.16 e se prostrou perante o rei; e disse o rei: Que 27?
lRs 8.34 e torna a levá-lo à terra que 27 dado a seus pais.
lRs 8.53 todos os povos da terra, como 27 dito pelo
2Rs 4.2 Declara-me que é o que 27 em casa. E ela
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Jo 13.8 Jesus: Se eu te não lavar, não 27 parte comigo.
Jo 17.23 tu me enviaste a mim e que 27 amado a eles como
Jo 17.23 a mim e que 27 amado a eles como me 27 amado a
mim.
Jo 17.26 para que o amor com que me 27 amado esteja neles,
At 1.24 de todos, mostra qual destes dois 27 escolhido,
At 8.21 Tu não 27 parte nem sorte nesta palavra, porque o
At 22.15 para com todos os homens do que 27 visto e ouvido.
At 23.19 perguntou-lhe em particular: Que 27 que me contar?
At 26.3 mormente sabendo eu que 27 conhecimento de todos
os
At 26.16 tanto das coisas que 27 visto como daquelas
Rm 2.17 Eis que tu, que 27 por sobrenome judeu, e repousas
Rm 2.20 mestre de crianças, que 27 a forma da ciência
Rm 14.22 27 tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus.
ICo 4.7 quem te diferença? E que 27 tu que não tenhas
ICo 8.10 se alguém te vir a ti, que 27 ciência, sentado à
lT m 4.6 as palavras da fé e da boa doutrina que 27 seguido.
2Tm 1.13 sãs palavrasque de mim 27 ouvido, na fé e no
2Tm 3.10 Tu, porém, 27 seguido a minha doutrina, modo de
2Tm 3.14 que foste inteirado, sabendo de quem o 27 aprendido.
Fm 1.5 o teu amor e a fé que 27 para com o Senhor
Fm 1.17 Assim, pois, se me 27por companheiro, recebe-o
Tg 2.18 Mas dirá alguém: Tu 2. a fé, e eu tenho as obras;
Ap 1.19 Escreve as coisas que 27 visto, e as que são, e as
Ap 2.3 e sofreste e 21 paciência; e trabalhaste pelo meu
A p2.6 27, porém, isto: que aborreces as obras dos
Ap 2.14 tenho contra ti, porque 27 lá os que seguem a
Ap 2.15 Assim, 27 também os que seguem a doutrina dos
Ap 3.1 Eu sei as tuas obras, que 27 nome de que vives
Ap 3.3 Lembra-te, pois, do que 27 recebido e ouvido, e
Ap 3.4 Mas também 27 em Sardes algumas pessoas que não
Ap3.11 sem demora; guarda o que 27, para que ninguém

ten ta ra m ]

At 20.19 e com muitas lágrimas e 27 que, pelas
T g l.2 tende grande gozo quando cairdes em várias 27,
IPe 1.6 por um pouco contristados com várias 27,

TEN TA D O Ocorrências: 10 vezes - N T (10) nos livros: Mt-l;M c-l;Lc-l;Gl-l;Hb-2;Tg-4; N°(s) Strong (G3985); RNK Top 397
posição; Veja também : tentar;
M t 4.1 pelo Espírito ao deserto, para ser 27 pelo diabo.
M c 1.13 no deserto quarenta dias, 27 por Satanás. E
Lc 4.2 E quarenta dias foi 27 pelo diabo, e, naqueles
G16.1 por ti mesmo, para que não sejas também 27.
Hb 2.18 naquilo que ele mesmo, sendo 27, padeceu, pode
H b4.15 um que, como nós, em tudo foi 27, mas sem pecado.
Tg 1.13 Ninguém, sendo 27, diga: De Deus sou 27;
Tg 1.13 porque Deus nãopode ser 27 pelo mal e a
Tg 1.14 Mas cada um é 27 quando atraído e engodado pela
* (tentado) repete na(s) referência(s): 3 vezes: Tg.1.13;

TEN TA D O R Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-l;lT s -l; N°(s) Strong (G398S); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: seduzir;
M t 4.3 E, chegando-se a ele o 27, disse: Se tu és o
lT s 3.5 da vossa fé, temendo que o 27 vos tentasse,

TEN TAD O S Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Hb-2;Ap-l; N°(s) Strong (G3985); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: tentar;
Hb 2.18 tentado, padeceu, pode socorrer aos que são 27.
Hb 11.37 Foram apedrejados, serrados, 27, mortos a fio
A p2.10 na prisão, para que sejais 27; e tereis uma

* (tens) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.19.12; , 2 vezes :
Gn.31.13;, 2 vezes : lSm.25.7; , 2 vezes : Is.22.16;, 2 vezes : Jo.4.11;
, 2 vezes: Jo. 17.23;

TEN TA IS Ocorrências: 4 vezes - VT (1) ; N T (3) nos livros:
Ê x-l;M c-l;Lc-l;A t-l; N°(s) Strong (G398S, HS2S4, H8S3); RNK
Top 403 posição; Veja também : tentar;

TEN TA Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Tg-1; RNK Top

Êx 17.2 Por que contendeis comigo? Por que 27 ao Senhor?
M c 12.15 disse-lhes: Por que me 27? Trazei-me uma
Lc 20.23 ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me 27?
At 15.10 Agora, pois, por que 27 a Deus, pondo sobre a

406 posição; Veja também : tentar;
T g l.1 3 Deus não poàe ser tentado pelo mal e a ninguém 27.

TEN TÁ -LO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2C r-l; RNK
Top 406 posição; Veja também : tentar;

T EN TA M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ml-1; N°(s)
Strong (H974); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tentar;

2Cr 32.31 Deus o desamparou, para 27, para saber

Ml 3.15 se edificam; sim, eles 27 ao Senhor e escapam.

TEN TAÇÃO Ocorrências: 1.7 vezes - VT (1) ; N T (16) nos

TEN TA N D O -O Ocorrências: S vezes - N T (5) nos livros:
M t-l;M c-l;Lc-2;Jo-l; N°(s) Strong (G3985); RNK Top 402posição;
Veja também : tentar;

livros:
Sl-l;Mt, 2;Mc- l;í.c S; 1Co-2;G T l;l Tm-l;Hb-l;Tg-l;2Pe-l;A p-l; N0(s) Strong (G3986); RNK Top 390 posição; Veja tam 
bém: tentar;

M t 19.3 ao pé dele os fariseus, 27 e
M c 10.2 os fariseus, perguntaram-lhe, 27: É lícito ao
Lc 10.25 um certo doutor da lei, 27 e dizendo:
Lc 11.16 E outros, 27, pediam-lhe um sinal do céu.
Jo 8.6 Isso diziam eles, 7Z7, para que tivessem de

Sl 95.8 como em Meribá e como no dia da 27 no deserto,
M t 6.13 E não nos induzas à 27, mas livra-nos do mal;
M t 26.41 para que não entreis em 27; na verdade, o
M c 14.38 para que não entreis em 27; o espírito, na
Lc 4.13 E, acabando o diabo toda a 27, ausentou-se dele
Lc 8.13 por algum tempo e, no tempo da 27, se desviam;
Lc 11.4 deve; e não nos conduzas em 27, mas livra-nos
Lc 22.40 disse-lhes: Orai, para que não entreis em 27.
Lc 22.46 Levantai-vos, e orai para que não entreis em 27.
IC o 10.13 Não veio sobre vós 27, senão humana; mas fiel é
IC o 10.13 do que podeis; antes, com a 27 dará também
G14.14 isso que era uma 27 na minha carne;
lT m 6 .9 querem ser ricos caem em 27, e em laço, e em
Hb 3.8 como na provocação, no dia da 27 no deserto,
Tg 1.12 o varão que sofre a 27; porque, quando
2Pe 2.9 sabe o Senhor livrar da 27 ospiedosos e
Ap 3.10 eu te guardarei da hora da 27 que há de vir

TEN TA R Ocorrências: 6 vezes - VT (2) ; N T (4) nos livros:
D t-l;P v -l;A t-l;lC o-l;lP e-l;A p -l; N°(s) Strong (G3985, G3986,
H5254); RNK Top 401 posição; Palavras Relacionadas: (tenta-1;
tentação-17; tentações-4; tentado-10; tentados-3; tentais-4; tentá-lo-1; tentam-1; tentando-o-5; tentaram-10; tentarás-2; tentarei-1; tentareis-1; tentarem-2; tentasse-1; tentastes-1; tentava-1;
tentavam-1; tente-1; tentemos-1; tentou-2); Total de referencias
das palavras relacionadas: 76
D t8.2 para te humilhar, para te 27, para saber o
P v l.1 0 com blandícias, te quiserem 27, não consintas.
At 5.9 vós vos concertastes para 27 o Espírito do
IC o 10.13 é Deus, que vos não deixará 27 acima do que
lP e4.12 que vem sobre vós, para vos 27, como se coisa
Ap 3.10 vir sobre todo o mundo, para 27 os que habitam na
terra.

* (tentação) repete na(s) referência(s): 2 vezes : ICo. 10.13;

TEN TA Ç Õ ES Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros: Lc-l;A t-l;T g -l;lP e-l; N°(s) Strong (G3986); RNK Top 403 posição;
Veja também : tentar;

TENTARAM

Ocorrências: 10 vezes - VT (8) ; N T (2) nos
livros: Ê x-l;N m -2;Sl-5;lCo-l;H b-l; N°(s) Strong (H5254, H5927, j

Lc 22.28 os que tendes permanecido comigo nas minhas 27.
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H853, H974); RNK Top 397posição; Veja tam bém : tentar;

TER

TEO R Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Ê x-l;E d-l; N°(s)
Strong (H6310, H6573); RNK Top 405 posição;

Êx 17.7 filhos de Israel, e porque 27 ao Senhor,
Nm 14.22 no Egito e no deserto, e me 27 estas dez vezes,

Êx 34.27 palavras; porque, conforme o 27 destas palavras,
Ed 4.11 Este, pois, é o 27 da carta que ao rei Artaxerxes

Nm 14.44 Contudo, temerariamente, T. subir ao cume do
SI 78.18 E 21 a Deus no seu coração, pedindo carne para
SI 78.41 Voltaram atrás, e 27 a Deus, e duvidaram do
SI 78.56 Contudo, 27, e provocaram o Deus Altíssimo, e
SI 95.9 quando vossos pais me 27; provaram-me e viram a
SI 106.14 da cobiça, no deserto, e T. a Deus na solidão.
IC o 10.9 como alguns deles também 27 e pereceram
Hb 3.9 onde vossos pais me 27, me provaram e viram,

T E Q U E L Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dn-2; N°(s)
Strong (H8625); RNK Top 405 posição;
Dn 5.25 escritura que se escreveu: Mene, Mene, 27 e Parsim.
D n5.27 27: Pesado foste na balança e foste achado em falta.

TER Ocorrências: 190 vezes - VT (63) ; N T (127) nos livros:

TEN TA R Á S Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-

G n -4;L v-l;N m -l;D t-l;Js-l;Jz-l;R t-l;lS m -2 ;2 S m -4 ;lR s-l;2 R s2;lCr-3;2Cr-4;Ne-2;Et-2;Jó-2;Sl-4;Pv-5;Is-7;Jr-8;Lm-l;Ez-l;Dn2;Am-2;Jn-l;Mt-13;Mc-10;Lc-16;Jo-26;At-14;Rm-ll;lCo-14;2Co-7;Gl-l;Fp-6;Cl-l;lTs-l;2Ts-l;2Tm -l;Tt-l;H b-l;2Jo_-2;3Jo-l; RNK
Top 226 posição; Palavras Relacionadas: (tê-la-ão-1; tê-las-1;
tê-lo-eis-1; tem-639; têm-202; Tem-na-1; tem-no-2; têm-nos-1;
temos-128; tem-se-1; Têm-se-3; Tende-20; tende-o-1; Tendes-98;
Tendes-me-2; tendo-242; tendo-a-1; tendo-lhes-1; tendo-o-4;
tendo-os-3; tendo-se-5; tenha-91; tenhais-18; tenham-25; tenhamos-8; tenhas-18; tenho-441; Tenho-me-3; tenho-os-1; tenho-te-3; tenho-vos-9; tens-168; terá-84; terão-42; terás-55; terdes-4; terei-18; tereis-38; terem-18; teremos-6; teres-5; teria-19;
teriam -11; teríamos-1; terias-2; teríeis-3; ter-me-1; termos-61;
ter-se-2; ter-se-lhe-iam-1; teve-140; teve-a-1; tido-11; tidos-1;
tinha-866; tinha-lhes-2; tinham-261; tínhamos-3; tinham-se-1;
tinha-o-1; tinha-os-2; tinhas-4; tinha-se-3; tínheis-10; tive-22; tivemos-7; tiver-116; tivera-12; tiveram-40; tiverdes-9; tiverem-14;
tiveres-14; tivermos-1; tivesse-37; tivésseis-5; tivessem-15; tivéssemos-4; tivesses-3; tiveste-9; tivestes-3); Total de referencias das
palavras relacionadas: 4320

-l;L c-l; N°(s) Strong (G1598); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tentar;
M t 4.7 Também está escrito; Não 27 o Senhor, teu Deus.
Lc 4.12 disse-lhe: Dito está: Não 27 ao Senhor,

TEN TA R EI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H5254, H853); RNK Top 406 posição; Veja também : ten
tar;
Is 7.12 porém, disse: Não o pedirei, nem 27 ao Senhor.

TEN TA R EIS Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Dt-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tentar;

Dt 6.16 Não 27 o Senhor, vosso Deus, como o tentastes

TEN TA R EM Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-l;M c-l; RNK Top 405posição; Veja tam bém : tentar;
M t 16.1 e os saduceus para o 27, pediram-lhe que
M c 8.11 com ele, pedindo-lhe, para o 27, um sinal do céu.

Gn 13.10 regada, antes de o Senhor 27 destruído Sodoma e
Gn 18.6 E Abraão apressou-se em ir 27 com Sara à tenda e
Gn 20.9 Tu me fizeste aquilo que não deverias 27 feito.
Gn 29.35 isso, chamou o seu nome Judá; e cessou de 27 filhos.
Lv 20.16 chegar a algum animal, para 27 ajuntamento com ele,
Nm 11.4 estava no meio deles, veio a 27 grande desejo; pelo
Dt 8.3 E te humilhou, e te deixou 27 fome, e te sustentou
Js 11.20 totalmente, para se não 27 piedade deles, mas
Jz 14.6 quem fende um cabrito, sem 27 nada na sua mão;
Rt 1.12 que já mui velha sou para 27 marido; ainda
ISm 14.29 se me aclararam os olhos por 27 provado um pouco
ISm 24.5 o coração doeu a Davi, por 27 cortado a orla do
2Sm 3.24 fizeste? Eis que Abner veio 27 contigo; por que,
2Sm 3.30 seu irmão, mataram a Abner, por 27 morto a Asael,
2Sm 13.22 aborrecia a Amnom, por 27 forçado a Tamar,
2Sm 19.35 e mau? Poderia o teu servo 27 gosto no que comer e
lR s 8.33 diante do inimigo, por 27 pecado contra ti, e
2Rs 13.19 ou seis vezes a deverias 27 ferido; então,
2Rs 19.3 filhos chegaram ao parto, e não há força para os 27.
lC r 8.8 E Saaraim (depois de 27 repudiado suas mulheres
lC r 13.10 contra Uzá e o feriu, por 27 estendido a mão à
lC r 19.17 e passou o Jordão, e veio 27 com eles, e ordenou
2Cr 6.8 ao meu nome, bem fizeste, de 27 isso no teu coração.
2Cr 6.24 diante do inimigo, por 27 pecado contra ti, e
2Cr 18.2 ao cabo de alguns anos, foi 27 com Acabe, a
2Cr 34.22 e os enviados do rei foram 27 com a profetisa
Ne 6.3 esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse 27 convosco?
Ne 13.6 rei de Babilônia, vim eu 27 com o rei; mas,
Et 4.8 e para lhe ordenar que fosse 27 com o rei, e lhe
Et 4.16 assim jejuaremos; e assim irei 27 com o rei, ainda
Jó 21.14 de nós; porque não desejamos 27 conhecimento dos
Jó 31.19 falta de veste e, ao necessitado, por não 27 coberta;
SI 18.37 alcancei; não voltei, senão depois de os 27 consumido.
SI 49.14 na sepultura se consumirá, por não 27 mais onde more.
SI 77.9 Esqueceu-se Deus de 27 misericórdia? Ou encerrou ele
SI 119.71 Foi-me bom 27 sido afligido, para que aprendesse os
Pv 6.6 Vai 27 com a formiga, ó preguiçoso; olha para os
Pv 10.3 O Senhor não deixa 27 fome a alma do justo, mas o
Pv 18.5 Não é bom 27 respeito à pessoa do ímpio, para
Pv 24.23 são provérbios dos sábios. 27 respeito a pessoas no
Pv 28.21 27 respeito à aparência de pessoas não é bom, porque
Is 3.6 Quando algum for 27 com seu irmão à casa de seu pai,

TEN TASSE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lTs-1; RNK
Top 406posição; Veja também : tentar;
lT s 3.5 temendo que o tentador vos 27, e o nosso

TEN TA STES Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: Dt-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tentar;
Dt 6.16 o Senhor, vosso Deus, como o 27 em Massá.

TENTAVA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm-1; N°(s)
Strong (H2803); RNK Top 406 posição; Veja também : tentar;
ISm 18.25 inimigos do rei. Porquanto Saul 27 fazer cair a

TENTAVAM Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : tentar;

At 19.13 judeus, ambulantes, 27 invocar o nome

T E N T E Ocorrência: 1 vez - N T (l)n o livro: 1 Co-1; N°(s) Strong
(G3985); RNK Top 406posição; Veja também : tentar;
IC o 7.5 vez, para que Satanás vos não 27 pela vossa inconti
nência.

TEN TEM O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lCo-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tentar;
IC o 10.9 E não 27 a Cristo, como alguns deles também

T EN T O U Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;D t-l;
RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tentar;
Gn 22.1 depois destas coisas, que 27 Deus a Abraão e
Dt 28.56 de mimo e delicadeza nunca 27 pôr a planta de

T E O FILO Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: L c-l;A t-l;
N°(s) Strong (G2321); RNK Top 405 posição;
Lc 1.3 a ti, ó excelentíssimo 27, por sua ordem,

At 1.1 Fiz o primeiro tratado, ó 27, acerca de tudo que
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Jo 6.5 uma grande multidão vinha 27 com ele, disse a
Jo 7.39 fora dado, por ainda Jesus não 27 sido glorificado.
Jo 7.45 E os servidores foram 27 com os principais dos
Jo 7.50 deles (o que de noite fora 27 com Jesus), disse-lhes:
Jo 7.51 sem primeiro o ouvir e 27 conhecimento do que faz?
Jo 8.2 o templo, e todo o povo vinha 27 com ele, e,
Jo 9.19 o vosso filho, que vós dizeis 27 nascido cego? Como,
Jo 10.41 E muitos iam 27 com ele e diziam: Na verdade, João
Jo 11.15 estivesse, para que acrediteis. Mas vamos 27 com ele.
Jo 11.29 Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi 27 com ele.
Jo 11.46 Mas alguns deles foram 27 com os fariseus e
Jo 14.28 certamente, exultaríeis por 27 dito: vou para o
Jo 16.21 a sua hora; mas, depois de 27 dado à luz a
Jo 21.14 seus discípulos depois de T. ressuscitado dos mortos.
Jo 21.17 Simão entristeceu-se por lhe 27 dito terceira vez:
At 1.2 recebido em cima, depois de 27 dado mandamentos,
At 1.3 aos quais também, depois de 27 padecido, se
At 9.38 rogando-lhe que não se demorasse em vir 27 com eles.
At 12.20 estes, vindo de comum acordo 27 com ele e obtendo a
At 17.2 como tinha por costume, foi 27 com eles e, por três
At 17.15 que Silas e Timóteo fossem 27 com ele o mais
At 20.6 e, em cinco dias, fomos 27 com eles a Trôade,
At 21.11 e, vindo 27 conosco, tomou a cinta de Paulo e,
At 22.13 vindo 27 comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo,
At 23.14 Estes foram 27com os principais dos sacerdotes e
At 24.16 E, por isso, procuro sempre T. uma consciência sem
At 24.23 ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir 27 com ele.
At 28.9 pois, isto, vieram também 27 com ele os demais
At 28.23 um dia, muitos foram 27 com ele à pousada,
Rm 1.10 de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir 27 convosco.
Rm 1.13 que muitas vezes propus ir 27 convosco (mas até
Rm 1.13 sido impedido) para também 27 entre vós algum
Rm 1.28 eles se não importaram de 27 conhecimento de Deus,
Rm 4.1 Que diremos, pois, 27 alcançado Abraão, nosso pai
Rm 6.10 Pois, quanto a 27 morrido, de uma vez morreu para o
Rm 15.22 muitas vezes tenho sido impedido de ir 27 convosco.
Rm 15.23 já há muitos anos grande desejo de ir 27 convosco,
Rm 15.24 partir para a Espanha, irei 27 convosco; pois espero
Rm 15.24 encaminhado por vós, depois de 27 gozado um pou
co
Rm 15.29 E bem sei que, indo 27 convosco, chegarei com a
IC o 2.1 E eu, irmãos, quando fui 27 convosco, anunciando-vos
IC o 4.18 inchados, como se eu não houvesse de ir 27 convosco.
IC o 4.19 Mas, em breve, irei 27 convosco, se o Senhor quiser,
IC o 4.21 Que quereis? Irei 27 convosco com vara ou com amor
e
IC o 5.2 vos entristecestes, por não 27 sido dentre vós
ICo 11.10 Portanto, a mulher deve 27 sobre a cabeça sinal de
IC o 11.14 que é desonra para o varão 27 cabelo crescido?
IC o 11.15 Mas 27 a mulher cabelo crescido lhe é honroso,
IC o 11.34 demais coisas, ordená-las-ei quando for 27 convos
co.
IC o 14.6 E, agora, irmãos, se eu for 27 convosco falando
IC o 16.5 Irei, porém, 27 convosco depois de 27 passado pela
IC o 16.5 27 convosco depois de 27 passado pela
IC o 16.11 em paz, para que venha 27 comigo, pois o
IC o 16.12 que fosse com os irmãos 27 convosco, mas, na
2Co 1.15 confiança, quis primeiro ir 27 convosco, para que
2Co 1.16 e da Macedônia ir outra vez 27 convosco, e ser
2Co 2.1 comigo mesmo: não ir mais 27 convosco em tristeza.
2Co 9.5 para que, primeiro, fossem 27 convosco e
2Co 10.2 da ousadia que espero 27 com alguns que nos
2Co 12.14 para, pela terceira vez, ir 27 convosco e não vos
2Co 13.1 a terceira vez que vou 27 convosco. Por boca de
G11.17 nem tornei a Jerusalém, a 27 com os que já antes de
Fp 2.16 possa gloriar-me de não 27 corrido nem
Fp 2.24 que também eu mesmo, em breve, irei 27 convosco.
Fp 4.12 estar abatido e sei também 27 abundância; em toda a
Fp 4.12 tanto a 27 fartura como a 27 fome, tanto a 27
Fp 4.12 como a 27 fome, tanto a 27 abundância como a
Cl 4.10 mandamentos: se efe for 27 convosco, recebei-o;
lTs 2.18 uma e outra vez, ir 27 convosco, pelo menos
2Ts 2.13 amados do Senhor, por vos 27 Deus elegido desde
2Tm 4.9 Procura vir 27 comigo depressa.
Tt 3.12 ou Tíquico, procura \ir 27 comigo a Nicópolis;
Hb 11.25 do que por, um pouco de tempo, 27 o gozo do pecado;

Is 8.3 E fui 27 com a profetisa; e ela concebeu e deu à luz
Is 22.15 dos Exércitos; Anda, vai 27 com este tesoureiro,
Is 29.24 de espírito virão a 27 entendimento, e os
Is 30.18 o Senhor esperará para 27 misericórdia de vós;
Is 32.6 fazer com que o sedento venha a 27 falta de bebida.
Is 33.23 estão frouxas; não puderam 27 firme o seu mastro, e
Jr 3.3 a testa de uma prostituta e não queres 27 vergonha.
Jr 3.8 por causa de tudo isso, por 27 cometido adultério,
Jr 5.7 são deuses; depois de os eu 27 fartado,
Jr 27.3 mensageiros que vêm a Jerusalém 27 com Zedequias,
Jr 36.20 E foram 27 com o rei ao átrio; mas depositaram o
Jr 40.8 vieram 27 com Gedalias, a Mispa; e eram: Ismael,
Jr 41.18 porque os temiam, por 27 Ismael, filho de
Jr 46.15 valentes? Não se puderam 27 em pé, porque o
Lm 3.26 Bom é 27 esperança e aguardar em silêncio a salvação
Ez 24.26 nesse dia, virá 27 contigo algum que escapar, para
Dn 2.24 Por isso, Daniel foi 27 com Arioque, ao qual o rei
Dn 8.22 o 27 sido quebrada, levantando-se quatro em lugar
Am 2.9 Não obstante eu 27 destruído o amorreu diante aeles,
Am 3.7 não fará coisa alguma, sem 27 revelado o seu
Jn 4.11 e não hei de eu 27 compaixão da grande cidade de
M t 1.18 antes de se ajuntarem, achou-se 27 concebido do
M t 3.5 Então, ia 27 com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e
M t 3.13 veio Jesus da Galileia 27 com João junto do
M t 13.27 do pai de família, indo 27 com ele,
M t 14.28 Senhor, se és tu, manda-me ir 27 contigo por cima
M t 14.29 do barco, andou sobre as águas para ir í . com Jesus.
M t 15.30 E veio 27 com ele muito povo, que trazia coxos,
M t 18.33 Não devias tu, igualmente, 27 compaixão do teu
M t 21.14 E foram 27 com ele ao templo cegos e coxos, e curou-ás.
M t 25.27 devias, então, 27 dado o meu dinheiro aos
M t 26.11 os pobres, mas a mim não me haveis de 27 sempre.
M t 26.14 chamado Judas Iscariotes, foi 27 com os príncipes
M t 27.58 Este foi 27 com Pilatos e pediu-lhe o corpo de
M c 1.5 de Jerusalém iam 27 com ele; e todos eram
M c 1.45 lugares desertos; e de todas as partes iam 27 com ele.
M c 2.3 E vieram 27 com ele, conduzindo um paralítico,
M c 2.13 o mar, e toda a multidão ia 27 com ele, e ele os ensi
nava.
M c 3.8 ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha 27 com ele.
M c 5.15 E foram 27 com Jesus, e viram o endemoninhado, o
que
Mc 10.50 de si a sua capa, levantou-se e foi 27 com Jesus.
M c 14.10 Iscariotes, um dos doze, foi 27 com os principais
M c 14.33 Tiago, e a João e começou a 27 pavor e a angustiar-se.
M c 16.19 o Senhor, depois de lhes 27 falado, foi recebido
Lc 2.26 ele não morreria antes de 21 visto o Cristo do Senhor.
Lc 4.23 tua pátria tudo o que ouvimos 27 sido feito em Cafarnaum.
Lc 7.7 ainda me julguei digno de ir 27 contigo; dize,
Lc 8.4 uma grande multidão, e vindo 27 com ele gente de
Lc 8.18 que não tiver até o que parece 27 lhe será tirado.
Lc 8.19 E foram 27 com ele sua mãe e seus irmãos e não
Lc 8.35 tinha acontecido e vieram 27 com Jesus. Acharam,
Lc 9.39 até espumar; e só o larga depois de o 27 quebrantado.
Lc 15.18 Levantar-me-ei, e irei í . com meu pai, e dir-lhe-ei:
Lc 16.30 mas, se algum dos mortos fosse 27 com eles, arrepen
der-se-iam.
Lc 17.4 e sete vezes no dia vier 27 contigo, dizendo:
Lc 18.3 uma certa viúva e ia 27 com ele, dizendo:
Lc 19.15 que, voltando ele, depois de 27 tomado o reino,
Lc 21.38 E todo o povo ia 27 com ele ao templo, de manhã
Lc 22.45 levantando-se da oração, foi 27 com os seus
Lc 23.8 muito que desejava vê-lo, por T. ouvido dele muitas
Jo 1.47 Jesus viu Natanael vir 27 com ele e disse dele: Eis
Jo 3.2 Este foi T. de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
Jo 3.7 Não te maravilhes de te 27 dito: Necessário vos é
Jo 3.26 E foram 27 com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que
Jo 3.26 testemunho, ei-lo batizando, e todos vão 27 com ele.
Jo 4.13 Qualquer que beber desta água tornará a 27 sede,
Jo 4.30 Saíram, pois, da cidade e foram 27 com ele.
Jo 4.40 Indo, pois, 27 com ele os samaritanos, rogaram-lhe
Jo 4.47 Judeia para a Galileia, foi 27 com ele e rogou-lhe
Jo 5.26 assim deu também ao Filho 27 a vida em si mesmo.

Jo 5.39 porque vós cuidais 27 nelas a vida eterna,
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ne!
Jó 33.24 então, 27 misericórdia dele e lhe dirá: Livra-o,
SI 140.11 Não 27 firmeza na terra o homem de má língua; o mal
Pv 13.11 mas quem a ajunta pelo trabalho 27 aumento.
Pv 13.25 satisfeita, mas o ventre dos ímpios 27 necessidade.
Pv 14.13 Até no riso 27 dor o coração, e o fim da alegria é tris
teza.
Pv 22.11 e tem graça nos seus lábios 27 por seu amigo o rei.
IV 24.20 Porque o maligno não 27 galardão algum, e a lâmpada
Pv 28.27 O que dá ao pobre não 27necessidade, mas o que
Pv 28.27 mas o que esconde os olhos 27 muitas maldições.
Pv 29.9 tolo, quer se perturbe quer se ria, não 27 descanso.
Is 9.20 da banda direita, ainda 27 fome, e, se comer da
Is 16.4 porque o homem violento 27 fim; a destruição
Is 19.19 Naquele tempo, o Senhor 27 um altar no meio da
Is 23.17 ganância de prostituta e 27 comércio com todos
Is 37.4 o Senhor, teu Deus, 27 ouvido as palavras
Is 51.19 coisas te aconteceram; quem 27 compaixão de ti? A
Jr 21.7 não os poupará, nem se compadecerá, nem 27 miseri
córdia.
Jr 21.9 que vos têm cercado, viverá e 27 a sua vida por despojo.
Jr 29.32 e a sua descendência; ele não 27 ninguém que
Jr 36.30 de Jeoaquim, rei de Judá: Não 27 quem se assente
Jr 48.13 E Moabe 27 vergonha de Quemos, como se envergo
nhou
Ez 21.12 príncipes de Israel; espantos 27 o meu povo por
Ez 28.24 casa de Israel nunca mais 27 espinho que a pique,
Ez 29.16 E não 27 mais da casa de Israel a confiança para
Ez 30.16 um fogo no Egito; Sim 27 grande dor, e Nô
Ez 30.16 e Nô será fendida, e Nofe 27 angústias cotidianas.
Ez 43.16 E o Ariel 27 doze côvados de comprimento e doze de
Ez 45.2 quinhentas, em quadrado, e 27 em redor um
Ez 45.7 O príncipe, porém, 27 a sua parte desta e da outra
Ez 47.13 as doze tribos de Israel. José 27 duas partes.
Dn 2.39 terceiro reino, de metal, o qual 27 domínio sobre
Dn 11.37 E não 27 respeito aos deuses de seus pais, nem 27
Dn 11.37 deuses de seuspais, nem 27 respeito ao amor das
J12.18 Então, o Senhor 27 zelo da sua terra e se
Am 3.6 qualquer mal à cidade, e o Senhor não o 27 feito?
Na 3.7 Nínive está destruída; quem 27 compaixão dela?
Zc 9.2 E também Hamate nela 27 termo, e Tiro, e Sidom,
Zc 9.5 e temerá, também Gaza e 27 grande dor,
M l 1.8 Ora, apresenta-o ao teu príncipe; 27 ele agrado em
Ml 1.9 o favor de Deus, e ele 27 piedade de nós;
M t 6.22 se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo 27 luz.
M t 13.12 àquele que tem se dará, e 27 em abundância; mas
M t 25.29 que tiver será dado, e 27 em abundância; mas
Lc 1.33 na casa de Jacó, e o seu Reino não 27 fim.
Lc 11.5 também: Qual de vós 27 um amigo e, se for
Lc 17.7 E qual de vós 27 um servo a lavrar ou a apascentar
Lc 22.37 Porque o que está escrito de mim 27 cumprimento.
Jo 4.14 água que eu lhe der nunca 27 sede, porque a água
Jo 6.35 aquele que vem a mim não 27 fome; e quem crê em
Jo 6.35 a mim não 27 fome; e quem crê em mim nunca 27 sede.
Jo 8.12 me segue não andará em trevas, mas 27 a luz da vida.
Rm 6.9 já não morre; a morte não mais 27 domínio sobre ele.
Rm 6.14 Porque o pecado não 27 domínio sobre vós, pois não
Rm 9.9 é esta: Por este tempo virei, e Sara 27 um filho.
G16.4 um a sua própria obra e 27 glória só em si mesmo
lT m 3.5 governar a sua própria casa, 27 cuidado da igreja
Hb 9.17 força onde houve morte; ou 27 ele algum valor

2Jo 1.10 Se alguém vem 27 convosco e não traz esta doutrina,
2Jo 1.12 papel e tinta; mas espero ir 27 convosco e falar de
3Jo 1.9 mas Diótrefes, que procura 27 entre eles o
“(ter) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jo.3.26;, 2 vezes: Rm.l. 13;, 2
vezes: Rm. 15.24;, 2 vezes: lCo.16.5;, 4 vezes: Fp.4.12;

TER -M E Ocorrência: 4 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : ter;
At 27.21 na verdade, razoável, ó varões, 27 ouvido a

TER -SE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lR s-l;2C r-l;
RNK Top 405 posição; Veja também : ter;
lR s 8.11 E não podiam 27 em pé os sacerdotes para
2Cr 5.14 e não podiam os sacerdotes 27 em pé, para

TE R -S E -L H E -IA M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Sl-1; RNK Top 406posição; Veja tam bém : ter;
SI 81.15 Os que aborrecem ao Senhor 27 sujeitado,

TE R A Ocorrências: 15 vezes - VT (13); N T (2) nos livros: Gn-9;Nm-2;Js-l;l Cr-l;Lc-2; N°(s) Strong (G2291, H8646); RNK Top
392 posição;

Gn 1 1.24 E viveu Naor vinte e nove anos e gerou a 27.
Gn 11.25 Naor, depois que gerou a 27, cento e dezenove
Gn 11.26 E viveu 27 setenta anos e gerou a Abrão, a Naor e a
Harã.
Gn 11.27 E estas são as gerações de 27: 27 gerou a Abrão,
Gn 11.27 são as gerações de 27: 27 gerou a Abrão, a
Gn 11.28 Harã, estando seu pai 27 ainda vivo, na terra
Gn 11.31 E tomou 27 a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de
Gn 11.32 E foram os dias de 27 duzentos e cinco anos; e
Gn 11.32 de 27 duzentos e cinco anos; e morreu 27 em Harã.
Nm 33.27 E partiram de Taate e acamparam-se em 27.
Nm 33.28 E parfiram de 27 e acamparam-se em Mitca.
Js24.2 habitaram vossos pais, 27, pai de Abraão
lC r 1.26 Serugue, Naor, 27,
Lc 3.34 e Isaque, de Abraão, e Abraão, de 27, e 27 de Naor,
* (Tera) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.11.27; , 2 vezes :
Gn.11.32;, 2 vezes: Lc.3.34;

TE R Á Ocorrências: 84 vezes - VT (67) ; N T (17) nos livros:
Gn-2;Êx-6;Lv-3;N m -3;D t-5;lRs-l;2Rs-l;Jó-7;Sl-l;Pv-8;Is-6;Jr5;Ez-9;Dn-3;Jl-l;Am-l;Na-l;Zc-2;Ml-2;Mt-3;Lc-4;Jo-4;Rm-3;Gl1;1 Tm -l;H b-l; RNK Top 323posição; Veja também : ter;
Gn 18.10 e eis que Sara, tua mulher, 27 um filho. E
Gn 18.14 a ti por este tempo da vida, e Sara 27 um filho.
Êx 20.7 em vão; porque o Senhor não 27 por inocente o que
Êx 26.17 Duas coiceiras 27 cada tábua, travadas uma com a
Êx 27.9 meio-dia, para o sul, o pátio 27 cortinas de linho
Êx 28.7 27 duas ombreiras que se unam às suas duas pontas,
Êx 28.32 no meio dele; este colar 27 uma borda de obra
Êx 35.16 e o crivo de cobre que 27 seus varais, e todos
Lv7.8 alguém, o mesmo sacerdote, 27 o couro do
Lv 7.33 pacífico e a gordura, esse 27 a espádua direita
Lv 16.4 a túnica santa de linho, e 27 ceroulas de linho
Nm 3.32 filho de Arão, o sacerdote; 27 a superintendência
Nm 17.3 porque cada cabeça da casa de seus pais 27 uma vara.
Nm 33.54 onae a sorte sair a alguém, ali a 27; segundo as
Dt 5.11 em vão, porque o Senhor não 27 por inocente ao
Dt 17.19 E o 27 consigo e nele lerá todos os dias da sua
Dt 28.65 nem a planta de teu pé 27 repouso; porquanto o
Dt 29.22 e as suas doenças, com que o Senhor a 27 afligido,
Dt 32.43 fará tornar a vingança, e 27 misericórdia da
lRs 11.32 Porém ele 27 uma tribo, por amor de Davi, meu
2Rs 7.13 que ficaram aqui de resto 27 a mesma sorte da
Jó 8.7 O teu princípio, na verdade, 27 sido pequeno, mas o
Jó 8.15 à sua casa, e ela não se 27 firme; ampará-la-á,
Jó 11.11 homens vãos e vê o vício; e não o 27 em consideração?
Jó 18.17 perecerá na terra, e pelas praças não 27 nome.
Jó 18.19 Não 27 filho nem neto entre o seu povo, e resto
Jó 31.31 não disse: Ah! Quem se não 27 saciado com a sua car

* (terá) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Pv.28.27; , 2 vezes: Ez.30.16;
, 2 vezes: Dn. 11.37;, 2 vezes: lo.6.35;

TER A FIN S Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: Jz-5;2Rs-l;E z-l;O s-l;Z c-l; N°(s) Strong (H8655); RNK Top 398 posição;
Jz 17.5 de deuses, e fez um éfode e 27, e consagrou a
Jz 18.14 naquelas casas há um éfode, e 27, e uma imagem
Jz 18.17 de escultura, e o éfode, e os 27, e a imagem
Jz 18.18 de escultura, e o éfode, e os 27, e a imagem
Jz 18.20 e tomou o éfode, e os 27, e a imagem de
2Rs 23.24 e os feiticeiros, e os 27, e os ídolos, e
Ez 21.21 suas flechas, consultará os 27, atentando nas entra
nhas.
Os 3.4 sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou 27.
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Dt 23.13 E entre as tuas armas 27 uma pá; e será que,
Dt 24.8 como lhes tenho ordenado, 27 cuidado de o fazer.
Dt 25.13 Na tua bolsa não 27 diversos pesos, um grande e um
pequeno.
Dt 25.14 Na tua casa não 27 duas sortes de efa, um grande e
Dt 25.15 Peso inteiro e justo 27, efa inteiro e justo
Dt 25.15 27, efa inteiro e justo 27, para que se
Dt 28.40 Em todos os termos, 27 oliveiras; porém não te
Js 17.17 povo és e grande força tens; uma só sorte não 27;
Jz 13.3 tens concebido; porém conceberás e 27 um filho.
Jz 13.5 eis que tu conceberás e 27 um filho sobre cuja
Jz 13.7 Eis que tu conceberás e 27 um filho; agora,
ISm 16.1 Senhor a Samuel: Até quando 27 dó de Saul,
2Cr 21.15 Tu também 27 uma grande enfermidade por meio
de um
Ed 4.16 restaurarem, desta maneira não 27 porção alguma
Jó 5.23 até com as pedras do campo 27 a tua aliança; e os
Jó 9.28 dores, porque bem sei que me não 27 por inocente.
Jó 11.18 E 27 confiança, porque haverá esperança; olharás
SI 37.27 do mal e faze o bem; e 27 morada para sempre.
SI 102.13 Tu te levantarás e 27 piedade de Sião; pois o
Is 23.12 passa a Quitim e mesmo ali não 27 descanso.
Is 30.22 E 27 por contaminadas as coberturas das tuas
Jr 16.2 tomarás para ti mulher, nem 27 filhos nem filhas
Jr 39.18 à espada; mas a tua alma 27 por despojo,
Ez 38.10 acontecerá, naquele dia, que 27 imaginações no
Dn 5.16 serás vestido de púrpura, e 27 cadeia de ouro
M q 2.5 Portanto, não 27 tu na congregação do Senhor quem
M q 5.12 as feitiçarias da tua mão, e não 27 agoureiros;
Zc 1.12 dos Exércitos, até quando não 27 compaixão de
M t 19.21 o que tens, dá-o aos pobres e 27 um tesouro no
M c 10.21 quanto tens, e dá-o aos pobres, e 27 um tesouro no
Lc 1.14 E 27 prazer e alegria, e muitos se alegrarão no
Lc 14.10 assenta-te mais para cima. Então, 27 honra
Lc 18.22 tens, reparte-o pelos pobres e 27 um tesouro no
Lc 19.17 foste fiel, sobre dez cidades 27 a autoridade.
Jo 10.24 e disseram-lhe: Até quando 27 a nossa alma
Rm 13.3 não temer a autoridade? Faze o bem e 27 louvor dela.

T. têm falado vaidade, e os adivinhos

TER Ã O Ocorrências: 42 vezes - VT (35) ; N T (7) nos livros:
G n -l;L v-l;N m -4;D t-4;Jó-l;S l-4;Is-6;Jr-l;E z-6;D n -l;Jl-2;A m l;M q-l;N a-l;Sf-l;M t-l;M c-l;A t-2;lC o-l;A p-2; RNK Top 3 6 5 p o 
sição; Veja também : ter;
Gn 30.13 ventura, porque as filhas me T. por
Lv 25.32 direito perpétuo de resgate T. os levitas.
Nm 1.53 Israel; pelo que os levitas T. o cuidado da
Nm 25.13 a sua semente depois dele T. o concerto do
Nm 35.3 E T. estas cidades para habitá-las; porém os seus
Nm 35.5 côvados, e a cidade no meio; isto T. por
Dt 2.4 que habitam em Seir; e eles 27 medo de vós;
Dt 18.1 toda a tribo de Levi, não 27 parte nem herança
Dt 18.2 Pelo que não 27 herança no meio de seus irmãos; o
Dt 28.10 que és chamado pelo nome do Senhor e 27 temor
de ti.
Jó 16.3 Porventura, não 27 fim estas palavras de vento? Ou
SI 14.4 Não 27 conhecimento os obreiros da iniquidade, que
SI 18.45 Os estranhos decairão e 27 medo nas suas fortificações.
SI 49.14 se alimentará deles; os retos 27 domínio sobre
SI 102.27 Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca 27 fim.
Is 5.13 e os seus nobres 27 fome, e a sua
Is 29.19 E os mansos 27 regozijo sobre regozijo no Senhor;

Is 49.9 e, em todos os lugares altos, 27 o seu pasto.
Is 49.10 Nunca 27 fome nem sede, nem a calma nem o sol os
Is 61.7 sua terra, possuirão o dobro e 27 perpétua alegria.

Is 65.23 trabalharão debalde, nem 27 filhos rara a
Jr 20.11 não se houveram prudentemente, 27 uma confusão
Ez 6.9 após os seus ídolos; e 27 nojo de si
Ez 37.24 àobre eles, e todos eles 27 um pastor; e
Ez 44.28 Eles 27 uma herança; eu serei a sua herança; não
Ez 45.5 E ü o s levitas, ministros da casa, por possessão
Ez 48.1 para o norte, ao pé de Hamate; e tZ7 a banda do
Ez 48.13 E os levitas 27, consoante o termo dos sacerdotes,
Dn 11.27 Também esses dois reis 27 o coração atento para
J12.28 profetizarão, os vossos velhos 27 sonhos, os
J12.28 velhos 27 sonhos, os vossos jovens 27 visões.
Am 3.15 perecerão, e as grandes casas 27 fim, diz o Senhor.
M q 7.17 pavor virão ao Senhor, nosso Deus, e 27 medo de ti.
Na 3.3 de cadáveres, e não 27 fim os defuntos;
Sf 2.10 Isso 27 em recompensa da sua soberba, porque
M t 21.37 seu filho, dizendo: 27 respeito a meu filho.
M c 12.6 derradeiro, dizendo: Ao menos 27 respeito ao
At 2.17 profetizarão, os vossos jovens 27 visões, e os
At 21.22 a multidão se ajunte; porque 27 ouvido que já és vindo.
ICo 7.28 casar, não peca. Todavia, os tais 27 tribulações
Ap 7.16 Nunca mais 27 fome, nunca mais 27 sede; nem sol
Ap 7.16 mais 27 fome, nunca mais 27 sede; nem sol nem

* (terás) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Nm.18.20; , 2 vezes :
Dt.25.15;

T ER Ç A Ocorrências: 32 vezes - VT (17); N T (15) nos livros:
Nm-3;2Rs-3;2Cr-3;Ne-l;Ez-7;Ap-15; N°(s) Strong (H7992); RNK
Top 375 posição;
Nm 15.6 de farinha, misturada com a 27 parte de um him de
azeite.
Nm 15.7 a libação oferecerás a 27 parte de um him ao
Nm 28.14 vinho para um bezerro, e a 27 parte de um him
2Rs 11.5 que vós haveis de fazer: uma 27 parte de vós, que
2Rs 11.6 e outra 27 parte estará à porta Sur; e a outra
2Rs 11.6 à porta Sur; e a outra 27 parte, à porta
2Cr 23.4 que haveis de fazer: uma 27 parte de vós,
2Cr 23.5 e uma 27 parte estará na casa do rei, e a outra
2Cr 23.5 na casa do rei, e a outra 37 parte, à porta do
Ne 10.32 impondo-nos cada ano a 27 parte de um siclo,
Ez 5.2 A 27 parte queimarás no fogo, no meio da cidade,
Ez 5.2 espada ao redor dela; e a outra 27 parte
Ez 5.12 Uma 27 parte de ti morrerá da peste e se consumirá
Ez 5.12 em redor de ti; e a outra 27 parte espalharei a
Ez 46.14 parte de um efa e, de azeite, a 27 parte de um
Ap 8.7 que foi queimada na sua 27 parte; queimou-se
Ap 8.7 sua 27 parte; queimou-se a 27 parte das
Ap 8.8 em fogo, e tornou-se em sangue a 27 parte do mar.
Ap 8.9 E morreu a 27 parte das criaturas que tinham vida
Ap 8.9 tinham vida no mar; e perdeu-se a 27 parte das naus.
Ap 8.10 uma tocha, e caiu sobre a 27 parte dos rios e
Ap 8.11 da estrela era Absinto, e a 27 parte das águas
Ap 8.12 a trombeta, e foi ferida a T. parte do sol, e a
Ap 8.12 e a T. parte da lua, e a l l parte das
Ap 8.12 parte das estrelas, para que a T. parte deles se
Ap 8.12 parte deles se escurecesse, e a JTparte do dia
Ap 9.15 mês, e ano, a fim de matarem a T. parte dos homens.
Ap 9.18 três pragas foi morta a T. parte dos homens,
Ap 12.4 sua cauaa levou após si a 23 parte das estrelas

* (terão) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jl.2.28; , 2 vezes : Ap.7.16;

TER Á S Ocorrências: 55 vezes - VT (47) ; N T (8) nos livros:
Gn-4;Êx-l;Lv-5;N m-3;Dt-13;Js-l;)z-3;lSm -l;2Cr-l;Ed-l;Jó-3;Sl2;Is-2;Jr-2;Ez-l;Dn-l;M q-2;Zc-l;M t-l;M c-l;Lc-4;Jo-l;Rm-l; RNK
Top 352 posição; Veja também : ter;
Gn 3.16 e a tua conceição; com dor 27 filhos; e o teu
Gn 16.11 Eis que concebeste, e 27 um filho, e
Gn 35.17 a parteira: Não temas, porque também este filho 27.
Gn 37.8 reinarás sobre nós? Tu deveras 27 domínio sobre
Êx 20.3 Não 27 outros deuses diante de mim.
Lv 19.14 tropeço diante do cego; mas 27 temor do teu Deus.
Lv 19.32 honrarás a face do velho, e 27 temor do teu Deus.
Lv 25.17 oprima ao seu próximo; mas 27 temor do teu
Lv 25.36 nem ganho; mas do teu Deus 27 temor, para que teu
Lv 25.43 dele com rigor, mas do teu Deus 27 temor.
Nm 18.9 Isto 27 das coisas santíssimas do fogo: todas as
Nm 18.20 sua terra possessão nenhuma 27, e no meio deles
Nm 18.20 no meio deles nenhuma parte 27; eu sou a tua
Dt 5.7 Não 27 outros deuses diante de mim.
Dt 7.2 não farás com elas concerto, nem 27 piedade delas;
D t 13.8 nem o teu olho o poupará, nem 27 piedade dele, nem
D t 17.10 que escolher o Senhor; e 27 cuidado de fazer
Dt 20.1 número do que tu, deles não 27 temor, pois o
Dt 23.12 Também 2T um lugar fora do arraial; e ali sairás fora.
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* (terça) repete nfi(s) referéncia(s): 2 vezes : 2Rs.ll.6; , 2 vezes :
2Cr.23.5;, 3 vezes: Ez.5.2;, 3 vezes: Ez.5.12;, 2 vezes: Ap.8.7;, 2 vezes
: Ap.8.9;, 5 vezes: Ap.8.12;

TERCEIRO

Lv 19.6 comerá; mas o que sobejar, ao 27 dia, será
Lv 19.7 coisa dele for comida ao 27 dia, coisa
Nm 2.24 seus esquadrões; e estes marcharão em 27 lugar.
Nm 7.24 No 27 dia, ofereceu o príncipe dos filhos de
Nm 19.12 Ao 27 dia, se purificará com a água e, ao
Nm 19.12 dia, será limpo; mas, se ao 27 dia se não
Nm 19.19 E o limpo, ao 27 e sétimo dias, espargirá sobre
Nm 29.20 E, no 27 dia, onze bezerros, dois carneiros,
Nm 31.19 tiver tocado algum morto, ao 27 dia e ao
Dt 26.12 da tua novidade, no ano 27, que é o ano dos
Js 9.17 chegaram às suas cidades ao 27 dia; e suas
Jz 20.30 os filhos de Israel, ao 27 dia, contra os
ISm 17.13 e o segundo, Abinadabe, e o 27, Samá.
ISm 30.1 Davi e os seus homens ao 27 dia a
2Sm 1.2 sucedeu, ao 27 dia, que um homem veio do
2Sm 3.3 de Nabal, o carmelita; e o 27, Absalão,
2Sm 20.4 os homens de Judá para o 27 dia e tu, então,
lR s 3.18 E sucedeu que, ao 27 dia depois do meu parto,
lR s 12.5 lhes disse: Ide-vos até ao 27 dia e voltai a
lR s 12.12 Jeroboão e todo o povo, ao 27 dia, a Roboão,
lR s 12.12 havia falado, dizendo: Voltai a mim ao 27 dia.
lRs 15.28 E matou-o Baasa no ano 27 de Asa, rei de Judá,
lRs 15.33 No ano 27 de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de
lRs 18.1 do Senhor veio a Elias no 27 ano, dizendo:
lRs 22.2 Porém, no 27 ano, sucedeu que Josafá, rei de
2Rs 18.1 E sucedeu que, no 27 ano de Oseias, filho de
2Rs 19.29 o que daí proceder; porém, no 27 ano, semeai,
2Rs 20.5 eis que eu te sararei; ao 27 dia
2Rs 20.8 me sarará e de que, ao 27 dia, subirei à
lC r 2.13 e Abinadabe, o segundo, e Simeia, o 27,
lC r 3 .2 o 27, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai,
lC r3.15 Joanã; o segundo, Jeoaquim; o 27, Zedequias;
lC r8 .1 primogênito, a Asbel, o segundo e a Aará, o 27,
lC r 8.39 primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o 27.
lC r 12.9 Éser, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o 27,
lC r 23.19 o segundo, e Jaaziel, o 27, e Jecameão,
lC r 24.23 Amarias, o segundo, Jaaziel, o 27, Jecameão,
lC r 26.2 Jediael, o segundo, Zebadias, o 27, Jatniel, o quarto,
lC r 26.4 Jeozabade, o segundo, Joá, o 27, Sacar, o
lC r 26.11 o segundo, Tebalias, o 27, Zacarias, o
lC r 27.5 O 27 capitão do exército do 27 mês era
lC r 27.5 capitão do exército do 27 mês era Benaia,
2Cr 7.10 E, no dia vigésimo 27 do sétimo mês, o rei
2Cr 10.12 e todo o povo a Roboão, no 27 dia, como o
2Cr 10.12 tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 27 dia.
2Cr 15.10 em Jerusalém no 27 mês, no ano
2Cr 17.7 E, no 27 ano do seu reinado, enviou ele os seus
2Cr 27.5 os filhos de Amom também no segundo e no 27 ano.
2Cr 31.7 No 27 mês, começaram a fazer os primeiros
Ed 6.15 acabou-se esta casa no dia 27 do mes de Adar,
Et 1.3 no 27 ano de seu reinado, fez um convite a
Et 5.1 Sucedeu, pois, que, ao 27 dia, Ester se vestiu
Et 8.9 naquele mesmo tempo e no mês 27 (que é o mês de
Is 19.24 Naquele dia, Israel será o 27 com os egípcios e
Is 37.30 o que daí proceder; mas, no 27 ano, semeai,
Jr 1.2 Amom, rei de Judá, no décimo 27 ano do seu reinado.
Jr 52.30 No ano vigésimo 27 de Nabucodonosor,
Ez 10.14 era rosto de homem, e do 27 era rosto de
Ez 31.1 sucedeu, no ano undécimo, no 27 mês, ao
Dn 1.1 No ano 27 do reinado de Jeoaquim, rei de Judá,
Dn 2.39 reino, inferior ao teu, e um 27 reino, de
Dn 5.7 ao pescoço, e será, no reino, o 27 dominador.
Dn 5.16 ouro ao pescoço, e no reino serás o 27 dominador.
Dn 5.29 dele que havia de ser o 27 dominador do reino.
Dn 8.1 No ano 27 do reinado do rei Belsazar,
Dn 10.1 No ano 27 de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada
Os 6.2 dias, nos dará a vida; ao 27 dia, nos
Zc 6.3 E, no 27 carro, cavalos brancos, e, no quarto
M t 16.21 escribas, e ser morto, e ressuscitar ao 27 dia.
M t 17.23 e matá-lo-ão, e, ao 27 dia, ressuscitará. E
M t 20.19 açoitem, e crucifiquem, e ao 27 dia ressuscitará.
M t 22.26 Da mesma sorte, o segundo, e o 27, até ao sétimo;
M t 27.64 com segurança até ao 27 dia; não se dê
M c 9.31 matá-lo-ão; e, morto, ele ressuscitará ao 27 dia.
M c 10.34 nele, e o matarão; mas, ao 27 dia, ressuscitará.
M c 12.21 este deixou descendência; e o 27, da mesma ma

T E R C EIR A Ocorrências: 38 vezes - VT (26); N T (12) nos li
vros: Gn-l;Êx-4;N m-l;D t-2;Js-l;lSm -2;lRs-4;lCr-6;Jó-l;Jr-l;Ezl;Zc-2;Mt-2;Mc-2;Lc-2;Jo-3;At-l;2Co-2; N°(s) Strong (G5154,
H6242, H7969, H7992, H8029); RNK Top 369 posição; Veja tam 
bém: terceiro;
Gn 50.23 os filhos de Efraim, da 27 geração; também
Êx 20.5 dos pais nos filhos até à 27 e quarta
Êx 28.19 e a 27 ordem será de umjacinto, de uma ágata e
Êx 34.7 os filhos dos filhos até à 27 e quarta geração.
Êx 39.12 e a 27 ordem, de um jacinto, uma ágata e uma ame
tista;
Nm 14.18 pais sobre os filhos até à 27 e quarta geração.
Dt 5.9 dos pais sobre os filhos, até à 27 e quarta
Dt 23.8 que lhes nascerem na 27 geração, cada um
Js 19.10 E saiu a 27 sorte aos filhos de Zebulom,
ISm 3.8 tornou a chamar a Samuel, 27 vez, e ele se
ISm 20.5 porém, e esconder-me-ei no campo, até à 27 tarde.

lRs 6.6 seis côvados de largura, e a 27, de sete
lRs 6.8 caracóis se subia à do meio, e da do meio, à 27.
lRs 18.34 vez. Disse ainda: Fazei-o 27 vez; e o
lRs 18.34 ainda: Fazei-o 27 vez-, e o fizeram 27 vez,
lCr 24.8 a 27, a Harim; a quarta, a Seorim;
lC r 24.13 a décima 27, a Hupá; a décima quarta, a Jesebeabe;
lC r 24.18 a vigésima 27, a Elelaías; a vigésima quarta, a Maazias.
lC r 25.10 a 27, a Zacur, e seus filhos, e seus irmãos, doze;
lC r 25.20 a décima 27, a Subael, e seus filhos, e seus
lC r 25.30 a vigésima 27, a Maaziote, e seus filhos, e
Jó 42.14 da outra, Queaa, e o nome da 27, Quéren-Hapuque.
Jr 38.14 Jeremias, o profeta, à 27 entrada, que
Ez 21.14 outra; porque a espada até à 27 vez se
Zc 13.8 extirpadas e expirarão; mas a 27 parte restará nela.
Zc 13.9 E farei passar essa 27 parte pelo fogo, e a
Mt 20.3 E, saindo perto da hora 27, viu outros que
Mt 26.44 de novo, foi orar pela 27 vez, dizendo as
M c 14.41 E voltou 27 vez e disse-lhes: Dormi agora e
Mc 15.25 E era a hora 27, e o crucificaram.
Lc 12.38 vigília, e se vier na 27 vigília, e os
Lc 23.22 Então, ele^pela 27 vez, lhes disse: Mas que
Jo 21.14 E já era a 27 vez que Jesus se manifestava aos
Jo 21.17 Disse-lhe 27 vez: Simão, filho de Jonas,
Jo 21.17 por lhe ter dito 27 vez: Amas-me?
At 2.15 como vós pensais, sendo esta a 27 hora do dia.
2Co 12.14_ estou pronto para, pela 27 vez, ir ter
2Co 13.1 É esta a j7 vez que vou ter convosco. Por boca
* (terceira) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lRs.18.34; , 2 vezes :
Jo.21.17;

TER C EIR O Ocorrências: 115 vezes - VT (84); N T (31) nos
livros:
Gn-9;Êx-5;Lv-4;Nm-7;Dt-l;Js-l;Jz-l;lSm-2;2Sm-3;lRs8;2R s-4;lC r-13;2C r-7;Ed-l;Et-3;Is-2;Jr-2;E z-2;D n-7;O s-l;Z cl;M t-5;M c-3;Lc-8;Jo-l;At-3;lCo-2;2Co-l;Ap-8; RNK Top 293 p o 
sição; Palavras Relacionadas: (terceira-38; terceiros-3); Total de
referencias das palavras relacionadas: 156
Gn 1.13 E foi a tarde e a manhã: o dia 27.
Gn 2.14 E o nome do 27 rio é Hidéquel; este é o que
Gn 14.4 Quedorlaomer, mas, ao décimo 27 ano, rebelaram-se.
Gn 22.4 Ao 27 dia, levantou Abraão os seus olhos e viu
Gn 31.22 E, no 27 dia, foi anunciado a Labão que Jacó
Gn 32.19 também ao segundo, e ao 27, e a todos os
Gn 34.25 E aconteceu que, ao 27 dia, quando estavam com
Gn 40.20 E aconteceu, ao 27 dia, o dia do nascimento de
Gn 42.18 E, ao 27 dia, disse-lhes José: Fazei isso e
Êx 19.1 Ao 27 mês da saída dos filhos de Israel da
Êx 19.11 e estejam prontos para o 27 dia; porquanto, no
Êx 19.11 27 dia; porquanto, no 27 dia, o Senhor
Êx 19.15 ao povo: Estai prontos ao 27 dia; e não
Êx 19.16 E aconteceu ao 27 dia, ao amanhecer, que houve
Lv 7.17 da carne do sacrifício ao 27 dia será queimado
Lv 7.18 pacífico se comer ao 27 dia, aquele que
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Ez 5.11 e o meu olho te não perdoará, nem também 27 piedade.
Ez 7.4 te poupará o meu olho, nem 27 piedade de ti, mas
Ez 7.9 te poupará o meu olho, nem 27 piedade; conforme
Ez 8.18 o meu olho não poupará, nem lT. piedade; ainda que
Ez 39.25 de toda a casa de Israel; 27 zelo pelo meu
Zc 11.6 Certamente não 27 mais piedade dos moradores desta
Rm 9.15 de quem me compadecer e 27 misericórdia de
IC o 9.17 isso, se o faço de boa mente, 27 prêmio; mas, se

neira.
Lc 9.22 escribas, e seja morto, e ressuscite ao 27 dia.
Lc 13.32 curas, hoje e amanhã, e, no 27 dia, sou consumado.
Lc 18.33 açoitado, o matarão; e, ao 27 dia, ressuscitará.
Lc 20.12 E tornou ainda a mandar um 27; mas eles,
Lc 20.31 e o 27 também a tomaram, e, igualmente, os
Lc 24.7 e seja crucificado, e, ao 27 dia, ressuscite.
Lc 24.21 com tudo isso, é já hoje o 27 dia desde que
Lc 24.46 que o Cristo padecesse e, ao 27 dia,
Jo 2.1 E, ao 27 dia, fizeram-se umas bodas em Caná da
At 10.40 A este ressuscitou Deus ao 27 dia e fez que se mani
festasse,
At 20.9 assentado numa janela, caiu do 27 andar, tomado
At 27.19 E, ao 27 dia, nós mesmos, com as próprias mãos,
IC o 12.28 em segundo lugar, profetas, em 27, doutores,
IC o 15.4 e que ressuscitou ao 27 dia, segundo as Escrituras,
2Co 12.2 sei; Deus o sabe), foi arrebatado até ao 27 céu.
Ap 4.7 a um bezerro; e tinha o 27 animal o rosto
Ap 6.5 E, havendo aberto o 27 selo, ouvi o 27
Ap 6.5 o 27 selo, ouvi o 27 animal,
Ap 8.10 E o 27 anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma
Ap 11.14 passado o segundo ai; eis que o T . a i cedo virá.
Ap 14.9 E os seguiu o 27 anjo, dizendo com grande voz:
Ap 16.4 E o 27 anjo derramou a sua taça nos rios e nas
Ap 21.19 jaspe; o segundo, safira; o 27, calcedônia;

TER EIS Ocorrências: 38 vezes - VT (29) ; N T (9) nos livros:
Ê x-l;Lv-7;N m -7;D t-l;2Rs-l;2Cr-2;Is-l;Jr-4;Ez-5;M t-2;Lc-4;Jo-2;Ap-l; RNK Top 369 posição; Veja também : ter;
Êx 12.16 também, ao sétimo dia, 21 santa
Lv 19.36 efa justo e justo him 27 Eu sou o Senhor,
Lv 23.7 no primeiro dia, 27 santa convocação; nenhuma
Lv 23.21 mesmo dia, apregoareis que 27 santa convocação;
Lv 23.24 sétimo, ao primeiro do mês, 27 descanso,
Lv 23.27 será o Dia da Expiação; 21 santa
Lv 23.36 ao Senhor; ao dia oitavo, 27 santa convocação
Lv 24.22 Uma mesma lei 27 assim será o estrangeiro como o
Nm 28.2 do meu cheiro suave, 27 cuidado, para
Nm 28.25 E, no sétimo dia, 27 santa convocação; nenhuma
Nm 28.26 Semelhantemente, 27 santa convocação no dia das
Nm 29.1 Semelhantemente, 27 santa convocação no sétimo
Nm 29.7 no dia dez deste sétimo mês, 27 santa convocação
Nm 29.12 dias deste sétimo mês, 27 santa convocação;
Nm 29.35 No oitavo dia, 27 dia de solenidade; nenhuma obra
Dt 12.1 estatutos e os juízos que 27 cuidado em fazer na
2Rs 17.37 o mandamento que vos escreveu, 27 cuidado de os
2Cr 20.17 Nesta peleja, não 27 de pelejar; parai, estai em
2Cr 35.3 de Davi, rei de Israel; não 27 mais esta carga
Is 651 3 meus servos beberão, mas vós 27 sede; eis que
Jr 4.10 povo e a Jerusalém, dizendo: 27 paz; pois a
Jr 14.13 dizem: Não vereis espada e não 27 fome; antes,
Jr 23.17 O Senhor disse: Paz 27 e a qualquer que
Jr 29.7 por ela ao Senhor, porque, na sua paz, vós 21 paz.
Ez 20.43 que vos contaminastes e 27 nojo de vós mesmos,
Ez 24.23 E 27 na cabeça os vossos turbantes e os vossos
Ez 36.31 feitos, que não foram bons; e 27 nojo em vós
Ez 45.10 Balanças justas, e efa justo, e bato justo 27.
Ez 45.21 mês, no dia catorze do mês, 27 a Páscoa, uma
M t 5.46 que vos amam, que galardão 27? Não fazem os
Mt 6.1 vistos por eles; aliás, não 27 galardão junto
Lc 6.25 os que estais fartos, porque i7 fome! Ai de vós,
Lc 6.32 que vos amam, que recompensa 27? Também os
Lc 6.33 razem bem, que recompensa 27? Também os
Lc 6.34 a receber, que recompensa 27? Também os
Jo 6.53 e não beberdes o seu sangue, não 27 vida em vós mes
mos.
Jo 16.33 em mim tenhais paz; no mundo 27 aflições, mas
Ap 2.10 para que sejais tentados; e 27 uma tribulação

* (terceiro) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.19.11;, 2 vezes :
Nm.19.12;, 2 vezes: lRs.12.12;, 2 vezes : lCr.27.5;,2 vezes: 2Cr.10.12;
, 2 vezes: Ap.6.5;

TER C EIR O S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-l;lS m -l;2R s-l; N°(s) Strong (H7992); RNK Top 404 posição; Veja
também : terceiro;
\
Gn 6.16 lado; far-lhe-ás andares baixos, segundos e 27.
ISm 19.21 então, enviou Saul ainda uns 27
2Rs 1.13 a enviar outro capitão dos 27 cinquenta, com

TÉR C IO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; N°(s)
Strong (G5060); RNK Top 406 posição;
Rm 16.22 Eu, 27, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor.

TER Ç O Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: 2Sm-3; N°(s)
Strong (H7992); RNK Top 404 posição;
2Sm 18.2 E Davi enviou o povo, um 27 debaixo da mão de
2Sm 18.2 e irmão de Joabe, e outro 27 debaixo da mão
~(terço) repete na(s) referência(s): 3 vezes: 2Sm.l8.2;

TER D ES Ocorrências: 4 vezes

N T (4) nos livros: Mt-2;Jo- l;lC o -l; RNK Top 403 posição; Veja também : ter;

M t 16.8 de pequena fé, sobre o não vos 27 fornecido de pão?
M t 23.15 um prosélito; e, depois de o 21 feito, o
Jo 5.40 E não quereis vir a mim para 27 vida.
IC o 6.7 uma falta entre vós 27 demandas uns

T ER EM Ocorrências: 18 vezes - VT (10) ; N T (8) nos livros:
L v -l;N m -l;Js-l;lR s-l;2 C r-l;Jó -4 ;Is-l;M c-l;L c-l;Jo -l;A t-3 ;H b -l;2P e-l; RNK Top 389 posição; Veja tam bém : ter;
Lv 26.40 também confessarão que, por 27 andado
Nm 8.26 tenda da congregação^para 27 cuidado da guarda;
Js 5.5 pelo caminho, depois de 27 saído do Egito,
lRs 8.35 e não houver chuva, por 27 pecado contra ti,
2Cr 6.26 e não houver chuva, por 27 pecado contra ti,
Jó 6.20 Foram envergonhados por 27 confiado; e, chegando
Jó 12.25 andam às apalpadelas, sem 27 luz, e os faz
Jó 38.41 a Deus e andam vagueando, por não 27 que comer?
Jó 39.3 Elas encurvam-se, para 27 seus filhos, e lançam de
Is 65.14 meus servos cantarão por 27 o seu coração
Mc 12.22 os sete, sem, contudo, 27 deixado
Lc 13.2 do que todos os galileus, por 27 padecido tais coisas?
Jo 21.15 E, depois de 27 jantado, aissejesus a Simão
At 5.41 conselho, regozijando-se de 27 sido julgados
At 13.27 Por não 27 conhecido a este, os que habitavam em
At 27.13 brandamente, lhes pareceu 27 já o que
Hb 11.13 estes morreram na fé, sem 27 recebido as
2Pe 2.20 Porquanto se, depois de 27 escapado das corrupções

T E R EB IN T O Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Gn-1; RNK
Top 406 posição;
Gn 43.11 um pouco de mel, especiarias, mirra, 27 e amêndoas.

T ER EI Ocorrências: 18 vezes - VT (16); N T (2) nos livros: Gn-2;Êx-l;N m -l;D t-l;lSm -l;Sl-2;Jr-2;Ez-S;Zc-l;Rm -l;lCo-l; RNK
Top 389 posição; Veja também: ter;
Gn 16.2 pois, à minha serva; porventura, 27 filhos dela. E
Gn 18.12 riu-se Sara consigo, dizendo: 27 ainda deleite
Êx 33.19 do Senhor diante de ti; e 27 misericórdia de
Nm 23.12 e disse: Porventura, não 27 cuidado de falar o
Dt 29.19 no seu coração, dizendo: 27 paz, ainda que
ISm 28.2 Aquis a Davi: Por isso, te 27 por guarda da
SI 3.6 Não 27 medo de dez milhares de pessoas que se
SI 119.42 Assim, 27 que responder ao que me afronta, pois
Jr 13.14 perdoarei, nem pouparei, nem 27 deles
Jr 30.11 com medida e, de todo, não te 27 por inocente.

TEREMOS Ocorrências: 6 vezes 70

VT (6) nos livros: Nm-2;Jó-

TERES
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-l;Pv-l;Jr-2; RNK Top 401 posição; Veja tam bém : ter;

TERMO

Jz 14.18 com a minha novilha, nunca 27
Jo 9.41 Jesus: Se fôsseis cegos, não 27 pecado; mas como
1Co4.15 dez mil aios em Cristo, não 27, contudo, muitos

Nm 32.19 adiante; porquanto nós já 27 a nossa herança
Nm 32.32 o Senhor à terra de Canaã e 27 a possessão de
Jó 17.16 do Seol, quando juntamente no pó 27 descanso.
Pv 1.14 a tua sorte entre nós; 27 todos uma só bolsa.
Jr 42.14 ouviremos som de trombeta, nem 27 fome de pão,
Jr 50.7 diziam: Culpa nenhuma 27; porque pecaram

TERM IN AD AS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1;
RNK Top 406posição; Veja também : terminar;
Jo 19.28 já todas as coisas estavam 27, para que a

TER ES Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Js-l;2Sm -l;Et-

TER M IN A D O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1;
RNK Top 406posição; Veja tam bém : terminar;

-2;Jr-l; RNK Top 402 posição; Veja também : ter;
Js 1.7 e tem mui bom ânimo para 27 o cuidado de fazer
2Sm 9.8 Quem é teu servo, para tu 27 olhado para um
Et 2.21 dos guardas da porta, Bigtã e 27, grandemente se
Et 6.2 dado notícia de Bigtã e de 27, dois eunucos do
Jr 2.19 ao Senhor, teu Deus, e não 27 o meu temor

At 12.25 E Barnabé e Saulo, havendo 27 aquele serviço,

TE R IA Ocorrências: 19 vezes - VT (13); N T (6) nos livros: Gn-

Lc 1.23 E sucedeu que, 27 os dias de seu ministério,
Lc 2.43 E, regressando eles, 27 aqueles dias, ficou o
Lc 4.2 não comeu coisa alguma, e, 27 eles, teve fome.

TERM IN AD O S Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros:
Lc-3; N°(s) Strong (G4130, G5048); RNK Top 404 posição; Veja
também : terminar;

-l;N m -l;lSm -l;2Sm -l;2Cr-l;Et-l;JÓ -2;Sl-5;M t-l;Jo-3;G l-l;H b-l;
RNK Top 388 posição; Veja também : ter;
Gn 26.10 nos fizeste? Facilmente se 27 deitado alguém
Nm 11.13 Donde 27 eu carne para dar a todo este povo?
ISm 13.13 ordenou; porque, agora, o Senhor 27 confirmado o
2Sm 2.27 já desde pela manhã, o povo 27 cessado cada um
2Cr 2.6 Porém quem 27 força para lhe edificar uma casa,
Et 9.28 e que a memória deles nunca 27 fim entre os de
Jó 21.21 Porque, que prazer 27 na sua casa depois de si,
Jó 30.1 do que eu, e cujos pais eu 27 desdenhado de pôr
SI 55.12 me afrontava; então, eu o 27 suportado; nem era
SI 55.12 engrandecia contra mim, porque dele rfie 27 escon
dido,
SI 106.23 Pelo que disse que os 27 destruído se Moisés, seu
SI 119.92 minha alegria, há muito que 27 perecido na minha
angústia.
SI 124.4 sobre nós, e a corrente 27 passado sobre a
M t 11.23 prodígios que em ti se operaram, 27 ela
Jo 11.21 se tu estivesses aqui, meu irmão não 27 morrido.
Jo 11.32 se tu estivesses aqui, meu irmão não 27 morrido.
Jo 14.2 se não fosse assim, eu vo-lo 27 dito, pois vou
G13.21 vivificar, a justiça, na verdade, 27 sido pela lei.
Hb 8.7 irrepreensível, nunca se 27 buscado lugar para

TER M IN A R Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK
Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (terminadas-1; termi
nado-1; terminados-3; terminava-1); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 7
At 21.27 sete dias estavam quase a 27, os judeus da

TERM INAVA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1; RNK
Top 406posição; Veja também : terminar;
Js 18.20 E 27 o Jordão da banda do oriente; esta era a

TERM O Ocorrências: 181 vezes - VT (181) nos livros: Gn2;Êx-4;N m -20;D t-6;Js-83;Jz-S;lSm -5;2Sm -l;lR s-3;lC r-2;2C rTJó-l;Pv-l;Jr-2;Ez-40;Am-2;Na-l;Sf-l;Zc-1; N°(s) Strong (H7093,
H8552); RNK Top 232 posição; Palavras Relacionadas: (termos-61); Total de referencias das palavras relacionadas: 242
Gn 10.19 E foi o 27 dos cananeus desde Sidom, indo para
Gn 49.13 como porto dos navios; e o seu 27 será em Sidom.
Êx 19.12 o monte nem toqueis o seu 27; todo aquele que
Êx 19.21 ao povo que não traspasse o 27 para ver o Senhor,
Êx 19.24 porém, e o povo não traspassem o 27 para subir
Êx 34.24 de ti e alargarei o teu 27; ninguém cobiçará a
Nm 20.21 passar a Israel pelo seu 27; pelo que Israel se
Nm 21.13 dos amorreus; porque Arnom é o 27 de Moabe, en
tre
Nm 21.24 filhos de Amom; porquanto o 27 dos filhos de
Nm 22.36 à cidade de Moabe, que está no 27 de Arnom, na
Nm 22.36 está no 27 de Arnom, na extremidade do 27 dele.
Nm 33.44 nos outeirinhos de Abarim, no 27 de Moabe.
Nm 34.3 até aos termos de Edom; e o 27 do sul vos será
Nm 34.4 e este 27 vos irá rodeando do sul para a subida de
Nm 34.5 rodeará mais este 27 de Azmom até ao rio do Egito;
Nm 34.6 Acerca do 27 do ocidente, o mar Grande vos será
Nm 34.6 vos será por 27; este vos será o 27 do ocidente.
Nm 34.7 E este vos será o 27 do norte: desde o mar Grande
Nm 34.8 de Hamate; e as saídas deste 27 serão até Zedade.
Nm 34.9 E este 27 sairá até Zifrom, e as suas saídas serão
Nm 34.9 serão em Hazar-Enã; este vos será o 27 do norte.
Nm 34.10 E por 27 da banda do oriente marcareis de
Nm 34.11 E este 27 descerá desde Sefã até Ribla, para a
Nm 34.11 de Aim; depois, descerá este 27 e irá ao longo da
Nm 34.12 Descerá também este 27 ao longo do Jordão, e as
Dt 3.14 da terra de Argobe, até ao 27 dos gesuritas e
Dt 3.16 o meio do ribeiro e o 27; e até ao ribeiro
Dt 3.16 até ao ribeiro de Jaboque, o 27 dos filhos de Amom,
D t3.17 a campina e o Jordão com o 27: desde Quinerete até
Dt 11.24 rio Eufrates, até ao mar ocidental, será o vosso 27.
Dt 27.17 aquele que arrancar o 27 do seu próximo! E
Js 1.4 o grande mar para o poente do sol será o vosso 27.
Js 12.2 e até ao ribeiro de Jaboque, 27 dos filhos de Amom;
Js 12.4 Como também o 27 de Ogue, rei de Basã, que era do
Js 12.5 e em toda a Basã, até ao 27 dos gesureus e
Js 12.5 maacateus e metade de Gileade, 27 de Seom, rei de Hesbom.

* (teria) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Sl.SS.12;

TER IA M Ocorrências: 11 vezes - VT (4); N T (7) nos livros: Sl-3;Jr-l;M t-l;Lc-l;Jo-2;Hb-3; RNK Top 396 posição; Veja também:
ter;
SI 124.3 eles, então, nos 27 engolido vivos, quando a sua
SI 124.4 então, as águas 27 trasbordado sobre nós, e a
SI 124.5 então, as águas altivas 27 passado sobre a nossa alma.
Jr8.9 a palavra do Senhor; que sabedoria, pois, 27?
M t 11.21 vós se fizeram, há muito que se 27 arrependido
Lc 10.13 saco de pano grosseiro e cinza, se 27 arrependido.
Jo 15.22 nem lhes houvera falado, não 27 pecado, mas,
Jo 15.24 nenhum outro têm feito, não 27 pecado; mas,
Hb 10.2 Doutra maneira, 27 deixado de se oferecer,
Hb 10.2 os ministrantes, nunca mais 27 consciência de pecado.
Hb 11.15 daquela de onde haviam saído, 27 oportunidade de
tornar.
* (teriam) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Hb. 10.2;

TER ÍA M O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : ter;
Rm 9.29 não deixara descendência, 27 sido feitos

TER IA S Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros: Gn-l;Jo -l; RNK Top 405posição; Veja também : ter;
Gn 26.10 povo com a tua mulher, e tu 27 trazido sobre
Jo 19.11 Jesus: Nenhum poder 27 contra mim, se de

TERÍEIS

Ocorrências: 3 vezes - VT (1); N T (2) nos livros: Jz-l;)o -l;lC o -l; RNK Top 404 posição; Veja também : ter;
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Jz 1.18 mais Judá a Gaza com o seu 27, e a Asquelom com o
Jz 1.18 a Asquelom com o seu 27, e a Ecrom com ó seu 27.
Jz 1.36 E foi o 27 dos amorreus desde a subida de Acrabim,
Jz 2.9 E sepultaram-no no 27 da sua herdade, em
ISm 6.9 subir pelo caminho do seu 27 a Bete-Semes, foi
ISm 6.12 foram atrás delas, até ao 27 de Bete-Semes.
ISm 10.2 ao sepulcro de Raquel, no 27 de Benjamim, em
ISm 13.18 voltou pelo caminho do 27 que olha para o
ISm 17.1 e acamparam-se entre Socó e Azeca, no 27 de Damim.
2Sm 21.5 sem que pudéssemos subsistir em 27 algum de Israel,
lR s 4.11 Ben-Abinadabe, em todo o 27 de Dor; tinha este a
lR s 4.13 em Gileade; também tinha o 27 de Argobe, o
lR s 4.21 dos filisteus, e até ao 27 do Egito; os quais
lC r6 .5 4 os seus acampamentos, no seu 27, a saber: dos
lC r 6.66 de Coate, as cidades do seu 27 se lhes deram da
2Cr 9.26 rio até à terra dos filisteus e até ao 27 do Egito.
JÓ22.5 grande a tua malícia; e sem 27, as tuas iniquidades?
Pv 8.29 quando punha ao mar o seu 27, para que as águas
Jr 46.28 estou contigo; porque porei 27 a todas as
Jr 46.28 te lancei; mas a ti não porei 27, mas
Ez 22.15 pelas terras, e porei 27 à tua imundícia.
Ez 45.7 de uma das partes, desde o 27 ocidental
Ez 45.7 partes, desde o 27 ocidental até ao 27 oriental.
Ez 47.13 o Senhor Jeová: Este será o 27 conforme o qual 1
Ez 47.15 E este será o 27 da terra, da banda do norte:
Ez 47.16 Sibraim (que estão entre o 27 de Damasco e
Ez 47.16 de Hazer-Haticom (que está junto ao 27 de Haurã).
Ez 47.17 E o 27 desde o mar será Hazer-Enom, no 27 de
Ez 47.17 e na direção do norte está o 27 de Hamate; este
Ez 47.17 está o 27 de Hamate; este será o 27 do norte.
Ez 47.18 E o 27 do oriente, entre Haurã, e Damasco, e
Ez 47.18 mar do oriente medireis; este será o 27 do oriente.
Ez 47.19 E o 27 do sul será desde Tamar até às águas da
Ez 47.19 ao mar Grande; este será o 27 para o lado do sul.
Ez 47.20 E o 27 do ocidente será o mar Grande, desde o
Ez 47.20 até à entrada de Hamate; este será o 27 do ocidente.
Ez 48.1 para Hamate, Hazer-Enom, no 27 de Damasco,
Ez 48.2 E, junto ao 27 de Dã, desde a banda do oriente até
Ez 48.3 E, junto ao 27 de Aser, desde a banda do oriente
Ez 48.4 E, junto ao 27 de Naftali, desde a banda do
Ez 48.5 E, junto ao 27 de Manassés, desde a banda do
Ez 48.6 E, junto ao 27 de Efraim, desde a banda do oriente
Ez 48.7 E, junto ao 27 de Rúben, desde a banda do oriente
Ez 48.8 E,junto ao 27 de Judá, desde a banda do oriente
Ez 48.12 Santidade das Santidades, iunto ao 27 dos levitas.
Ez 48.13 levitas terão, consoante o 27 dos sacerdotes,
Ez 48.21 da oferta, na direção do 27 do oriente e do
Ez 48.21 e cinco mil, na direção do 27 do ocidente,
Ez 48.22 ao príncipe, entre o 27 de Judá e o 27
Ez 48.22 entre o 27 de Judá e o 27 de Benjamim, será
Ez 48.24 E, junto ao 27 de Benjamim, desde a banda do
Ez 48.25 E, junto ao 27 de Simeão, desde a banda do oriente
Ez 48.26 E, junto ao 27 de Issacar, desde a banda do
Ez 48.27 E, junto ao 27 de Zebulom, desde a banda do
Ez 48.28 E, junto ao 27 de Gade, da banda do sul, o 27
Ez 48.28 de Gade, da banda do sul, o 27 será desde Tamar
Am 6.2 reinos? Ou será maior o seu 27 do que o vosso 27?
Na 2.9 o ouro, porque não tem 27 o provimento,
Sf2.8 do meu povo e se engrandeceram contra o seu 27.
Zc 9.2 E também Hamate nela terá 27, e Tiro, e Sidom,

Js 13.3 defronte do Egito, até ao 27 de Ecrom, para o
Js 13.4 que é dos sidônios, até Afeca, ao 27 dos amorreus;
Js 13.10 que reinou em Hesbom, até ao 27 dos filhos de Amom;
Js 13.11 e Gileade, e o 27 dos gesureus, e dos maacateus, e
Js 13.16 e foi o seu 27 desde Aroer, que está à borda do
Js 13.23 E foi o 21 dos filhos de Rúben o Jordão e o seu
Js 13.23 de Rúben ojordão e o seu 27; essa é a herança
Js 13.25 e foi o seu 2. Jazer, e todas as cidades de
Js 13.26 e Betonim; e desde Maanaim até ao 27 de Debir;
Js 13.27 de Hesbom, mas o Jordão e o seu 27, até à
Js 13.30 De maneira que o seu 27 foi desde Maanaim, mais
Js 15.1 caiu para o sul, até ao 27 de Edom, até o
Js 15.2 E foi o seu 27 para o sul, desde a ribeira do mar
Js 15.4 do Egito, e as saídas deste 27 irão até ao mar;
Js 15.4 até ao mar; este será o vosso 27 da banda do sul.
Js 15.5 O 27, porém, para o oriente será o mar Salgado até
Js 15.5 à extremidade do Jordão; e o 27 para o norte será
Js 15.6 E este 27 subirá até Bete-Hogla, e passará do
Js 15.6 norte a Bete-Arabá, e este 2. subirá até à pedra
Js 15.7 Subirá mais este 27 a Debir, desde o vale de Acor,
Js 15.7 o sul do ribeiro; então, este 27 passará até às
Js 15.8 E este 27 passará pelo vale do Filho de Hinom, da
Js 15.8 é Jerusalém) e subirá este 27 até ao cume do
Js 15.9 Então, este 27 irá desde a altura do monte até à
Js 15.9 monte de Efrom; irá mais este 27 até Baalá; esta é Quiriate-Jearim.
Js 15.10 Então, tornará este 27 desde Baalá para o
Js 15.11 Sairá este 27 mais ao lado de Ecrompara o norte,
Js 15.11 sairá em Jabneel; e as saídas deste 27 eram no mar.
Js 15.12 Será, porém, o 27 da banda do ocidente o mar
Js 15.12 e o seu 27; este é o 27 dos filhos de
Js 15.21 dos filhos de Judá até ao 27 de Edom para o
Js 15.47 até ao rio do Egito, e o ihar Grande, e o seu 27.
Js 16.2 Betei sai a Luz, e passa ao 27 dos arquitas até Atarote;
Js 16.3 da banda do ocidente ao 27 de Jaflete, até ao
Js 16.3 ao 27 de Jaflete, até ao 27 de Bete-Horom de
Js 16.5 E foi o 27 dos filhos de Efraim, segundo as suas \
Js 16.5 as suas famílias, a saber, o 27 da sua herança
Js 16.6 e sai este 27 para o ocidente junto a Micmetate,
Js 16.6 desde o norte, e torna este 27 para o oriente a
Js 16.8 De Tapua vai este 27 para o ocidente ao ribeiro de
Js 17.7 E o 27de Manasses foi desde Aser até Micmetate,
Js 17.7 diante de Siquém; e ia este 27, à mão direita,
Js 17.8 de Tapua; porém Tapua, no 27 de Manassés, a
Js 17.9 Então, descia este 27 ao ribeiro de Caná; para o
Js 17.9 das cidades de Manassés; e o 27 de Manassés
Js 17.10 ao norte, e o mar era o seu 27; pelo norte
Js 18.5 partes: Judá ficará no seu 27 para o sul, e a
Js 18.5 sul, e a casa de José ficará no seu 27 para o norte.
Js 18.11 as suas famílias; e caiu o 27 da sua sorte entre
Js 18.12 E o seu 27 foi para a banda do norte, desde o
Js 18.12 desde o Jordão; e subia este 27 ao lado de Jericó
Js 18.13 E dali passava este 27 a Luz, ao lado de Luz (que
Js 18.13 para o sul; e descia este 27 a Atarote-Adar,
Js 18.14 E ia este 27 e tornava à banda do ocidente para o
Js 18.15 e saía este 27 ao ocidente e vinha
Js 18.16 e descia este 27 até à extremidade do monte que
Js 18.19 Passava mais este 27 até ao lado de Bete-Hogla
Js 18.19 do Jordão para o sul; este era o 27 do Sul.
Js 19.10 as suas famílias, e foi o 27 da sua herança até Saride.
Js 19.11 E subia o seu 27 pelo ocidente a Marala, e chegava
Js 19.12 para o nascente do sol, até ao 27 de
Js 19.14 e tornava este 27 para o norte a Hanatom, e as
Js 19.18 E foi o seu 27 Jezreel, e Quesulote, e Suném,
Js 19.22 E chegava este 27 até Tabor, e Saazima, e
Js 19.22 e as saídas do seu 27 estavam no
Js 19.25 E foi o seu 27 Helcate, e Hali, e Béten, e Acsafe,
Js 19.29 E voltava este 27 a Ramá e até à forte cidade de
Js 19.29 de Tiro; então, tornava este 27 a Hosa, e as suas
Js 19.33 E foi o seu 27 desde Helefe e desde Alom em
Js 19.34 E voltava este 27 pelo ocidente a Aznote-Tabor, e
Js 19.41 E foi o 27 da sua herança Zorá, e Estaol, e Ir-Semes,
Js 19.46 e Me-Jarcom, e Racom com o 27 defronte de Jafo.
Js 19.47 Saiu, porém, pequeno o 27 aos filhos de Dã; pelo
Js 22.25 o Senhor pôs o Jordão por 27 entre nós e vós, ó
Js 24.30 E sepultaram-no no 27 da sua herdade, em

* (termo) repete na(s) referênciafs): 2 vezes : Nm.22.36; , 3 vezes :
Nm.34.6;, 2 vezes : Nm.34.9;, 2 vezes : Xm.34.11;, 2 vezes: Dt.3.16;,
2 vezes: Js.12.5;, 2 vezes: Js. 13.23;, 2 vezes : Js.15.4;, 2 vezes: Js.15.5;
, 2 vezes : Js.15.6;, 2 vezes: Js.15.7;, 2 vezes: Js.15.8;, 2 vezes: Js.15.9;
, 3 vezes : Js.15.11; , 3 vezes : Js.lS .12; , 2 vezes : Js.16.3;, 2 vezes :
Js.16.5;, 2 vezes: Js.16.6;, 2 vezes : Js.17.7;, 2 vezes: Js.17.9;, 2 vezes
: Js.18.5;, 2 vezes : Js. 18.12;, 2 vezes : Js.18.13;, 3 vezes : Js. 18.19;, 2
vezes: Js. 19.22;, 2 vezes: Js. 19.29;, 3 vezes: Jz.1.18;, 2 vezes: Jr.46.28;
, 2 vezes : Ez.45.7;, 3 vezes : Ez.47.16;, 4 vezes : Ez.47.17;, 3 vezes :
Ez.47.18;, 2 vezes: Ez.47.19;, 3 vezes : Ez.47.20;, 2 vezes : Ez.48.21;,
2 vezes: Ez.48.22;, 2 vezes: EZ.4&28;, 2 vezes : Am.6.2;

TERMO-DE-IMPIEDADE
no livro: Ml-1; RNK Top 406posição;
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Ocorrência: 1 vez - VT (1)

TERMOS
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TERRA

TERN O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2C r-l; RNK Top
406 posição; Palavras Relacionadas: (ternamente-1; ternura-1);
Total de referencias das palavras relacionadas: 3

Ml 1.4 e eu destruirei, e lhes chamarão 27 e Povo-Contra-Quem-O-Senhor-Está-Irado-Para-Sempre.

TERM O S Ocorrências: 61 vezes - VT (60); N T (1) nos livros:
Êx-7;Nm-14;Dt-8;Js-3;Jz-l;lSm-6;lRs-l;2Rs-4;lCr-2;Sl-2;Is-3;Jrl;Ez-2;fl-2;Am -l;M q-l;M l-2;Hb-l; RNK Top 346 posição; Veja
também: termo;

2Cr 13.7 e, sendo Roboão ainda jovem e 27 de coração, não

TER N U R A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H1995); RNK Top 406 posição; Veja também : terno;

Êx 8.2 ir, eis que ferirei com rãs todos os teus 27.
Êx 10.4 povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus 27,
Êx 10.19 ainda um gafanhoto ficou em todos os 27 do Egito.
Êx 13.7 nem ainda fermento será visto em todos os teus 27.
Êx 16.35 maná até que chegaram aos 27 da terra de Canaã.
Êx 19.23 tens protestado, 5izendo: Marca 27 ao monte e santifica-o.
Êx 23.31 E porei os teus 27 desde o mar Vermelho até ao
Nm 20.16 em Cades, cidade na extremidade dos teus 27.
Nm 20.17 para a esquerda, até que passemos pelos teus 27.
Nm 20.23 e a Arâo no monte Hor, nos 27 da terra de Edom,
dizendo:
Nm 21.13 que está no deserto e sai dos 27 dos amorreus;
Nm 21.15 para a situação de Ar e se encosta aos 27 de Moabe.
Nm 21.22 pela estrada real até que passemos os teus 21.
Nm 21.23 passar a Israel pelos seus 21; antes, Seom
Nm 24.17 subirá de Israel, que ferirá os 27 dos moabitas
Nm 32.33 a terra com as suas cidades nos seus 27, as
Nm 34.2 em herança: a terra de Canaã, segundo os seus 27.
Nm 34.3 o deserto de Zim até aos 27 de Eaom; e o termo
Nm 34.12 esta vos será a terra, segundo os seus 27 em roda.
Nm 35.26 maneira o homicida sair dos 27 da cidade do seu
Nm 35.27 do sangue o achar fora dos 27 da cidade do seu
Dt 2.4 dizendo: Passareis pelos 27 de vossos irmãos,
Dt 2.18 Hoje passarás por Ar, pelos 27 de Moabe,
Dt 12.20 teu Deus, dilatar os teus 27 como te disse, e
Dt 16.4 sete dias em todos os teus 27; também da carne
Dt 19.3 o caminho e os 27 da tua terra, que
Dt 19.8 teu Deus, dilatar os teus 27, como jurou a
Dt 28.40 Em todos os 27, terás oliveiras; porém não te
Dt 32.8 Adão uns dos outros, pôs os 27 dos povos,
Js 13.2 de resto é esta: todos os 27 dos filisteus e
Js 18.20 filhos de Benjamim, nos seus 27 em redor, segundo
Js 19.49 em herança segundo os seus 27, deram os filhos
Jz 19.29 doze partes e enviou-os por todos os 27 de Israel.
ISm 5.6 e os feriu com hemorroidas, a Asdode e aos seus 27.
ISm 7.13 e nunca mais vieram aos 27 de Israel,
ISm 7.14 até Gate; e até os seus 27 Israel arrebatou
ISm 11.3 mensageiros por todos os 27 de Israel e, não
ISm 11.7 e os enviou a todos os 27 de Israelpelas
ISm 27.1 cesse de me buscar por todos os 27 de Israel; e
lRs 1.3 E buscaram por todos os 27 de Israel uma moça
2Rs 10.32 o Senhor a diminuir os 27 de Israel porque
2Rs 14.25 este restabeleceu os 27 de Israel, desde a
2Rs 15.16 nela havia, como também seus 27 desde Tirza,
2Rs 18.8 até Gaza, como também os 27 dela, desde a
lC r 4.10 abençoares muitíssimo e meus 27 amplificares, e a
lC r 21.12 do Senhor destruam todos os 27 de Israel; vê,
SI 105.33 seus figueirais e quebrou as árvores dos seus 27.
SI 147.14 é quem pacifica os teus 27 e da flor da
Is 45.22 sereis salvos, vós, todos os 27 da terra; porque
Is 54.12 de rubins, e todos os teus 27, de pedras aprazíveis.
Is 60.18 ou destruição, nos teus 27; mas aos teus
Jr 17.3 altos por causa do pecado, em todos os teus 27!
Ez 27.4 dos mares estão os teus 27; os que te
Ez 33.2 tomar um homem dos seus 27 e o constituir
J13.4 Tiro e Sidom e todos os 27 da Fenícia? E tal
J13.6 dos gregos, para os apartar para longe dos seus 27;
Am 1.13 as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus 27.
M q 5.6 vier à nossa terra e quando calcar os nossos 27.
Ml 1.5 O Senhor seja engrandecido desde os 27 de Israel.
Ml 3.14 a Deus; que nos aproveitou 27 cuidado em
Hb 10.26 voluntariamente, depois de 27 recebido o

Is 63.15 e as tuas obras poderosas? A 27 das tuas

T ER R A Ocorrências: 2969 vezes - VT (2695) ; N T (274) nos
livros:
Gn-350;Êx-146;Lv-79;Nm-127;Dt-234;Js-110;Jz-61;Rt8;lSm-56;2Sm-46;lRs-63;2Rs-69;lCr-38;2Cr-68;Ed-8;Ne-24;Et2;Jó-67;Sl-192;Pv-23;Ec-13;Ct-2;Is-199;Jr-284;Lm-10;Ez-203;Dn39;O s-21;Jl-15;A m -34;O b-l;Jn-6;M q-17;N a-3;H c-ll;Sf-ll;A g7;Zc-45;M l-3;M t-41;M c-23;Lc-34;Jo-16;At-38;Rm-3;lCo-4;Ef4;Fp-2;Cl-4;Hb-12;Tg-5;2Pe-4;lJo-l;fd-l;Ap-82; N°(s) Strong
(G1093, G123, G147S, G1919, G206, G2078, G245, G2537,
G2709, G2902, G3584, G3772, G3968, G3978, G4075); RNK Top
4 posição; Palavras Relacionadas: (terrado-1; terras-109); Total
de referencias das palavras relacionadas: 3079
Gn 1.1 No princípio, criou Deus os céus e a 27.
Gn 1.2 E a 27 era sem forma e vazia; e havia trevas sobre
Gn 1.10 chamou Deus à porção seca 27; e ao ajuntamento
Gn 1.11 E disse Deus: Produza a 27 erva verde, erva que dê
Gn 1.11 cuja semente esteja nela sobre a 27. E assim foi.
Gn 1.12 E a 27 produziu erva, erva dando semente conforme
Gn 1.15 expansão dos céus, para alumiar a 27. E assim foi.
Gn 1.17 Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a 27,
Gn 1.22 as águas nos mares; e as aves se multipliquem na 27.
Gn 1.24 E disse Deus: Produza a 27 alma vivente conforme a
Gn 1.24 e répteis, e bestas-feras da 27 conforme a sua
Gn 1.25 Deus as bestas-feras da 27 conforme a sua
Gn 1.25 espécie, e todo o réptil da 27 conforme a sua
Gn 1.26 e sobre o gado, e sobre toda a 27, e sobre todo
Gn 1.26 a 27, e sobre todo réptil que se move sobre a 27.
Gn 1.28 e multiplicai-vos, e enchei a 27, e sujeitai-a; e
Gn 1.28 céus, e sobre todo o animal que se move sobre a 27.
Gn 1.29 está sobre a face de toda a 27e toda árvore em
Gn 1.30 E a todo animal da 27, e a toda ave dos céus, e a
Gn 1.30 dos céus, e a todo réptil da 27, em que há alma
Gn 2.1 Assim, os céus, e a 27, e todo o seu exército
Gn 2.4 as origens dos céus e da 27, quando foram
Gn 2.4 no dia em que o Senhor Deus fez a 27 e os céus.
Gn 2.5 campo ainda não estava na 27, e toda erva do
G n2.5 sobre a 27, e não havia homem para lavrar a 27.
Gn 2.6 Um vapor, porém, subia da 27 e regava toda a face
Gn 2.6 porém, subia da 27 e regava toda a face da 27.
Gn 2.7 Deus o homem do pó da 27 e soprou em seus
Gn 2.9 Senhor Deus fez brotar da 27 toda árvore
Gn 2.11 este é o que rodeia toda a 27 de Havilá, onde há ouro.
Gn 2.12 E o ouro dessa 27 é bom; ali há o bdélio e a pedra sar
dónica.
Gn 2.13 rio é Giom; este é o que rodeia toda a 27 de Cuxe.
Gn 2.19 o Senhor Deus formado da 27 todo animal do
Gn 3.17 Não comerás dela, maldita é a 27 por causa de ti;
Gn 3.19 teu pão, até que te tornes à 27j_porque dela foste
Gn 3.23 jardim do Éden, para lavrar a 27, de que fora tomado.
Gn 4.2 foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da 27.
Gn 4.3 que Caim trouxe do fruto da 27 uma oferta ao Senhor.
Gn 4.10 A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a 27.
Gn 4.11 maldito és tu desde a 27, que abriu a sua
Gn 4.12 Quando lavrares a 27, não te dará mais a sua
G n4.12 mais a sua força; fugitivo e errante serás na 27.
Gn 4.14 hoje me lanças da face da 27, e da tua face me
Gn 4.14 serei fugitivo e errante na 27, e será que todo
Gn 4.16 do Senhor e habitou na 27 de Node, da banda do
Gn 5.29 de nossas mãos, por causa da 27 que o Senhor amal
diçoou.
Gn 6.1 sobre a face da 27, e lhes nasceram filhas,
Gn 6.4 naqueles dias, gigantes na 27; e também depois,
Gn 6.5 se multiplicara sobre a 27 e que toda
Gn 6.6 haver feito o homem sobre a 27, e pesou-lhe em seu
coração.
Gn 6.7 de sobre a face da 27, o homem que

TER N A M EN T E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Hb-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : terno;
Hb 5.2 e possa compadecer-se 27 dos ignorantes e
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Gn 12.10 E havia fome naquela 27; e desceu Abrão ao Egito,
Gn 12.10 peregrinar ali, porquanto a fome era grande na 27.
Gn 13.6 E não tinha capacidade a 27 para poderem habitar
Gn 13.7 e os cananeus e os ferezeus habitavam, então, na 27.
Gn 13.9 Não está toda a 27 diante de ti? Eia, pois,
Gn 13.10 o jardim do Senhor, como a 27 do Egito, quando
Gn 13.12 Habitou Abrão na 27 de Canaã, e Ló habitou nas
Gn 13.15 porque toda esta 27 que vês te hei de dar a ti e à
Gn 13.16 a tua semente como o pó da 27; de maneira que, se
Gn 13.16 alguém puder contar o pó da 27, também a tua
Gn 13.17 Levanta-te, percorre essa 27, no seu comprimento e
Gn 14.7 é Cades), e feriram toda a 27 dos amalequitas
Gn 14.19 do Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus e da 27;
Gn 14.22 o Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus e da 27,
Gn 15.7 caldeus, para dar-te a ti esta 27, para a herdares.
Gn 15.13 será a tua semente em 27 que não é sua; e
Gn 15.18 À tua semente tenho dado esta 27, desde o rio do
Gn 16.3 fim de dez anos que Abrão habitara na 27 de Canaã.
Gn 17.8 tua semente depois de ti a 27 de tuas
Gn 17.8 tuas peregrinações, toda a 27 de Canaã em
Gn 18.2 porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à 27,
Gn 18.18 nação, e nele serão benditas todas as nações da 27?
Gn 18.25 de ti seja. Não faria justiça o Juiz de toda a 27?
Gn 19.1 ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à 27.
Gn 19.23 Saiu o sol sobre a 27, quando Ló entrou em Zoar.
Gn 19.25 os moradores daquelas cidades, e o que nascia da 27.
Gn 19.28 e Gomorra e para toda a 27 da campina; e viu, e
Gn 19.28 e viu, e eis que a fumaça da 27 subia, como a
Gn 19.31 é já velho, e não há varão na 27 que entre a nós,
Gn 19.31 que entre a nós, segundo o costume de toda a 27.
Gn 20.1 partiu Abraão dali para a 27 do Sul e habitou
Gn 20.15 Abimeleque: Eis que a minha 27 está diante da tua
Gn 21.21 de Parã; e sua mãe tomou-lhe mulher da 27 do Egito.
Gn 21.23 que te fiz, me farás a mim e à 27 onde peregrinaste.
Gn 21.32 do seu exército, e tornaram para a 27 dos filisteus.
Gn 21.34 E peregrinou Abraão na 27 dos filisteus muitos dias.
Gn 22.2 Isaque, a quem amas, e vai-te à 27 de Moriá; e
Gn 22.18 todas as nações da 27, porquanto
Gn 23.2 que é Hebrom, na 27 de Canaã; e veio
Gn 23.7 aiante do povo da 27, diante dos filhos
Gn 23.12 Abraão se inclinou diante da face do povo da 27
Gn 23.13 aos ouvidos do povo da 27, dizendo: Mas, se
Gn 23.15 Meu senhor, ouve-me: a 27 é de quatrocentos siclos
Gn 23.19 em frente de Manre, que é Hebrom, na 27 de Canaã.
Gn 24.3 Deus dos céus e Deus da 27, que não tomarás
Gn 24.4 mas que irás à minha 27 e à minha parentela e daí
Gn 24.5 seguir-me a mulher a esta 27. Farei, pois,
Gn 24.5 Farei, pois, tornar o teu filho à 27 de onde saíste?
Gn 24.7 da casa de meu pai e da 27 da minha
G n24.7 À tua semente darei esta 27, ele enviará o
Gn 24.37 filho das filhas dos cananeus, em cuja 27 habito;
Gn 24.52 as suas palavras, inclinou-se à 27 diante do Senhor;
Gn 24.62 do poço de Laai-Roi, porque habitava na 27 do Sul.
Gn 25.6 do seu filho Isaque, ao Oriente, para a 27 oriental.
Gn 26.1 E havia fome na 27, além da primeira fome, que foi
Gn 26.2 Não desças ao E sto . Habita na 27 que eu te disser;
Gn 26.3 peregrina nesta 27, e serei contigo e te
Gn 26.4 em tua semente serão benditas todas as nações da 27,
Gn 26.12 Isaque naquela mesma 27 e colheu, naquele
Gn 26.15 seu pai, os filisteus entulharam e encheram de 27.
Gn 26.22 agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta 27.
Gn 27.28 dos céus, e das gorduras da 27, e abundância de
Gn 27.39 será longe das gorduras da 27 e sem orvalho
Gn 27.46 estas são das filhas desta 27, para que me
Gn 28.4 que em herança possuas a 27 cie tuas
Gn 28.12 sonhou: e eis era posta na 27 uma escada cujo
Gn 28.13 pai, e o Deus de Isaque. Esta 27 em que estás
Gn 28.14 semente será como o pó da 27; e estender-se-á ao
Gn 28.14 tua semente serão benditas todas as famílias da 27.
Gn 28.15 e te farei tornar a esta 27,porque te não
Gn 29.1 pôs-se Jacó a pé e foi-se à 27 dos filhos do Oriente.
Gn 30.25 Deixa-me ir; que me vá ao meu lugar e à minha 27.
Gn 31.3 o Senhor a Jacó: Torna à 27 dos teus pais e à
Gn 31.13 levanta-te agora, sai-te desta 27 e torna-te à
Gn 31.13 sai-te desta 27 e torna-te à 27 da tua parentela.
Gn 31.18 Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à i . de Canaã.

G n ó .llA 27, porém, estava corrompida diante da face de
Gn 6.11 da face de Deus; e encheu-se a 27 de violência.
Gn 6.12 E viu Deus a 27, e eis que estava corrompida;
Gn 6.12 carne havia corrompido o seu caminho sobre a 27.
Gn 6.13 a minha face; porque a 27 está cheia de
Gn 6.13 cheia de violência; e eis que os desfarei com a 27.
Gn 6.17 dilúvio de águas sobre a 27, para desfazer toda
Gn 6.17 vida debaixo dos céus; tudo o que há na 27 expirará.
Gn 6.20 espécie, de todo réptil da 27 conforme a sua
G n7.3 em vida a semente sobre a face de toda a 27.
Gn 7.4 dias, farei chover sobre a 27 quarenta dias e
Gn 7.4 e desfarei de sobre a face da 27 toda substância
G n7.6 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a 27.
Gn 7.8 limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a 27,
Gn 7.10 sete dias, vieram sobre a 27 as águas do dilúvio.
Gn 7.12 e houve chuva sobre a 27 quarenta dias e quarenta noi
tes.
Gn 7.14 réptil que se roja sobre a 27 conforme a sua
G n7.17 quarenta dias sobre a 27; e cresceram as
Gn 7.17 e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a 27.
G n7.18 grandemente sobre a 27; e a arca andava
Gn 7.19 excessivamente sobre a 27; e todos os altos
Gn 7.21 carne que se movia sobre a 27, tanto de ave como
G n7.21 o réptil que se roja sobre a 27, e de todo homem.
Gn 7.23 que navia sobre a face da 27, desde o homem até
G n7.23 dos céus; e foram extintos da 27; e ficou somente
Gn 7.24 as águas sobre a 27 cento e cinquenta dias.
G n8.1 fez passar um vento sobre a 27, e aquietaram-se
Gn 8.3 águas tornaram de sobre a 27 continuamente e, ao
Gn 8.7 voltando, até que as águas se secaram de sobré"a 27.
Gn 8.8 se as águas tinham minguado de sobre a face da 27.
G n8.9 sobre a face de toda a 27; e ele estendeu a
G n8.11 Noé que as águas tinham minguado sobre a 27.
G n8.13 as águas se secaram de sobre a 27. Então, Noé
Gn 8.13 arca e olhou, e eis que a face da 27 estava enxuta.
Gn 8.14 mês, aos vinte e sete dias do mês, a 27 estava seca.
Gn 8.17 réptil que se roja sobre a 27, traze fora
G n8.17 27, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a 27.
G n 8.19 tudo o que se move sobre a 27, conforme as suas
Gn 8.21 mais a amaldiçoar a 27 por causa do homem,
Gn 8.22 Enquanto a 27 durar, sementeira e sega, e frio e
Gn 9.1 frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a 27.
Gn 9.2 pavor sobre todo animal da 27 e sobre toda ave dos
Gn 9.2 tudo o que se move sobre a 27 e todos os peixes
Gn 9.7 povoai abundantemente a 27 e multiplicai-vos nela.
Gn 9.10 de reses, e de todo animal da 27 convosco; desde
Gn 9.10 todos que saíram da arca, até todo animal da 27.
Gn 9.11 e que não haverá mais dilúvio para destruir a 27.
G n9.13 este será por sinal do concerto entre mim e a 27.
G n 9.14 eu trouxer nuvens sobre a 27, aparecerá o arco
G n9.16 alma vivente de toda carne, que está sobre a 27.
G n9.17 entre mim e toda a carne que está sobre a 27.

Gn9.19 os filhos de Noé; e destes se povoou toda a 27.
Gn 9.20 Noé a ser lavrador da 27 e plantou uma vinha.
Gn 10.8 gerou a Ninrode; este começou a ser poderoso na 27.
Gn 10.10 Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na 27 de Sinar.
Gn 10.11 Desta mesma 27 saiu ele à Assíria e edificou a
Gn 10.25 em seus dias se repartiu a 27; e o nome do seu
Gn 10.32 foram divididas as nações na 27, depois do dilúvio.
Gn 11.1 E era toda a 27 de uma mesma língua e de uma mesma
fala.
Gn 11.2 Oriente, acharam um vale na 27 de Sinar; e
Gn 11.4 não sejamos espalhados sobre a face de toda a 27.
Gn 11.8 dali sobre a face de toda a 27; e cessaram de
Gn 11.9 o Senhor a língua de toda a 27 e dali os espalhou
Gn 11.9 dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a 27.
Gn 11.28 seu pai Tera ainda vivo, na 27 do seu nascimento,
Gn 11.31 eles de Ur dos caldeus, para ir à 27 de Canaã; e
Gn 12.1 disse a Abrão; Sai-te da tua 27, e da tua
Gn 12.1 e da casa de teu pai, para a 27 que eu te mostrarei.
Gn 12.3 e em ti serão benditas todas as famílias da 27.
Gn 12.5 em Harã; e saíram para irem à 27 de Canaã; e
Gn 12.5 para irem à 27 de Canaã; e vieram à 27 de Canaã.
Gn 12.6 E passou Abrão por aquela 27 até ao lugar de
Gn 12.6 de Moré; e estavam, então, os cananeus na 27.
Gn 12.7 À tua semente darei esta 27. E edificou ali um
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Gn 45.6 anos de fome no meio da 27, e ainda restam
Gn 45.7 conservar vossa sucessão na 27 e para guardar-vos
Gn 45.8 a sua casa, e como regente em toda a 27 do Egito.
Gn 45.9 tem posto por senhor em toda a 27 do Egito; desce
Gn 45.10 E habitarás na 27 de Gósen e estarás perto de mim,
Gn 45.17 os vossos animais, e parti, e tornai à 27 de Canaã,
Gn 45.18 e eu vos darei o melhor da 27 do Egito, e
Gn 45.18 da 27 do Egito, e comereis a fartura da 27.
Gn 45.19 fazei isto: tomai vós da 27 do Egito carros
Gn 45.20 porque o melhor de toda a 27 do Egito será vosso.
Gn 45.25 do Egito e vieram à 27 de Canaã, a Jacó,
Gn 45.26 também é regente em toda a 27 do Egito. E o seu
Gn 46.6 que tinham adquirido na 27 de Canaã e vieram ao
Gn 46.12 Zerá. Er e Onã, porém, morreram na 27 de Canaã; e
Gn 46.20 E nasceram a José na 27 do Egito Manassés e
Gn 46.28 para o encaminhar a Gósen; e chegaram à 27 de G ó
sen.
Gn 46.31 casa de meu pai, que estavam na 27 de Canaã,
Gn 46.34 pais; para que habiteis na 27 de Gósen, porque
Gn 47.1 com tudo o que têm, chegaram da 27 de Canaã, e
Gn 47.1 da 27 de Canaã, e eis que estão na 27 de Gósen.
Gn 47.4 para peregrinar nesta 27; porque não há
Gn 47.4 rogamos-te que teus servos habitem na 27 de Gósen.
Gn 47.6 A 27 do Egito está diante da tua face; no melhor
Gn 47.6 e teus irmãos; habitem na 27 de Gósen; e, se
Gn 47.11 e deu-lhes possessão na 27 do Egito, no melhor
Gn 47.11 no melhor da 27, na 27 de Ramessés, como
Gn 47.13 E não havia pão em toda a 27, porque a fome era
Gn 47.13 que a 27 do Egito e a 27 de Canaã
Gn 47.14 o dinheiro que se achou na 27 do Egito e na 27
Gn 47.14 na 27 do Egito e na 27 de Canaã, pelo
Gn 47.15 pois, o dinheiro na 27 do Egito e na
Gn 47.15 na 27 do Egito e na 27 de Canaâ, vieram
Gn 47.18 de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa 27.
Gn 47.19 tanto nós como a nossa 27? Compra-nos a nós e
Gn 47.19 por pão, e nós e a nossa 27 seremos servos de
Gn 47.19 que vivamos e não morramos, e a 27 não se desole.
Gn 47.20 Assim, José comprou toda a 27 do Egito para Faraó,
Gn 47.20 era extrema sobre eles; e a 27 ficou sendo de Faraó.
Gn 47.21 desde uma extremidade da 27 do Egito até à
Gn 47.22 Somente a 27 dos sacerdotes não a comprou,
Gn 47.22 lhes tinha dado; por isso, não venderam a sua 27.
Gn 47.23 comprado a vós e a vossa 27 para Faraó; eis aí
Gn 47.23 aí tendes semente para vós^para que semeeis a 27.
Gn 47.26 até ao dia de hoje, sobre a 27 do Egito: que
Gn 47.26 que Faraó tirasse o quinto; só a 27dos sacerdotes
Gn 47.27 Assim, habitou Israel na 27 do Egito, na 27 de
Gn 47.27 Israel na 27 do feito, na 27 de Gósen, e nela
Gn 47.28 E Jacó viveu na 27 do Egito dezessete anos; de
Gn 48.3 me apareceu em Luz, na 27 de Canaã, e me abençoou,
Gn 48.4 de povos, e darei esta 27 à tua semente
Gn 48.5 filhos, que te nasceram na 27 do Egito, antes
Gn 48.7 de Padã, me morreu Raquel na 27 de Canaã, no
Gn 48.7 ficava um pequeno espaço de 27 para vir a
Gn 48.12 seus joelhos e inclinou-se à 27 diante da sua face.
Gn 48.16 como peixes em multidão, no meio da 27.
Gn 48.21 será convosco e vos fará tomar à 27 de vossos pais.
Gn 48.22 dado a ti um pedaço de 27 mais que a teus
Gn 49.15 o descanso era bom e que a 27 era deliciosa, e
Gn 49.30 está em frente de Manre, na 27 de Canaã, a qual
Gn 50.5 que cavei para mim na 27 de Canaã, ali me
Gn 50.7 da sua casa e todos os anciãos da 27 do Egito,
Gn 50.8 seu pai; somente deixaram na 27 de Gósen os seus
Gn 50.11 E, vendo os moradores da 27, os cananeus, o luto
Gn 50.13 os seus filhos o levaram à 27 de Canaã e o
Gn 50.24 e vos fará subir desta 27 para a 27 que
Gn 50.24 subir desta 27 para a 27 que jurou a
Êx 1.7 grandemente; de maneira que a 27 se encheu deles.
Ê x l .10 nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da 27.
Êx 2.15 da face de Faraó, e habitou na 27 de Midiã, e
Êx 2.22 Gérson, porque disse: Peregrino fui em 27 estranha.
Êx 3.5 teus pés; porque o lugar em que tu estás é 27 santa.
Êx 3.8 para fazê-lo subir daquela 27 a uma 27 boa e
Êx 3.8 uma 27 boa e larga, a uma 27 que mana leite e
Êx 3.17 subir da aflição do Egito à 27 do cananeu, e do
Êx 3.17 e do heveu, e do jebuseu, a uma 27 que mana

Gn 32.3 face a Esaú, seu irmão, à 21 de Seir,
Gn 32.9 que me disseste: Torna à tua 27 e à tua
Gn 33.3 deles e inclinou-se à 27 sete vezes, até que
Gn 33.18 de Siquém, que está na 21 de Canaã, quando
Gn34.1 Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da 27.
Gn 34.2 heveu, príncipe daquela 27, viu-a, e
Gn 34.10 e habitareis conosco; e a 27 estará diante da
Gn 34.21 portanto, habitarão nesta 27 e negociarão nela;
Gn 34.21 e negociarão nela; eis que a 27 é larga de espaço
Gn 34.30 mal entre os moradores desta 27, entre os
Gn 35.6 Jacó a Luz, que está na 27 de Canaã (esta é
Gn 35.12 E te darei a ti a 21 que tenho dado a Abraão e a
Gn 35.12 e a Isaque e à tua semente depois de ti darei a 27.
Gn 35.16 ainda um pequeno espaço de 27 para chegar a
Gn 35.22 habitando Israel naquela 27, foiRúbene
Gn 36.5 os filhos de Esaú, que lhe nasceram na 27 de Canaã.
Gn 36.6 fazenda, que havia adquirido na 27 de Canaã; e
Gn 36.6 21 de Canaã; e foi-se a outra 27 de diante da
Gn 36.7 para habitarem juntos; e a 21 de suas
Gn 36.16 são os príncipes de Elifaz, na 27 de Edom; estes
Gn 36.17 são os príncipes de Reuel, na 27 de Edom;
Gn 36.20 horeu, moradores daquela 27: Lotã, Sobal,
Gn 36.21 príncipes dos horeus, filhos de Seir, na 27 de Edom.
Gn 36.30 dos horeus, segundo seus príncipes, na 27 de Seir.
Gn 36.31 os reis que reinaram na 27de Edom, antes que
Gn 36.34 E morreu Jobabe; e Husão, da 27 dos temanitas,
Gn 36.43 segundo as suas habitações, na 27 da sua
Gn 37.1 EJacó habitou na 27 das peregrinações de seu pai,
Gn 37.1 27 das peregrinações de seu pai, na 27 de Canaã.
Gn 37.10 mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em 21?
Gn 38.9 de seu irmão, derramava-a na 27, para não dar
Gn 40.15 de fato, fui roubado da 27 dos hebreus; e
Gn 41.19 tais, quanto à fealdade, em toda a 27.do Egito.
Gn 41.29 anos, e haverá grande fartura em toda a 27 do Egito.
Gn 41.30 fartura será esquecida na 27 do Egito, e a
Gn 41.30 na 27 do Egito, e a fome consumirá a 27;
Gn 41.31 conhecida a abundância na 27, por causa daquela
Gn 41.33 inteligente e sábio e o ponha sobre a 27 do Egito.
Gn 41.34 ponha governadores sobre a 27, e tome a quinta
Gn 41.34 e tome a quinta parte da 27 do Egito nos sete
Gn 41.36 paraprovimento da 27, para os sete anos
Gn 41.36 na 27 do Egito; para que a 27 não pereca de fome.
Gn 41.41 Vês aqui te tenho posto sobre toda a 27 do Egito.
Gn 41.43 Ajoelhai. Assim, o pôs sobre toda a 27 do Egito.
Gn 41.44 a sua mão ou o seu pé em toda a 27 do Egito.
Gn 41.45 sacerdote de Om; e saiu José por toda a 27 do Egito.
Gn 41.46 da face de Faraó e passou por toda a 27 do Egito.
Gn 41.47 E a 27 produziu nos sete anos de fartura a mãos-cheias.
Gn 41.48 dos sete anos que houve na 27 do Egito; e guardou
Gn 41.52 disse: Deus me fez crescer na 27 da minha aflição.
Gn 41.53 os sete anos de fartura que havia na 27 do Egito,
Gn 41.54 as terras, mas em toda a 27 do Egito havia pão.
Gn 41.55 E, tendo toda a 27 do Egito fome, clamou o povo a
Gn 41.56 pois, fome sobre toda a 27, abriu José tudo
Gn 41.56 egípcios; porque a fome prevaleceu na 27 do Egito.
Gn 42.5 os que vinham lá; porque havia fome na 27 de Canaã.
G n42.6 era o governador daquela 27; ele vendia a todo
Gn 42.6 vieram e inclinaram-se ante ele com a face na 27.
Gn 42.7 Donde vindes? E eles disseram: Da 27 de Canaã,
Gn 42.9 Vós sois espias e viestes para ver a nudez da 27.
Gn 42.12 disse: Não; antes, viestes para ver a nudez da 27.
Gn 42.13 irmãos, filhos de um varão da 27 de Canaã; e eis
Gn 42.29 para Jacó, seu pai, na 27 de Canaã; e
Gn 42.30 O varão, o senhor da 27, falou conosco asperamente
Gn 42.30 conosco asperamente e tratou-nos como espias da
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Gn 42.32 o mais novo está hoje com nosso pai na 27 de Canaã.
Gn 42.33 E aquele varão, o senhor da 27, nos disse: Nisto
Gn 42.34 então, vos darei o vosso irmão, e negociareis na 27.
Gn 43.1 E a fome era gravíssima na 27.
Gn 43.11 tomai do mais precioso desta 27 em vossos sacos
Gn 43.26 estava na sua mão; e inclinaram-se a ele até à 27.
Gn 44.8 tornamos a trazer desde a 27 de Canaã; como,
Gn 44.11 e cada um pôs em 27 o seu saco, e cada
Gn 44.14 ainda estava ali; e prostraram-se diante dele em 27.
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Êx 12.41 todos os exércitos do Senhor saíram da 27 do Egito.
Êx 12.42 porque nela os tirou da 27 do Egito; esta é a
Êx 12.48 e será como o natural da 27; mas nenhum
Êx 12.51 tirou os filhos de Israel da 27 do Egito, segundo
Êx 13.5 Senhor te houver metido na 27 dos cananeus, e dos
Êx 13.5 jurou a teus pais que ta daria, 27 que mana
Êx 13.11 Senhor te houver metido na 27 dos cananeus, como
Êx 13.15 todos os primogênitos na 27 do Egito, desde o
Êx 13.17 não os levou pelo caminho da 27 dos filisteus, que
Êx 13.18 subiram os filhos de Israel da 27 do Egito armados.
Êx 14.3 Israel: Estão embaraçados na 27, o deserto os encer
rou.
Êx 15.12 Estendeste a tua mão direita; a 27 os tragou.
Êx 16.1 do mês segundo, depois que saíram da 27 do Egito.
Êx 16.3 por mão do Senhor na 2T do Egito, quando
Êx 16.6 sabereis que o Senhor vos tirou da 27 do Egito,
Êx 16.14 coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a

Êx 4.3 E ele disse: Lança-a na 27. Ele a lançou na 27,
Êx4.3 na 27. Ele a lançou na 27, e tornou-se em
Êx 4.9 do rio e as derramarás na 27 seca; e as águas
Êx 4.9 do rio tornar-se-ão em sangue sobre a 27 seca.
Êx 4.20 sobre um jumento, e tornou à 27 do Egito; e
Êx 5.5 Faraó: Eis que o povo da 27 já é muito, e vós
Êx 5.12 povo se espalhou por toda a 27 do Egito, a colher
Ê x 6.1 ir; sim, por mão poderosa, os lançará de sua 27.
Êx 6.4 com eles, para dar-lhes a 27 de Canaã, a 27
Êx 6.4 dar-lhes a 27 de Canaã, a 27 de suas
Êx 6.8 e eu vos levarei à 27, acerca da qual levantei a
Êx6.11 Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua 27.
Êx 6.13 que tirassem os filhos de Israel da 27 do Egito.
Êx 6.26 Tirai os filhos de Israel da 27 do Egito, segundo
Êx 6.28 dia, quando o Senhor falou a Moisés na 27 do Egito,
Ê x7.2 a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua 27.
Êx 7.3 de Faraó, e multiplicarei na 27 do Egito os meus
Êx 7.4 povo, os filhos de Israel, da 27 do f® to com
Êx 7.19 sangue; e haja sangue em toda a 27 do Egito,
Êx 7.21 água do rio; e houve sangue por toda a 27 do Egito.
Êx 8.5 os tanques, e faze subir rãs sobre a 27 do Egito.
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Êx 16.32 neste deserto, quando eu vos tirei da 27 do Egito.
Êx 16.35 anos, até que entraram em 27 habitada; comeram
Êx 16.35 maná até que chegaram aos termos da 27 de Canaã.
Êx 18.3 porque disse: Eu fui peregrino em 27 estranha;
Êx 18.27 despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua 27.
Êx 19.1 dos filhos de Israel da 27 do Egito, no mesmo
Êx 19.5 dentre todos os povos; porque toda a 27 é minha.
Êx 20.2 teu Deus, que te tirei da 27 do Egito, da casa
Êx 20.4 nos céus, nem em baixo na 27, nem nas águas
Êx20.4 nem em baixo na 27, nem nas águas debaixo da 27.
Êx 20.11 fez o Senhor os céus e a 27, o mar e tudo que
Êx 20.12 prolonguem os teus dias na 27 que o Senhor, teu
Êx 20.24 Um altar de 27 me farás e sobre ele sacrificarás
Êx 22.21 oprimirás; pois estrangeiros fostes na 27 do Egito.
Êx 23.9 pois fostes estrangeiros na 27 do Egito.
Êx 23.10 seis anos semearás tua 27 e recolherás os seüs frutos;
Êx 23.19 os primeiros frutos da tua 27, trarás à casa do
Êx 23.26 aborte, nem estéril na tua 27; o número dos teus
Êx 23.29 diante de ti, para que a 27 se não torne em
Êx 23.30 que sejas multiplicado e possuas a 27 por herança.
Êx 23.31 tuas mãos os moradores da 27, para que os
Êx 23.33 Na tua 27 não habitarão, para que não te façam
Êx 29.46 Deus, que os tenho tirado da 77 do Egito, para
Êx 31.17 fez o Senhor os céus e a 27, e, ao sétimo dia,
Êx 32.1 a este homem que nos tirou da 27 do Egito, não
Êx 32.4 deuses, ó Israel, que te tiraram da 27 do Egito.
Êx 32.8 deuses, ó Israel, que te tiraram da 27 do Egito.
Êx 32.11 o teu povo, que tu tiraste da 27 do Egito com
Êx 32.12 e para destruí-los da face da 27? Torna-te da ira
Êx 32.13 à vossa semente toda esta 27, de que tenho
Êx 32.23 Moisés, a este homem que nos tirou da 27 do Egito.
Êx 33.1 e o povo que fizeste subir da 27 do Egito, à 27
Êx 33.1 subir da 77 do Egito, à 77 que jurei a
Êx 33.3 a uma 77 que mana leite e mel; porque eu não
Êx 33.16 teu povo, de todo o povo que há sobre a face da 77?
Êx34.8 e inclinou a cabeça à 77, e encurvou-se,
Êx 34.10 nunca foram feitas em toda a 27, nem entre gente
Êx 34.12 com os moradores da 27 aonde hás de entrar;
Êx 34.15 com os moradores da 27, e não se prostituam
Êx 34.24 ninguém cobiçará a tua 27, quando subires
Êx 34.26 primeiros frutos da tua 27 trarás à casa do
Lv 4.27 outra pessoa do povo da 27 pecar por erro,
L v ll.2 que comereis de todos os animais que há sobre a 27:
Lv 11.21 sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a 27.
Lv 11.29 que se arrastam sobre a 27: a doninha, e o
Lv 11.41 que se arrasta sobre a 27 será abominação; não
Lv 11.42 réptil que se arrasta sobre a 27, não comereis,
Lv 11.44 alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a 27.
Lv 11.45 que vos faço subir da 27 do Egito, para que
Lv 11.46 nas águas, e de toda alma que se arrasta sobre a 27,
Lv 14.34 Quando tiverdes entrado na 27 de Canaã, que vos
Lv 14.34 da lepra a alguma casa da 27 da vossa possessão,
Lv 16.22 as iniquidades deles à 27 solitária; e o
Lv 18.3 fareis segundo as obras da 27 do Egito, em que
Lv 18.3 fareis segundo as obras da 27 de Canaã, para a
Lv 18.25 Pelo que a 27 está contaminada; e eu visitarei
Lv 18.25 ela a sua iniquidade, e a 27 vomitará os seus mora
dores.

Êx 8.6 do Egito, e subiram rãs e cobriram a 27 do Egito.
Êx 8.7 e fizeram subir rãs sobre a 27 do Egito.
Êx 8.14 E ajuntaram-nas em montões, e a 27 cheirou mal.
Êx8.16 a tua vara e fere o pó da 27, para que se torne
Êx 8.16 para que se torne em piolhos por toda a 27 do Egito.
Êx8.17 a sua vara e feriu o pó da 27, e havia muitos
Êx 8.17 da 27 se tornou em piolhos em toda a 27 do Egito.
Êx 8.21 destes enxames, e também a 27 em que eles estiverem.
Êx 8.22 naquele dia, eu separarei a 27 de Gósen, em que
Êx 8.22 que saibas que eu sou o Senhor no meio desta 27.
Êx 8.24 seus servos, e sobre toda a 27 do Egito; a 27
Êx 8.24 sobre toda a 27 do Egito; a 27 foi corrompida
Êx8.25 e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta 27.
Êx 9.5 dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na 27.
Êx 9.9 em pó miúdo sobre toda a 27 do Egito, e se
Êx 9.9 nos homens e no gado, por toda a 27 do Egito.
Êx 9.14 que saibas que não há outro como eu em toda a 27.
Êx 9.15 com pestilência e para que sejas destruído da 27;
Êx 9.16 e para que o meu nome seja anunciado em toda a 27.
Êx 9.22 e haverá saraiva em toda a 27 do Egito, sobre
Êx 9.22 o gado, e sobre toda a erva do campo na 27 do Egito.
Êx 9.23 saraiva, e fogo corria pela 27; e o Senhor fez
Êx 9.23 e o Senhor fez chover saraiva sobre a 27 do Egito.
Êx 9.24 qual nunca houve em toda a 27 do Egito, desde
Êx 9.25 a saraiva feriu, em toda a 27 do Egito, tudo
Êx 9.26 Somente na 27 de Gósen, onde estavam os filhos de
Êx 9.29 mais saraiva; para que saibas que a 27 é do Senhor.
Êx9.33 e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a 27.
Êx 10.5 e cobrirão a face da 27, que a 27 não se poderá
Êx 10.5 a face da 27, que a 27 não se poderá ver;
Êx 10.6 o dia em que eles foram sobre a 27 até o dia de
Êx 10.12 Estende a tua mão sobre a 27 do Egito, para que
Êx 10.12 Egito e comam toda a erva da 27, tudo o que
Êx 10.13 Moisés sua vara sobre a 27 do Egito, e o
Êx 10.13 e o Senhor trouxe sobre a 27 um vento oriental
Êx 10.14 os gafanhotos sobre toda a 27 do Egito e
Êx 10.15 cobriram a face de toda a 27, de modo que a 27
Êx 10.15 e comeram toda a erva da 27 e todo o fruto das
Êx 10.15 árvores, nem erva do campo, em toda a 27 do Egito.
Êx 10.21 o céu, e virão trevas sobre a 27 do Egito, trevas
Êx 10.22 trevas espessas em toda a 27 do Egito por três dias.
Êx 11.3 Moisés era mui grande na 27 do Egito, aos olhos
Êx 11.5 e todo primogênito na 27 do Egito morrerá, desde o
Êx 11.6 grande clamor em toda a 27 do Egito, qual nunca
Êx 11.9 as minhas maravilhas se multipliquem na 27 do Egito.
Êx 11.10 que não deixou ir os filhos de Israel da sua 27.
Êx 12.1 o Senhor a Moisés e a Arão na 27 do Egito, dizendo:
Êx 12.12 E eu passarei pela 27 do Egito esta noite e
Êx 12.12 todo primogênito na 27 do Egito, desde os
Êx 12.13 praga de mortandade, quando eu ferir a 27 do Egito.
Êx 12.17 dia tirei vossos exércitos da 27 do Egito; pelo
Êx 12.19 de Israel, assim o estrangeiro como o natural da 27.
Êx 12.25 que, quando entrardes na 27 que o Senhor vos
Êx 12.29 todos os primogênitos na 27 do Egito, desde o
Êx 12.33 para lançá-los da 27; porque diziam:
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Lv 18.27 fizeram os homens desta 27, que nela estavam
Lv 18.27 nela estavam antes de vós; e a 27 foi contaminada.
Lv 18.28 Para que a 27 vos não vomite, havendo-a vós
Lv 19.9 segardes a sega da vossa 77, o canto do teu
Lv 19.23 quando tiverdes entrado na 27 e plantardes toda
Lv 19.29 prostituir-se; para que a 27 não se prostitua,
Lv 19.33 peregrinar convosco na vossa 27, não o oprimireis.
Lv 19.34 pois estrangeiros fostes na 27 do Egito. Eu sou
Lv 19.36 o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da 27 do Egito.
Lv 20.2 certamente morrerá; o povo da 27 o apedrejará
Lv 20.4 E, se o povo da 27 de alguma maneira esconder os
Lv 20.22 para que vos não vomite a 27,para a qual eu
Lv 20.24 Em herança possuireis a sua 27, e eu a darei a vós
Lv 20.24 para possuí-la em herança, 27 que mana leite e
Lv 20.25 tudo o que se arrasta sobre a 27, as quais
Lv 22.24 oferecereis ao Senhor; não fareis isto na vossa 27.
Lv 22.33 que vos tirei da 27 do Egito, para vos ser por
Lv 23.10 Quando houverdes entrado na 27, que vos hei de
Lv 23.22 segardes a sega da vossa 27, não acabarás de
Lv 23.39 recolhido a novidade da 27, celebrareis a
Lv 23.43 tendas, quando os tirei da 27 do Egito. Eu sou o
Lv25.2 Quando tiverdes entrado na 27, que eu vos dou,
Lv 25.2 que eu vos dou, então, a 27 guardará um
Lv 25.3 Seis anos semearás a tua 27, e seis anos podarás a
Lv25.4 sábado de descanso para a 27, um sábado ao
Lv 25.5 não vindimarás; ano de descanso será para a 27.x
Lv 25.6 a novidade do sábado da 27 vos será por
Lv 25.7 animais que estão na tua 27, toda a sua
Lv25.9 fareis passar a trombeta por toda a vossa 27.
Lv 25.10 e apregoareis liberdade na 27 a todos os seus
Lv 25.18 juízos, e fazei-os; assim, habitareis seguros na 27.
Lv 25.19 E a 27 dará o seu fruto, e comereis a fartar e
Lv 25.23 Também a 27 não se venderá em perpetuidade, porque
Lv 25.23 em perpetuidade, porque a 27 é minha; pois vós
Lv 25.24 Portanto, em toda a 27 da vossa possessão dareis
Lv 25.24 toda a 27 da vossa possessão dareis resgate à 27.
Lv 25.31 estimadas como o campo da 27; para elas haverá
Lv 25.38 vosso Deus, que vos tirei da 27 do Egito, para vos
Lv 25.38 do Egito, para vos dar a 27 de Canaã, para
Lv 25.42 meus servos, que tirei da 27 do Egito; não serão
Lv 25.45 que tiverem gerado na vossa 27; e vos serão por pos
sessão.
Lv 25.55 são eles, que tirei da 27 do Egito. Eu sou o
Lv 26.1 figura de pedra na vossa 27, para inclinar-vos
Lv 26.4 cnuvas a seu tempo; e a 27 dará a sua
Lv 26.5 vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa 27.
Lv 26.6 Também darei paz na 27; e dormireis seguros, e não
Lv26.6 nocivos da 27, e pela vossa 27 não passará espada.
Lv 26.13 vosso Deus, que vos tirei da 27 dos egípcios, para
Lv 26.19 céus sejam como ferro e a vossa 27, como cobre.
Lv 26.20 a vossa força; a vossa 27 não dará a sua
Lv 26.20 novidade, e as árvores da 27 não darão o seu fruto.
Lv 26.32 E assolarei a 27, e se espantarão disso os vossos
Lv 26.33 atrás de vós; e a vossa 27 será assolada, eas
Lv 26.34 Então, a 27 folgará nos seus sábados, todos os
Lv 26.34 dos vossos inimigos; então, a 27 descansará e
Lv 26.38 entre as gentes, e a 27 dos vossos inimigos
Lv 26.41 e os fiz entrar na 27 dos seus inimigos;
Lv 26.42 com Abraão me lembrarei, e da 2Tme lembrarei.
Lv 26.43 E a 27 será desamparada por eles e folgará nos
Lv 26.44 também, estando eles na 27 dos seus inimigos,
Lv 26.45 antepassados, que tirei da 27 do Egito perante
Nm 1.1 no segundo ano da sua saída da 27 do Egito, dizendo:
Nm 3.13 a todo o primogênito na 27 do Egito,
Nm 8.17 os animais; no aia em que, na 27ao Egito, feri a
Nm 9.1 segundo ano da sua saída da 27 do Egito, no
Nm 9.14 assim para o estrangeiro como para o natural da 27.
Nm 10.9 E, quando na vossa 27 sairdes apelejar contra o
Nm 10.30 Não irei; antes, irei à minha 27 e à minha parentela.
Nm 11.12 como o aio leva o que cria, à 27 quejuraste a
Nm 11.31 roda do arraial, e a quase dois côvados sobre a 27.
Nm 12.3 mais do que todos os homens que havia sobre a 27.
Nm 13.2 Envia homens que espiem a 27 de Canaã, que eu hei
Nm 13.16 enviou a espiar aquela 27; e a Oseias, filho
Nm 13.17 pois, Moisés a espiar a 27 de Canaã e
Nm 13.18 e vede que 27 é, e o povo que nela habita; se é
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Nm 13.19 e qual é a 27 em que habita, se boa ou má; e quais
Nm 13.20 Também qual é a 27, se grossa ou magra; se nela há
Nm 13.20 e tomai do fruto da 27. E eram aqueles
Nm 13.21 Assim, subiram e espiaram a 27 desde o deserto de
Nm 13.25 voltaram de espiar a 27, ao fim de quarenta dias.
Nm 13.26 toda a congregação; e mostraram-lhes o fruto da 27.
Nm 13.27 e disseram: Fomos à 27 a que nos enviaste;
Nm 13.28 porém, que habita nessa 27 époderoso, e as
Nm 13.29 Os amalequitas habitam na 27 do Sul; e os heteus,
Nm 13.32 E infamaram a 27, que tinham espiado, perante os
Nm 13.32 da qual passamos a espiar, é 27 que consome os
Nm 14.2 disse: Ah! Se morrêramos na 27 cio Egito! Ou, ah!
Nm 14.3 nos traz o Senhor a esta 27, para cairmos à
Nm 14.6 de Jefoné, dos que espiaram a 27, rasgaram as
Nm 14.7 filhos de Israel, dizendo: A 27 pelo meio da qual
Nm 14.7 pelo meio da qual passamos a espiar é 27 muito boa.
Nm 14.8 nós, então, nos porá nesta 27 e no-la dará,
Nm 14.8 nesta 27 e no-la dará, 27 que mana leite e mel.
Nm 14.9 e não temais o povo desta 27; porquanto são eles
Nm 14.14 dirão aos moradores desta 27, que ouviram que tu,
Nm 14.16 não podia pôr este povo na 27 que lhes tinha
Nm 14.19 perdoaste a este povo desde a 27 do Egito até aqui.
Nm 14.21 eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a 27,
Nm 14.23 não verão a 27 de que a seus pais jurei, e até
Nm 14.24 em seguir-me, eu o levarei à 27 em que entrou, e a
Nm 14.30 não entrareis na 27, pela qual levantei a minha
Nm 14.31 nela; e eles saberão da 27 que vós desprezastes.
Nm 14.34 dias em que espiastes esta 27, quarenta dias, cada
Nm 14.36 Moisés mandara a espiar a 27 e que, voltando,
Nm 14.36 toda a congregação contra ele, infamando a 27,
Nm 14.37 homens, que infamaram a 27, morreram de praga
Nm 14.38 dos homens que foram espiar a 27, ficaram com
vida.
Nm 15.2 Quando entrardes na 27 das vossas
Nm 15.18 Quando entrardes na 27 em que vos hei de meter,
Nm 15.19 quando comerdes do pão da l7, então, oferecereis
Nm 15.41 vosso Deus, que vos tirei da 27 do Egito, para vos
Nm 16.13 nos fizeste subir de uma 27 que mana leite e
Nm 16.14 nos trouxeste a uma 27 que mana leite e
Nm 16.30 criar alguma coisa nova, e a 27 abrir a sua boca e
Nm 16.31 todas estas palavras, a 27 que estava debaixo
Nm 16.32 E a 27 abriu a sua boca e os tragou com as suas
Nm 16.33 vivos ao sepulcro, e a 27 os cobriu, e
Nm 16.34 que, porventura, também nos não trague a 27 a nós.
Nm 18.13 de tudo que houver na 27, que trouxerem ao
Nm 18.20 o Senhor a Arão: Na sua 27 possessão nenhuma
Nm 20.12 metereis esta congregação na 27 que lhes tenho
dado.
Nm 20.17 pois, passar pela tua 27; não passaremos
Nm 20.23 no monte Hor, nos termos da 27 de Edom, dizendo:
Nm 20.24 povo, porque não entrará na 27 que tenho dado aos
Nm 21.4 do mar Vermelho, a rodear a 27 de Edom; porém a
Nm 21.22 Deixa-me passar pela tua 27; não nos desviaremos
Nm 21.24 de espada e tomou a sua 27 em possessão, desde
Nm 21.26 e tinha tomado da sua mão toda a sua 27 até Arnom.
Nm 21.31 Assim, Israel habitou na 27 dos amorreus.
Nm 21.34 e a todo o seu povo, e a sua 27, efar-lhe-ás
Nm 21.35 deles escapou; e tomaram a sua 27 em possessão.
Nm 22.5 que está junto ao rio, na 27 dos filhos do
Nm 22.5 do Egito; eis que cobre a face da 27 e parado
N m 22.6 ferir e o lançarei fora da 27,•porque eu sei
Nm 22.11 do Egito cobriu a face da 27; vem, agora,
Nm 22.13 de Balaque: Ide à vossa 27, porque o Senhor
Nm 26.10 e a 27 abriu a sua boca e os tragou com Corá,
Nm 26.19 Er e Onã; mas Er e Onã morreram na 27 de Canaã.
Nm 26.53 A estes se repartirá a 27 em herança, segundo o
Nm 26.55 Todavia, a 27 se repartirá por sortes; segundo os
Nm 27.12 este monte Abarim e vê a 27 que tenho dado aos
Nm 32.1 grande multidão; e viram a 27 de Jazer e a 27
Nm 32.1 viram a 27 de Jazer e a 27 de Gileade, e eis
Nm 32.4 a 27 que o Senhor feriu diante da congregação de
Nm 32.4 da congregação de Israel é 27 de gado; e os teus
Nm 32.5 aos teus olhos, dê-se esta 27 aos teus servos em
Nm 32.7 Israel, para que não passem à 27 que o Senhor lhes
N m 32.8 quando os mandei de Cades-Barneia a ver esta 27.
N m 32.9 vale de Escol e vendo esta 27, descorajaram o
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Dt 4.14 para que os fizésseis na 27 a qual passais a possuir.
D t4.17 algum animal que haja na 277 figura de alguma
D t4.18 que anda de rastos sobre a 27, figura de algum
D t4.18 de algum peixe que esteja nas águas debaixo da 27;
Dt 4.21 e que não entraria na boa 27 que o Senhor, teu
Dt 4.22 Porque eu nesta 27 morrerei, não passarei o
Dt 4.22 porém vós o passareis e possuireis aquela boa 27.
Dt 4.25 e vos envelhecerdes na 27, e vos
D t4.26 contra vós o céu e a 27, que certamente
Dt 4.26 perecereis depressa da 27, a qual, passado o
Dt 4.32 Deus criou o homem sobre a l . , desde uma
Dt 4.36 para te ensinar, e sobre a 27 te mostrou o seu
Dt 4.38 tu, para te introduzir na 27 e ta dar por
D t4.39 em cima no céu e embaixo na 27; nenhum outro há.
D t4.40 que prolongues os dias na 27 que o Senhor, teu
Dt 4.43 a Bezer, no deserto, na 27 plana, para os
D t 4.46 defronte de Bete-Peor, na 27 de Seom, rei dos
Dt 4.47 E tomaram a sua 27 em possessão, como também a
D t4.47 em possessão, como também a 27 de Ogue, rei de
D t 5.6 teu Deus, que te tirei da 27 do Egito, da casa
D t5.8 cima no céu, nem embaixo na 27, nem nas águas
D t5.8 nem embaixo na 27, nem nas águas debaixo da 27;
Dt 5.15 que foste servo na 27 do Egito e que o
Dt 5.16 dias e para que te vá bem na 27 que te dá o
Dt 5.31 hás de ensinar que cumpram na 27 que eu lhes darei V
Dt 5.33 e prolongueis os dias na 27 que haveis de possuir.
Dt 6.1 para que os fizésseis na 27 a que passais
Dt 6.3 o Senhor, Deus de teus pais, na 27 que mana
Dt 6.10 teu Deus, introduzido na 27 que jurou a teus
Dt 6.12 do Senhor, que te tirou da 27 do Egito, da casa
D t6.15 acenda contra ti e te destrua de sobre a face da 27.
D t6.18 e entres, e possuas a boa 27, sobre a qual o
Dt 6.23 para nos levar e nos dar a 27 que jurara a nossos pais.
D t7.1 te tiver introduzido na 27, a qual passas a
Dt 7.6 povo próprio, de todos os povos que sobre a 27 há.
D t7.13 teu ventre, e o fruto da tua 27, e o teu cereal,
Dt 7.13 e o rebanho do teu gado miúdo, na 27 que jurou
Dt 8.1 e entreis, e possuais a 27 que o Senhor
Dt 8.7 teu Deus, te mete numa boa 27, 27 de ribeiros
Dt 8.7 Deus, te mete numa boa 27, 27 de ribeiros de
Dt 8.8 27 de trigo e cevada, de vides, figueiras e
Dt 8.8 vides, figueiras e romeiras; 27 de oliveiras,
Dt 8.9 27 em que comerás o jDão sem escassez, e nada te
D t 8.9 e nada te faltará nela; 27 cujas pedras são
Dt 8.10 ao Senhor, teu Deus, pela boa 27 que te deu.
Dt 8.14 teu Deus, que te tirou da 27 do feito , da casa
Dt 9.4 é que o Senhor me trouxe a esta 27 para a
D t9.5 que entras a possuir a sua 27, mas, pela
Dt 9.6 teu Deus, te aá esta boa 27para possuí-la,
Dt 9.23 dizendo: Subi e possuí a 27 que vos tenho
Dt 9.28 para que o povo da 27 donde nos tiraste não diga:
Dt 9.28 os não pôde introduzir na 27 de que lhes tinha
Dt 10.7 e de Gudgoda a Jotbatá, 27 de ribeiros de águas.
Dt 10.11 para que entre e possua a 27 que jurei a seus
Dt 10.14 são do Senhor, teu Deus, a 27 e tudo o que nela há.
Dt 10.19 pois fostes estrangeiros na 27 do Egito.
Dt 11.3 do Egito a Faraó, rei do feito, e a toda a sua 27;
Dt 11.6 filho de Rúben; como a 27 abriu a sua boca
Dt 11.8 e entreis, e possuais a 27 quepassais a possuir;
Dt 11.9 que prolongueis os dias na 27 que o Senhor jurou a
Dt 11.9 a eles e à sua semente, 27 que mana leite e mel.
Dt 11.10 Porque a 27 que entras a possuir não é como a
Dt 11.10 a possuir não é como a 27 do Egito, donde
Dt 11.11 Mas a 27 que passais a possuir é 27 de montes e
Dt 11.11 que passais a possuir é 27 de montes e de
Dt 11.12 27 de que o Senhor, teu Deus, tem cuidado; os
Dt 11.14 darei a chuva da vossa 27 a seu tempo, a
Dt 11.17 os céus, e não haja água, e a 27 não dê a sua
Dt 11.17 e cedo pereçais da boa 27 que o Senhor vos dá.
Dt 11.21 dias de vossos filhos na 27 que o Senhor jurou a
Dt 11.21 pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a 27.
Dt 11.25 vosso Deus, porá sobre toda a 27 que pisardes o
D t 11.29 teu Deus, introduzido na 27, a que vais para
Dt 11.30 ao caminho do pôr do sol, na 27 dos cananeus, que
Dt 11.31 para entrardes a possuir a 27 que vos dá o Senhor,
Dt 12.1 tereis cuidado em fazer na 27 que vos deu o

Nm 32.9 para que não viessem à 27 que o Senhor lhes
Nm 32.11 anos para cima, não verão a 27 que jurei a
Nm 32.17 nas cidades fortes por causa dos moradores da 27.
Nm 32.22 e a 27 esteja subjugada perante o Senhor, então,
Nm 32.22 e perante Israel; e esta 27 vos será por
Nm 32.29 guerra perante o Senhor, e a 27 estiver subjugada
Nm 32.29 de vós, em possessão lhes dareis a 27 de Gileade;
Nm 32.30 porão por possuidores no meio de vós na 27 de Canaã.
Nm 32.32 armados, perante o Senhor à 27 de Canaã e teremos
Nm 32.33 e o reino de Ogue, rei de Basã: a 27 com as
Nm 33.1 de Israel, que saíram da 27 do Egito, segundo
Nm 33.37 e acamparam-se no monte Hor, no fim da 27 de
Edom.
Nm 33.38 da saída dos filhos de Israel da 27 do Egito, no
Nm 33.40 Arade, que habitava o sul da 27 de Canaã, que
Nm 33.51 houverdes passado o Jordão para a 27 de Canaã,
Nm 33.52 fora todos os moradores da 27 diante de vós e
Nm 33.53 e tomareis a 27 em possessão e nela habitareis;
Nm 33.53 porquanto vos tenho dado esta 27, para possuí-la.
Nm 33.54 E por sortes herdareis a 27 segundo as vossas
Nm 33.55 fora os moradores da 27 de diante de vós,
Nm 33.55 costas e apertar-vos-ão na 27 em que habitardes.
Nm 34.2 Quando entrardes na 27 de Canaã, esta há
Nm 34.2 que vos cairá em herança: a 27 de Canaã, segundo
Nm 34.12 mar Salgado; esta vos será a 27, segundo os seus
Nm 34.13 de Israel, dizendo: Esta é a 27 que tomareis em
Nm 34.17 que vos repartirão a 27 por herança:
Nm 34.18 tribo um príncipe, para repartir a 27 em herança.
Nm 34.29 a herança pelos filhos de Israel na 27 de Canaã.
Nm 35.10 dize-lhes: Quando passardes o Jordão à 27 de Canaã,
Nm 35.14 destas cidades dareis na 27 de Canaã; cidades
Nm 35.28 sacerdote, o homicida voltará à 27 da sua possessão.
Nm 35.32 para tornar a habitar na 27, até à morte do
Nm 35.33 Assim, não profanareis a 27 em que estais; porque
Nm 35.33 nenhuma expiação se fará pela 27 por causa do
Nm 35.34 Não contaminareis, pois, a 7Z7 na qual vós
Nm 36.2 O Senhor mandou dar esta 27 a meu senhor por
Dt 1.5 Dalém do Jordão, na 27 de Moabe, começou Moisés a
Dt 1.7 e ao Sul, e à ribeira do mar, e à 27 dos
Dt 1.8 Eis aqui esta 27, eu a dei diante de vós; entrai e
Dt 1.8 de vós; entrai e possuí a 27 que o Senhor jurou
Dt 1.21 teu Deus, te deu esta 27 diante de ti; sobe
D t 1.22 de nós, para que nos espiem a 27 e nos deem
Dt 1.25 E tomaram do fruto da 27 nas suas mãos, e no-lo
D t 1.25 resposta, e disseram: Boa é a 27 que nos dá o
D t 1.27 nos aborrece e nos tirou da 27 do Egito para nos
Dt 1.35 geração verá esta boa 27 que jurei dar a
Dt 1.36 de Jefoné; ele a verá, e a 27 que pisou darei a
D t2.5 porque vos não darei da sua 27, nem ainda a pisada
D t2.9 te não darei herança da sua 27; porquanto tenho
Dt 2.12 lugar, assim como Israel fez à 27 da sua herança,
Dt 2.19 não contendas, porque da 27 dos filhos de Amom
Dt 2.20 esta foi contada por7Z7 de gigantes; dantes,
Dt 2.24 amorreu, rei de Hesbom, e a sua 27; começa a
D t 2.27 Deixa-me passar pela tua 27; somente pela estrada
Dt 2.29 até que eu passe o Jordão, à 27 que o Senhor,
Dt 2.31 a dar-te Seom e a sua 27 diante de ti;
D t2.31 começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua 27.
Dt 2.37 Somente à 27 dos filhos de Amom não chegaste; nem
Dt 3.2 e a todo o seu povo, e a sua 27 tenho dado na
D t 3.4 cidades, toda a borda da 27 de Argobe e o
Dt 3.8 naquele tempo, tomamos a 27 da mão daqueles
D t 3.10 todas as cidades da 27plana, e todo o Gileade, e
D t 3.12 Tomamos, pois, esta 27 em possessão naquele tempo;
Dt 3.13 (Toda aquela borda da 27 de Argobe, por
Dt 3.13 por todo o Basã, se chamava a 27 dos gigantes.
Dt 3.14 alcançou toda a porção da 27 de Argobe, até ao
D t3.18 vosso Deus, vos deu esta 27,para
Dt 3.20 que eles herdem também a 27 que o Senhor, vosso
D t3.24 que deus há nos céus e na 27, que possa fazer
Dt 3.25 para que veja esta boa 27 que está dalém do
Dt 3.28 deste povo e o fará possuir a 27 que apenas verás.
D t4.1 vivais, e entreis, e possuais a 27 que o Senhor,
Dt 4.5 que assim façais no meio da 27 a qual ides a herdar.
Dt 4.10 me temerem todos os dias que na 27 viverem, e as
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Dt 29.2 Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua 77;
Dt 29.8 e tomamos a sua 77 e a demospor herança aos
Dt 29.16 sabeis como habitamos na 77 do Egito e como
Dt 29.22 remotas, vendo as pragas desta 777 e as suas
Dt 29.23 e toda a sua 77 abrasada com enxofre e sal, de
Dt 29.24 fez o Senhor assim com esta 77? Qual foi a causa
Dt 29.27 se acendeu contra esta 77, para trazer sobre
Dt 29.28 E o Senhor os tirou da sua 27 com ira, e com
Dt 29.28 furor e os lançou em outra 27, como neste dia se vê.
Dt 30.5 Senhor, teu Deus, te trará à 27 que teus pais
Dt 30.9 teus animais, e no fruto da tua 77 para bem;
Dt 30.16 e o Senhor, teu Deus, te abençoe na 77, aqual
Dt 30.18 não pfblongarás os dias na 77 a que vais,
Dt 30.19 Os céus e a 77 tomo, hoje, por testemunhas contra
Dt 30.20 teus dias; para que fiques na 27 que o Senhor
Dt 31.4 reis dos amorreus, e à sua 27, os quais destruiu.
Dt 31.7 com este povo entrarás na 27 que o Senhor jurou
Dt 31.13 os dias que viverdes sobre a 27, a que ides,
Dt 31.16 os deuses dos estranhos da 27 para o meio dos
Dt 31.20 Porque os meterei na 27 que jurei a seus pais, a
Dt 31.21 fazem hoje, antes que os meta na 27 que tenho jurado.
Dt 31.23 meterás os filhos ae Israel na 27 que lhes jurei;
Dt 31.28 contra eles por testemunhas tomarei os céus e a 27.
Dt 32.1 ó céus, e falarei; e ouça a 27 as palavras da
Dt 32.10 Achou-o na 27 do deserto e num ermo solitário
D t 32.13 sobre as alturas da 27 e comer as novidades
D t 32.22 do inferno, e consumirá a 27 com a sua
D t 32.43 e terá misericórdia da sua 27 e do seu povo.
D t 32.47 prolongareis os dias na 27, a que, passando
D t 32.49 o monte Nebo, que está na 27 de Moabe, defronte
Dt 32.49 defronte de Jericó, e vê a 27 de Canaã, que
Dt 32.52 Pelo que verás a 27 diante de ti, porém não
Dt 32.52 porém não entrarás nela, na 27 que darei aos
Dt 33.13 do Senhor seja a sua 27, com o que há de
Dt 33.16 e com o mais excelente da 27, e com a sua
Dt 33.17 até às extremidades da 27; estes, pois, são
Dt 33.28 habitará só e seguro, na 27 da fonte de Jacó,
Dt 33.28 na 27 da fonte de Jacó, na 27 de cereal e de
D t34.1 e o Senhor mostrou-lhe toda a 27, desde Gileade
Dt 34.2 e todo o Naftali, e a 27 de Efraim, e Manassés; e
Dt 34.2 Efraim, e Manassés; e toda a 27 de Judá, até ao
Dt 34.4 o Senhor: Esta é a 27 de que jurei a
Dt 34.5 Moisés, servo do Senhor, na 27 de Moabe,
D t 34.6 o sepultou num vale, na 27 de Moabe, defronte
D t 34.11 o enviou para fazer na 27 do Egito, a Faraó,
D t 34.11 Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua 27;
Js 1.2 Jordão, tu e todo este povo, à 27 que eu dou
Js 1.4 rio, o rio Eufrates, toda a 27 dos heteus e até o
Js 1.6 farás a este povo herdar a 77 que jurei a seus
Js 1.11 Jordão, para que tomeis posse da 77 que vos dá o
Js l.1 3 vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta 27.
Js 1.14 e vosso gado fiquem na 27 que Moisés vos deu
Js 1.15 vós, e eles também possuam a 27 que o Senhor,
Js 1.15 lhes dá; então, tornareis à 27 da vossa
Js 2.1 dizendo: Andai e observai a 27 e a Jericó.
Js2.2 uns homens dos filhos de Israel para espiar a 27.
Js 2.3 na tua casa, porque vieram espiar toda a 27.
Js 2.9 que o Senhor vos deu esta 27, e que o pavor de
Js 2.9 e que todos os moradores da 27 estão desmaiados
Js 2.11 vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na 27.
Js 2.14 que, dando-nos o Senhor esta 27, usaremos
Js 2.18 se, vindo nós à 27, não atares este cordão de fio
Js 2.24 o Senhor tem dado toda esta 27 nas nossas mãos,
Js 3.11 do Senhor de toda a 27 passa o Jordão
Js3.13 Senhor, o Senhor de toda a 27, repousem nas
Js 4.24 Para que todos os povos da 27 conheçam a mão do
Js 5.6 lhes não havia de deixar ver a 27 que o Senhor
Js 5.6 jurara a seus pais dar-nos, 27 que mana leite
Js 5.11 E comeram ao trigo da 27, do ano antecedente, ao
Js5.12 que comeram do trigo da 27, do ano
Js 5.12 no mesmo ano, comeram das novidades da 27 de Canaã.
Js5.14 prostrou sobre o seu rosto na 27, e o adorou, e
Js 6.22 homens que tinham espiado a 27: Entrai na casa da
Js 6.27 Senhor com Josué; e corria a sua fama por toda a 27.
Js 7.2 dizendo: Subi e espiai a 27. Subiram,
Js 7.6 vestes e se prostrou em 27 sobre o seu rosto

Dt 12.1 a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a 27.
Dt 12.10 o Jordão e habitareis na 27 que vos fará herdar
Dt 12.16 não comereis; sobre a 27 o derramareis como água.
Dt 12.19 não desampares o levita todos os teus dias na 27.
Dt 12.24 Não o comerás; na 71 o derramarás como água.
Dt 12.29 a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua 77,
Dt 13.5 vosso Deus, que vos tirou da 77 do Egito e vos
Dt 13.7 ti, desde uma extremidade da 77 até à outra extremi
dade,
Dt 13.10 teu Deus, que te tirou da 77 do Egito, da
D tl4 .2 povos que há sobre a face da 77, para lhe seres o
Dt 15.4 te abençoará na 77 que o Senhor, teu
Dt 15.7 das tuas portas, na tua 77 que o Senhor, teu
Dt 15.11 cessará o pobre do meio da 77; pelo que te ordeno,
Dt 15.11 para o teu necessitado e para o teu pobre na tua 77.
Dt 15.15 de que foste servo na 77 do Egito e de que o
Dt 15.23 sangue não comerás; sobre a 77 o derramarás como
água.
Dt 16.3 apressadamente saíste da 77 do Egito), para
Dt 16.3 lembres do dia da tua saída da 77 do Egito, todos
Dt 16.20 vivas e possuas em herança a 77 que te dará o
Dt 17.14 Quando entrares na 77 que te dá o Senhor, teu
Dt 18.9 Quando entrares na 77 que o Senhor, teu Deus, te
Dt 19.1 desarraigar as nações, cuja 77 te dará o Senhor,
D t 19.2 separarás no meio da tua 77 que te dará o
D tl9 .3 caminho e os termos da tua 77, que te fará possuir
D t 19.8 a teus pais, e te der toda a 77 que disse daria
D t 19.10 não derrame no meio da tua 77, que o Senhor, teu
D t 19.14 herança, que possuíres na 77, que te dá o
Dt 20.1 teu Deus, que te tirou da 77 do Egito, está contigo.
Dt 21.1 Quando na 77 que te der o Senhor, teu Deus, para
Dt 21.23 assim, não contaminarás a tua 77, que o Senhor,
Dt 23.7 o egípcio, pois estrangeiro foste na sua 77.
Dt 23.20 tudo que puseres a tua mão, na 77, a qual passas
Dt 24.4 Senhor; assim não farás pecar a 77 que o Senhor,
Dt 24.14 estrangeiros que estão na tua 77 e nas tuas portas.
Dt 24.22 de que foste servo na 77 do Egito; pelo que
Dt 25.15 prolonguem os teus dias na 77 que te dará o
Dt 25.19 os teus inimigos em redor, na 77 que o Senhor,
Dt 26.1 que, quando entrares na 77 que o Senhor, teu
Dt 26.2 de todos os frutos da 77 que trouxeres da
Dt 26.2 77 que trouxeres da tua 77, que te dá o
Dt 26.3 Senhor, teu Deus, que entrei na 77 que o Senhor
Dt 26.9 este lugar e nos deu esta 77, 77 que mana
Dt 26.9 lugar e nos deu esta 77, 77 que mana leite e mel.
Dt 26.10 as primícias dos frutos da 77 que tu, ó Senhor, me
Dt 26.15 o teu povo, a Israel, e a 77 que nos deste,
Dt 26.15 como juraste a nossos pais, 77 que mana leite
Dt 27.2 em que passares o Jordão à 77 que te der o
Dt 27.3 desta lei, para entrares na 77 que te der o
Dt 27.3 que te der o Senhor, teu Deus, 77 que mana leite
D t28.1 teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da 77.
Dt 28.4 ventre, e o fruto da tua 77, e o fruto dos teus
Dt 28.8 tua mão; e te abençoará na 77 que te der o
Dt 28.10 E todos os povos aa 77 verão que és chamado pelo
Dt 28.11 animais, e no fruto da tua 77, sobre a 77 que
Dt 28.11 fruto da tua 77, sobre a 77 que o Senhor
Dt 28.12 o céu, para dar chuva à tua 77 no seu tempo e
Dt 28.18 ventre, e o fruto da tua 77, e a criação das
Dt 28.21 até que te consuma da 77, aqual passas a possuir.
Dt 28.23 cabeça serão de bronze; e a 77 que está debaixo de
Dt 28.24 O Senhor, por chuva da tua 77, te dará pó e
Dt 28.25 deles, e serás espalhado por todos os reinos da 77.
Dt 28.26 dos céus e aos animais da 77; e ninguém os espantará.
Dt 28.33 O fruto da tua 77 e todo o teu trabalho o comerá
Dt 28.42 arvoredo e o fruto da tua 77 consumirá a lagarta.
Dt 28.49 de longe, da extremidade da 77, que voa como a
Dt 28.51 animais e o fruto-da tua 77, até que sejas
Dt 28.52 que confiavas em toda a tua 77; e te angustiará
Dt 28.52 as tuas portas, em toda a tua 77, que te tem dado
Dt 28.56 a planta de seu pé sobre a 77, será maligno o
Dt 28.63 e desarraigados sereis da 77, a qual passas a possuir.
Dt 28.64 desde uma extremidade da 77 até à outra
Dt 28.64 até à outra extremidade da 77; e ali servirás a
Dt 29.1 Senhor ordenou a Moisés, na 77 de Moabe, que
Dt 29.2 tudo quanto o Senhor fez na 77 do Egito, perante
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Js 24.13 E eu vos dei a 27 em quenão trabalhastes e
Js 24.15 os deuses dos amorreus, em cuja 27 habitais;
Js 24.17 a nós e a nossos pais, da 27 do Egito, da casa
Js 24.18 até ao amorreu, morador da 27; também nós
Jz 1.2 Judá subirá; eis que lhe dei esta 27 na sua mão.
Jz 1.15 bênção, pois me deste uma 27 seca; dá-me também
Jz 1.26 aquele homem foi-se à 27 dos heteus, e
Jz 1.27 e quiseram os cananeus habitar na mesma 27.
Jz 1.32 cananeus que habitavam na 27; porquanto os não ex
peliram.
Jz 1.33 cananeus que habitavam na 27; porém lhes foram
Jz 2.1 fiz subir, e vos trouxe à 27 que a vossos pais
Jz 2.2 com os moradores desta 27; antes,
f
Jz 2.6 Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a 27.
Jz 2.12 seus pais, que os tirara da 27 do Egito, e
Jz 3.11 Então, a 27 sossegou quarenta anos; e Otniel,
Jz 3.25 e abriram, e eis seu senhor estendido morto em 27.
Jz 3.30 debaixo da mão de Israel; e a 27 sossegou oitenta anos.
Jz 4.21 a estaca na fonte, e a pregou na 27, estando ele,
Jz 5.4 tu desde o campo de Edom, a 27 estremeceu; até
Jz 5.32 E sossegou a 27 quarenta anos.
Jz6.4 e destruíam a novidade da 27, até chegarem a
Jz 6.5 aos seus camelos; e entravam na 27 para a destruir.
Jz 6.9 e os expeli de diante de vós e a vós dei a sua 27;
Jz 6.10 deuses dos amorreus, em cuja 27 habitais; mas
Jz 6.37 velo, e secura sobre toda a 27, então, conhecerei
Jz 6.39 no velo haja secura, e em toda a 27 haja o orvalho.
Jz 6.40 velo havia secura, e sobre toda a 27 havia orvalho.
Jz 8.28 a sua cabeça; e sossegou a 27 quarenta anos nos
Jz9.37 ali desce gente do meio da 27, e uma tropa vem do
Jz 10.4 até ao dia de hoje; as quais estão na 27 de Gileade.
Jz 10.8 estavam dalém do Jordão, na 27 dos amorreus,
Jz 11.3 de seus irmãos e habitou na 27 de Tobe; e homens
Jz 11.5 os anciãos de Gileade buscar Jefté na 27 de Tobe.
Jz 11.12 e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha 27?
Jz 11.13 do Egito, tomou a minha 27, desde Arnom até
Jz 11.15 Israel não tomou nem a 27 dos moabitas nem a
Jz 11.15 a 27 dos moabitas nem a 27 dos filhos de Amom;
Jz 11.17 me deixes passar pela tua 27. Porém o rei dos
Jz 11.18 pelo deserto, e rodeou a 27 dos edomitas e a
Jz 11.18 e veio do nascente do sol à 27 dos moabitas, e
Jz 11.19 peço-te, passar pela tua 27 até ao meu lugar.
Jz 11.21 tomou por herança toda a 27 dos amorreus que
Jz 11.21 toda a 27 dos amorreus que habitavam naquela 27.
Jz 12.12 e foi sepultado em Aijalom, na 27 de Zebukim.
Jz 12.15 e foi sepultado em Piratom, na 27 de Efraim, no
Jz 13.20 Manoá e sua mulher, caíram em 27 sobre seu rosto.
Jz 16.24 e o que destruía a nossa 27, e o que
Jz 18.2 Estaol, a espiar e rastejar a 27; e lhes disseram:
Jz 18.2 e lhes disseram: Ide, rastejai a 27. E vieram à
Jz 18.7 envergonhasse a alguém naquela 27; também
Jz 18.9 a eles; porque examinamos a 27, e eis que é
Jz 18.9 preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta 27.
Jz 18.10 vereis um povo confiado, e a 27 é larga de
Jz 18.10 em que não há falta de coisa alguma que há na 27.
Jz 18.14 homens que foram espiar a 27 de Laís e disseram
Jz 18.17 homens, que foram espiar a 27, entraram nela, e
Jz 18.30 da tribo dos danitas, até ao dia do cativeiro da 27.
Jz 19.30 filhos de Israel subiram da 27 do Egito, até ao
Jz 20.1 Dã até Berseba, como também a 27 de Gileade, ao
Jz 20.6 e a enviei por toda a 27 da herança de
Jz 20.21 de Gibeá e derribaram por 27, naquele dia, vinte
Jz 20.25 e derribaram ainda por 27 mais dezoito mil
Jz 21.12 ao arraial, a Siló, que está na 27 de Canaã.
Jz 21.21 das filhas de Siló, e ide-vos à 27 de Benjamim.
R t l .l julgavam, houve uma fome na 27; pelo que um homem
Rt 1.6 de Moabe, porquanto, na 27 de Moabe, ouviu
Rt 1.7 elas caminhando, para voltarem para a 27 de Judá,
Rt 2.10 o seu rosto, e seMnclinou à 27, e disse-lhe: Por
Rt 2.11 a teu pai, e a tua mãe, e a 27 onde nasceste,
Rt 4.3 ao remidor: Aquela parte da 27 que foi de
Rt 4.3 irmão, Noemi, que tornou da 27 dos moabitas, a vendeu.
Rt 4.5 Boaz: No dia em que tomares a 27 da mão de Noemi,
lS m 2 .8 do Senhor são os alicerces da 27, e assentou
ISm 2.10 julgará as extremidades da 27, e dará força ao
ISm 3.19 nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em

Js 7.9 e todos os moradores da 27 nos cercarão e
Js 7.9 o nosso nome da 27; e, então, que
Js7.21 e eis que estão escondidos na 27, no meio da
Js 8.1 rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua 27.

Js 9.6 homens de Israel: Vimos de uma 27 distante; fazei,
Js 9.9 Teus servos vieram de uma 27 mui distante, por
Js 9.11 os moradores da nossa 27 nos falaram,
Js 9.24 servo, que vos desse toda esta 27 e destruísse
Js 9.24 destruísse todos os moradores da 27 diante de vós,
Js 10.40 feriu Josué toda aquela 27, as montanhas, e o
Js 10.41 até Gaza, como também toda a 27 de Gósen até Gibeão.
Js 11.3 e aos heveus ao pé de Hermom, na 27 de Mispa.
Js 11.16 Josué tomou toda aquela 27, as montanhas, e
Js 11.16 e todo o sul, e toda a 21 de Gósen, e as
Js 11.22 anaquins ficou de resto na 27 dos filhos de
Js 11.23 Josué tomou toda esta 27 conforme tudo o que
Js 11.23 conforme as suas tribos; e a 21 repousou da guerra.
Js 12.1 Estes, pois, são os reis da 27, aos quais os
Js 12.1 feriram e possuíram a sua 27 dalém do Jordão,
Js 12.6 servo do Senhor, deu essa 27 em possessão
Js 12.7 E estes são os reis da 27 aos quais Josué e os
Js 13.1 em dias; e ainda muitíssima 1. ficou para possuir.
Js 13.2 A 27 que fica de resto é esta: todos os termos dos
Js 13.4 desde o sul, também toda a 27 dos cananeus e
Js 13.5 como também a 27 dos gebalitas e todo o Líbano,

Js 13.6 tão somente faze que a 27 caia a Israel em
Js 13.7 Reparte, pois, agora, esta 27 por herança às nove
Js 13.21 e Hur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da 27.
Js 13.25 de Gileade, e metade da 27 dos filhos de
Js 14.1 Israel tiveram em herança na 27 de Canaã, o que
Js 14.4 levitas não deram herança na 27, senão cidades em
Js l4 .5 assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a 27.
Js 14.7 de Cades-Barneia a espiar a 27; e eu lhe trouxe
Js 14.9 jurou, dizendo: Certamente a 27 que pisou o teu
Js 14.15 homem entre os anaquins. E a 27 repousou da guerra.
Js 15.19 uma bênção, pois me deste 27 seca; dá-me também
Js 17.5 dez quinhões, afora a 27 de Gileade e Basã,
Js 17.6 possuíram herança; e a 27 de Gileade tiveram
Js 17.8 Tinha Manassés a 27 de Tapua; porém Tapua, no
Js 17.12 porquanto os cananeus queriam habitar na mesma 27.
Js 17.15 e corta para ti ali lugar na 27 dos ferezeus e dos
Js 17.16 os cananeus que habitam na 27 do vale, entre os
Js 18.1 da congregação, depois que a 27 foi sujeita diante deles.
Js 18.3 passardes para possuir a iTque o Senhor, Deus
Js 18.4 e se levantem, e corram a 27, e a descrevam
Js 18.6 E vós descrevereis a 27 em sete partes e ma
Js 18.8 aos que iam descrever a 27, dizendo: Ide, e
Js 18.8 27, dizendo: Ide, e correi a 27, e descrevei-a,
Js 18.9 homens, e passaram pela 27, e a descreveram,
Js 18.10 e ali repartiu Josué a 27 aos filhos de
Js 19.29 para o mar, desde o quinhão da 27 até Aczibe;
Js 19.49 pois, de repartir a 27 em herança segundo
Js 19.51 da congregação. E, assim, acabaram de repartir a 27.
Js 21.2 e falaram-lhes em Siló, na 27 de Canaã, dizendo: O
Js 21.43 o Senhor a Israel toda a 27 que jurara dar a
Js 22.4 e ide-vos a vossas tendas, à 27 da vossa
Js 22.9 de Israel, de Siló, que está na 27 de Canaã, para
Js 22.9 para irem à 27 de Gileade, à 27 da sua
Js 22.10 do Jordão, que estão na 27 de Canaã, ali os
Js 22.11 um altar na frente da 27 de Canaã, nos
Js 22.13 tribo de Manassés, para a 27 de Gileade,
Js 22.15 e à meia tribo de Manassés, à 27 de Gileade,
Js 22.19 Se é, porém, que a 27 da vossapossessão é imunda,
Js 22.19 é imunda, passai-vos para a 27 da possessão do
Js 22.32 Rúben e dos filhos de Gade, da 27 de Gileade à
Js 22.32 de Gade, da 27 de Gileade à 27 de Canaã, aos
Js 22.33 exército, para destruírem a 27 em que habitavam
Js23.5 vós; e vós possuireis a sua 27, como o Senhor,
Js 23.13 olhos; até que pereçais desta boa 27 que vos deu
Js 23.14 hoje, pelo caminho de toda a 27; e vós bem sabeis,
Js 23.15 até vos destruir de sobre a boa 27 que vos deu o
Js 23.16 e logo perecereis de sobre a boa 27 que vos deu.
Js 24.3 rio e o fiz andar por toda a 27 de Canaã; também
Js 24.8 Então, eu vos trouxe à 27 dos amorreus, que
Js24.8 vossa mão, e possuístes a sua 27; e os destruí
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27.

ISm 4.5 jubilou com grande júbilo, até que a T. estremeceu.
ISm 4.12 Siló, e trazia as vestes rotas e T. sobre a cabeça.
ISm 5.3 estava caído com o rosto em 21, diante da arca
ISm 5.4 jazia caído com o rosto em T., diante da arca
ISm 6.1 estado a arca do Senhor na T. dos filisteus sete meses,
ISm 6.5 ratos, que andam destruindo a T , e dai glória ao
ISm 6.5 vós, e de cima do vosso deus, e de cima da vossa T..
ISm 9.4 de Éfraim e dali passou à 21 de Salisa, porém
ISm 9.4 estavam ali; tambérnpassou à 21 de Benjamim,
ISm 9.5 Vindo eles, então, à 2T de Zufe, Saul disse para o
ISm 9.16 te enviarei um homem da T. de Benjamim, o
ISm 12.6 Moisés e a Arão e tirou vossos pais da T. do Egito.
ISm 13.3 tocou a trombeta por toda a T., dizendo: Ouçam
os hebreus.
ISm 13.7 passaram o Jordão para a 21 de Gade e Gileade;
ISm 13.17 companhias voltou pelo caminho de Ofira à T. de
Suai;
ISm 13.19 E em toda a T. de Israel nem um ferreiro se
ISm 14.14 no meio de uma jeira de T. que uma junta de
ISm 14.15 tremeram, e até a T. se alvoroçou,
ISm 14.29 Meu pai tem turbado a T.; ora, vede como se
ISm 17.46 às aves do céu e às bestas da T.; e toda a T.
ISm 17.46 e às bestas da T.; e toda a T. saberá que há
ISm 17.49 lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em 27.
ISm 19.24 de Samuel, e esteve nu por 27 todo aquele dia e
ISm 20.15 o Senhor desarraigar da TI a cada um dos
ISm 20.31 de Jessé viver sobre a T. nem tu serás firme,
ISm 20.41 sobre o seu rosto em 27 e inclinou-se
ISm 21.11 Não é este Davi, o rei da 27? Não se cantava
ISm 22.5 lugar forte; vai e entra na T. de Judá. Então,
ISm 23.23 de ser que, se estiver naquela 27 o buscarei
ISm 23.27 porque os filisteus, com ímpeto, entraram na 21.
ISm 24.8 Davi se inclinou com o rosto em 21 e se prostrou.
ISm 25.23 o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à 27
ISm 25.41 e se inclinou com o rosto em 27, e disse: Eis aqui
ISm 26.7 e a sua lança estava pregada na 27 à sua
ISm 26.8 encravar com a lança de uma vez na 27 en ão o
ISm 26.20 se derrame o meu sangue na T. diante do Senhor;
ISm 27.1 escapar apressadamente para a T. dos filisteus;
ISm 27.5 lugar numa das cidades da 27 para que ali
ISm 27.7 dias que Davi habitou na T. dos filisteus um ano
ISm 27.8 eram estes os moradores da T. desde como quem
ISm 27.8 desde como quem vai para Sur até à 21 do Egito.
ISm 27.9 E Davi feria aquela 27 e não dava vida nem a
ISm 27.11 por todos os dias que habitou na T. dos filisteus.
ISm 28.9 fez, como tem destruído da 27 os adivinhos e os
ISm 28.13 a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da 27
ISm 28.14 Samuel, inclinou-se com o rosto em 21 e se pros
trou.
ISm 28.20 Saul caiu estendido por T. e grandemente
ISm 29.11 pela manhã e voltarem à 21 dos filisteus; e
ISm 30.16 sobre a face de toda a 27, comendo, e
ISm 30.16 que tomaram da 27 dos fiüsteus e da 27 de Judá.
ISm 31.9 suas armas, e enviaram pela T. dos filisteus, em
2Sm 1.2 com as vestes rotas e com T. sobre a cabeça; e
2Sm 2.22 eu ferir-te e dar contigo em 21? Ecom o
2Sm 3.12 a Davi, dizendo: De quem é a 21? E disse: Comigo
2Sm 4.11 sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da 21?
2Sm 5.6 que habitavam naquela T. e que falaram a
2Sm 7.9 grande nome, como o nome dos grandes que há na 27
2Sm 7.23 como Israel, gente única na 27 a quem Deus foi
2Sm 7.23 e terríveis coisas, para a tua 27 diante do teu
2Sm 8.2 fazendo-os deitar por 21, e os mediu com
2Sm 9.6 se prostrou com o rosto por 21 e se inclinou;
2Sm 9.10 Trabalhar-lhe-ás, pois, a 21, tu, e teus filhos, e
2Sm 10.2 pai; e vieram os servos de Davi à T. dos filhos
2Sm 12.16 e entrou, e passou a noiteprostrado sobre a 27
2Sm 12.17 a ele, para o levantar da 2.; porém ele não
2Sm 12.20 Então, Davi se levantou da 21, e se lavou, e se
2Sm 13.31 suas vestes, e se lançou por T.; da mesma maneira
2Sm 14.4 deitando-se com o rosto em 27 se prostrou, e
2Sm 14.7 não deixam a meu marido nome, nem resto sobre
a 27
2Sm 14.14 como águas derramadas na 27, que não se ajuntam
2Sm 14.20 um anjo de Deus, para entender tudo o que há na

2Sm 14.22 sobre o seu rosto em 27, e se inclinou, e o
2Sm 14.33 inclinou sobre o seu rosto em 27 diante do rei; e
2Sm 15.4 Ah! Quem me dera ser juiz na 27 para que viesse a
2Sm 15.23 E toda a T. chorava a grandes vozes, passando todo
2Sm 15.32 com ele, com a veste rasgada e 21 sobre a cabeça.
2Sm 17.12 como o orvalho cai sobre a 21; e não ficará
2Sm 17.26 Israel, pois, e Absalão acamparam na T. de Gileade.
2Sm 18.8 a face de toda aquela 2 1; e foram mais os do
2Sm 18.9 ficou pendurado entre o céu e a 27; e o mulo, que
2Sm 18.11 que o não feriste logo ali em T .l E forçoso seria
2Sm 18.28 ao rei com o rosto em 27 e disse: Bendito
2Sm 19.9 dos filisteus; e agora fugiu da T. por causa de Absalão.
2Sm 20.10 costela e lhe derramou por 21 as entranhas; e não
2Sm 21.14 e de Jônatas, seu filho, na 27 de Benjamim, em
2Sm 21.14 e, depois disso, Deus se aplacou para com a 27
2Sm 22.8 Então, se abalou e tremeu a 27 os fundamentos dos
2Sm 22.43 Então, os moí como opó da 21; como a lama das
2Sm 23.4 seu resplendor e pela chuva, a erva brota da 27
2Sm 23.11 onde navia um pedaço de T. cheio de
2Sm 23.12 no meio daquele pedaço de 27 e o defendeu, e
2Sm 24.6 E vieram a Gileade e à 2. baixa de Cades; também
2Sm 24.8 Assim, rodearam por toda a 21 e, ao cabo de nove
2Sm 24.13 anos de fome te venham à tua 21; ou que por três
2Sm 24.13 por três dias haja peste na tua T.1 Delibera,
2Sm 24.20 e inclinou-se diante do rei com o rosto em 27
2Sm 24.25 Senhor se aplacou para com a T. e cessou aquele
lR s 1.23 rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em 27
lRs 1.31 se inclinou com o rosto em 27 e se prostrou
lR s 1.40 de maneira que, com o seu clamor, a T. retiniu.
lRs 1.52 um de seus cabelos cairá em 21; porém, se se
lR s 2.2 vou pelo caminho de toda a 27 esforra-te, pois, e
lRs 4.10 também este tinha a Socó e a toda a T. de Héfer;
lR s 4.19 Geber, filho de Uri, na 27 de Gileade, a 21 de
lR s 4.19 rei de Basã; e só uma guarnição havia naquela 27
lRs 4.21 desde o rio Eufrates até à T. dos filisteus, e até
lRs 4.34 e de todos os reis da T. que tinham ouvido da
lR s 7.46 Jordão, o rei os fundiu em T. barrenta, entre
lR s 8.9 com os filhos de Israel, saindo eles da 27 do Egito.
lR s 8.21 fez com nossos pais, quando os tirou da T. do Egito.
1Rs8.23 cima nos céus nem embaixo na 27 que guardas o
1Rs8.27 verdade, habitaria Deus na 21? Eis que os céus e
lRs 8.34 de Israel, e torna a levá-lo à T. que tens dado a
lRs 8.36 em que andem, e dá chuva na T. que deste ao
lR s 8.37 Quando houver fome na 21, quando houver peste,
lR s 8.37 o seu inimigo o cercar na 21 das suas portas
lR s 8.40 os dias que viverem na T. que deste a nossos pais.
lRs 8.43 fim de que todos os povos da T. conheçam o teu
lR s 8.46 os levem em cativeiro à 21 do inimigo, quer
lRs 8.47 e, na T. aonde forem levadçs em cativeiro,
lR s 8.47 em si, e se converterem, e na T. do seu cativeiro
lR s 8.48 e de toda a sua alma, na T. de seus inimigos
lR s 8.48 e orarem a ti para a banda da T. que deste a seus
lRs 8.51 tua herança que tiraste da T. do Egito, do meio do
1Rs8.53 de todos ospovos da 27 como tens dito
lRs 8.60 para que tocios os povos da T. saibam que o Senhor
lR s 9.7 então, destruirei Israel da 27 que lhes dei; e a
lR s 9.8 Por que fez o Senhor assim a esta T. e a esta casa?
lR s 9.9 seu Deus, que tirou da T. do Egito seus
lRs 9.11 rei Salomão a Hirão vinte cidades na T. de Galileia.
lRs 9.13 irmão meu? E chamaram-nas: 27 de Cabul, até hoje.
lRs 9.18 e a Baalate, e a Tadmor, no deserto daquela 21,
lR s 9.19 e no Líbano, e em toda a 21 do seu domínio.
1Rs9.21 restaram depois deles na 27, os quais os filhos
lRs 9.26 a Elate, na praia do mar de Sufe, na T. de Edom.
lR s 10.6 a palavra que ouvi na minha 27 das tuas coisas e
lR s 10.13 voltou e partiu para a sua 21, ela e os seus servos.
lRs 10.15 os reis da Arábia, e dos governadores da mesma 27
lR s 10.23 excedeu a todos os reis aa 27 tanto em riquezas
lR s 10.24 E toda a T. buscava a face de Salomão, para ouvir
lR s 11.18 uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma 21.
lR s 11.21 Hadade a Faraó: Despede-me, para que vá à minha
lR s 11.22 procuras partir para a tua 21? E disse ele:
lRs 12.28 ó Israel, que te fizeram subir da T. do Egito.
lRs 13.34 de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da 27
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2Rs 24.15 seus eunucos, e os poderosos da 77 levou presos de
2Rs 25.3 apertada da fome, nem haviapão para o povo da 77,
2Rs 25.12 Porém dos mais pobres da 7 . deixou o capitão da
2Rs 25.19 que registrava o povo da 77 para aguerra,
2Rs 25.19 e a sessenta homens do povo da 77, que se
2Rs 25.21 e os matou em Ribla, na 77 de Hamate; e Judá
2Rs 25.21 Hamate; e Judá foi levado preso para fora da sua 77.
2Rs 25.22 ao povo que ficava na 27 de Judá,
2Rs 25.24 servos dos caldeus; ficai na 77 e servi ao rei de
lC r 1.10 gerou a Ninrode, que começou a ser poderoso na 77.
lC r 1.19 nos seus dias se repartiu a 77; e o nome de seu
lC r 1.43 os reis que reinaram na 77 de Edom, antes que
lC r 1.45 e reinou em seu lugar Husão, da 77 dos temanitas.
lC r 2.22 e este tinha vinte e três cidades na 77 de Gileade.
lC r 4.40 E acharam pasto fértil e 77 espaçosa, e quieta, e
lC r 5.9 seu gado se tinha multiplicado na 77 de Gileade.
lC r 5.11 habitaram defronte deles, na 77 de Basã, até Salca.
lC r5 .2 3 Manassés habitaram naquela 77, de Basã até
lC r5 .2 5 os deuses dos povos da 27, os quais Deus
lC r 6.55 pois, a Hebrom, na 27 de Judá e os seus
lC r7.21 os homens de Gate, naturais da 27, os mataram,
lC r 8.8 mulheres Husim e Baara), na 27 de Moabe, gerou fi
lhos,
lC r 10.9 armas, e as enviaram pela 27 dos filisteus em
lC r 11.4 porque ali estavam os jebuseus, moradores da 77.
lC r 16.14 nosso Deus; em toda a 77 estão os seus juízos.
lC r 16.18 dizendo: A ti te darei a 77 de Canaã, quinhão da
l C r 16.23 Cantai ao Senhor em toda a 77; anunciai de dia em
lC r 16.30 perante ele, trema toda a 77; pois o mundo se
lC r 16.31 os céus, e regozije-se a 77; e diga-se entre as
lC r 16.33 perante o Senhor; porquanto vem a julgar a 77.
lC r 17.8 fiz um nome como o nome dos grandes que estão
na 77.
lC r 17.21 de Israel, única nação na 77, a quem Deus foi
lC r 19.2 pai. E, vindo os servos de Davi à 77 dos filhos de
lC r 19.3 ti a esquadrinhar, e a transtornar, e a espiar a 77?
lC r 20.1 levou o exército, e destruiu a 77 dos filhos de
lC r 21.12 do Senhor, isto é, a peste na 77 e o anjo do
lC r 21.16 do Senhor, que estava entre a 77 e o céu, com a
lC r 21.21 eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em 77.
lC r 22.2 estranhos que estavam na 77 de Israel; e ordenou
lC r22.8 muito sangue tens derramado na 77, perante a minha
face.
lC r 22.18 na minha mão os moradores da 77; e a 77 foi
lC r 22.18 mão os moradores da 77; e a 77 foi sujeita
lC r 27.25 e sobre os tesouros da 77, e das cidades, e
lC r 27.26 do campo, na lavoura da 77, Ezri, filho de Quelube;
lC r 28.8 Deus, para que possuais esta boa 77 e a façais
lC r 29.11 é tudo quanto há nos céus e na 77; teué,
lC r 29.15 são os nossos dias sobre a 77, e não há outra espe
rança.
2Cr l.9 fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da 77.
2C r2.12 Israel, que fez os céus e a 77; que deu ao rei
2Cr 2.17 estrangeiros que havia na 77 de Israel, conforme
2Cr 4.17 Jordão, os fundiu o rei na 77 argilosa, entre
2Cr 6.5 em que tirei o meu povo da 77 do Egito, não
2C r6.14 a ti, nem nos céus nem na 77, como tu, que
2C r6.18 Deus com os homens na 77? Eis que o céu e o
2Cr 6.25 de Israel, e faze-os tornar à 77 que tens dado a
2Cr 6.27 andem, e dá chuva sobre a tua T„ que deste ao
2Cr 6.28 Havendo fome na 77, havendo peste, havendo
2Cr 6.31 todos os dias que viverem na 77 que deste a nossos
pais.
2Cr 6.33 a fim de que todos os povos da 77 conheçam o teu
2C r6.36 em cativeiro para alguma 77, remota ou vizinha;
2Cr 6.37 e, na 77 para onde forem levados em cativeiro,
2Cr 6.37 a si, e se converterem, e, na 77 do seu
2Cr 6.38 e com toda a sua alma, na 77 do seu cativeiro, a
2Cr 6.38 e orarem para a banda da sua 77 que deste a seus
2Cr 7.3 encurvaram-se com o rosto em 77 sobre o pavimento,
2C r7.13 gafanhotos que consumam a 77, ou se enviar a
2Cr 7.14 e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua 77.
2Cr 7.20 os arrancarei da minha 77 que lhes dei, e
2Cr 7.21 que fez o Senhor assim com esta 77 e com esta casa?
2Cr 7.22 de seus pais, que os tirou da 77 do Egito, e se
2Cr 8.6 Jerusalém, e no Líbano, e em toda a 77 do seu domínio.

lR s 14.15 arrancará a Israel desta boa 77 que tinha dado a
lR s 14.24 rapazes escandalosos na 77; fizeram conforme
lR s 15.12 porque tirou da 77 os rapazes escandalosos, e
lR s 15.20 e a toda a Quinerete, com toda a 77 de Naftali.
lR s 17.7 se secou, porque não tinha havido chuva na 77.
lR s 17.14 até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a 77.
1Rs18.1 e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a 77.
lR s 18.5 Acabe a Obadias: Vai pela 77 a todas as fontes
lR s 18.6 E repartiram entre si a 77, para passarem por ela;
lR s 18.42 Carmelo, e se inclinou por 77, e meteu o seu
lR s 20.7 chamou todos os anciãos da 27 e disse: Notai
lR s 20.27 rebanhos de cabras; mas os siros enchiam a 77.
lR s 22.36 Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua 77!
lRs 22.47 Também desterrou da 77 o resto dos rapazes
2Rs2.15 ao encontro e se prostraram diante dele em 27.
2Rs 2.19 senhor vê; porém as águas são más, e a 27 é estéril.
2Rs 3.20 pelo caminho de Edom; e a 27 se encheu de água.
2Rs 3.27 isso, retiraram-se dele e voltaram para a sua 27.
2Rs4.37 a seus pés, e se inclinou à 27; e tomou o seu
2Rs 4.38 Gilgal, navia fome naquela 27; e os filhos dos
2Rs 5.2 tropas da Síria e da 27 de Israel levaram
2Rs 5.4 Assim e assim falou a menina que é da 27 de Israel.
2Rs 5.15 tenho conhecido que em toda a 27 não há Deus,
2Rs 5.17 a este teu servo uma carga de 27 de um jugo de
2Rs 6.23 e não entraram mais tropas de siros na 27 de Israel.
2Rs 8.1 a fome, a qual também virá à 27 por sete anos.
2Rs 8.2 sua família e peregrinou na 27 dos filisteus sete anos.
2Rs 8.3 anos, a mulher voltou da 27 dos filisteus e
2Rs 8.6 terras, desde o dia em que deixou a 27 até agora.
2Rs 10.10 a casa de Acabe, nada cairá em 27, porque o
2Rs 10.33 o nascente do sol, e toda a 27 de Gileade, e os
2Rs 11.3 do Senhor seis anos; e Atalia reinava sobre a 27.
2Rs 11.14 junto ao rei, e todo o povo da 27 estava alegre e
2Rs 11.18 Então, todo o povo da 27 entrou na casa de Baal, e
2Rs 11.19 da guarda, e todo o povo da 27; e conduziram da
2Rs 11.20 E todo o povo da 27 se alegrou, e a cidade
2Rs 13.18 disse ao rei de Israel: Fere a 27. E feriu-a três
2Rs 13.20 tropas dos moabitas invadiam a 27, à entrada do
ano.
2Rs 15.5 rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da 27.
2Rs 15.19 Pul, rei da Assíria, contra a 27; e Menaém deu a
2Rs 15.20 voltou o rei da Assíria e não ficou ali na 27.
2Rs 15.29 e a Gileade, e à Galileia, e à toda a 27 de
2Rs 16.15 e o holocausto de todo opovo da 27, e a sua
2Rs 17.5 Assíria subiu por toda a 27, e veio até Samaria,
2Rs 17.7 Deus, que os fizera subir da 27 do Egito, de
2Rs 17.23 foi Israel transportado da sua 27 à Assíria, onde
2Rs 17.26 sabe o costume do Deus da 27; pelo que ele
2Rs 17.26 a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da 27.
2Rs 17.27 e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da 77.
2Rs 17.36 que vos fez subir da 77 do Egito com grande
2Rs 18.25 O Senhor me disse: Sobe contra esta 77 e destrói-a.
2Rs 18.32 venha e vos leve para uma 77 como a vossa, 77
2Rs 18.32 77 de trigo e de mosto, 77 de pão e de
2Rs 18.32 77 de pão e de vinhas, 77 de oliveiras, de
2Rs 18.33 livrar, cada um a sua 77, das mãos do rei
2Rs 18.35 os que livraram a sua 77 da minha mão, para
2Rs 19.7 ruído e voltará para a sua 77; à espada o farei
2Rs 19.7 para a sua 77; à espada o farei cair na sua 77.
2Rs 19.15 és Deus de todos os reinos da 77; tu fizeste os
2Rs 19.15 todos os reinos da 77; tu fizeste os céus e a 77.
2Rs 19.19 assim, saberão todos os reinos da 77 que só tu és
2Rs 19.37 porém eles escaparam para a 77 de Ararate; e
2Rs 21.8 mover o pé de Israel desta 77 que tenho dado a
2Rs 21.24 Porém o povo da 77 feriu todos os que conspiraram
2Rs 21.24 o rei Amom; e o povo da 77 pôs ajosias, seu
2Rs 23.24 as abominações que se viam na 77 de Judá e em
2Rs 23.30 na sua sepultura; e o povo da 77 tomou a Joacaz,
2Rs 23.33 mandou prender em Ribla, em 77 de Hamate, para
que
2Rs 23.33 reinasse em Jerusalém; e à 77 impôs a pena de
2Rs 23.35 a Faraó; porém fintou a 77, para dar esse
2Rs 23.35 a prata e o ouro do povo da 77, para o dar a Faraó-Neco.
2Rs24.7 nunca mais saiu da sua 77; porque o rei de
2Rs 24.14 ferreiros; ninguém ficou, senão o povo pobre da 77.
82

TERRA

Joshua Concordância Bíblica

TERRA

Et 8.1/ e muitos, entre os povos da 27, se fizeram
Et 10.1 rei Assuero tributo sobre a 27 e sobre as ilhas do mar.
Jó 1.1 Havia um homem na 27 de Uz, cujo nome era Jó; e
Jó 1.7 ao Senhor e disse: De rodear a 27 e passear por ela.
Jó 1.8 Jó? Porque ninguém há na 27 semelhante a ele,
Jó 1.10 mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na 27.
Jó 1.20 e rapou a sua cabeça, e se lançou em 27, e adorou,
Jó 2.2 ao Senhor e disse: De rodear a 27 e passear por ela.
Jó 2.3 Jó? Porque ninguém há na 27 semelhante a ele,
Jó 2.13 juntamente com ele na 27, sete dias e sete
Jó 3.14 os reis e conselheiros da 27 que para si
Jó 5.6 não procede a aflição, nem da 27 brota o trabalho.
Jó 5.10 Ele dá a chuva sobre a 27 e envia água sobre os campos,
Jó 5.22 e da fome te rirás; e os animais d a 1. não temerás.
Jó 5.25 tua semente, e a tua posteridade, como a erva da 27.
Jó 7.1 tem o homem guerra sobre a 27? E não são os seus
Jó 8.9 porquanto nossos dias sobre a 27 são como a sombra.
Jó 9.6 o que remove a 27 do seu lugar, e as suas colunas estre
mecem;
Jó 9.24 A 27 é entregue às mãos do ímpio; Deus cobre o
Jó 10.21 rara nunca mais voltar, à 27 da escuridão e da
Jó 10.22 77 escuríssima, como a mesma escuridão, 27 da
Jó 10.22 como a mesma escuridão, 27 da sombra da morte
Jó 11.9 é a sua medida do que a 27; e mais larga do que
Jó 12.8 ou fala com a 27, e ela to ensinará; até os peixes
Jó 12.15 águas, e se secam; e as larga, e transtornam a 27.
Jó 12.24 aos chefes dos povos da 27 e os faz vaguear
Jó 14.8 Se envelhecer na 27 a sua raiz, e morrer o seu
Jó 14.19 as cheias afogam o pó da 27; e tu fazes perecer
Jó 15.19 quais somente se dera a 27, e nenhum estranho
Jó 15.29 nem se estenderão pela 27 as suas possessões.
Jó 16.13 os rins e não me poupa; e o meu fel derrama pela 27.
Jó 16.18 Ah! 27, não cubras o meu sangue; e não haja lugar
Jó 18.4 tua alma na tua ira, será a 27 deixada por tua
Jó 18.10 Está escondida debaixo da 27 uma corda; e uma
Jó 18.17 A sua memória perecerá na 27, epelas praças não
Jó 19.25 vive, e que por iW se levantará sobre a 77.
Jó 20.4 antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a 77,
Jó 20.27 a sua iniqüidade; e a 77 se levantará contra ele.
Jó 22.8 Mas para o violento era a 27, e o homem tido em
Jó 24.4 e os miseráveis da 77 juntos se escondem.
Jó 24.18 é a sua porção sobre a 77; não voltam pelo
Jó 26.7 estende sobre o vazio; suspende a 77 sobre o nada.
Jó 28.2 O ferro tira-se da 27, e da pedra se funde o metal.
Jó 28.5 A 77, de onde procede o pão, embaixo é revolvida
Jó 28.13 lhe conhece o valor; não se acha na 77 dos viventes.
Jó 28.24 ele vê as extremidades da 77; e vê tudo o que há
Jó 30.6 dos vales e nas cavernas da 77 e das rochas.
Jó 30.8 e filhos de gente sem nome e da 77 eram expulsos.
Jó 30.24 a mão para um montão de 77, se houver clamor
Jó 31.38 Se a minha 27 clamar contra mim, e se os seus
Jó 34.13 lhe entregou o governo da 27? E quem dispôs a
Jó 35.11 do que os animais da 27 e nos faz mais
Jó 37.3 de todos os céus e a sua luz, até aos confins da 27.
Jó 37.6 Porque à neve diz: Cai na 27; como também ao
Jó 37.13 correção, ou para a sua 27, ou para
Jó 37.17 vestes aquecem, quando do sul h á calma sobre a 27?
Jó 38.4 tu quando eu fundava a 27? Faze-mo saber, se
Jó 38.13 nas extremidades da 27, e os ímpios fossem
Jó 38.18 chegaste às larguras da 27? Faze-mo saber, se
Jó 38.24 a luz, e se espalha o vento oriental sobre a 27?
Jó 38.26 para chover sobre uma 27 onde não há ninguém e no
Jó 38.27 para fartar a 27 deserta e assolada e para fazer
Jó 38.33 céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a 27?
Jó 39.6 dei o ermo por casa e a 27 salgada, por moradas?
Jó 39.14 ele deixa os seus ovos na 27 e os aquenta no pó.
Jó 39.21 Escarva a 27, e folga na sua força, e sai ao
Jó 39.24 e removendo-se, escarva a 27 e não faz caso do
Jó 41.33 Na 27, não há coisa que se lhe possa comparar,
Jó 42.15 E em toda a 27 não se acharam mulheres tão
SI 2.2 Os reis da 27 se levantam, e os príncipes juntos
SI 2.8 por herança e os confins da 2 7 por tua possessão.
SI 2.10 sede prudentes; deixai-vos instruir, juizes da 27.
SI 7.5 pés a minha vida sobre a 27 e reduza a pó a
SI 8.1 é o teu nome em toda a 27, pois puseste a
SI 8.9 nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a 27!

2Cr 8.8 que ficaram depois deles na 27, os quais os filhos
2Cr 8.17 e a Elate, à praia do mar, na 27 de Edom.
2Cr 9.5 a palavra que ouvi na minha 27 acerca dos teus
2Cr 9.11 cantores, quais nunca dantes se viram na 27 de Judá.
2Cr9.12 Assim, voltou e foi para sua 27, éla e os seus servos.
2Cr 9.14 e os príncipes da mesma 27 traziam a Salomão
2Cr 9.22 Salomão a todos os reis da 27, tanto em riquezas
2Cr 9.23 E todos os reis da 27 procuravam ver o rosto de
2Cr 9.26 os reis, desde o rio até à 27 dos filisteus e até
2Cr 12.8 da minha servidão e da servidão dos reinos da 27.
2Cr 14.1 lugar; nos seus dias, esteve a 27 em paz dez anos.
2Cr 14.6 fortes em Judá, porque a 27 estava quieta, e
2Cr 14.7 portas e ferrolhos, enquanto a 27 ainda está
2Cr 15.8 tirou as abominações de toda a 77 de Judá e de
2Cr 16.9 seus olhos passam por toda a 77, para mostrar-se
2Cr 17.2 de Judá e guarnições na 77 de Judá, como também
2Cr 19.3 porque tiraste os bosques da 77 e preparaste o
2Cr 19.5 E estabeleceu juizes na 77, em todas as cidades
2Cr 20.7 tu fora os moradores desta 77, de diante do teu
2Cr 20.10 Israel, quando vinham da 77 do Egito, mas
2Cr 20.18 se prostrou com o rosto em 77; e todo o Judá e os
2Cr 20.24 corpos mortos, que jaziam em 77, e nenhum es
capou.
2Cr 22.12 Casa de Deus seis anos; e Atalia reinou sobre a 77.
2Cr 23.13 junto ao rei; e todo o povo da 77 estava alegre e
2Cr 23.20 o povo e todo o povo da 77, e conduziram o
2Cr 23.21 E todo o povo da 77 se alegrou, e a cidade ficou
2Cr 26.21 a seu cargo a casa do rei,julgando o povo da 77.
2Cr 30.9 cativos e tornarão a esta 77;_porque o Senhor,
2Cr 30.10 de cidade em cidade, pela 77 de Efraim e
2Cr 30.25 os estrangeiros que vieram da 77 de Israel e os
2Cr 32.4 que se estendia pelo meio da 77. E disseram: Por
2Cr 32.13 daquelas terras livrar a sua 77 das minhas mãos?
2Cr 32.19 dos deuses dos povos da 77, obras das mãos dos
homens.
2Cr 32.21 com vergonha de rosto à sua 77; e, entrando na
2Cr 32.31 prodígio que se fez naquela 77, Deus o desamparou,
2Cr 33.8 o pé de Israel da 77 que destinei a
2Cr 33.25 Porém o povo da 77 feriu todos quantos conspiraram
2Cr 33.25 o rei Amom e o povo da 77 fez reinar em seu
2Cr 34.7 as imagens do sol em toda a 77 de Israel,
2Cr 34.8 havendo já purificado a 77 e a casa, enviou a
2Cr 36.1 Então, o povo da 77 tomou aJoacaz, filho de
2Cr 36.3 em Jerusalém e condenou a 77 à contribuição de
2Cr 36.21 boca de Jeremias, até que a 77 se agradasse dos
2Cr 36.23 me deu todos os reinos da 77 e me encarregou
Ed 1.2 me deu todos os reinos da 77; e ele me
Ed 4.4 Todavia, o povo da 77 debilitava as mãos do povo
Ed 5.11 servos do Deus dos céus e da 77 e reedificamos a
Ed 6.21 da imundícia das nações da 77, para buscarem o
Ed 9.11 os profetas, dizendo: A 77 em que entrais
Ed 9.11 em que entrais para a possuir 77 imunda é pelas
Ed 9.12 fortaleçais, e comais o bem da 77, e a façais
Ed 10.2 mulheres estranhas do povo da 77, mas, no
Ne 4.4 faze com que sejam um despojo, numa 77 de cativeiro.
Ne 5.14 nomeado seu governador na 27 de Judá, desde o ano
Ne 5.16 deste muro fiz reparação, e 77 nenhuma compramos;
Ne 8.6 e adoraram o Senhor, com o rosto em 77.
Ne 9.1 com jejum e com pano de saco e traziam 77 sobre si.
Ne 9.6 céus e todo o seu exército, a 77 e tudo quanto
Ne 9.8 concerto, que lhe darias a 77 dos cananeus, e dos
Ne 9.10 e a todo o povo da sua 77, porque soubeste
Ne 9.15 entrassem para possuírem a 77 pela qual alçaste a
Ne 9.22 porções; e eles possuíram a 77 cie Seom, a saber, a
Ne 9.22 a 77 do rei de Hesbom, e a 77 de Ogue, rei de Basã.
Ne 9.23 do céu e trouxeste-os à 77 deque tinhas dito a
Ne 9.24 os filhos e tomaram aquela 77; e abateste perante
Ne 9.24 também os reis e os povos da 77, para fazerem
Ne 9.25 E tomaram cidades fortes e 27gorda e possuíram
Ne 9.35 bens que lhes deste, nem na 27 espaçosa e gorda
Ne 9.36 hoje somos servos; e até na 27 que deste a nossos
Ne 10.30 nossas filhas aos povos da 27, nem tomaríamos as
Ne 10.31 que, trazendo os povos da 27 no dia de sábado
Ne 10.35 novidades da nossa 27 e todos os primeiros
Ne 10.37 Deus; e os dízimos da nossa 27 aos levitas; e
Ne 13.10 faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua 27.
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SI 10.16 Senhor é Rei eterno; da sua 23 serão desarraigados
SI 10.18 fim de que o homem, que é da 23, não prossiga mais
SI 16.3 aos santos que estão na 31 e aos ilustres em
SI 17.11 os seus olhos em nós para nos derribarem por 23;
SI 18.7 Então, a T . s e abalou e tremeu; e os fundamentos
SI 19.4 em toda a extensão da T., e as suas palavras, até
SI 21.10 Seu fruto destruirás da 23 e a sua descendência,
SI 22.27 Todos os limites da T. se lembrarão e se
SI 22.29 Todos os grandes da T. comerão e adorarão, e todos
SI 24.1 Do Senhor é a T. e a sua plenitude, o mundo e
SI 25.13 pousará no bem, e a sua descendência herdará a T..
SI 27.13 que veria os bens do Senhor na T. dos viventes.
SI 33.5 ama a justiça e o juízo; a T. está cheia da
SI 33.8 Tema toda a T. ao Senhor; temam-no todos os
SI 33.14 da sua morada contempla todos os moradores da T .
SI 34.16 fazem o mal, para desarraigar da 71 a memória deles.
SI 35.20 de paz; antes, projetam enganar os quietos da T..
SI 37.3 e faze o bem; habitarás na 23 e, verdadeiramente,
SI 37.9 mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a 23.
SI 37.11 Mas os mansos herdarão a 73 e se deleitarão na
SI 37.22 que ele abençoa herdarão a T„ e aqueles que forem
SI 37.29 Os justos herdarão a T. e habitarão nela para sempre.
SI 37.34 te exaltará para herdares a 23; tu o verás quando
SI 37.35 poder espalhar-se como a árvore verde na 23 natal.
SI 41.2 em vida; será abençoado na 23, e tu não o
SI 42.6 lembro-me de ti desde a 23 do Jordão, e
SI 44.3 Pois não conquistaram a 23 pela sua espada, nem o
SI 45.16 a teus filhos que farás príncipes sobre toda a 23.
SI 46.2 não temeremos, ainda que a 23 se mude, e ainda
SI 46.6 moveram; ele levantou a sua voz e a 23 se derreteu.

SI 46.8 as obras do Senhor; que desolações tem feito na 23!
SI 46.9 as guerras até ao fim da 23; quebra o arco e
SI 46.10 exaltado entre as nações; serei exaltado sobre a 23.

SI 47.2 Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a 23.
SI 47.7 Deus é o Rei de toda a 23; cantai louvores com inteliência.
147.9 porque os escudos da 23 são de Deus; ele
SI 48.2 sítio e alegria de toda a 23 é o monte Sião sobre
SI 48.10 louvor, até aos confins da 23; a tua mão
SI 50.1 o Senhor, falou e chamou a 23 desde o nascimento
SI 50.4 alto, chamará os céus e a 23, para julgar o seu povo.
SI 52.5 e desarraigar-te-á da 23 dos viventes. (Selá)
SI 55.15 e vivos os engula a 23; porque há maldade
SI 57.5 sobre os céus; seja a tua glória sobre toda a 23.
SI 57.11 sobre os céus; e seja a tua glória sobre toda a 23.
SI 58.2 forjais iniquidades; sobre a T . fazeis pesar a
SI 58.11 para o justo; deveras há um Deus que julga na 23.
SI 59.13 que Deus reina em Jacó até aos confins da 23. (Selá)
SI 60.2 Abalaste a 23 e a fendeste; sara as suas fendas,
SI 61.2 Desde o fim da 23 clamo a ti, por estar abatido o
SI 63.1 carne te deseja muito em uma 23 seca e cansada,
SI 63.9 para a destruírem irão para asprofundezas da 23.
SI 65.5 de todas as extremidades da 23 e daqueles que
SI 65.8 que habitam nos confins da 23 temem os teus
SI 65.9 Tu visitas a 23 e a refrescas; tu a enriqueces
SI 66.4 Toda a 23 te adorará, e te cantará louvores, e
SI 66.6 Converteu o mar em 23 seca; passaram o rio a pé;
SI 67.2 Para que se conheça na 23 o teu caminho, e em
SI 67.4 equidade, e governarás as nações sobre a 23. (Selá)
SI 67.6 Então, a 23 dará o seu fruto; e Deus, o nosso
SI 67.7 abençoará, e todas as extremidades da 23 o temerão.

SI 68.6 em grilhões; mas os rebeldes habitam em 23 seca.
SI 68.8 a 23 abalava-se, e os céus destilavam perante a
SI 68.32 Reinos da 23, cantai a Deus, cantai louvores ao
SI 69.34 Louvem-no os céus e a 23, os mares e tudo quanto
SI 71.20 darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da 23.
SI 72.6 a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a 23.
SI 72.8 mar a mar, e desde o rio até às extremidades da 23.
SI 72.16 um punhado de trigo na 23 sobre os cumes dos
SI 72.16 e os da cidade florescerão como a erva da 23.
SI 72.19 glorioso; e encha-se toda a 23 da sua glória! Amém
SI 73.9 boca contra os céus, e a sua língua percorre a 23.
SI 73.25 eu no céu senão a ti? E na 23 não há quem eu
SI 74.8 Queimaram todos os lugares santos de Deus na 23.
SI 74.12 a antiguidade, operando a salvação no meio da 23.
SI 74.17 todos os limites da 23; verão e inverno, tu
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SI 74.20 os lugares tenebrosos da 23 estão cheios de
SI 75.3 Dissolve-se a 23 e todos os seus moradores, mas eu
SI 75.8 certamente todos os ímpios da 23 sorverão e
SI 76.8 fizeste ouvir o teu juízo; a 23 tremeu e se aquietou
SI 76.9 julgar, para livrar a todos os mansos da 23. (Selá)
SI 76.12 dos príncipes: é tremendo para com os reis da 23.
SI 77.18 alumiaram o mundo; a 23 se abalou e tremeu.
SI 78.12 à vista de seus pais na 23 do Egito, no campo
SI 78.69 lugares elevados, como a 23 que fundou para sempre.
SI 79.2 céus e a carne dos teus santos, às alimárias da 23.
SI 80.9 que ela aprofundasse raízes; e, assim, encheu a 23.
SI 81.5 quando saíra contra a 23 do Egito, onde ouvi
SI 81.10 teu Deus, que te tirei da 23 do Egito; abre bem
SI 82.5 andam em trevas; todos os fundamentos da 23 vacilam.
SI 82.8 Levanta-te, ó Deus, julga a 23, pois te pertencem
SI 83.10 em En-Dor; vieram a servir de estrume para a 23.
SI 83.18 o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a 23.
SI 85.1 Abençoaste, Senhor, a tua 23; fizeste regressar os
SI 85.9 que o temem, para que aglória habite em nossa 23.
SI 85.11A verdade brotará da 237 e a justiça olhará desde
SI 85.12 o Senhor dará o bem, e a nossa 27 dará o seu fruto.
SI 88.12 nas trevas, e a tua justiça na 23 do esquecimento?
SI 89.11 Teus são os céus e tua é a 23; o mundo e a sua
SI 89.27 fá-lo-ei mais elevado do que os reis da 23.
SI 89.39 servo; profanaste a sua coroa, lançando-a por 27.
SI 89.44 o seu esplendor e deitaste por 23 o seu trono.
SI 90.2 ou que tu formasses a 23 e o mundo, sim, de
SI 94.2 tu, que és juiz da 23; dáopagoaos soberbos.
SI 95.4 estão as profundezas da 23, e as alturas dos
SI 95.5 pois ele o fez, e as suas mãos formaram a 23 seca.
SI 96.1 novo, cantai ao Senhor, todos os moradores da 23.
SI 96.9 tremei diante dele todos os moradores da 23.
SI 96.11 os céus, e regozije-se a 23: brame o mar e a
SI 96.13 vem, porque vem a julgar a 27: julgará o mundo
SI 97.1 Senhor reina. Regozije-se a 23, alegrem-se as
SI 97.4 seus relâmpagos alumiam o mundo; a 23 viu e tremeu.
SI 97.5 do Senhor, na presença do Senhor de toda a 23.
SI 97.9 és o Altíssimo em toda a 23; muito mais
SI 98.3 todas as extremidades da 23 -ãidm a salvação do
SI 98.4 todos os moradores da 23; dai brados de
SI 98.9 porque vem a julgar a 23; comiustiça
SI 99.1 está entronizado entre os querubins; comova-se a 27.
SI 100.1 com júbilo ao Senhor, todos os moradores da 23.
SI 101.6 procurarão os fiéis da 23, para que estejam
SI 101.8 todos os ímpios da 23, para desarraigar da
SI 102.15 nome do Senhor, e todos os reis da 23, a sua glória,
SI 102.19 santuário; desde os céus, o Senhor observou a 23,
SI 102.25 a antiguidade fundaste a 23: e os céus são obra
SI 103.11 céu está elevado acima da 27. assim é grande a
SI 104.5 Lançou os fundamentos da 23. para que não vacile
SI 104.9 para que não tornem mais a cobrira 27.
SI 104.13 descfe as suas câmaras; a 23 farta-se do fruto
SI 104.14 o serviço do homem, para que tire da 23 o alimento
SI 104.24 com sabedoria; cheia está a 23 das tuas riquezas.
SI 104.30 e são criados, e assim renovas a face da 23.
SI 104.32 Olhando ele para a 23. e k zem e; tocando nos
SI 104.35 Desapareçam da 23 os pecadores, e os ímpios não
SI 105.7 nosso Deus; os seus juízos estão em toda a 23.
SI 105.11 dizendo: A ti darei a 23 de Canaã por limite da
SI 105.16 Chamou a fome sobre a 23: fez mirrar toda a planta
SI 105.23 entrou no Egito, e Jacó peregrinou na 23 de Cam.
SI 105.27 entre eles os seus sinais e prodígios na 23 de Cam.
SI 105.30 A sua 23 produziu rãs em abundância, até nas
SI 105.32 suas chuvas em saraiva e fogo abrasador, na sua 23.
SI 105.35 comeram toda a erva da >ua 23, e devoraram o fruto
SI 105.36 os primogênitos da sua 23. as primícias de
SI 106.17 Abriu-se a 23, e engoliu a Datã, e cobriu a gente
SI 106.22 maravilhas na 23 de Cair- coisas tremendas no mar
Vermelho.
SI 106.24 Também desprezaram a 23 aprazível; não creram na
SI 106.38 aos ídolos de Canaã, e a 23 foi manchada com sangue.
SI 107.33 converte rios em desertos: nascentes, em 23 sedenta;
SI 107.34 a 23 frutífera, em terreno Migado, pela maldade
SI 107.35 o deserto em lagos e a 23 seca, em nascentes.
SI 108.5 os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a 23,
SI 109.15 para que faça desaparecer a sua memória da 23.
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Ec 12.7 e o pó volte à 27, como o era, e o espírito volte
Ct 2.12 Aparecem as flores na 27, o tempo de cantar chega,
Ct 2.12 cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa T..
Is 1.2 céus, e presta ouvidos, tu, ó 27, porque fala o
Is 1.7 A vossa 27 está assolada, e as vossas cidades,
Is 1.19 Se quiserdes, e ouvirdes, comereis o bem desta 27.
Is 2.7 E a sua 27 está cheia de prata e ouro, e não têm
Is 2.7 está cheia de cavalos a sua 27, e os seus carros
Is 2.8 está cheia de ídolos a sua 27; inclinaram-se
Is 2.19 rochas e nas cavernas da 27, por causa da
Is 2.19 quando ele se levantar para assombrar a 27.
Is 2.21 quando ele se levantar para assombrar a 27.
Is 4.2 e de glória; e o fruto da 27, excelente e
Is 5.8 lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da 27!
Is 5.26 desde a extremidade da 27; e eis que virão apressada
mente.
Is 5.30 mar; e, se alguém olhar para a 27, eis que só verá
Is 6.3 o Senhor dos Exércitos; toda a 27 está cheia da
Is 6.11 e nas casas não fique morador, e a 27 seja
Is 6.12 os homens, e, no meio da 27, seja grande o desamparo.
Is 7.16 o mal e escolher o bem, a 27 de que te enfadas
Is 7.18 do Egito e às abelhas que andam na 27 da Assíria;
Is 7.22 comerá todo aquele que ficar de resto no meio da 27.
Is 7.24 as sarças e os espinheiros cobrirão toda a 27.
Is 8.8 de suas asas encherá a largura da tua 27, ó Emanuel.
Is 8.21 E passarão pela 27 duramente oprimidos e famintos;
Is 8.22 E, olhando para a 27, eis que haverá angústia e
Is 9.1 Mas a 27 que foi angustiada não será
Is 9.1 a 27 de Zebulom e a 27 de Naftali; mas,
Is 9.19 do Senhor dos Exércitos, a 27 se escurecerá, e
Is 10.14 assim eu ajuntei toda a 27; e não houve quem
Is 10.23 dos Exércitos a executará no meio de toda esta 27.
Is 11.4 com equidade os mansos da 27, e ferirá a 27
Is 11.4 mansos da 27, e ferirá a 27 com a vara de sua
Is 11.9 minha santidade, porque a 27 se encherá do
Is 11.12 de Judá congregará desde os quatro confins da 27.
Is 11.16 sucedeu a Israel no dia em que subiu da 27 do Egito.
Is 12.5 fez coisas grandiosas; saiba-se isso em toda a 27.
Is 13.5 Já vêm de uma 27 de longe, desde a extremidade do
Is 13.5 da sua indignação, para destruir toda aquela 27.
Is 13.9 e ira ardente, para pôr a 27 em assolação e
Is 13.13 estremecer os céus; e a 27 se moverá do seu
Is 13.14 para o seu povo e cada um fugirá para a sua 27.
Is 14.1 e o porá na sua própria 27; e ajuntar-se-ào
Is 14.2 por servos e servas, na 27 do Senhor; e
Is 14.7 já está sossegada toda a 27! — exclamam com júbilo.
Is 14.9 mortos e todos os príncipes da 27 e fez levantar
Is 14.12 alva! Como foste lançado por 27, tu que
Is 14.16 varão que fazia estremecer a 27 e que fazia tremer
Is 14.20 porque destruíste a tua 27 e mataste o teu
Is 14.21 não se levantem, e possuam a 27, e encham o mundo
Is 14.25 a Assíria na minha 27 e, nas minhas
Is 14.26 sobre toda esta 27; e esta é a mão que
Is 15.9 que escaparem de Moabe e contra as relíquias da 27.
Is 16.1 o cordeiro ao dominador da 27, desde Sela, no
Is 16.4 desfeita, e os opressores são consumidos sobre a 27.
Is 18.1 Ai da 27 que ensombra com as suas asas, que está
Is 18.2 de medidas e de vexames, cuja 27 os rios dividem.
Is 18.3 mundo, e vós, os moradores da 27, quando se
Is 18.6 montes e aos animais da 27; e sobre eles
Is 18.6 e todos os animais da 27 invernarão sobre eles.
Is 18.7 de medidas e de vexames, cuja 27 os rios dividem;
Is 19.17 E a 27 de Judá será um espanto para o Egito; todo
Is 19.18 haverá cinco cidades na i7 do Egito que
Is 19.19 terá um altar no meio da 27 do Egito, e um
Is 19.20 ao Senhor dos Exércitos na 27 do Egito, porque ao
Is 19.24 os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da 27.
Is 21.1 tudo assolam, ele virá do deserto, da 27 horrível.
Is 21.9 escultura dos seus deuses se quebraram contra a 27.
Is 21.14 dos sedentos; os moradores da 27 de Tema
Is 22.18 se faz rolar uma bola em 27 larga e espaçosa;
Is 23.1 mais entrar nela; desde a 27 de Quitim lhes
Is 23.8 e cujos negociantes são os mais nobres da 27?
Is 23.9 todo o ornamento e envilecer os mais nobres da 27.
Is 23.10 Passa como o Nilo pela tua 27, ó filha de Társis;
Is 23.13 Vede a 27 dos caldeus, povo que ainda não era

SI 112.2 será poderosa na 27; a geração dos
SI 113.6 que se curva para ver o que está nos céus e na 27;
SI 114.7 Treme, 27, na presença do Senhor, na presença do
SI 115.15 Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a 27.
SI 115.16 os céus do Senhor; mas a T., deu-a ele aos
SI 116.9 perante a face do Senhor, na T. dos viventes.
SI 119.19 Sou peregrino na 27; não escondas de mim os teus
mandamentos.
SI 119.64 A 27, ó Senhor, está cheia da tua benignidade;
SI 119.87 me têm consumido sobre a 27; mas eu não deixei
SI 119.90 a geração; tu firmaste a 27, e firme permanece.
SI 119.119 Tu tiraste da 27, como escórias, a todos os
SI 121.2 O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a 27.
SI 124.8 está em o nome do Senhor, que fez o céu e a 27.
SI 134.3 O Senhor, que fez o céu e a 27, te abençoe desde Sião!
SI 135.6 ele o fez, nos céus e na 27, nos mares e em
SI 135.7 das extremidades da 27; faz os relâmpagos
SI 135.12 e deu a sua 27 em herança, em herança a Israel,
SI 136.6 Àquele que estendeu a 27 sobre as águas; porque a
SI 136.21 E deu a 27 deles em herança; porque a sua
SI 137.4 como entoaremos o cântico do Senhor em 27 estra
nha?
SI 138.4 Todos os reis da 27 te louvarão, ó Senhor, quando
SI 139.15 formado e entretecido como nas profundezas da 27.
SI 140.11 Não terá firmeza na 27 o homem de má língua; o mal
SI 141.7 alguém lavra e sulca a 27, são os nossos ossos
SI 142.5 o meu refúgio e a minha porção na 27 dos viventes.
SI 143.6 a minha alma tem sede de ti como 27 sedenta. (Selá)
SI 143.10 o meu Deus; guie-me o teu bom Espírito por 27 pla
na.
SI 146.4 e eles tornam para sua 27; naquele mesmo dia,
SI 146.6 que fez os céus e a 27, o mar e tudo quanto há
SI 147.6 Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até à 27.
SI 147.8 que prepara a chuva para a 27 e que faz produzir
SI 147.15 envia o seu mandamento à 27; a sua palavra corre
velozmente;
SI 148.7 Louvai ao Senhor desde a 27, vós, baleias e todos
SI 148.11 reis da 27 e todos os povos, príncipes e todos os
SI 148.11 e todos os povos, príncipes e todos os juizes da 27;
SI 148.13 é exaltado; a sua glória está sobre a 27 e o céu.
Pv 2.21 os retos habitarão a 27, e os sinceros
Pv 2.22 ímpios serão arrancados da 27, e os aleivosos
Pv 3.19 com sabedoria, fundou a 27; preparou os céus
Pv8.16 príncipes e os nobres; sim, todos os juizes da 27.
Pv 8.23 ungida; desde o princípio, antes do começo da 27.
Pv 8.26 ele não tinha feito a 27, nem os campos, nem
Pv 8.29 o seu mando; quando compunha os fundamentos da
Pv 10.30 será abalado, mas os ímpios não habitarão a 27.
Pv 11.31 que o justo é punido na 27; quanto mais o ímpio
Pv 12.11 O que lavra a sua 27 se fartará de pão, mas o que
Pv 17.24 mas os olhos do louco estão nas extremidades da 27.
Pv21.19 Melhor é morar numa 27 deserta do que com a mulher
Pv 25.3 e para a profundeza da 27, e para o coração
Pv 25.25 alma cansada, assim são as boas-novas de 27 remota.
Pv 28.2 causa da transgressão da 27, muitos são os seus
Pv 28.19 O que lavrar a sua 27 virá a fartar-se de pão, mas
Pv 29.4 O rei com juízo sustém a 27, mas o amigo de
Pv 30.4 todas as extremidades da 27? Qual é o seu
Pv 30.14 facas, para consumirem na 27 os aflitos e os
Pv 30.16 a madre estéril, a 27, que se não farta
Pv 30.21 três coisas se alvoroça a 27, e a quarta não a
Pv 30.24 são das mais pequenas da 27, mas sábias, bem
Pv 31.23 nas portas, quando se assenta com os anciãos da 27.
Ec 1.4 e outra geração vem; mas a 27 para sempre permanece.
Ec 3.21 e que o fôlego dos animais desce para baixo da 27?
Ec 5.2 nos céus, e tu estás sobre a 27; pelo que sejam
Ec 5.9 O proveito da 27 é para todos; até o rei se serve
Ec 7.20 não há homem justo sobre a 27, que faça bem e
Ec 8.14 vaidade que se faz sobre a 27: há justos a quem
Ec 8.16 o trabalho que há sobre a 27 (pois nem de dia nem
Ec 10.7 e príncipes que andavam a pé como servos sobre a 27.
Ec 10.16 Ai de ti, ó 27, cujo rei é criança e cujos
Ec 10.17 Bem-aventurada, tu, ó 27 cujo rei é filho dos
Ec 11.2 oito, porque não sabes que mal haverá sobre a 27.
Ec 11.3 derramam a chuva sobre a 27, e, caindo a árvore
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Is 42.4 até que ponha na 21 o juízo; e as
Is 42.5 e os estendeu, e formou a T . e a tudo quanto
Is 42.10 seu louvor, desde o fim da T., vós que navegais
Is 43.6 de longe e minhas filhas das extremidades da T ,
Is 44.3 o sedento e rios, sobre a T. seca; derramarei o
Is 44.23 vós, as partes mais baixas da 21; vós, montes,
Is 44.24 que estendo os céus e espraio a T. por mim mesmo;
Is 45.8 chovam justiça; abra-se a 21, e produza-se
Is 45.12 Eu fiz a T. e criei nela o homem; eu o fiz; as
Is 45.18 céus, o Deus que formou aT .ea fez; ele a
Is 45.19 em lugar algum escuro da 27; não disse à
Is 45.22 vós, todos os termos da 27; porque eu sou
Is 48.13 a minha mão fundou a 27, e a minha destra
Is 48.20 isso, e levai-o até ao fim da 27; dizei: O Senhor
Is 49.6 para seres a minha salvação até à extremidade da 27.
Is 49.8 do povo, para restaurares a 27 e lhe dares
Is 49.12 e ao Ocidente, e aqueles outros, da 27 de Sinim.
Is 49.13 ó céus, e alegra-te tu, 27, e vós, montes,
Is 49.19 lugares solitários, e na tua 27 destruída, te
Is 49.23 se inclinarão com o rosto em 27 e lamberão o pó
Is 51.6 os céus e olhai para a 27 de baixo, porque os
Is 51.6 como a fumaça, e a 27 se envelhecerá
Is 51.13 estendeu os céus e fundou a 27, e temes todo o
Is 51.16 os céus, e para fundar a 27, e para dizer a
Is 52.10 e todos os confins da 27 verão a salvação do
Is 53.2 ele e como raiz de uma 27 seca; não tinha
Is 53.8 Porquanto foi cortado da 27 dos viventes e
Is 54.5 teu Redentor; ele será chamado o Deus de toda a 27.
Is 54.9 Noé não inundariam mais a 27; assim jurei que
Is 55.9 são mais altos do que a 27, assim são os meus
Is 55.10 lá não tornam, mas regam a T . e a fazem
Is 57.13 o que confia em mim possuirá a 27 e herdará o meu
Is 58.14 cavalgar sobre as alturas da 27 e te sustentarei
Is 60.2 que as trevas cobriram a 27, e a escuridão, os
Is 60.18 ouvirá de violência na tua 27, de desolação ou
Is 60.21 para sempre herdarão a 27; serão renovos por
Is 61.7 sua parte; pelo que, na sua 27, possuirão o
Is 61.11 Porque, como a 27 produz os seus renovos, e como o
Is 62.4 Desamparada, nem a tua 27 se denominará
Is 62.4 se agrada de ti; e com a tua 27 o Senhor se casará.
Is 62.7 e até que ponha a Jerusalém por louvor na 27.
Is 62.11 até às extremidades da 27: Dizei à filha de
Is 63.6 no meu furor, e a sua força derribei por 27.
Is 65.9 e os meus eleitos herdarão a 27, e os meus servos
Is 65.16 aquele que se bendisser na 27 será bendito no Deus
Is 65.16 e aquele que jurar na 27 jurará pelo Deus da
Is 65.17 eu crio céus novos e nova 27; e não haverá
Is 66.1 O céu é o meu trono, e a 27, o escabelo dos
Is 66.8 Poder-se-ia fazer nascer uma 27 em um só dia?
Is 66.22 como os céus novos e a 27 nova que hei de
Jr 1.1 que estavam em Anatote, na 27 de Benjamim.
Jr 1.14 se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da 27.
Jr 1.18 de bronze, contra toda a 27, e contra os reis
Jr 1.18 e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da 27.
Jr 2.2 após mim no deserto, numa 27 que se não semeava.
Jr 2.6 Senhor, que nos fez subir da 27 cto Egito? Que nos
Jr 2.6 de ermos e de covas, por uma 27 de sequidão e
Jr 2.6 e sombra de morte, por uma 27 em que ninguém
Jr 2.7 E eu vos introduzi numa 27 fértil, para comerdes o
Jr 2.7 contaminastes a minha 27 e da minha
Jr 2.15 a sua voz; e puseram a sua 27 em assolação; as
Jr 2.31 para Israel um deserto? Ou uma 27 da mais espessa
Jr3.1 Não se poluiria de todo aquela 27? Ora, tu te
Jr 3.2 no deserto; assim, manchaste a 27 com as tuas
Jr3.9 prostituição, contaminou a 27; porque adulterou
Jr3.16 e frutificardes na 27, naqueles dias, diz
Jr 3.18 de Israel; e virão, juntas, da 27 do Norte, para a
Jr 3.18 da 27 do Norte, para a 27 que dei em
Jr 3.19 os filhos e te darei a 27 desejável, a
Jr4.5 e dizei: Tocai a trombeta na 27! Gritai em alta
Jr 4.7 seu lugar para fazer da tua 27 uma desolação, a
Jr 4.16 Jerusalém: Vigias vêm de uma 27 remota e
Jr 4.20 apregoa, porque já toda a 27 está destruída; de
Jr 4.23 Observei a 27, e eis que estava assolada e vazia;
Jr 4.26 Vi também que a 27 fértil era um deserto e que
Jr 4.27 diz o Senhor: Toda esta 27 será assolada; de

Is 23.17 com todos os reinos que há sobre a face da 27.
Is 24.1 Eis que o Senhor esvazia a 27, e a desola, e
Is 24.3 De todo se esvaziará a 31 e de todo será saqueada,
Is 24.4 A 27 pranteia e se murcha; o mundo enfraquece e se
Is 24.4 se murcha; enfraquecem os mais altos do povo da 27.
Is 24.5 Na verdade, a 27 está contaminada por causa dos
Is 24.6 isso, a maldição consome a 27, e os que habitam
Is 24.6 queimados os moradores da 27, e poucos homens res
tarão.
Is 24.11 a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da 27.
Is 24.13 Porque será no interior da 27, no meio destes
Is 24.16 Dos confins da 27 ouvimos cantar; glória ao Justo;
Is 24.17 e a cova, e o laço vêm sobre ti, ó morador da 27.
Is 24.18 do alto se abriram, e os fundamentos da 27 tremem.
Is 24.19 De todo será quebrantada a 27, de todo se romTCrá
Is 24.19 27, de todo se romperá e de todo se moverá a 77.
Is 24.20 De todo vacilará a 27 como o ébrio e será movida e
Is 24.21 do alto na altura e os reis da 27, sobre a 27.
Is 25.8 do seu povo de toda a 27; porque o Senhor o disse.
Is 25.12 e abatê-las-á, e derribá-las-á por 27, até ao pó.
Is 26.1 se entoará este cântico na 27 de Judá: Uma forte
Is 26.9 havendo os teus juízos na 27, os moradores
Is 26.10 aprende a justiça; até na 27 da retidão, ele
Is 26.15 mas longe os lançaste, para todos os confins da 27.
Is 26.18 livramento não trouxemos à 27, nem caíram os
Is 26.19 como o orvalho das ervas, e a 27 lançará de si
Is 26.21 castigar os moradores da T .,oor causa da sua
Is 26.21 causa da sua iniquidade; e a 27 descobrirá o seu
Is 27.13 os que andavam perdidos pela 27 da Assíria e os
Is 27.13 que foram desterrados para a 21 do Egito tornarão
Is 28.2 que trasbordam, violentamente a derribará por 27.
Is 28.22 e esta já está determinada sobre toda a 27.
Is 28.24 para semear? Ou abre e esterroa todo o dia a sua 21?
Is 29.4 falarás de debaixo da 21, e a tua fala
Is 29.4 e será a tua voz debaixo da 27 como a de um
Is 30.6 dos animais do Sul. Para aT .de aflição e de
Is 30.23 semente com que semeares a 21, como também pão
da
Is 30.23 também pão da novidade da 27; e esta será
Is 30.24 jumentinhos que lavram a T. comerão grão puro,
Is 31.3 a mão, todos cairão por T„ tanto o
Is 32.2 e como a sombra de uma grande rocha em T. sedenta.
Is 32.13 Sobre a 21 do meu povo virão espinheiros e sarças,
Is 33.9 A T. geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se
Is 33.17 o Rei na sua formosura e verão a T. que está longe.
Is 34.1 e vós, povos, escutai; ouça a 21, easu a
Is 34.6 sacrifício em Bozra e grande matança na T. de Edom.
Is 34.7 com os touros; e a sua T. beberá sangue até
Is 34.9 e o seu pó, em enxofre, e a sua T„ em pez ardente.
Is 34.17 e a sua mão lhes repartiu a T. com o cordebpara
Is 35.7 E a 21 seca se transformará em tanques, e a 27
Is 35.7 em tanques, e a T. sedenta, em
Is 36.10 sem o Senhor contra esta 27, para destruí-la?
Is 36.10 mesmo me disse: Sobe contra esta T. e destrói-a.
Is 36.17 venha e vos leve para uma T. como a vossa, T.
Is 36.17 27 de trigo e de mosto, T. de pão e de vinhas.
Is 36.18 nações livraram cada um a sua T. das mãos do rei
Is 36.20 os que livraram a sua T. das minhas mãos,
Is 37.7 rumor e voltará para a sua 21; e fá-lo-ei cair
Is 37.7 T.; e fá-lo-ei cair morto à espada, na sua 21.
Is 37.16 somente, de todos os reinos da 27; tu fizeste os
Is 37.16 todos os reinos da 27; tu fizeste os céus e a T..
Is 37.20 para que todos os reinos da T. conheçam que só
Is 37.38 à espada; e eles fugiram para a 21 de Ararate; e
Is 38.11 não verei mais ao Senhor na T. dos viventes;
Is 39.3 a ti? E disse Ezequias: De uma T. remota vieram a
Is 40.12 em uma medida o pó da T„ e pesou os montes
Is 40.21 mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da

27?

Is 40.22 assentado sobre o globo da T., cujos moradores são
Is 40.23 nada os príncipes e torna coisa vã os juizes da T..
Is 40.24 semeiam, nem se arraiga na 21 o seu tronco
Is 40.28 o Criador dos confins aa T., nem se cansa,
Is 41.5 e temeram; os confins da T. tremeram,
Is 41.9 tomei desde os confins da T. e te chamei dentre
Is 41.18 em tanques de águas e a T. seca, em mananciais.
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r 4.28 Por isso, lamentará a 23, e os céus em cima se
r5.19 a deuses estranhos na vossa 23, assim
r 5.19 assim servireis a estrangeiros, em 23 que não é vossa,
r 5.30 Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na 23:
r 6.8 que não te torne em assolação e 23 não habitada,
r 6.12 a mão contra os habitantes desta 23, diz o Senhor,
r 6.19 Ouve tu, ó 23! Eis que eu trarei mal sobre este
r 6.22 Eis que um povo vem da 23 do Norte, e uma
r 6.22 e uma grande nação se levantará das bandas da 23.
r 7.7 habitar neste lugar, na 23 que dei a vossos
r 7.20 do campo, e sobre os frutos da 23; e
r 7.22 no dia em que vos tirei da 23 do Egito, nem lhes
r 7.25 que vossos pais saíram da 23 do Egito até hoje,
r 7.33 dos céus e aos animais da 23; e ninguém os espantará,
r 7.34 e a voz de esposa; porque a 23 se tornará em desolação,
r 8.2 sepultados; serão como esterco sobre a face da 23.
r 8.16 dos seus cavalos; toda a 23 treme à voz dos
r 8.16 fortes; e vêm e devoram a 23, e a sua
r 8.19 da filha do meu povo de 23 mui remota: Não está
r 9.3 a mentira; fortalecem-se na 23, mas não para a
r 9.12 Por que razão pereceu a 23 e se queimou
r9.19 porque deixamos a 23, e eles
r9.24 juízo e justiça na 23; porque destas
r 10.10 eterno; do seu furor treme a 23, e as nações não
r 10.11 que não fizeram os céus e a 23 desaparecerão da
r 10.11 e a 23 desaparecerão da 23 e de debaixo deste céu.
r 10.12 Ele fez a 23 pelo seu poder; ele estabeleceu o
r 10.13 os vapores da extremidade da 23; ele faz os
r 10.17 Ajunta da 23 a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza,
r 10.18 uma funda, os moradores da 23 e os angustiarei,
r 10.22 de fama, grande tumulto da 23 do Norte, para
r 11.4 no dia em que os tirei da 23 do Egito, da
r 11.5 pais de dar-lhes uma 23 que manasse leite e
r 11.7 no dia em que os tirei da 73 do Egito, até ao
r 11.19 o seu fruto e cortemo-lo da 23 dos viventes, e
r 12.4 Até quando lamentará a 23, e se secará a erva de
r 12.5 cavalos? Se tão somente numa 23 de paz estás
r 12.11 na sua desolação; toda a 23 está assolada,
r 12.12 até outro extremo da 23; não há paz para
r 12.14 Eis que os arrancarei da sua 23 e a casa de Judá
r 12.15 tornar cada um à sua herança e cada um à sua 23.
r 13.13 todos os habitantes desta 23, e os reis da
r 14.4 Por causa da 23 que se fendeu, pois que não há
r 14.4 que não há chuva sobre a 23, os lavradores se
r 14.8 serias como um estrangeiro na 23 e como o
r 14.15 espada, nem fome haverá nesta 23: À espada e à
r 14.18 sacerdotes correram em redor da 23 e não sabem nada.
r 15.3 aves dos céus e os animais da 23, para os
r 15.4 em todos os reinos da 23; por causa de
r 15.7 com a pá nas portas da 23; desfilhei, destruí
r 15.10 de contenda para toda a 23? Nunca lhes
r 15.14 os teus inimigos para a 23 que não conheces;
r 16.3 os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta 23:
r 16.4 servirão de esterco para a 23; e, pela espada e
r 16.4 de mantimento às aves do céu e aos animais da 23.
r 16.6 grandes e pequenos nesta 23 e não serão
r 16.13 lançar-vos-ei fora desta 23, para uma 23 que
r 16.13 fora desta 23, para uma 23 que não
r 16.14 que fez subir os filhos de Israel da 23 do Egito,
r 16.15 subir os filhos de Israel da 23 do Norte e de
r 16.15 eu os farei voltar à sua 23, que dei a seus pais.
r 16.18 porque profanaram a minha 23 com os cadáveres
r 16.19 as nações desde os fins da 23 e dirão: Nossos
r 17.4 servir os teus inimigos, na 23 que não conheces;
r 17.6 lugares secos do deserto, na 23 salgada e inabitável.
r 17.13 de mim serão escritos sobre a 23; porque abandonam
r 17.26 contornos de Jerusalém, e da 23 de Benjamim, e das
r 18.16 para fazerem da sua 23 um espanto e uma irrisão
r 19.7 por pasto às aves dos céus e aos animais da 23.
r 22.10 nunca mais tornará, nem verá a 23 onde nasceu,
r 22.12 o levaram cativo morrerá e nunca mais verá esta 23.
r 22.26 que te deu à luz, para uma 23 estranha, em que
r 22.27 Mas à 23, para a qual eles levantam a sua alma,
r 22.28 geração, e arrojados para uma 23 que não conhecem?
r 22.29 O 23, 23, 23! Ouve a palavra do Senhor!
r 23.5 e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na 23.
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Jr 23.7 que fez subir os filhos de Israel da 23 do Egito,
Jr 23.8 da casa de Israel da 23 do Norte e de todas
Jr 23.8 para onde os tinha arrojado. E habitarão na sua 23.
Jr 23.10 Porque a 23 está cheia de adúlteros e a 23
Jr 23.10 cheia de adúlteros e a 23 chora por causa da
Jr 23.15 de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a 23.
Jr 23.24 não encho eu os céus e a 23? — diz o Senhor.
Jr 24.5 eu enviei deste lugar para a 23 dos caldeus, para
Jr24.6 e os farei voltar a esta 23; e edificá-los-ei,
Jr 24.8 tanto os que ficaram nesta 23 como os que
Jr 24.8 nesta 23 como os que habitaram na 23 do Egito.
Jr 24.9 mal para todos os reinos da 23, um opróbrio,
Jr 24.10 que se consumam de sobre a 23 que dei a eles e a
Jr 25.5 das suas ações e habitai na 23 que o Senhor vos
Jr 25.9 servo, e os trarei sobre esta 23, e sobre os
Jr 25.11 E toda esta 23 virá a ser um deserto e um espanto,
Jr 25.12 a sua iniquidade, e a da 23 dos caldeus;
Jr 25.13 E trarei sobre esta 23 todas as palavras que disse
Jr 25.20 gente, e a todos os reis da 23 de Uz, e a todos os
Jr 25.20 de Uz, e a todos os reis da 23 dos filisteus, e a
Jr 25.23 e a todos os que habitam nos últimos cantos da 23;
Jr 25.26 outro, e a todos os reinos da 23; e o rei de
Jr 25.29 sobre todos os moradores da 23, diz o Senhor
Jr 25.30 que pisam as uvas, contra todos os moradores da 23.
Jr 25.31 até à extremidade da 23, porque o Senhor tem
Jr 25.32 e grande tormenta se levantará dos confins da 23.
Jr 25.33 desde uma extremidade da 23 até à outra
Jr 25.33 mas serão como estrume sobre a face da 23.
Jr 25.38 filho de leão, porque a sua 23 foi posta em
Jr 26.6 cidade uma maldição para todas as nações da 23.
Jr 26.17 dentre os anciãos da 73 e falaram a toda a
Jr 26.20 esta cidade e contra esta 23, conforme todas
Jr 27.5 Eu fiz a 23, o homem e os animais que estão sobre
Jr 27.5 que estão sobre a face da 23, pelo meu grande
Jr 27.7 venha o tempo da sua própria 23, quando muitas
Jr 27.10 para longe da vossa 23, e para que eu vos
Jr 27.11 eu a deixarei na sua 23, diz o Senhor, e
Jr 28.16 lançarei de sobre a face da 23; este ano,
Jr 29.18 entre todos os reinos da 23 e para serem uma
Jr 30.3 e torná-los-ei a trazer à 23 que dei a seus
Jr 30.10 de longe, e a tua descendência, da 23 do seu
Jr 31.8 Eis que os trarei da 23 do Norte e os congregarei
Jr 31.8 das extremidades da 23; e, com eles, os
Jr 31.16 diz o Senhor; pois eles voltarão da 23 do inimigo.
Jr 31.22 criou uma coisa nova na 23: uma mulher
Jr 31.23 Ainda dirão esta palavra na 23 de Judá e nas suas
Jr 31.32 pela mão, para os tirar da 23 do Egito,
Jr 31.37 e sondados os fundamentos da 2j> ara baixo, também
Jr 32.8 herdade que está em Anatote, na 27 de
Jr 32.15 se comprarão casas, e campos, e vinhas nesta 23.
Jr 32.17 que tu fizeste os céus e a 23 com o teu grande
Jr 32.20 sinais e maravilhas na 23 do Egito até o dia
Jr 32.21 o teu povo de Israel da 23 do Egito, com
Jr 32.22 e lhe deste esta 23 que juraste a seus pais que
Jr 32.22 que lhes havias de dar; 23 que mana leite e mel.
Jr 32.41 bem; e os plantarei nesta 23 certamente, com
Jr 32.43 comprar-se-ão campos nesta 23, da qual vós dizeis:
Jr 32.44 que os atestem testemunhas na 23 de Benjamim, e
Jr 33.9 entre todas as nações da 23 que ouvirem todo o
Jr 33.11 pois farei que torne o cativeiro da 23 como no
Jr 33.13 e nas cidades do Sul, e na 23 de Benjamim, e
Jr 33.15 Renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na 23.
Jr 33.25 e eu não puser as ordenanças dos céus e da 73,
Jr 34.1 e todos os reinos da 73 que estavam sob o
Jr 34.13 no dia em que os tirei da 23 do Egito, da casa
Jr 34.17 e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da 23.
Jr 34.19 sacerdotes, e todo o povo da 23 que passou por
Jr 34.20 de mantimento às aves dos céus e aos animais da 23.
Jr 35.7 muitos dias sobre a face da 23 em que vós
Jr 35.11 rei da Babilônia, a esta 23, dissemos:
Jr 35.15 para servi-los; e assim ficareis na 23 que vos
Jr 36.29 rei da Babilônia, e destruirá esta 27, e fará
Jr 37.1 rei da Babilônia, constituiu rei na 23 de Judá.
Jr 37.2 seus servos, nem o povo da 23 deram ouvidos às
Jr 37.7 em vosso socorro, voltará para a sua 23 no Egito.
Jr 37.12 de Jerusalém, a fim de ir à 23 de Benjamim para
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Jr 37.19 da Babilônia não virá contra vós nem contra esta 21?
Jr 39.5 rei da Babilônia, a Ribla, na T. de Hamate, e
Jr 39.10 capitão da guarda, na T. de Judá; e
Jr 40.4 Babilônia, deixa de vir. Olha: toda a T. está
Jr40.6 com ele no meio do povo que havia ficado na T.
Jr 40.7 Babilônia tinha posto sobre a T. a Gedalias,
Jr40.7 e os meninos, e os mais pobres da T , que não
Jr 40.9 servir aos caldeus; ficai na 21 e servi ao rei
Jr 40.12 foram lançados, e vieram à 21 de Judá, a
Jr 41.2 que o rei da Babilônia havia posto sobre a 21.

Jr 41.18 a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a 27.

Jr 42.10 boa mente ficardes nesta T,, então, vos
Jr 42.12 misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa 21.
Jr 42.13 Não ficaremos nesta T , não obedecendo à
Jr 42.14 dizendo: Não; antes, iremos à T. do Egito, onde
Jr 42.16 temeis ali vos alcançará na T. do Egito, e a fome
Jr 43.4 todo à voz do Senhor, para ficarem na T. de Judá.
Jr 43.5 lançados com o fim de peregrinarem na T. de Judá;
Jr 43.7 E entraram na T. do Egito, porque não obedeceram à
Jr 43.11 E virá e ferirá a T. do Egito: quem para a morte,
Jr 43.12 cativos; e ornar-se-á da T. do Egito, como
Jr 43.13 de Bete-Semes, que está na 27 ao Egito; e as
Jr 44.1 os judeus habitantes da 27 do Egito, que
Jr 44.1 e em Tafnes, e em Nofe, e na 2Tde Patros, dizendo:
Jr 44.8 a deuses estranhos na 27 do Egito, onde vós
Jr44.8 maldição, de opróbrio entre todas as nações da 21?
Jr 44.9 mulheres, que cometeram na 21 de Judá e nas
Jr 44.12 pôs o rosto para entrar na 27 do Egito, a fim de
Jr 44.12 e ele será todo consumido na 27 do Egito; cairá à
Jr 44.13 os que habitam na 27 do Egito, como
Jr 44.14 do Judá que entrou na 27 do Egito, a fim de
Jr 44.14 lá peregrinar, para tornar à 21 de Judá, à qual
Jr 44.15 todo o povo que habitava na 27 do Egito, em
Jr 44.21 reis e vossos príncipes, como também o povo da 21?
Jr 44.22 pelo que se tornou a vossa 27 em deserto, e em
Jr 44.24 Senhor, vós, todo o Judá que estais na 27 do Egito.
Jr 44.26 todo o Judá que habitais na 21 do Egito: Eis que
Jr 44.26 boca de homem de Judá em toda a 27 do Egito,
Jr 44.27 homens de Judá que estão na 27 do Egito à espada e
Jr 44.28 da espada tornarão da 27 do Egito à 2. de
Jr 44.28 resto de Judá que entrou na 27do Egito, para
Jr 45.4 e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta 21.
Jr 46.8 ele disse: Subirei, cobrirei a 27, destruirei a
Jr 46.10 Exércitos tem um sacrifício na 27 do Norte, junto
Jr 46.12 falar da tua vergonha, e a 27 está cheia do teu
Jr 46.13 rei da Babilônia, para ferir a 21 do Egito:
Jr 46.16 e voltemos ao nosso povo e à 21 do nosso
Jr 46.27 mesmo de longe e a tua semente da 21 do seu
Jr 47.2 transbordante, e alagarão a 21 e sua plenitude,
Jr 47.2 clamarão, e todos os moradores da 27 se lamentarão,
Jr 48.21 o julgamento veio sobre a 21 da campina, e sobre
Jr 48.24 sobre todas as cidades da 27 de Moabe, as de
Jr 48.33 alegria do campo fértil e da 27 de Moabe; porque
Jr 49.21 A 2. estremeceu com o estrondo da sua queda; e do
Jr 50.1 a Babilônia, contra a 27 dos caldeus, por
Jr 50.3 do Norte, que fará da sua 27 uma solidão, e não
Jr 50.8 meio da Babilônia e saí da 27 dos caldeus; e sede
Jr 50.9 de grandes nações da 27 do Norte, e se
Jr 50.12 das nações, um deserto, uma 27 seca e uma solidão.
Jr 50.16 um para o seu povo e fugirá cada um para a sua 21.
Jr 50.18 o rei da Babilônia e a sua 27, como visitei o
Jr 50.21 Sobe contra a 21 de Merataim, sobe contra ela e
Jr 50.22 Estrondo de batalha há na 27 e de grande destruição.
Jr 50.23 o martelo de toda a 27! Como se tornou a
Jr 50.25 tem uma obra a realizar na 27 dos caldeus.
Jr 50.26 contra ela dos confins da 21, abri os seus
Jr 50.28 que fugiram e escaparam da 27 da Babilônia para
Jr 50.34 deles, para dar descanso à 27 e inquietar os
Jr 50.38 e secarão, porque é uma 27 de imagens de
Jr 50.41 se levantarão dos lados mais remotos da 27.

Jr 50.45 que intentou contra a 27 dos caldeus;
Jr 50.46 da Babilônia, estremeceu a 27, e o grito se ouviu
Jr 51.2 e despojarão a sua 21, porque virão
Jr 51.4 E mortos cairão na 21 dos caldeus e atravessados
Jr 51.5 Exércitos, ainda que a sua 27 esteja cheia de
Jr 51.7 o qual embriagava a toda a 21; do seu vinho
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Jr51.9 e vá cada um para a sua 27, porque o seu
Jr 51.15 Ele fez a 27 com o seu poder, e ordenou o mundo
Jr 51.16 os vapores desde o fim da 27; faz os relâmpagos
Jr 51.25 que destróis toda a 27; e estenderei a
Jr 51.27 Arvorai um estandarte na 27, tocai a buzina entre
Jr 51.28 os seus magistrados e toda a 27 do seu domínio.
Jr 51.29 Então, tremerá a 21 e doer-se-á, porque cada um
Jr 51.29 Babilônia, para fazer da 27 de Babilônia uma
Jr 51.41 surpresa a glória de toda a 27! Como se tornou
Jr 51.43 suas cidades em assolação, 27 seca e deserta,
Jr 51.43 27 seca e deserta, 27 em que ninguém
Jr 51.46 pelo rumor que se ouvir na 21; porque virá, num
Jr 51.46 outro rumor; e haverá violência na 27, dominador
Jr 51.47 da Babilônia, e toda a sua 27 será envergonhada,
Jr 51.48 E os céus e a 27, com tudo quanto neles há,
Jr 51.49 em Babilônia cairão os traspassados de toda a 21.
Jr 51.52 escultura; e gemerá o traspassado em toda a sua 27.
Jr 51.54 Babilônia e de grande destruição, da 21 dos caldeus;
Jr 52.6 prevalecia na cidade, e o povo da 27 não tinha pão,
Jr 52.9 da Babilônia, a Ribla, na 27 de Hamate, o qual
Jr 52.16 Mas dos mais pobres da 27 deixou Nebuzaradã,
Jr 52.25 que registrava o povo da 27 para a guerra, e
Jr 52.25 sessenta homens do povo da 27 que se acharam
Jr 52.27 e os matou em Ribla, na 27 de Hamate; assim
Jr 52.27 assim Judá foi levado da sua 27 para o cativeiro.
Lm 2.1 de Sião! Derribou do céu à 27 a glória de
Lm 2.2 de Judá e as abateu até à 27; profanou o reino e
Lm 2.10 Estão sentados na 27, silenciosos, os anciãos da
Lm 2.10 virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até à 27.
Lm 2.11 meu coração se derramou pela 27, por causa do
Lm 2.15 perfeita em formosura, gozo de toda a 21?
Lm 2.21 Jazem em 27 pelas ruas o moço e o velho; as minhas
Lm 3.34 Pisar debaixo dos pés todos os presos da 27,
Lm 4.12 Não creram os reis da 27, nem todos os moradores
Lm 4.21 de Edom, que habitas na 27 de Uz; o cálice
Ez 1.3 de Buzi, o sacerdote, na 27 dos caldeus,
Ez 1.15 e eis que havia uma roda na 27junto aos animais,
Ez 1.19 e, elevando-se os animais da 2., elevavam-se
Ez 1.21 elas, e, elevando-se eles da 27, elevavam-se
Ez 6.14 a mão sobre eles e farei a 27 assolada, mais
Ez 7.2 diz o Senhor Jeová acerca da 27 de Israel: Vem o
Ez 7.2 Vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos da 21.
Ez7.7 sentença, ó habitante da 27. Vem o tempo;
Ez 7.21 por presa, e aos ímpios da 27, por despojo; e a profa
narão.
Ez 7.23 Faze uma cadeia, porque a 21 está cheia de crimes
Ez 7.27 e as mãos do povo da 27 se molestarão;
Ez 8.3 me levantou entre a 27 e o céu e me trouxe
Ez 8.12 dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a 27.
Ez 8.17 fazem aqui? Havendo enchido a 21 de violência,
Ez 9.9 e de Judá é grandíssima, e a 21 se encheu de
Ez 9.9 eles dizem: O Senhor deixou a 27, o Senhor não vê.
Ez 10.16 para se elevarem de sobre a 27, também as
Ez 10.19 suas asas e se elevaram da 27 aos meus olhos,
Ez 11.15 para longe do Senhor; esta 27 se nos deu em posses
são.
Ez 11.17 onde fostes lançados, e vos darei a 21 de Israel.
Ez 12.6 a face, para que não vejas a 27; porque te dei
Ez 12.12 cobrirá, para que, com os seus olhos, não veja a 27.
Ez 12.13 e o levarei a Babilônia, à 27 dos caldeus, mas
Ez 12.19 E dirás ao povo da 21: Assim diz o Senhor Jeová
Ez 12.19 com susto, pois que a sua 27 será despojada
Ez 12.20 serão desoladas, e a 21 se tornará em
Ez 12.22 é este que vós tendes na 27 de Israel, dizendo:
Ez 13.9 se escreverão, nem entrarão na 27 de Israel; e
Ez 13.14 e darei com ela por 21, e o seu fundamento
Ez 14.13 Filho do homem, quando uma 27 pecar contra mim,
Ez 14.15 Se eu fizer passar pela 27 nocivas alimárias, e
Ez 14.16 só eles ficariam livres, e a 21 seria assolada.
Ez 14.17 a espada sobre a tal 27, e disser: Espada,
Ez 14.17 e disser: Espada, passa pela 21: e eu arrancar
Ez 14.19 enviar a peste sobre a tal 21 e derramar o meu
Ez 15.8 E tornarei a 27 em assolação, porquanto
Ez 16.3 o teu nascimento procedem da 2. dos cananeus; teu
Ez 16.29 as tuas prostituições na 27 de Canaã até à
Ez 17.4 ramos e a trouxe a uma 27 de mercancia; na
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Ez 32.15 do Egito em assolação, e a 33 for assolada em sua
Ez 32.18 das nações magníficas, à 33 mais baixa, aos
Ez 32.23 os que tinham causado espanto na 33 dos viventes.
Ez 32.24 às mais baixas partes da 33; causaram terror
Ez 32.24 da 33; causaram terror na 33 dos viventes e
Ez 32.25 porque causaram terror na 23 dos viventes e
Ez 32.26 porquanto causaram terror na 23 dos viventes.
Ez 32.27 porque eram o terror dos heróis na 33 dos viventes.
Ez 32.32 eu pus o meu espanto na 23 dos viventes; pelo
Ez 33.2 fizer vir a espada sobre a 23 e o povo da 33
Ez 33.2 sobre a 33 e o povo da 33 tomar um homem dos
Ez 33.3 que a espada vem sobre a 33, tocar a trombeta e
Ez 33.24 destes lugares desertos da 33 de Israel falam,
Ez 33.24 mas nós somos muitos; esta 33 nos foi dada em pos
sessão.
Ez 33.25 ídolos, e derramais sangue! E possuíreis esta 33?
Ez 33.26 cada um a mulher do seu próximo! E possuireis a 33?
Ez 33.28 E tornarei a 33 em assolação e espanto, e cessará
Ez 33.29 o Senhor, quando eu tornar a 17em assolação e
Ez 34.6 por toda a face da 33, sem haver quem as
Ez 34.13 países, e as trarei à sua 33, e as apascentarei
Ez 34.13 junto às correntes e em todas as habitações da 33.
Ez 34.25 com a besta ruim da 33; e habitarão no
Ez 34.27 darão o seu fruto, e a 33 dará a sua
Ez 34.27 e estarão seguras na sua 33; e saberão que eu
Ez 34.28 gentios, e a besta-fera da 33 nunca mais as
Ez 34.29 consumidas pela fome na 33, nem mais levarão
Ez 35.14 Enquanto se alegra toda a 23, a ti te porei em asso
lação.
Ez 36.5 Eles se apropriaram da minha 23, com alegria de
Ez 36.6 Portanto, profetiza sobre a 33 de Israel e dize
Ez 36.13 como vos dizem: Tu és uma 33 que devora os
Ez 36.13 devora os homens e és uma 33 que desfilha os
Ez 36.17 de Israel habitava na sua 33, então, a
Ez 36.18 sangue que derramaram sobre a 33 e dos seus ídolos
Ez 36.20 Estes são o povo do Senhor e saíram da sua 33.
Ez 36.24 de todos os países, e vos trarei para a vossa 23.
Ez 36.28 E habitareis na 23 que eu dei a vossos pais, e vós
Ez 36.34 E a 33 assolada se lavrará, em vez de estar
Ez 36.35 E dirão: Esta 33 assolada ficou como jardim do
Ez 37.12 sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à 33 de Israel.
Ez 37.14 e vos porei na vossa 33, e sabereis que
Ez 37.21 de todas as partes, e os levarei à sua 23.
Ez 37.22 E deles farei uma nação na 23, nos montes de
Ez 37.25 E habitarão na 23 que dei a meu servo Jacó, na
Ez 38.2 dirige o rosto contra Gogue, 23 de Magogue,
Ez 38.8 no fim dos anos, virás à 23 que se retirou da
Ez 38.8 de assolação; mas aquela 33 foi tirada
Ez 38.9 como uma nuvem para cobrir a 33, tu e todas as
Ez 38.11 E dirás: Subirei contra a 33 das aldeias não
Ez 38.12 o qual tem gado e possessões e habita no meio da 33.
Ez 38.16 uma nuvem, para cobrir a 33; no fim dos dias,
Ez 38.16 de trazer-te contra a minha 33, para que as
Ez 38.18 em que vier Gogue contra a 33 de Israel, diz o
Ez 38.19 dia, haverá grande tremor sobre a 23 de Israel,
Ez 38.20 que se arrastam sobre a 23, e todos os
Ez 38.20 se desfarão, e todos os muros desabarão por 23.
Ez 39.12 os enterrará por sete meses, para purificar a 33.
Ez 39.13 Sim, todo o povo da 33 os enterrará, e será para
Ez 39.14 passarão pela 23, para que sepultem
Ez 39.14 ficado sobre a face da 23, para a
Ez 39.15 E os que passam pela 23 a atravessarão, e, vendo
Ez 39.16 nome da cidade será Hamoná; assim, purificarão a 23.
Ez 39.18 o sangue dos príncipes da 33, dos carneiros, dos
Ez 39.26 habitarem seguros na sua 33, sem haver quem os
espante;
Ez 39.28 a ajuntar para voltarem à sua 33, e nenhum deles
excluí.
Ez 40.2 visões de Deus, me levou à 33 de Israel e me pôs
Ez 43.2 a voz de muitas águas, e a 23 resplandeceu por
Ez 43.14 Do fundo, desde a 33 até à listra de baixo, dois
Ez 45.1 Quando, pois, repartirdes a 33 por sortes em
Ez 45.1 ao Senhor, um lugar santo da 23; o comprimento
Ez 45.4 Este será o lugar santo da 33; ele será para os
Ez 45.8 E esta 23 será a sua possessão em Israel; e os
Ez 45.8 o meu povo; antes, deixarão a 23 à casa de Israel,

Ez 17.5 Tomou da semente d a l e a lançou num campo de
Ez 17.8 Numa boa 23, à borda de muitas águas, estava ela
Ez 17.13 e o trouxe sob juramento e tomou os poderosos da 23,
Ez 18.2 esta parábola acerca da 33 de Israel, dizendo:
Ez 19.4 sua cova, e o trouxeram com ganchos à 31 do Egito.
Ez 19.7 cidades; e assolou-se a 33 e a sua plenitude,
Ez 19.12 furor, foi abatida até à 33, e o vento oriental
Ez 19.13 está plantada no deserto, numa 23 seca e sedenta.
Ez 20.5 e me dei a conhecer a eles na 23 do Egito, e
Ez 20.6 para eles, para os tirar da 23 do Egito para uma
Ez 20.6 da 33 do Egito para uma 23 que tinha previsto
Ez 20.8 a minha ira contra eles no meio da 23 do Egito.
Ez 20.9 dei a conhecer a eles, para os tirar da 31 do Egito.
Ez 20.10 E os tirei da 23 do Egito e os levei ao deserto.
Ez 20.15 para os não deixar entrar na 23 que lhes tinha
Ez 20.28 eu introduzido na 33 sobre a qual eu
Ez 20.32 como as outras gerações da 23, servindo ao
Ez 20.36 vossos pais, no deserto da 23 do Egito, assim
Ez 20.38 prevaricaram contra mim; da 31 das suas
Ez 20.38 os tirarei, mas à 33 de Israel não
Ez 20.40 de Israel, toda ela naquela 33; ali me
Ez 20.42 eu vos fizer voltar à 33 de Israel, à 33
Ez 20.42 voltar à 33 de Israel, à 23 para a qual
Ez 21.2 os santuários, e profetiza contra a 23 de Israel.
Ez 21.3 E dize à 33 de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que
Ez 21.19 ambos procederão de uma mesma 33; põe neles
Ez 21.30 em que foste criado, na 23 do teu nascimento,
Ez 21.32 sangue estará no meio da 23, e não virás em
Ez 22.24 homem, dize-lhe: Tu és uma 23 que não está
Ez 22.29 Ao povo da 33 oprimem gravemente, e andam
Ez 22.30 perante mim por esta 17,para que eu não a
Ez 23.15 de Babilônia em Caldeia, 23 do seu nascimento.
Ez 23.19 sua mocidade, em que se prostituíra na 23 do Egito.
Ez 23.27 e a tua corrupção da 23 do Egito; e não
Ez 23.48 farei cessar a infâmia da 23, para que se
Ez 24.7 e não o derramou sobre a 23, para o cobrir com pó;
Ez 25.3 quando foi profanado; e acerca da 23 de Israel,
Ez 25.6 coração em toda a tua maldade contra a 23 de Israel,
Ez 25.9 das fronteiras, a glória da 23, Bete-Jesimote,
Ez 25.10 aos filhos do Oriente, à 23 dos filhos de Amom,
Ez 26.11 espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por 33.
Ez 26.16 tremores se vestirão, sobre a 33 se assentarão e
Ez 26.20 nas mais baixas partes da 33, em lugares
Ez 26.20 e estabelecerei a glória na 23 dos viventes.
Ez 27.17 Judá e a 23 de Israel eram os teus mercadores; com
Ez 27.29 do mar descerão de seus navios e na 23 pararão.
Ez 27.33 e do teu negócio, enriqueceste os reis da 23.
Ez 28.17 causa do teu resplendor; por 23 te lancei, diante
Ez 28.18 ti, e te tornei em cinza sobre a 23, aos olhos de
Ez 28.25 então, habitarão na sua 23 que dei a meu
Ez 29.5 nem ajuntado; aos animais da 23 e às aves do céu
Ez 29.9 E a 23 do Egito se tornará em assolação e deserto;
Ez 29.10 os teus rios; e tornarei a 23 do Egito em
Ez 29.12 Porquanto tornarei a 23 do Egito em assolação no
Ez 29.14 e os farei voltar à 23 de Patros, à 23
Ez 29.14 voltar à 23 de Patros, à 33 de sua origem; e
Ez 29.19 rei de Babilônia, a 23 do Egito; e
Ez 29.20 serviu contra ela, lhe dei a 23 do Egito, visto
Ez 30.5 gente, e Cube, e os filhos da 33 do concerto com
Ez 30.11 levados para destruírem a 33; e desembainharão
Ez 30.11 contra o Egito e encherão a 33 de traspassados.
Ez 30.12 farei secos, e venderei a 23, entregando-a na
Ez 30.12 mão dos maus, e assolarei a 23 e a sua plenitude
Ez 30.13 haverá mais um príncipe da 23 do Egito; e porei
Ez 30.13 da 23 do Egito; e porei o temor na 23 do Egito.
Ez 30.25 da Babilônia e ele a estender sobre a 23 do Egito.
Ez 31.12 por todas as correntes da 23; e todos os
Ez 31.12 da 23; e todos os povos da 23 se retiraram da
Ez 31.14 estão entregues à morte, até à 33 mais baixa, no
Ez 31.16 as que bebem águas se consolavam na 33 mais baixa.
Ez 31.18 com as árvores do Éden à 33 mais baixa; no
Ez 32.4 Então, te deixarei em 23; sobre a face do campo te
Ez 32.4 do céu; e se fartarão de ti os animais de toda a 23.
Ez 32.6 E a 33 onde nadas regarei com o teu sangue até aos
Ez32.8 e trarei trevas sobre a tua 23, diz o Senhor Jeová.
Ez 32.15 Quando eu tomar a 33 do Egito em assolação, e a
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J11.2 escutai, todos os moradores da 27 Aconteceu isto
J11.6 nação subiu sobre a minha 2I,poderosa e sem
J11.7 despiu-a toda, e a lançou por 27; os seus
J11.10 O campo está assolado, e a 27 triste; porque o
J11.14 e todos os moradores desta 21, na Casa do
J12.1 todos os moradores da 27, porque o dia do
J12.3 dele uma chama abrasa; a 27 diante dele é como
J12.10 Diante dele tremerá a 21, abalar-se-ão os céus; o
J12.18 o Senhor terá zelo da sua 21 e se compadecerá do
J12.20 vós, e lançá-lo-ei em uma T. seca e deserta; a
J12.21 Não temas, ó 21; regozija-te e alegra-te; porque o
J12.30 prodígios no céu e na 27, sangue, e fogo, e
J13.2 espalharam entre as nações, repartindo a minha 27.
J13.16 de Jerusalém, e os céus e a T. tremerão; mas o
J13.19 aos filhos de Judá, em cuja T. derramaram sangue ino
cente.
Am 2.7 Suspirando pelo pó da T. sobre a cabeça dos
Am 2.10 Também vos fiz subir da T. do Egito e quarenta
Am 2.10 no deserto, para que possuísseis a 27 do amorreu.
Am 3.1 a geração que fiz subir da T. do Egito, dizendo:
Am 3.2 De todas as famílias da 27 a vós somente conheci;
Am 3.5 Cairá a ave no laço em 27 se não houver laço para
Am 3.5 ela? Levantar-se-á o laço da 27, sem que tenha
Am 3.9 Asdode e nos palácios da T. do Egito e dizei:
Am 3.11 surgirá, e cercará a tua 27 e derribará a
Am 3.14 os chifres do altar serão cortados e cairão por 27.
Am 4.13 trevas e pisa os altos da 27 Senhor, o Deus
Am 5.2 desamparada está na sua 27 não há quem a levante.
Am 5.7 o juízo em alosna e deitais por T. a justiça,
Am 5.8 do mar e as derrama sobre a T.; Senhor é o seu nome.
Am 7.2 completamente a erva da 27, eu disse: Senhor
Am 7.4 o grande abismo e também queria consumir a 27
Am 7.10 ti, no meio da casa de Israel; a T. não poderá
Am 7.11 será levado para fora da sua 27 em cativeiro.
Am 7.12 Vai-te, ó vidente, foge para a 21 de Judá, e ali
Am 7.17 cairão à espada, e a tua T. será repartida a
Am 7.17 certamente será levado cativo para fora da sua 21.
Am 8.4 do necessitado e destruís os miseráveis da 27
Am 8.8 disso, não se comoverá a 21? E não chorará todo
Am 8.9 sol se ponha ao meio-dia ea T .se entenebreça em
Am 8.11 em que enviarei fome sobre a 27, não fome de pão,
Am 9.5 Exércitos, é o que toca a 27, e ela se derrete,
Am 9.6 e a sua abóbada fundou na 27 e o que chama as
Am 9.6 do mar, e as derrama sobre a T .; o Senhor é o seu
nome.
Am 9.7 Não fiz eu subir a Israel da T. do Egito, e aos
Am 9.8 de sobre a face da 27; mas não destruirei
Am 9.9 sacode grão no crivo, sem que caia na 27 um só grão.
Am 9.15 E os plantarei na sua 21, e não serão mais
Am 9.15 mais arrancados da sua T. que lhes dei, diz o
Ob 1.3 que diz no seu coração: Quem me derribará em 27?
Jn 1.8 a tua? E donde vens? Qual é a tua 21? E de que
Jn 1.9 ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a T. seca.
Jn l.1 3 esforçando-se por alcançar a T , mas não podiam,
Jn 2.6 dos montes; os ferrolhos da T. correram-se sobre
Jn 2.10 o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na 27
Jn 4.2 disse, estando ainda na minha 21? Por isso, me
M q l.2 os povos, presta atenção, ó T , em tua
M q 1.3 lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da 27.
M q 1.6 de pedras do campo, uma T. de plantar vinhas,
M q 4.13 ao Senhor, e a sua fazenda, ao Senhor de toda a 27
M q 5.4 agora será ele engrandecido até aos fins da 27
M q 5.5 a Assíria vier à nossa T. e quando passar
M q 5.6 Esses consumirão a T. da Assíria à espada e a
M q 5.6 Assíria, quando vier à nossa 27 e quando calcar
M q 5.11 as cidades da tua T. e derribarei todas
M q6.2 e vós, fortes fundamentos da 21; porque o Senhor
Mq 6.4 Certamente, te fiz subir da T. do Egito e da casa
Mq 7.2 Pereceu o benigno da T , e não há entre os homens
Mq 7.13 Mas esta 27 será posta em desolação, por causa dos
M q 7.14 mora só no bosque, no meio da T. fértil;
M q 7.15 como nos dias da tua saída da 27 do Egito.
M q 7.17 como uns répteis da 27 tremendo, sairão
Na 1.5 os outeiros se derretem; ea T .se levanta na sua
Na 2.13 leõezinhos, e arrancarei da 21 a tua presa, e
Na 3.13 mulheres; as portas da tua T. estarão de todo

Ez 45.15 duzentos, da mais regada 27 de Israel, para
Ez 45.16 Todo o povo da 27 concorrerá para esta oferta,
Ez 45.22 por si e por todo o povo da 27, preparará um
Ez 46.3 E o povo da T. se prostrará à entrada da mesma
Ez 46.9 Mas, quando vier o povo da 2Iperante a face do
Ez 47.13 conforme o qual tomareis a l e m herança, segundo
Ez 47.14 pais; assim, que essa mesma T. vos cairá a vós
Ez 47.15 E este será o termo da 27 da banda do norte:
Ez 47.18 e Damasco, e Gileade, e a 21 de Israel, será
Ez 47.21 Repartireis, pois, esta T. entre vós, segundo as
Ez 48.12 E o oferecido da oferta da T. lhes será Santidade
Ez 48.14 transferirão as primícias da 27, porque é
Ez 48.29 Esta é a 21 que sorteareis em herança às tribos de
Dn 1.2 Deus, e ele os levou para a 21 de Sinar, para a
Dn 2.10 Não há ninguém sobre a T. que possa declarar
Dn 2.35 a estátua se fez um grande monte e encheu toda a 27
D n2.39 de metal, o qual terá domínio sobre toda a 27
Dn 4.1 e línguas que moram em toda a 27 Paz vos seja mul
tiplicada!
D n4.10 e vi uma árvore no meio da 27 cuja altura era grande;
Dn4.11 até ao céu; e foi vista até aos confins da 27
Dn 4.15 as suas raízes, deixai na T. e, com cadeias de
D n4.15 e a sua porção seja com os animais na grama da 27
Dn 4.20 chegava até ao céu, e que foi vista por toda a 27
Dn 4.22 ao céu, e o teu domínio, até à extremidade da 27
Dn 4.23 com as suas raízes, deixai na T. e, com
Dn 4.35 E todos os moradores da T. são reputados em nada;
Dn 4.35 do céu e os moradores da 27 não há quem
Dn 6.25 línguas, que moram em toda a 21: A paz vos seja
multiplicada!
D n6.27 e maravilhas no céu e na 27; ele livrou Daniel
Dn 7.4 as asas, e foi levantado da 21 e posto em pé como
D n7.17 quatro, são quatro reis, que se levantarão da 21.
Dn 7.23 será o quarto reino na T., o qual será
Dn 7.23 os reinos; e devorará toda a 21, e a pisará aos
D n8.5 do ocidente sobre toda a 27 mas sem tocar no
Dn 8.7 diante dele; e o lançou por T .eo pisou aos
Dn 8.9 o meio-dia, e para o oriente, e para a T. formosa.
Dn 8.10 do exército e das estrelas deitou por T. e os pisou.
Dn8.11 e o lugar do seu santuário foi lançado por 2..
D n8.12 e lançou a verdade por 27 fez isso e prosperou.
Dn 8.18 caí com o meu rosto em 27 adormecido; ele,
Dn 9.6 e nossos pais, como também a todo o povo da 21.
Dn 9.15 que tiraste o teu povo da 21 do Egito com mão
Dn 10.9 eu caí com o meu rosto em 27, profundamente ador
mecido.
Dn 11.9 no reino do rei do Sul e tornará para a sua 27
Dn 11.16 diante dele; e estará na 21 gloriosa, e por
Dn 11.19 as fortalezas da sua própria 27 mas tropeçará, e
Dn 11.28 Então, tomará para a sua T. com grande riqueza, e
Dn 11.28 e fará o que lhe aprouver e tornarápara a sua 27
Dn 11.39 reinar sobre muitos, e repartirá a T. por preço.
Dn 11.41 E entrará também na T. gloriosa, e muitos países
Dn 11.42 a sua mão às terras, e a 2. do Egito não escapará.
Dn 12.2 dos que dormem no pó da T. ressuscitarão, uns
Os 1.2 filhos de prostituição; porque aT .se prostituiu,
Os 1.11 única cabeça, e subirão da 27porque grande
Os 2.3 deserto, e a ponha como uma 27seca, e a mate à sede,
Os 2.15 mocidade e como no dia em que subiu da 27 do Egito.
Os 2.18 do céu, e com os répteis da 27; e da 27
Os 2.18 e com os répteis da 27; e da 27 tirarei o arco,
Os 2.21 eu responderei aos céus, e estes responderão à 27.
Os 2.22 E a T. responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo;
Os 2.23 E semeá-la-ei para mim na 21 e compadecer-me-ei de
Os 4.1 contenda com os habitantes da 27 porque não há
Os 4.1 nem benignidade, nem conhecimento de Deus na 27
Os 4.3 Por isso, a i. se lamentará, e qualquer que morar
Os 6.3 virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a 27
Os 7.16 sua língua; este será o seu escárnio na T. do Egito.
Os 9.3 Na T. do Senhor, não permanecerão; mas Efraim
Os 10.1 altares; conforme a bondade da 27 assim fizeram
Os 11.5 Não voltará para a T. do Egito, mas a Assíria será
Os 11.11 Egito, e, como uma pomba, os da T. da Assíria, e
Os 12.9 o Senhor, teu Deus, desde a 21 do Egito; eu ainda
Os 13.4 o Senhor, teu Deus, desde a 21 do Egito;
Os 13.5 Eu te conheci no deserto, em 27 muito seca.
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Ml 3.12 porque vós sereis uma 27 deleitosa, diz o
Ml 4.6 para que eu não venha e fira a 27 com maldição.
M t 2.6 E tu, Belém, 27 de Judá, de modo nenhum és a menor
M t 2.12 Herodes, partiram para a sua 27 por outro caminho.
M t 2.20 e sua mãe, e vai para a 27 de Israel, porque
M t 2.21 tomou o menino e sua mãe, e foi para a 27 de Israel.
M t 4.15 A 27 de Zebulom e a 27 de Naftali, junto ao
M t 5.5 os mansos, porque eles herdarão a 27;
M t 5.13 Vós sois o sal da 27; e, se o sal for insípido,
M t 5.18 digo que, até que o céu e a 27 passem, nem um jota
M t 5.35 nem pela 27, porque é o escabelo de seus pés, nem
M t 6.10 Seja teita a tua vontade, tanto na 27 como no céu.
M t 6.19 Não ajunteis tesouros na 27, onde a traça e a
M t 9.6 que o Filho do Homem tem na 27 autoridade para
M t 9.31 ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela 27.
M t 10.29 E nenhum deles cairá em 27 sem a vontade de
M t 10.34 que vim trazer a paz à 27; não vim trazer paz,
M t 11.25 dou, ó Pai, Senhor do céu e da 27, que ocultaste
Mt 12.40 do Homem três dias e três noites no seio da 27.
M t 12.42 porque veio dos confins da 27 para ouvir a
M t 13.5 pedregais, onde não havia 27 bastante, e logo
M t 13.5 bastante, e logo nasceu, porque não tinha 27 funda.
M t 13.8 E outra caiu em boa 27 e deu fruto: um, a cem,
M t 13.23 o que foi semeado em boa 27 é o que ouve e
M t 14.34 para a outra banda, chegaram à 27 de Genesaré.
M t 16.19 e tudo o que ligares na 27 será ligado nos
M t 16.19 e tudo o que desligares na 27 será desligado nos céus.
M t 17.25 Simão? De quem cobram os reis da 27 os tributos
M t 18.18 que tudo o que ligardes na 27 será ligado no céu,
M t 18.18 e tudo o que desligardes na 27 será desligado no céu.
M t 18.19 dois de vós concordarem na 27 acerca de qualquer
M t 23.9 E a ninguém na 27 chameis vosso pai, porque um só
M t 23.15 Pois que percorreis o mar e a 27 para fazer um
M t 23.35 que foi derramado sobre a 27, desde o sangue de
M t 24.30 Homem; e todas as tribos da 27 se lamentarão e
M t 24.35 O céu e a 27 passarão, mas as minhas palavras não
M t 25.14 que, partindo para fora da 27, chamou os seus
M t 25.18 recebera um foi, e cavou na 27, e escondeu o
M t 25.25 e, atemorizado, escondi na 27 o teu talento; aqui
M t 27.45 houve trevas sobre toda a 27, até à hora nona.
M t 27.51 de alto a baixo; e tremeu a 27, e fenderam-se as pe
dras.
M t 28.18 dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na 27.
M c 2.10 que o Filho do Homem tem na 27 poder para perdoar
M c 4.1 o mar; e toda a multidão estava em 27 junto ao mar.
M c 4.5 onde não havia muita 27, e nasceu logo,
M c 4.5 27, e nasceu logo, porque não tinha 27 profunda.
M c 4.8 E outra caiu em boa 27 e deu fruto, que vingou e
M c 4.20 recebem a semente em boa 27 são os que ouvem a
M c 4.26 Deus é assim como se um homem lançasse semente
à 27,
Mc 4.28 Porque a 27 por si mesma frutifica; primeiro, a
M c 4.31 que, quando se semeia na 27, é a menor de
Mc 4.31 27, é a menor de todas as sementes que há na 27;
M c 6.1 partindo dali, chegou à sua 27, e os seus
M c 6.4 sem honra, senão na sua 27, entre os seus
M c 6.47 estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em 27.
M c 6.53 outro lado, dirigiram-se à 27 de Genesaré e ali atra
caram.
M c 6.55 e, percorrendo toda a 27 em redor, começaram a
M c 9.3 nenhum lavadeiro sobre a 27 as poderia branquear.
M c 9.20 e, caindo o endemoninhado por 27, revolvia-se, es
pumando.
M c 12.1 a uns lavradores, e partiu para fora da 27.
M c 13.27 ventos, da extremidade da 27 até a extremidade
M c 13.31 Passará o céu e a 27, mas as minhas palavras não
passarão.
Mc 13.34 partindo para fora da 27, deixasse a sua
M c 14.35 mais adiante, prostrou-se em 27; e orou para que,
Mc 15.33 sexta, houve trevas sobre toda a 27 até à hora nona.
L c2.14 a Deus nas alturasjsaz na 27, boa vontade para
Lc 3.3 E percorreu toda a 27 ao redor dojordão, pregando
Lc 4.25 meses, de sorte que em toda a 27 houve grande fome;
Lc 4.35 E o demônio, lançando-o por 27 no meio do povo,
Lc 5.3 que o afastasse um pouco cia 27; e,
Lc 5.11 E, levando os barcos para 27, deixaram tudo e o se

Hc 1.6 marcha sobre a largura da 27, para possuir
Hc 1.10 as fortalezas, porque, amontoando 27, as tomarão.
Hc 2.8 e da violência para com a 27, a cidade e todos
Hc 2.14 Porque a 27 se encherá do conhecimento da glória
Hc 2.17 e da violência para com a 21, a cidade e todos
Hc 2.20 no seu santo templo; cale-se diante dele toda a 27.
Hc 3.3 sua glória cobriu os céus, e a 27 encheu-se do
Hc 3.6 Parou e mediu a 27; olhou e separou as nações; e
Hc 3.7 Cusã em aflição; as cortinas da i . de Midiã tremiam.
Hc 3.9 palavra segura. (Selá) Tu fendeste a 27 com rios.
H c3.12 indignação marchaste pela 27, com ira trilhaste
Sf 1.2 consumirei tudo sobre a face da 27, diz o Senhor.
Sf 1.3 os homens de cima da 27, disse o Senhor.
Sf 1.18 fogo do seu zelo, toda esta 27 será consumida,
Sf 1.18 fará de todos os moradores da 27 uma destruição
Sf2.3 vós todos os mansos da 27, que pondes por
Sf 2.5 será contra vós, ó Canaã, 27 dos filisteus, e
S f 2 .l l todos os deuses da 2!; e todos virão
Sf 2.13 de Nínive uma assolação, 27 seca como o deserto.
Sf 3.8 da minha ira; porque toda esta 27 será consumida
Sf 3.19 um louvor e um nome em toda a 27 em que foram en

vergonhados.

Sf 3.20 louvor entre todos os povos da 27, quando
Ag 1.10 os céus o seu orvalho, e a 27 retém os seus frutos.
Ag 1.11 E fiz vir a seca sobre a 27, e sobre os montes, e
Ag 1.11 sobre o azeite, e sobre o que a 27 produz, como
Ag 2.4 e esforçai-vos, todo o povo da 27, diz o
Ag 2.6 e farei tremer os céus, e a 27, e o mar, e a
Ag 2.6 tremer os céus, e a 27, e o mar, e a 27 seca;
Ag 2.21 de Judá, dizendo; Farei tremer os céus e a 2';
Zc 1.10 os que o Senhor tem enviado para andarem pela 27.
Zc 1.11 disseram: Nós já andamospela 27, e eisq u etod aa
Zc 1.11 pela 27, e eis que toda a 27 está tranquila e
Zc 1.21 que levantaram o seu poder contra a 27 de Judá,
Zc 2.6 Olá! Oh! Fugi, agora, da 27 do Norte, diz o
Zc 2.12 a Judá como sua porção na 27 santa e ainda
Z c3.9 e tirarei a iniquidade desta 27, em um dia.
Zc 4.10 sete olhos do Senhor, que discorrem por toda a 27.
Zc 4.14 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a 27.
Z c5.3 sairá pela face de toda a 27; porque qualquer
Zc 5.6 Mais disse: Esta é a semelhança deles em toda a 27.
Zc 5.9 da cegonha; e levantaram o efa entre a 27 e o céu.
Zc 5.11 lhe edificarem uma casa na 27 de Sinar, e,
Z c6.5 saindo donde estavam perante o Senhor de toda a 27.
Zc 6.6 cavalos pretos sai para a 27 do Norte, e os
Zc 6.6 atrás deles, e os grisalhos saem para a 27 do Sul.
Zc 6.7 diante, para andarem pela 27. E ele disse: Ide,
Zc 6.7 ele disse: Ide, andai pela 27. E andavam pela 27.
Zc 6.8 aqueles que saíram para a 27 do Norte fizeram
Zc 6.8 fizeram repousar o meu Espírito na 27 do Norte.
Zc 7.5 Fala a todo o povo desta 27 e aos sacerdotes,
Zc 7.14 eles não conheceram, e a 27 será assolada atrás
Zc 7.14 voltará, porque têm feito da 27 desejada uma desola
ção.
Zc 8.7 que salvarei o meu povo da 27 do Oriente e da
Zc 8.7 o meu povo da 27 do Oriente e da 27 do Ocidente;
Zc 8.12 a vide dará o seu fruto, e a 27 dará a sua
Zc 9.1 palavra do Senhor contra a 27 de Hadraque e
Zc 9.10 a outro mar e desde o rio até às extremidades da 27.
Z c9.16 pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua 27.
Zc 10.10 eu os farei voltar da 27 do Egito e os
Zc 10.10 da Assíria; e trá-los-ei à 27 de Gileade e do
Zc 11.6 dos moradores desta 27, diz o Senhor, mas
Z c l l .6 do seu rei; eles ferirão a 27, e eu não os
Zc 11.16 levantarei um pastor na 27, que não visitará as
Zc 12.1 estende o céu, e que funda a 27, e que forma o
Zc 12.3 e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da 27.
Zc 12.12 E a 27 pranteará, cada linhagem à parte; a
Zc 13.2 dos Exércitos, que tirarei da 27 os nomes dos
Zc 13.2 memória; e também farei sair da 27 os profetas e o
Zc 13.5 sou profeta, sou lavrador da 27; porque tenho sido
Zc 13.8 E acontecerá em toda a 27, diz o Senhor, que as
Zc 14.9 será rei sobre toda a 27; naquele dia, um
Zc 14.10 Toda a 27 em redor se tornará em planície, desde
Zc 14.17 se alguma das famílias da 27 não subir a
M 1 3 .ll não vos consuma o fruto da 27; eav id eno
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guiram.
Lc 5.24 Filho do Homem tem sobre a 23 poder de perdoar
Lc 6.49 edificou uma casa sobre 23, sem alicerces, na
Lc 7.17 por toda a Judeia e por toda a 23 circunvizinha.

Lc 8.8 E outra caiu em boa 23 e, nascida, produziu fruto,
Lc 8.15 e a que caiu em boa 23, esses são os que, ouvindo
Lc 8.26 E navegaram para a 23 dos gadarenos, que está
Lc 8.27 E, quando desceu para 23, saiu-lhe ao encontro,
Lc 8.37 E toda a multidão da 23 dos gadarenos ao redor lhe
Lc 10.21 dou, ó Pai, Senhor do céu e da 23, porque
Lc 11.31 pois até dos confins da 23 veio ouvir a
Lc 12.49 Vim lançar fogo na 33 e que mais quero, se já está ace
so?
Lc 12.51 vós que vim trazer paz à 33? Não, vos digo, mas,
Lc 12.56 sabeis discernir a face da 33 e do céu; como não
Lc 13.7 corta-a. Por que ela ocupa ainda a 33 inutilmente?
Lc 14.35 Nem presta para a 33, nem para o monturo;
Lc 15.13 tudo, partiu para uma 33 longínqua e ali
Lc 15.14 gastado tudo, houve naquela l3 uma grande fome, e
Lc 15.15 a um dos cidadãos daquela 33, o qual o mandou
Lc 16.17 fácil passar o céu e a 33 do que cair um til
Lc 17.16 seus pés, com o rosto em 33, dando-lhe graças;
Lc 18.8 vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na 33?
Lc 19.12 homem nobre partiupara uma 23 remota, a fim de
Lc 20.9 e partiu para fora da 3T por muito tempo.
Lc 21.23 haverá grande aflição na 33 e ira sobre este povo.
Lc 21.25 na lua, e nas estrelas, e, na 33, angústia das
Lc 21.33 Passará o céu e a 33, mas as minhas palavras não
Lc 21.35 sobre todos os que habitam na face ae toda a 33.
Lc 23.44 sexta, e houve trevas em toda a 33 até à hora nona,
Jo 3.22 os seus discípulos para a 33 da Judeia; e estava
Jo 3.31 todos, aquele que vem da 33 é da 33 e fala
Jo 3.31 33 é da 33 e fala da 33. Aquele que vem do
Jo 6.21 no barco; e logo o barco chegou à 33 para onde iam.
Jo 8.6 Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na 33.
Jo 8.8 E, tornando a inclinar-se, escrevia na 33.
Jo 9.6 Tendo dito isso, cuspiu na 33, e, com a saliva,
Jo 11.54 mas retirou-se dali para a 33 junto do deserto,
Jo 12.24 se o grão de trigo, caindo na 33, não morrer, fica
Jo 12.32 eu, quando for levantado da 33, todos atrairei a mim.
Jo 17.4 Eu glorifiquei-te na 33, tendo consumado a obra
Jo 18.6 pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por 33.
Jo 21.8 não estavam distantes da 33 senão quase
Jo 21.9 Logo que saltaram em 33, viram ali brasas, e um
Jo 21.11 subiu e puxou a rede para 33, cheia de cento e
At 1.8 em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da 33.
At 2.19 céu e sinais em baixo na 33: sangue, fogo e
At 3.25 descendência serão benditas todas as famílias da 33.
At 4.24 tu és o que fizeste o céu, e a 33, e o mar, e
At 4.26 Levantaram-se os reis da 33, e os príncipes se
At 7.3 e disse-lhe: Sai da tua 33 e dentre a tua
At 7.3 a tua parentela e dirige-te à 33 que eu te mostrar.
At 7.4 Então, saiu da 33 dos caldeus e habitou em Harã. E
At 7.4 Deus o trouxe para esta 33 em que habitais agora.
At 7.6 seria peregrina em 33 alheia, e a
At 7.29 esteve como estrangeiro na 33 de Midiã, onde gerou
At 7.33 dos pés, porque o lugar em que estás é 33 santa.
At 7.36 prodígios e sinais na T. do Egito, no mar
At 7.40 esse Moisés, que nos tirou da 33 do Egito, não
At 7.49 O céu é o meu trono, e a 33, o estrado dos meus
At 8.33 a sua geração? Porque a sua vida é tirada da 33.
At 9.4 E, caindo em 33, ouviu uma voz que lhe dizia:
At 9.8 E Saulo levantou-se da 33 e, abrindo os olhos, não
At 10.11 lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a 33,
At 10.12 os animais quadrúpedes, répteis da 33 e aves do céu.
At 10.39 as coisas que fez, tanto na 33 da Judeia como em
At 11.6 considerei e vi animais da 33, quadrúpedes, e
At 13.17 sendo eles estrangeiros na 33 do Egito; e com
At 13.19 destruindo a sete nações na 33 de Canaã, deu-lhes
At 13.19 na 33 de Canaã, deu-lhes por sorte a 33 deles.
At 13.47 para que sejas de salvação até aos confins da 23.
At 14.15 ao Deus vivo, que fez o céu, e a 23, e o mar, e
At 17.24 sendo Senhor do céu e da 23, não habita em
At 17.26 sobre toda a face da 23, determinando os
At 20.13 a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por 23.
At 22.7 E caí por 23 e ouvi uma voz que me dizia: Saulo,
At 22.22 a voz, dizendo: Tira da 23 um tal homem,
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At 26.14 E, caindo nós todos por 23, ouvi uma voz que me
At 26.20 e em Jerusalém, e por toda a 23 da Judeia, e aos
At 27.27 os marinheiros que estavam próximos de alguma 23.
At 27.39 já dia, não reconheceram a 23; enxergaram,
At 27.43 se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em 23;
At 27.44 E assim aconteceu que todos chegaram à 23, a salvo.
Rm 9.17 e para que o meu nome seja anunciado em toda a 23.
Rm 9.28 a sua palavra sobre a 23, completando-a e abrevian
do-a.
Rm 10.18 Sim, por certo, pois por toda a 23 saiu a voz
IC o 8.5 deuses, quer no céu quer na 23 (como há muitos
IC o 10.26 Porque a 33 é do Senhor e toda a sua plenitude.
ICo 10.28 causa da consciência; porque a 33 é do Senhor e
ICo 15.47 O primeiro homem, da 333 é terreno; o segundo
E f 1.10 tanto as que estão nos céus como as que estão na 23;
E f 3.15 do qual toda a família nos céus e na 27 toma o nome,
Ef4.9 antes, tinha descido às partes mais baixas da 23?
Ef 6.3 para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a 23.
Fp 2.10 dos que estão nos céus, e na 23, e debaixo da 23,
Cl 1.16 que há nos céus e na 23, visíveis e
Cl 1.20 coisas, tanto as que estão na 23 como as que estão
Cl 3.2 nas coisas que são de cima e não nas que são da 23;
Cl 3.5 membros que estão sobre a 23: a prostituição, a
Hb 1.10 no princípio, fundaste a 23, e os céus são
Hb 6.7 Porque a 23 que embebe a chuva que muitas vezes
Hb 8.4 Ora, se ele estivesse na 23, nem tampouco
Hb 8.9 pela mão, para os tirar da 23 do Egito; como não
Hb 11.9 Pela fé, habitou na 23 da promessa, como em 23
Hb 11.9 23 da promessa, como em 23 alheia, morando em
Hb 11.13 que eram estrangeiros e peregrinos na 23.
Hb 11.29 o mar Vermelho, como por 23 seca; o que
Hb 11.38 desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da 23.
Hb 12.25 que rejeitaram o que na 23 os advertia, muito
Hb 12.26 voz do qual moveu, então, a 23, mas, agora,
Hb 12.26 Ainda uma vez comoverei, não só a 23, senão
Tg5.5 vivestes sobre a 23, evos deleitastes,
Tg5.7 espera o precioso fruto da 23, aauardando-o
Tg 5.12 jureis nem pelo céu nem pela 23, nem façais
Tg5.17 por três anos e seis meses, não choveu sobre a 23.
Tg 5.18 vez, e o céu deu chuva, e a 23 produziu o seu fruto.
2Pe 3.5 existiram os céus e a 23, que foi tirada da
2Pe 3.7 Mas os céus e a 23 que agora existem pela mesma
2Pe 3.10 ardendo, se desfarão, e a 23 e as obras que
2Pe 3.13 aguardamos novos céus e nova 23, em que habita a
justiça.
ljo 5.8 são os que testificam na 23: o Espírito, e a
jd 1.5 salvo um povo, tirando-o da 23 do Egito,
Ap 1.5 e o príncipe dos reis da 23. Àquele que nos
Ap 1.7 e todas as tribos da 23 se lamentarão
Ap 3.10 todo o mundo, para tentar os que habitam na 23.
Ap 5.3 E ninguém no céu, nem na 23, nem debaixo da 23,
Ap5.3 nem na 23, nem debaixo da 23, podia abrir o
Ap 5.6 são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a 23.
Ap 5.10 reis e sacerdotes; e eles reinarão sobre a 33.
Ap 5.13 que está no céu, e na 33, e debaixo da
A p5.13 en a 23, e debaixo da 23, e que está no
Ap 6.4 dado que tirasse a paz da 23 e que se matassem
Ap 6.8 para matar a quarta parte da 2. com espada, e
A p 6.8 e com fome, e com peste, e com as feras da 23.
Ap 6.10 e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a 23?
A p6.12 que houve um grande tremor de 23; e o so l
A p6.13 do céu caíram sobre a 23, como quando a
Ap 6.15 E os reis da 23, e os grandes, e os ricos, e os
Ap7.1 sobre os quatro cantos da 23, retendo os quatro
Ap 7.1 nenhum vento soprasse sobre a 23, nem sobre o
Ap 7.2 a quem fora dado o poder de danificar a 23 e o mar,
Ap 7.3 dizendo: Não danifiqueis a 23, nem o mar, nem as
Ap 8.5 do altar, e o lançou sobre a 23; e houve depois
Ap 8.7 sangue, e foram lançados na 23, que foi queimada
Ap8.13 Ai! Ai dos que habitam sobre a 23, por causa das
Ap9.1 estrela que do céu caiu na 23; e foi-lhe dada a
Ap9.3 vieram gafanhotos sobre a 23; e foi-lhes dado
Ap9.3 dado poder como o poder que têm os escorpiões da 23.
A p9.4 fizessem dano à erva da 23, nem a verdura
Ap 10.2 o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a 23;
Ap 10.5 estar sobre o mar e sobre a 23 levantou a mão ao céu
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Êx.10.15;, 2 vezes : Êx.12.12; , 2 vezes : Êx.13.5;, 2 vezes : Êx. 16.35;
, 2 vezes : Êx.20.4;, 2 vezes : Êx.33.1;, 2 vezes : Lv.14.34; , 2 vezes :
Lv.18.3;, 2 vezes : Lv. 18.25;, 2 vezes : Lv.18.27;, 2 vezes : Lv.20.24;
, 2 vezes : Lv.25.2;, 2 vezes : Lv.25.23;, 2 vezes : Lv.25.24;, 2 vezes :
Lv.25.38;, 3 vezes : Lv.26.6;, 2 vezes : Lv.26.20; , 3 vezes: Lv.26.34;, 2
vezes : Nm.13.20;, 3 vezes: Nm. 13.32;, 2 vezes : Nm.14.7';, 2 vezes :
Nm.14.8;, 2 vezes: Nm. 14.36;, 2 vezes: Nm.22.5;, 2 vezes: Nm.32.1;
, 2 vezes : Nm.32.4;, 2 vezes : Nm.32.9;, 2 vezes : Nm.32.22;, 2 ve
zes : Nm.32.29;, 2 vezes : Nm.33.53;, 2 vezes : Nm.33.55;, 3 vezes
: Nm.34.2;, 3 vezes : Nm.35.33; , 2 vezes : Dt.1.8;, 2 vezes : Dt.1.25;
, 2 vezes : Dt.2.31;, 2 vezes : Dt.3.13;, 2 vezes : Dt.4.18;, 2 vezes :
Dt.4.22;, 2 vezes: Dt.4.26;, 2 vezes: Dt.4.47;, 2 vezes: Dt.5.8;, 2 vezes
: Dt. 7.13;, 2 vezes: Dt.8.7;, 2 vezes: Dt.8.8;, 2 vezes: Dt.8.9;, 2 vezes
: Dt.9.28;, 2 vezes : Dt.11.9;, 2 vezes : Dt. 11.10;, 2 vezes : Dt. 11.11;
, 2 vezes : Dt.11.17;, 2 vezes : Dt.11.21;, 2 vezes : Dt.12.1;, 2 vezes :
D1.15.11;, 2 vezes : Dt.16.3;, 2 vezes : Dt.26.2;, 2 vezes : Dt.26.9;,
2 vezes : Dt.26.15;, 2 vezes : Dt.27.3;, 2 vezes : Dt.28.11;, 2 vezes :
Dt.28.52;, 2 vezes : Dt.28.64;, 2 vezes : Dt.29.2;, 2 vezes : Dt.29.28;,
2 vezes : Dt.32.49;, 2 vezes : Dt.32.52;, 2 vezes : Dt.33.28;, 2 vezes :
Dt.34.2;, 2 vezes: Dt.34.11;, 2 vezes: Js.1.15;, 2 vezes: Js.2.9;, 2 vezes
: Js.5.6;, 2 vezes : Js.5.12;, 2 vezes : Js.7.9;, 2 vezes : Js.9.24;, 2 vezes
: Js.11.16;, 2 vezes : Js.11.23;, 2 vezes : Js.12.1;, 2 vezes : Js.18.8; , 3
vezes: Js. 22.9;, 2 vezes: Js.22.19;, 2 vezes:) s.22.32;, 2 vezes: Js.24.8;
, 2 vezes : Jz.11.15; , 3 vezes : Jz.11.18;, 2 vezes : Jz. 11.21;, 2 vezes :
Jz.18.2;, 2 vezes: Jz.18.9;, 2 vezes: Jz.18.10;, 2 vezes: Rt.4.3;, 2 vezes:
lSm.6.5; , 3 vezes: lSm.9.4; , 2 vezes: lSm.17.46;, 2 vezes: lSm.27.8;
, 3 vezes : lSm.30.16;, 2 vezes : 2Sm.7.23;, 2 vezes : 2Sm.21.14;, 2
vezes : 2Sm.24.13;, 3 vezes : 1Rs. 4.19';, 2 vezes : 1Rs. 8.37;, 2 vezes :
lRs.8.47;, 2 vezes: lRs.8.48;, 2 vezes: 2Rs.17.26;, 4 vezes: 2Rs.18.32;
, 2 vezes : 2Rs.l9.7;, 2 vezes : 2Rs.19.15;, 2 vezes : 2Rs.21.24;, 2 ve
zes : 2Rs.23.33;, 2 vezes : 2Rs.23.35;, 2 vezes : 2Rs.25.19;, 2 vezes :
2Rs.25.21;, 2 vezes: 1 Cr.22.18;, 2 vezes: 2Cr.6.37;, 2 vezes: 2Cr.6.38;
, 2 vezes : 2Cr.33.25;, 2 vezes : Ed.9.11;, 3 vezes : Ne.9.22;, 3 vezes :
Ne.9.24;, 2 vezes : Jó. 10.22;, 2 vezes : Sl.72.16;, 2 vezes : Sl.148.11;,
2 vezes : Ct.2.12;, 2 vezes : Is.2.7’; , 2 vezes : Is.2.19;, 3 vezes : Is.9.1;,
2 vezes: Is. 11.4;, 2 vezes: Is. 13.5;, 2 vezes: Is. 18.6;, 2 vezes: Is. 24.4;
, 2 vezes : Is.24.6;, 2 vezes : Is. 24.19;, 2 vezes : Is. 24.21;, 2 vezes :
Is.26.21;, 2 vezes : Is.27.13;, 2 vezes : Is.29.4;, 2 vezes : Is.30.23;, 2
vezes: Is.35.7;, 2 vezes: Is.36.10;, 3 vezes: Is.36.17;, 2 vezes: Is.37.7;,
2 vezes: Is.37.16; , 2 vezes: Is.51.6;, 3 vezes: Is.62.4;, 2 vezes: Is.65.16;
, 2 vezes: Jr.1.18;, 4 vezes: Jr.2.6;, 2 vezes: Jr.2.7;, 2 vezes: Jr.3.18;, 2
vezes: Jr. 5.19; ,2 vezes: Jr. 6.22;, 2 vezes: Jr. 8.16;, 2 vezes: Jr.10.11;, 2
vezes: Jr. 14.4;, 2 vezes: Jr. 16.4;, 2 vezes: Jr. 16.13;, 2 vezes: Jr. 16.15;, 3
vezes: Jr.22.29;, 2 vezes: Jr.23.8;, 2 vezes: Jr.23.10;, 2 vezes: Jr.24.8;,
2 vezes: Jr.25.20;, 3 vezes: Jr.25.33;, 2 vezes: Jr.27.5;, 2 vezes: Jr.31.8;
, 2 vezes: Jr.32.22;, 2 vezes: Jr.40.7;, 2 vezes: Jr.44.1;, 2 vezes: Jr.44.8;
, 2 vezes : Jr.44.12;, 2 vezes : Jr.44.14;, 2 vezes : Jr.44.26;, 3 vezes :
Jr.44.28;, 2 vezes: Jr.47.2;, 2 vezes: Jr.51.29;, 2 vezes: Jr.51.43;, 2 vezes
: Jr.51.46;, 2 vezes : Jr.52.25;, 2 vezes: Jr.52.27;, 2 vezes: Lm.2.10;, 2
vezes: Ez. 7.2;, 2 vezes: Ez.9.9;, 3 vezes: Ez.12.19;, 2 vezes: Ez.14.17;
, 2 vezes : Ez.20.6; , -2 vezes : Ez.20.38;, 2 vezes : Ez.20.42;, 2 vezes :
Ez.26.20;, 2 vezes : Ez.29.14;, 2 vezes : Ez.30.11;, 2 vezes : Ez.30.12;
, 2 vezes : Ez.30.13;, 2 vezes : Ez.31.12;, 2 vezes : Ez.32.4;, 2 vezes :
Ez.32.15;, 2 vezes : Ez.32.24;, 2 vezes : Ez.33.2;, 3 vezes : Ez.33.24;,
2 vezes : Ez.34.13;, 2 vezes : Ez.34.27;, 2 vezes : Ez.36.13;, 2 vezes :
Ez.38.8;, 2 vezes: Ez.38.16;, 3 vezes: Ez.38.20;, 2 vezes: Ez.39.14;, 2
vezes: Ez.45.1;, 2 vezes: Ez.45.8;, 2 vezes: Dn.4.15;, 2 vezes: Dn.4.35;
, 2 vezes : Dn.7.23;, 2 vezes : Dn. 11.28;, 2 vezes : Os.2.18;, 2 vezes :
Os.4.1;, 2 vezes : Am.2.10;, 2 vezes : Am.3.5;, 3 vezes : Am. 7.17;, 2
vezes: Am.9.6;, 2 vezes: Am.9.15;, 3 vezes: Mq.5.6;, 2 vezes: Sf.1.18;
, 2 vezes: Ag. 1.11;, 2 vezes: Ag.2.6;, 2 vezes :Zc. 1.11;, 2 vezes: Zc.6.6;
, 3 vezes: Zc.6.7;, 2 vezes: Zc.6.8;, 2 vezes: Zc. 7.14;, 2 vezes: Zc.8.7;
, 2 vezes : Zc.10.10;, 2 vezes : Zc.11.6;, 2 vezes : Zc.13.2;, 2 vezes :
Mt.4.15;, 2 vezes: Mt.13.5;, 2 vezes: Mt.16.19;, 2 vezes: Mt.18.18;, 2
vezes: Mc.4.5;, 2 vezes: Mc.4.31;, 3 vezes: Jo.3.31;, 2 vezes: At. 7.3;, 2
vezes: At.7.4;, 2 vezes: At. 13.19;, 2 vezes: Fp.2.10;, 2 vezes: Hb. 11.9;
, 2 vezes : Hb. 12.26;, 2 vezes : Ap.5.3;, 2 vezes : Ap.5.13; , 2 vezes :
Ap.6.8;, 3 vezes: Ap.7.1;, 2 vezes: Ap3.3;, 2 vezes: Ap. 11.10;, 2 vezes
: Ap. 12.16;, 2 vezes: Ap. 13.14;, 2 vezes :Ap.l4.16;, 2 vezes :Ap.l4.19;
, 2 vezes: Ap.17.2;, 2 vezes: Ap.18.3;, 2 vezes: Ap.21.1;

Ap 10.6 o céu e o que nele há, e a 27 e o que nela há, e
Ap 10.8 mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a 27.
Ap 11.4 e os dois castiçais que estão diante do Deus da 27.
Ap 11.6 em sangue e para ferir a 27 com toda sorte de
Ap 11.10 E os que habitam na 27 se regozijarão sobre eles,
Ap 11.10 tinham atormentado os que habitam sobre a 21.
Ap 11.18 e o tempo de destruíres os que destroem a 27.
Ap 12.4 do céu e lançou-as sobre a í ; e o dragão parou
Ap 12.9 mundo; ele roi precipitado na T , e os seus anjos
Ap 12.12 Ai dos que habitam na 27 e no mar! Porque
Ap 12.13 viu que fora lançado na 71, perseguiu a mulher
Ap 12.16 E a 27 ajudou a mulher; e a 27 abriu a boca e
Ap 12.16 27 ajuclou a mulher; e a T. abriu a boca e
Ap 13.3 mortal foi curada; e toda a T se maravilhou após
Ap 13.8 os que habitam sobre a 27, esses cujos nomes
Ap 13.11 E vi subir da T outra besta, e tinha dois chifres
Ap 13.12 sua presença e faz que a 21 e os que nela
Ap 13.13 até rogo faz descer ao céu à 27, à vista dos homens.
Ap 13.14 E engana os que habitam na 21 com sinais que lhe
Ap 13.14 dizendo aos que habitam na 21 que fizessem uma
Ap 14.3 e quarenta e quatro mil que foram comprados da 27.
Ap 14.6 aos que habitam sobre a I , e a toda nação, e
Ap 14.7 aquele que fez o céu, e a 27, e o mar, e as
Ap 14.15 hora de segar, porque já a seara da 27 está madura!
Ap 14.16 nuvem meteu a sua foice à 21, e a 27 foi segada.
Ap 14.18 vindima os cachos da vinha da 27, porque já as
Ap 14.19 o anjo meteu a sua foice à 21, e vindimou as uvas
Ap 14.19 as uvas da vinha da 27, e lancou-as no
Ap 16.1 anjos: Ide e derramai sobre a 27 as sete taças da
Ap 16.2 a sua taça sobre a 27, e fez-se uma chaga
Ap 16.18 desde que há homens sobre a 27; tal roi este
Ap 17.2 seprostituíram os reis da 27; e os que habitam na
Ap 17.2 27; e os que habitam na 21 se embebedaram com
Ap 17.5 a Mãe das Prostituições e Abominações da 27.
Ap 17.8 perdição. E os que habitam na T. (cujos nomes não
Ap 17.18 é a grande cidade que reina sobre os reis da 21.
Ap 18.1 que tinha grande poder, e a T foi iluminada
Ap 18.3 prostituição. Os reis da 27 se prostituíram com
Ap 18.3 com ela. E os mercadores da 27 se enriqueceram
Ap 18.9 E os reis da 27, que se prostituíram com ela e
Ap 18.11 lamentam os mercadores da 27, porque ninguém
mais
Ap 18.23 eram os grandes da 21; porque todas as
Ap 18.24 e dos santos, e de todos os que foram mortos na 21.
Ap 19.2 que havia corrompido a 21 com a sua
Ap 19.19 E vi a besta, e os reis da 27, e os seus exércitos
A p20.8 sobre os quatro cantos da 27, Gogue e Magogue,
Ap 20.9 subiram sobre a largura da 27 e cercaram o arraial
Ap 20.11 de cuja presença fugiu a T e o céu, e não se
Ap21.1 vi um novo céu e uma nova 27. Porque já o
Ap 21.1 o primeiro céu e a primeira 21 passaram, e o mar
Ap 21.24 à sua luz, e os reis da 37 trarão para ela a
* (terra) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.1.11;, 2 vezes: Gn.1.24;
, 2 vezes : Gn.1.25;, 2 vezes : Gn.1.26; , 2 vezes : Gn.1.28;, 2 vezes :
G n .1 .3 0 2 vezes: Gn.2.4;, 3 vezes: Gn.2.5; , 2 vezes: Gn.2.6;, 2 vezes
: Gn.4.12;, 2 vezes : Gn.4.14;, 2 vezes : Gn.6.11;, 2 vezes : Gn.6.12;
, 2 vezes : Gn.6.13;, 2 vezes : Gn.6.17;, 2 vezes : Gn.7.4;, 2 vezes :
Gn.7.17;, 2 vezes : Gn.7.21;, 2 vezes : Gn.7.23; , 2 vezes : Gn.8.13;, 3
vezes: Gn. 8.17; ,2 vezes: Gn. 9.2;, 2 vezes: Gn. 9.10; ,2 vezes: Gn. 11.9;
, 2 vezes : Gn.12.1;, 2 vezes : Gn.12.5;, 2 vezes : Gn.12.6;, 2 vezes :
Gn.12.10;, 2 vezes: Gn.13.16;, 2 vezes: Gn.17.8;, 2 vezes: Gn. 19.28;
, 2 vezes: Gn. 19.31;, 2 vezes : Gn.24.5;, 2 vezes : Gn.24.7;, 2 vezes :
Gn.28.14;, 2 vezes: Gn.31.13;, 2 vezes: Gn.34.21;, 2 vezes: Gn.35.12;
, 2 vezes : Gn.36.6;, 2 vezes : Gn.37.1;, 2 vezes : Gn.41.30;, 2 vezes :
Gn.41.34;, 3 vezes: Gn.41.36; , 2 vezes: Gn.41.56;, 3 vezes: Gn.42.6;
, 2 vezes: Gn.42.30;, 2 vezes: Gn.45.18;, 2 vezes: Gn.47.1;, 3 vezes:
Gn.47.4;, 3 vezes: Gn.47.6;, 3 vezes: Gn.47.11;, 3 vezes: Gn.47.13;,
2 vezes : Gn.47.14;, 2 vezes: Gn.47.15;, 4 vezes: Gn.47.19;, 2 vezes:
Gn.47.20;, 2 vezes: Gn.47.22;, 2 vezes: Gn.47.23;, 2 vezes: Gn.47.26;
, 2 vezes: Gn.47.27;, 2 vezes: Gn.48.7;, 2 vezes : Gn.50.24;, 3 vezes:
Êx.3.8;, 2 vezes: Êx.3.17;, 2 vezes: Êx.4.3;, 2 vezes: Êx.4.9;, 2 vezes
: Êx.6.4; , 2 vezes : Êx.8.16; , 3 vezes : Êx.8.17;, 2 vezes : Êx.8.22;, 2
vezes: Êx.8.24;, 2 vezes: Êx.9.9;, 2 vezes: Êx.9.22;, 2 vezes: Êx.9.23;
, 2 vezes : Êx.10.5;, 3 vezes : Êx.10.12;, 2 vezes : Êx.10.13;, 4 vezes :
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2Sm -3;2Rs-l;N e-l;At-l; N°(s) Strong (H1406); RNK Top 401 posi
ção; Palavras Relacionadas: (terraços-3); Total de referencias das
palavras relacionadas: 9

TERREMOTO I

Ne 5.3 havia quem dizia: As nossas 27, as nossas vinhas
Ne 5.4 do rei, sobre as nossas 27 e as nossas vinhas.
Ne 5.5 mãos; e outros têm as nossas 27 e as nossas vinhas.
Ne 5.11 hoje, vos peço, as suas 27, as suas vinhas,
Ne 9.30 pelo que os entregaste na mão dospovos das 27.
Ne 10.28 tinham separado dos povos das 27 para a Lei de
Ne 11.25 às aldeias, com as suas 27, alguns dos
Ne 11.30 em Laquis e nas suas 27; em A zecaenos
Ne 12.44 para ajuntarem nelas, das 27 das cidades,
SI 49.11 em geração; dão às suas 27 os seus próprios nomes.
SI 66.1 Louvai a Deus com brados de júbilo, tocfas as 27.
SI 78.55 deles, e, dividindo suas 27, lhas deu por
SI 105.44 E deu-lhes as 27 das nações, e herdaram o
SI 106.27 entre as nações e os espalharia pelas 27.
SI 107.3 e os que congregou das 27 do Oriente e do
SI 110.6 de cadáveres; ferirá os cabeças de grandes 27.
Is 8.9 os que sois de longínquas 27; cingi-vos e
Is 37.11 reis da Assíria a todas as 27, destruindo-as
Is 37.18 da Assíria assolaram todos os países e suas 27.
Is 46.11 do meu conselho, desde 27 remotas; porque
Jr 6.20 e a melhor cana aromática de 27 remotas? Vossos
Jr 16.15 terra do Norte e de todas as 27 para onde os
Jr 23.3 minhas ovelhas, de todas as 27 para onde as tiver
Jr 23.8 do Norte e de todas as 27para onde os tinha
Jr 27.6 eu entreguei todas estas 27 nas mãos de
Jr 28.8 profetizaram contra muitas 27 e contra grandes
Jr 30.10 porque eis que te livrarei das 27 de longe, e
Jr 32.37 os congregarei de todas as 27, para onde os
Jr 40.11 os que navia em todas aquelas 27 ouviram que o
Ez 5.5 pu-la no meio das nações e 27 que estão ao
Ez 5.6 meus estatutos mais do que as 27 que estão ao
Ez 6.8 entre as nações, quando fordes espalhados pelas 27.
Ez 11.16 e ainda que os espalhei pelas 27, todavia, lhes
Ez 11.16 por um pouco de tempo, nas 27 para onde foram.
Ez 11.17 povos, e vos recolherei das 27 para onde
Ez 12.15 dispersar entre as nações e os espalhar pelas 27.
Ez20.6 qu afm an aleiteem eleéag ló riaae todas as 27.
Ez 20.15 qual mana leite e mel e é a glória de todas as 27.
Ez 20.23 os espalhar entre as nações e os derramar pelas 27;
Ez 20.34 e vos congregarei das 27 nas quais andais
Ez 20.41 povos e vos congregar das 27 em que andais
Ez 22.4 o opróbrio das nações e o escárnio de todas as 27.
Ez 22.15 e espalhar-te-ei pelas 27, e porei termo à
Ez25.7 e te destruirei dentre as 27, e acabarei de
Ez 29.12 em assolação no meio das 27 assoladas; e as
Ez 29.12 egípcios entre as nações e os derramarei pelas 27.
Ez 30.7 assolados no meio das 27 assoladas; e as
Ez 30.23 egípcios entre as nações, e os espalharei pelas 27.
Ez 30.26 e os espalharei pelas 27; assim saberão que
Ez 32.9 entre as nações, às 27 que não conheceste.
Ez 35.10 Os dois povos e as duas 27 serão meus, e os
Ez 36.19 e foram espalhados pelas 27; conforme os seus
Ez 38.12 e tomar a tua mão contra as 27 desertas que
Ez 39.27 e os houver ajuntado das 27 de seus inimigos,
Dn 9.7 de perto e aos de longe, em todas as 27 por onde
Dn 11.40 com muitos navios; e entrará nas 27, eas
Dn 11.42 E estenderá a sua mão às 27, e a terra do Egito
M t 14.35 mandaram por todas aquelas 27 em redor e
M t 19.29 ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou 27, por amor do
Lc 4.14 e a sua fama correu por todas as 27 em derredor.
Jo4.35 os vossos olhos e vede as 27, que já estão
At 8.1 e todos foram dispersos pelas 27 da Judeia e da
At 20.2 havendo andado por aquelas 27 e exortando-os com
Tg 5.4 que ceifaram as vossas 27 e que por vós foi

2Sm 11.2 leito, e andava passeando no 27 da casa real, e
2Sm 11.2 27 da casa real, e viu do 27 a uma mulher
2Sm 18.24 e a sentinela subiu ao 27 da porta junto ao
2Rs 23.12 que estavam sobre o 21 do cenáculo de
Ne 8.16 si cabanas, cada um no seu 21, e nos seus
At 10.9 da cidade, subiu Pedro ao 27 para orar,
"(terraço) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Sm.ll.2;

TERRAÇO S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Is-l;Jr-2; N°(s) Strong (H1406); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: terraço;
Is 15.3 nas suas ruas; nos seus 27 e nas suas
Jr 19.13 todas as casas sobre cujos 27 queimaram
Jr 32.29 queimarão as casas sobre cujos 27 queimaram

TER R A D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : terra;
2Sm 16.22 para Absalão uma tenda no 27, e entrou

TERRA S Ocorrências: 109 vezes - VT (102) ; N T (7) nos li
vros: Gn-8;Lv-2;Dt-l;Js-l;lSm-2;2Sm-2;lRs-l;2Rs-7;lCr-4;2Cr12;Ed-5;Ne-9;Sl-7;Is-4;Jr-9;Ez-25;Dn-3;Mt-2;Lc-l;Jo-l;At-2;Tg-l;
N°(s) Strong (G3313, H127, H4480, H7704, H776); RNK Top 299
posição; Veja também : terra;
Gn 10.5 ilhas das nações nas suas 27, cada qual segundo
Gn 10.20 as suas línguas, em suas 27, em suas nações.
Gn 10.31 as suas línguas, em suas 27, em suas nações.
Gn 26.3 semente darei todas estas 27 e confirmarei o
G n 26.4 à tua semente todas estas 27. E em tua semente
Gn 41.54 e havia fome em todas as 27, mas em toda a
Gn 41.57 E todas as 27 vinham ao Egito, para comprar de
Gn 41.57 José, porquanto a fome prevaleceu em todas as 27.
Lv 26.36 tal pavor no seu coração, nas 27 dos seus
Lv 26.39 pela sua iniquidade nas 27 dos vossos inimigos
Dt 29.22 vós, e o estranho, que virá de 27 remotas, vendo
Js 10.42 todos esses reis e as suas 27, porquanto o
lSm 8 .1 4 tomará o melhor das vossas 27, e das vossas
ISm 22.7 o filho de Jessé, a todos vós, 27 e vinhas, e
2Sm 9.7 pai, e te restituirei todas as 27 de Saul, teu
2Sm 19.29 negócios? Já disse eu: Tu e Ziba, reparti as 27.
lR s 8.41 povo Israel, porém vier de 27 remotas, por amor
2Rs3.24 e ainda os feriram nas suas 27, ferindo ali
2Rs 8.3 saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas 27.
2Rs 8.5 pela sua casa e pelas suas 2 I; então, disse
2Rs8.6 era seu e todas as rendas das 27, desde o dia
2Rs 18.35 dentre todos os deuses das 21, os que livraram a
2Rs 19.11 reis da Assíria a todas as 27, destruindo-as
2Rs 19.17 reis da Assíria assolaram as nações e as suas 27.
lC r 13.2 outros irmãos em todas as 27 de Israel, e aos
lC r 14.17 de Davi por todas aquelas 2!; e o Senhor pôs o
lC r2 2 .5 para nome e glória em todas as 2.; eu, pois,
lC r 29.30 sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas 27.
2Cr 6.28 algum dos seus inimigos nas 27 das suas
2Cr 6.32 povo de Israel, mas vier de 27 remotas por amor
2Cr 9.28 Egito e de todas aquelas 27 traziam cavalos a Salomão.
2Cr 11.23 alguns espalhou por todas as 27 de Judá e
2Cr 13.9 como as nações das outras 21? Quafouer que
2Cr 15.5 sobre todos os habitantes daquelas 27.
2Cr 17.10 sobre todos os reinos das 27 que estavam em roda
2Cr 20.29 todos os reinos daquelas 27 ouvindo eles que o
2Cr 32.13 a todos os povos das 21? Porventura,
2Cr 32.13 deuses das nações daquelas 27 livrar a sua
2Cr 32.17 como os deuses das nações das 27 não livraram o
2Cr 34.33 as abominações de todas as 27 que eram dos filhos
Ed 3.3 por causa dos povos das 27; e ofereceram
Ed9.1 se têm separado dos povos destas 27, seguindo as
Ed9.2 santa com os povos destas 27, e até a mão dos
Ed9.7 nas mãos dos reis das 27, à espada, ao
Ed 10.11 apartai-vos dos povos das 27 e das mulheres estra
nhas.

* (terras) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.41.57; , 2 vezes :
2Cr.32.13;, 2 vezes: Ez.11.16;, 2 vezes : Ez.29.12;

TER R EM O T O Ocorrências: 12 vezes - VT (5); N T (7) nos
livros: lRs-3;Am-l;Zc-l;M t-2;At-l;Ap-4; N°(s) Strong (G4S78,
H7494); RNK Top 395 posição;
lR s 19.11 no vento; e, depois do vento, um 27; também
lR s 19.11 um 27; também o Senhor não estava no 27;
lR s 19.12 e, depois do 27, um fogo; porém também o
Am 1.1 de Joás, rei de Israel, dois anos antes do 27.
Zc 14.5 assim como fugistes do 27 nos dias de
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Mt 27.54 guardavam a Jesus, vendo o 27 e as coisas que
M t28.2 eis que houvera um grande 27, porque um anjo
At 16.26 sobreveio um tão grande 27, que os
Ap 11.13 mesma hora houve um grande 27, e caiu a décima
Ap 11.13 décima parte da cidade, e no 27 foram mortos
Ap 16.18 e relâmpagos, e um grande 27, como nunca
Ap 16.18 sobre a terra; tal foi este tão grande 27.

TERROR

Gn 32.3 a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, 27 de Edom.
lC r 6.56 Porém o 27 da cidade e as suas aldeias deram
2Cr 11.13 o Israel deixaram o seu 27, para se
SI 105.31 enxames de moscas e piolhos em todo o seu 27.
M t8.34 rogaram-lhe que se retirasse do seu 27.
Mt 15.39 entrou no barco e dirigiu-se ao 27 de Magdala.
M c 5.17 E começaram a rogar-lhe que saísse do seu 27.
M c 10.1 dali, foi para o 27 da Judeia,

* (terremoto) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lRs.19.11;, 2 vezes:
Ap.11.13;, 2 vezes: Ap. 16.18;

TER R ITO R IO S Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros:
Mc-2; RNK Top 405posição; Veja também : território;

TER R EM O TO S Ocorrências: 6 vezes - VT (1); N T (5) nos
livros: Is-l;M t-l;M c-l;Lc-l;A p-2; N°(s) Strong (G4578, H7494);
RNK Top 401 posição; Veja também : terremoto;

M c 7.24 dali, foi para os 27 de Tiro e de
M c 7.31 E ele, tornando a sair dos 27 de Tiro e de

Is 29.6 visitada com trovões, e com 27, e grande
Mt 24.7 e haverá fomes, e pestes, e 27, em vários lugares.
Mc 13.8 reino, contra reino, e haverá 27 em diversos
Lc 21.11 em vários lugares, grandes 27, e fomes, e
Ap 8.5 depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e 27.
Ap 11.19 e vozes, e trovões, e 27, e grande saraiva.

TER R ÍV EIS Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Dt-l;2Sm-l;Sl-2;ls-l;Ez-2; N-(s) Strong (H3372, H6184); RNK Top
400 posição; Veja também : terrível;
Dt 10.21 que te fez estas grandes e 27 coisas que os
2Sm 7.23 e a fazer-vos estas grandes e 27 coisas^para
SI 45.4 justiça; e a tua destra te ensinará coisas 27.
SI 145.6 da força dos teus feitos 27; e contarei a
Is 64.3 Quando fazias coisas 27, que não esperávamos,
Ez 5.16 Quando eu enviar as 27 flechas da fome contra
Ez 32.12 que são todos os mais 27 das nações; e

TERREN A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Tg-1; N°(s)
Strong (G1919); RNK Top 406posição; Veja também : terreno;
Tg 3.15 que vem do alto, mas é 27, animal e diabólica.

TERREN AS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Fp-1; N°(s)
Strong (G1919); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : terreno;

TER R ÍV EL Ocorrências: 28 vezes - VT (27); N T (1) nos livros:
G n-l;Êx-2;D t-4;N e-3;Jó-l;Sl-4;Is-2;Jr-l;Ez-l;D n-3;Jl-2;H c-l;Sf-l;M l-l;H b-l; N°(s) Strong (H1763, H3372, H366, H367, H574);
RNK Top 379 posição; Palavras Relacionadas: (terribilidade-1;
terribilíssima-1; terríveis-7; terrivelmente-2); Total de referencias
das palavras relacionadas: 39

Fp 3.19 deles mesmos, que só pensam nas coisas 27.

TER R EN O Ocorrências: 4 vezes - VT (1); N T (3) nos livros:
S l-l;l Co-3; N°(s) Strong (G5S17); RNK Top 403 posição; Palavras
Relacionadas: (terrena-1; terrenas-1; terrenos-1); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 7

Gn 28.17 E temeu e disse; Quão 27 é este lugar! Este não
Ex 15.11 tu, glorificado em santidade, 27 em louvores,
Ex 34.10 a obra do Senhor; porque coisa 27 é o que
D t7.21 teu Deus, está no meio de ti, Deus grande e 27.
Dt 8.15 guiou por aquele grande e 27 deserto de
Dt 10.17 o Deus grande, poderoso e 27, que não faz
Dt 28.58 temeres este nome glorioso e 27, o Senhor, teu Deus,
Ne 1.5 Deus dos céus, Deus grande e 27, que guardas
Ne 4.14 lembrai-vos do Senhor, grande e 27, e pelejai
Ne 9.32 ó Deus grande, poderoso e 27, que guardas
Jó 39.20 como ao gafanhoto? 27 é o fogoso
SI 66.3 Dizei a Deus: Quão 27 és tu nas tuas obras!
SI 66.5 e vede as obras de Deus; é 27 nos seus feitos
SI 76.7 Tu, tu és 27! E quem subsistirá à tua vista, se
SI 139.14 louvarei, porque de um modo 27 e tão
Is 18.2 nação alta e polida, a um povo 27 desde o seu
Is 18.7 alto e polido e um povo 27 desde o seu
Jr 20.11 comigo como um valente 27; por isso,
Ez 1.22 como um aspecto de cristal 277 estendido por
Dn 2.31 estava em pé diante de ti; e a sua vista era 27.
Dn 7.7 e eis aqui o quarto animal, 27 e espantoso e
D n7.19 de todos os outros, muito 27, cujos dentes
J12.11 o dia do Senhor é grande e mui 27, e quem o
J12.31 antes que venha o grande e 27 dia do Senhor.
Hc 1.7 Horrível e 27 é; dela mesma sairá o seu juízo e
Sf 2.11 O Senhor será 27 para eles, porque aniquilará
M l 4.5 antes que venha o dia grande e 27 do Senhor;
Hb 12.21 E tão 27 era a visão, que Moisés disse: Estou

SI 107.34 a terra frutífera, em 27 salgado, pela maldade
ICo 15.47 primeiro homem, da terra, é 27; o segundo
ICo 15.48 Qual o 27, tais são também os terrenos; e, qual
ICo 15.49 como trouxemos a imagem do 27, assim traremos

TERREN O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 1 Co-1; N°(s)
Strong (GSS17); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : terreno;
ICo 15.48 terreno, tais são também os 27; e, qual o

TER R ESTR E Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: 2Co-l;H b-l; N°(s) Strong (G1919, G2886); RNK Top 405posição; Pa
lavras Relacionadas: (terrestres-3); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 5
2Co 5.1 que, se a nossa casa 27 deste
Hb 9.1 ordenanças de culto divino e um santuário 27.

TER R ESTR ES Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Jo-1;1 Co-2; N"(s) Strong (G1919); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: terrestre;
Jo 3.12 Se vos falei de coisas 27, e não crestes,
ICo 15.40 corpos celestes e corpos 27, mas uma é a
ICo 15.40 uma é a glória dos celestes, e outra, a dos 27.
* (terrestres) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 1 Co. 15.40;

TER R IV ELM EN T E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos li

TERRIBILID A D E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : terrível;

vros: Jr-l;N a-l; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : terrível;
Jr 25.30 desde a morada da sua santidade; 27
Na 2.3 sua preparação, e as lanças se sacudirão 27.

Jr 49.16 Quanto à tua 27, a arrogância do teu

TER R IBILÍSSIM A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-

TER R O R Ocorrências: 26 vezes - VT (24); N T (2) nos livros:

1; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : terrível;

G n -l;Ê x -l;L v -l;D t-2 ;2 C r-l;E d -l;E t-l;Jó-5 ;P v -l;Jr-5 ;E z-5 ;L c-l;R m -l; N°(s) Strong (G5401, H1205, H2847, H2851, H3374,
H367, H4032, H6343, H928); RNK Top 381 posição; Palavras
Relacionadas: (terrores-7); Total de referencias das palavras re
lacionadas: 33

Jz 13.6 à vista de um anjo de Deus, 27; e não

TER R ITÓ R IO Ocorrências: 8 vezes - VT (4) ; N T (4) nos
livros: Gn-l;lCr-l;2Cr-l;Sl-l;M t-2;M c-2; N°(s) Strong (G372S);
RNK Top 399 posição; Palavras Relacionadas: (territórios-2); To
tal de referencias das palavras relacionadas: 10

Gn 35.5 E partiram; e o 27 de Deus foi sobre as cidades
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TESOUROS

TESO U R O Ocorrências: 42 vezes - VT (23) ; N T (19) nos

Êx 23.27 Enviarei o meu 77 diante de ti, desconcertando a
Lv 26.16 farei isto: porei sobre vós 77, a tísica e a
Dt 2.25 dia, começarei a pôr um 77 e um temor de ti
Dt 11.25 a terra que pisardes o vosso 77 e o vosso temor,
2Cr 14.14 de Gerar, porque o 77 do Senhor estava
Ed 3.3 as suas bases, porque o 77 estava sobre eles,
Et 9.2 resistir-lhes, porque o seu 77 caiu sobre
Jó 6.21 sois semelhantes a eles; vistes o 77 e temestes.
Jó 9.34 vara de cima de mim, e não me amedronte o seu 77.
Jó 13.21 mão para longe de mim e não me espante o teu 77.
JÓ33.7 não te perturbará o meu 77, nem será pesada
Jó 41.14 seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o 77.
Pv 20.2 Como o bramido do leão é o 71 do rei; o que
Jr 8.15 a paz, e não há bem: o tempo da cura, e eis o 77.
Jr 20.4 Eis que farei de ti um 77 para ti mesmo e
Jr 20.10 a murmuração de muitos: Há 77 de todos os lados!
Jr24.9 para que sejam um 77, um mal para todos
Jr 46.5 sem olharem para trás; 77 há ao redor, diz
Ez 32.24 partes da terra; causaram 77 na terra dos
Ez 32.25 à espada; porque causaram 77 na terra dos
Ez 32.26 à espada, porquanto causaram 77 na terra dos viven
tes.
Ez 32.27 os seus ossos, porque eram o 77 dos heróis na
Ez 32.30 envergonhados com o 77 causado pelo
Lc 21.26 homens desmaiando de 77, na expectação das coisas
Em 13.3 os magistrados não são 77 para as boas obras,

livros:
Gn-l;D t-l;Js-2;2Rs-l;l Cr-l;Ed-l;Ne-3;Sl-2;Pv-4;Is-2;Jrl;Dn-l;Os-l;M l-2;M t-6;M c-4;Lc-6;Jo-l;2Co-l;2Pe-l; N°(s) Strong
(G2344, H214, H2633, H4301, H4480, H5459, H853); RNK Top
365 posição; Palavras Relacionadas: (tesouros-78); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 120

j
:

Gn 43.23 de vosso pai, vos tem dado um 77 nos vossos
Dt 28.12 Senhor te abrirá o seu bom 77, o céu, para dar
Js 6.19 são consagrados ao Senhor; irão ao 77 do Senhor.
Js 6.24 metal e de ferro deram para o 77 da Casa do Senhor.
2Rs 20.13 mostrou toda a casa de seu 77, a prata, e o
lC r 29.8 preciosas as deram para o 77 da Casa do Senhor,
Ed 2.69 o seu poder, deram para o 77 da obra, em ouro,
Ne 7.70 obra; o tirsata deu para o 77, em ouro, mil
Ne 7.71 dos pais deram para o 77 da obra, em ouro,
Ne 10.38 à Casa do nosso Deus, às câmaras da casa do 77.
SI 17.14 e cujo ventre enches do teu 77 oculto; seus
SI 135.4 para si a Jacó e a Israel, para seu 77 peculiar.
P v l5 .6 casa do justo há um grande 77, mas nos frutos do
Pv 15.16 do Senhor do que urngrande 77 onde há inquietação.
Pv 21.6 Trabalhar por ajuntar 77 com língua falsa é uma
Pv 21.20 77 desejável e azeite há na casa ao sábio, mas o
Is 33.6 e ciência; e o temor do Senhor será o seu 77.
Is 39.2 lhes mostrou a casa do seu 77, e a prata, e o
Jr 50.25 O Senhor abriu o seu 77 e tirou os instrumentos
Dn 1.2 e pôs os utensílios na casa do 77 do seu deus.
Os 13.15 a sua fonte; ele saqueará o 77 de todos os
Ml 3.10 todos os dízimos à casa do 77, para que haja
Ml 3.17 serão para mim particular 77; poupá-los-ei
M t6.21 onde estiver o vosso 77, aí estará também
M t 12.35 bòàs coisas do seu bom 77, e o homem mau do
M t 12.35 77, e o homem mau do mau 77 tira coisas más.
M t 13.44 dos céus é semelhante a um 77 escondido num
M t 13.52 de família que tira do seu 77 coisas novas e velhas.
M t 19.21 dá-o aos pobres e terás um 77 no céu; e vem
M c 10.21 e dá-o aos pobres, e terás um 77 no céu; e
M c 12.41 defronte da arca do 77, observava a
Mc 12.41 o dinheiro na arca do 77; e muitos ricos
Mc 12.43 do que todos os que depositaram na arca do 77;
Lc 6.45 O homem bom, do bom 77 do seu coração, tira o
Lc 6.45 o bem, e o homem mau, do mau 77 do seu
Lc 12.33 bolsas que não se envelheçam, 77 nos céus que
Lc 12.34 onde estiver o vosso 77, ali estará também
Lc 18.22 pelos pobres e terás um 77 no céu;
Lc 21.1 os ricos lançarem as suas ofertas na arca do 77;
Jo8.20 disse Jesus no lugar do 77, ensinando no
2Co 4.7 Temos, porém, esse 77 em vasos de barro, para
2Pe 3.7 palavra se reservam como 77 e se guardam para

TERRO RES Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Jó-2;Sl-4;Jr-l; N°(s) Strong (H1091, H l 161, H367); RNK Top 400posição;
Veja também : terror;
Jó 6.4 o bebe o meu espírito; os 77 de Deus se
Jó 18.14 estava confiado, e será levado ao rei dos 77.
SI 55.4 dorido dentro de mim, e 71 de morte sobre
SI 73.19 num momento! Ficam totalmente consumidos de TL
SI 88.15 quando sofro os teus 77, fico perturbado.
SI 88.16 mim vai passando; os teus 77 fazem-me perecer.
Jr 15.8 de repente sobre ela e enchesse a cidade de 77.

TÉR T U LO Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: At-2;
N°(s) Strong (G5061); RNK Top 405posição;
At 24.1 com os anciãos e um certo 77, orador, os
At 24.2 E, sendo chamado, 77 começou a acusá-lo, dizendo:

TESO U R A R IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
N°(s) Strong (H214); RNK Top 406 posição; Palavras Relaciona
das: (tesourarias-4); Total de referencias das palavras relaciona
das: 5
Jr 38.11 casa do rei, por debaixo da 77, e tomou dali

* (tesouro) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Mt.12.35;, 2 vezes :
Mc.12.41;, 2 vezes: Lc.6.45;

TESO U R A R IA S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros:
lCr-3;N e-l; N°(s) Strong (H1S97); RNK Top 403 posição; Veja
também : tesouraria;

TESO U R O S Ocorrências: 78 vezes - VT (71) ; N T (7) nos
livros:
Êx-l;Dt-2;lRs-5;2Rs-8;lCr-12;2Cr-9;Ed-3;Ne-l;Et-2;Jó3;Sl-2;Pv-3;Is-6;Jr-10;Ez-2;Dn-l;M q-l;M t-3;Lc-l;At-l;Cl-l;Hb-l;
N°(s) Strong (G2344, H1595, H1596, H214, H2633, H4301,
H4362, H4480, H6259, H8226); RNK Top 329 posição; Veja tam 
bém: tesouro;

lC r 26.15 a do sul; e a seus filhos, a casa das 77.
lC r 26.17 sul, quatro por dia; porém às 77, de dois
lC r 28.11 as suas casarias, e as suas 77, e os seus
Ne 12.25 que faziam a guarda às 77 das portas.

Ê x l . l l a Faraó cidades de 77, Pitom e Ramessés.
Dt 32.34 está isso encerrado comigo, selado nos meus 77?
Dt 33.19 a abundância dos mares e os 77 escondidos na areia.
lR s 7.51 e os utensüiospôs entre os 77 da Casa do Senhor.
lR s 14.26 E tomou os 77 da Casa do Senhor e os 77
lR s 14.26 da Casa do Senhor e os 77 da casa do rei, e
lR s 15.18 prata e ouro que ficara nos 77 da Casa do
lR s 15.18 da Casa do Senhor e os 77 da casa do rei,
2Rs 12.18 também todo o ouro que se achou nos 77 da Casa
2Rs 14.14 na Casa do Senhor e nos 77 da casa do rei,
2Rs 16.8 na Casa do Senhor e nos 77 da casa do rei e
2Rs 18.15 achou na Casa do Senhor e nos 77 da casa do rei.
2Rs 20.13 e tudo quanto se achou nos seus 77; coisa
2Rs 20.15 coisa nenhuma há nos meus 77 que eu lhes
2Rs 24.13 E tirou dali todos os 77 da Casa do Senhor e os
2Rs 24.13 da Casa do Senhor e os 77 da casa do rei; e
lC r 9.26 cargo das câmaras e dos 77 da Casa de Deus.

TESO U R EIRO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
E d-l;Is-l; N°(s) Strong (H1489); RNK Top 405 posição; Palavras
Relacionadas: (tesoureiros-4); Total de referencias das palavras
relacionadas: 6
Ed 1.8 pela mão de Mitredate, o 77, que os deu
Is 22.15 Anda, vai ter com este 77, comSebna, o

TESO U R EIRO S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros:
Ed-l;Ne-l;D n-2; N°(s) Strong (H1411, H1490, H686); RNK Top
403 posição; Veja tam bém : tesoureiro;
Ed 7.21 se decreta a todos os 77 que estão
Ne 13.13 E por 77 pus sobre os celeiros a Selemias, o
D n3.2 os presidentes, os juizes, os 77, os
D n3.3 os presidentes, os juizes, os 77, os
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lC r 26.20 Aias tinha cargo dos 27 da Casa de Deus
lC r 26.20 da Casa de Deus e dos 27 das coisas sagradas.
lC r 26.22 irmão; estes tinham cargo dos 27 da Casa do Senhor;
lC r 26.24 de Gérson, o filho de Moisés, era maioral dos 27;
lC r 26.26 tinham cargo de todos os 27 das coisas
lC r 27.25 E sobre os 27 do rei estava Azmavete, filho de
lCr 27.25 filho de Adiei; e sobre os 27 da terra, e das
lC r 27.27 o que das vides entrava nos 27 do vinho,
lC r 27.28 o gederita; porém Joás, sobre os 27 do azeite;
lC r 28.12 as câmaras em redor, para os 27 da Casa de
lC r 28.12 da Casa de Deus e para os 27 das coisas sagradas;
2Cr 5.1 os utensílios, e pô-los entre os 27 da Casa
2Cr8.15 e levitas, em negócio nenhum, nem acerca dos 27.
2Cr 12.9 contra Jerusalém e tomou os 27 da Casa do
2Cr 12.9 da Casa do Senhor e os 27 da casa do
2Cr 16.2 Asa a prata e o ouro dos 27 da Casa do
2Cr 25.24 de Deus com Obede-Edom, e os 27 da casa do
2Cr 32.27 abundância; e fizeram-se 27 de prata, e de
2Cr 36.18 grandes e pequenos, e os 27 da Casa do
2Cr 36.18 aa Casa do Senhor, e os 27 do rei e dos
Ed 5.17 rei, busque-se lá na casa dos 27 do rei, que
Ed 6.1 chancelaria, onde se metiam os 77 em Babilônia.
Ed 7.20 te convenha dar, o darás da casa dos 27 do rei.
Ne 12.44 sobre as câmaras, para os 27, para as
Et 3.9 talentos de prata, para que entrem nos 27 do rei.
Et 4.7 dissera que daria para os 27 do rei pelos
Jó 3.21 cavam em procura dela mais do que de 27 ocultos;
Jó 38.22 Ou entraste tu até aos 27 da neve e viste os
Jó 38.22 aos 27 da neve e viste os 27 da saraiva,
SI 33.7 do mar como num montão; põe os abismos em 27.
SI 135.7 para a chuva; tira os ventos dos seus 27.
Pv 2.4 prata a buscares e como a 27 escondidos a procurares,
Pv 8.21 permanentes aos que me amam e encher os seus 27.
Pv 10.2 Os 27 da impiedade de nada aproveitam; mas a
Is 2.7 ouro, e não têm fim os seus 27; também está
Is 10.13 dos povos, e roubei os seus 27, e, como
Is 30.6 as corcovas de camelos, os seus 27 a um povo
Is 39.2 e tudo quanto se achava nos seus 27; coisa
Is 39.4 coisa nenhuma há nos meus 27 que eu
Is 45.3 E te darei os 27 das escuridades e as riquezas
Jr 10.13 para a chuva e faz sair o vento dos seus 27.
Jr 15.13 A tua fazenda e os teus 27 entregarei sem preço
Jr 17.3 tua riqueza e todos os teus 27 darei por presa,
Jr 20.5 preciosas; sim, todos os 27 dos reis de
Jr 41.8 a nós; porque temos no campo 27 escondidos,
Jr 48.7 nas tuas obras e nos teus 27, também tu serás
Jr 49.4 rebelde, que confias nos teus 27, dizendo: Quem
Jr 50.37 a espada virá sobre os seus 27, e serão saqueados.
Jr 51.13 sobre muitas águas, rica de 27! Chegou o teu
Jr 51.16 com a chuva e tira o vento dos seus 27.
Ez 22.25 presa; eles devoram as almas; 27 e coisas
Ez 28.4 teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus 27;
Dn 11.43 E apoderar-se-á dos 27 de ouro e de prata e de
M q 6.10 Ainda há na casa do ímpio 27 de impiedade? E
M t2.11 o adoraram; e, abrindo os seus 27, lhe
M t 6.19 Não ajunteis 27 na terra, onde a traça e a
M t 6.20 Mas ajuntai 27 no céu, onde nem a traça nem a
Lc 12.21 aquele que para si ajunta 27 e não é rico para
At 8.27 de todos os seus 27 e tinha ido
Cl 2.3 estão escondidos todos os 27 da sabedoria e da ciência.
Hb 11.26 de Cristo do que os 27 do Egito;

2Tm 4.10 presente século, e foi para 21; Crescente,

TESSA LO N ICEN SES Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos
livros: 1 Ts-l;2Ts-l; N°(s) Strong (G2331); RNK Top 405posição;
lTs 1.1 e Timóteo, à igreja dos T ., em
2Ts 1.1 e Timóteo, à igreja dos 27, em

TESTA Ocorrências: 19 vezes - VT (11); N T (8) nos livros: Êx-2;lSm-2;2Cr-2;Is-2;Jr-l;Ez-l;M q-l;Ap-8; N°(s) Strong (H4696);
RNK Top 388 posição; Palavras Relacionadas: (testas-1); Total de
referencias das palavras relacionadas: 20
Ex 28.38 E estará sobre a 27 de Arão, para que Arão leve a
Êx 28.38 e estará continuamente na sua 27, para que tenham
ISm 17.49 atirou, e feriu o filisteu na 27; e a pedra se lhe
ISm 17.49 e a pedra se lhe cravou na 27, e caiu sobre o
2Cr 26.19 sacerdotes, a lepra lhe saiu à 27 perante os
2Cr 26.20 que já estava leproso na sua 27, e
Is 3.12 e mulheres estão à 27 do seu governo. Ah!
Is 48.4 cerviz, um nervo de ferro, e a tua 27, de bronze.
Jr 3.3 chuva tardia; mas tu tens a 27 de uma prostituta
Ez 16.12 E te pus uma joia na 27, e pendentes nas orelhas,
M q 2.13 e o rei irá adiante deles, e o Senhor, à 27 deles.
Ap 7.3 até que hajamos assinalado na 27 os servos do
Ap 9.4 aos homens que não têm na 27 o sinal de Deus.
Ap 13.16 lhes seja posto um sinal na mão direita ou na 27,
Ap 14.1 e quatro mil, que em sua 27 tinham escrito o
Ap 14.9 e a sua imagem e receber o sinal na 27 ou na mão,
Ap 17.5 E, na sua 27, estava escrito o nome: Mistério, a
Ap 20.4 e não receberam o sinal na 27 nem na mão; e
Ap 22.4 E verão o seu rosto, e na sua 27 estará o seu nome.
* (testa) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Ex.2S.38; , 2 vezes :
ISm. 17.49;

TESTA D O R Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Hb-2;
N°(s) Strong (G1303); RNK Top 405 posição; Veja também: tes
tamento;
Hb 9.16 necessário é que intervenha a morte do 27.
Hb 9.17 ou terá ele algum valor enquanto o 27 vive?

TESTA M EN TO Ocorrências: 14 vezes - N T (14) nos livros:
M t-l;M c-l;Lc-l;lCo-l;2Co-2;G T2;H b-6; N°(s) Strong (G1242);
RNK Top 393 posição; Palavras Relacionadas: (testador-2); Total
de referencias das palavras relacionadas: 16
M t 26.28 sangue, o sangue do Novo 27, que é
M c 14.24 meu sangue, o sangue do Novo 27, que por
Lc 22.20 dizendo: Este cálice é o Novo 27 no meu
IC o 11.25 dizendo: Este cálice é o Novo 27 no meu
2Co 3.6 de ser ministros dum Novo 27, não da letra,
2Co 3.14 levantar na lição do Velho 27, o qual foi
G13.15 como homem falo. Se o 27 de um homem
G13.17 digo isto: que tendo sido o 27 anteriormente
Hb 9.15 isso, é Mediador de um novo 27, para que,
Hb 9.15 que havia debaixo do primeiro 27, os
Hb 9.16 Porque, onde há 27, necessário é que
Hb 9.17 Porque um 27 tem força onde houve morte; ou
Hb 9.20 dizendo: Este é o sangue do 27 que Deus vos
Hb 10.29 por profano o sangue do 27, com que foi

(tesouros) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lRs. 14.26; , 2 ve
zes ; 1Rs.15.1S; , 2 vezes ; 2Rs.24.13;, 2 vezes ; 10:26.20;, 2 vezes ;
10:27.25;, 2 vezes: 1 Cr.28.12;, 2 vezes: 2Cr. 12.9;, 2 vezes: 2Cr.36.18;
, 2 vezes ; Jó.38.22;

“ (Testamento) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Hb.9.15;

TESTAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK Top
406 posição; Veja também: testa;
Ez 9.4 e marca com um sinal as 27 dos homens que

T ESSA LÔ N IC A Ocorrências: 7 vezes - N T (7) nos livros:
A t-5;Fp-l;2 Tm-1; N°(s) Strong (G2331, G2332); RNK Top 400 p o 
sição;

T EST EIR A S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dt-2;
RNK Top 405 posição;

At 17.1 e Apolônia, chegaram a 27, onde havia
At 17.11 do que os que estavam em 27, porque de
At 17.13 Mas, logo que os judeus de 27 souberam que a
At 20.4 Sópatro, de Bereia, e, dos de 27,
At 27.2 estando conosco Aristarco, macedônio de 27.
Fp 4.16 e outra vez, me mandastes o necessário a 27.

Dt 6.8 na tua mão, e te serão por 27 entre os teus olhos.
Dt 11.18 mão, para que estejam por 27 entre os

TESTEMUNHA
nos livros:
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Ocorrências: 53 vezes - VT (40); N T (13)
Gn-4;Êx-l;Lv-l;Nm-2;Dt-8;Jz-l;lSm-4;Jó-2;Sl-l;Pv-
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10;Is-l;Jr-2;M q-l;M l-2;A t-5;R m -l;2C o-l;Fp-l;lT s-l;lP e-l;A p-3;
N°(s) Strong (G3140, G3144, G3427, HS707, H5713, HS749,
H6030, H7717, H8085); RNK Top 354 posição; Veja também : tes
temunhar;

lRs-1; N°(s) Strong (H5749); RNK Top 406posição; Veja também :
testemunhar;

Gn 31.48 Este montão seja, hoje, por 27 entre mim e
Gn 31.50 conosco, atenta que Deus é 27 entre mim e ti.
Gn 31.52 Este montão seja 27, e esta coluna seja
Gn 31.52 e esta coluna seja T. de que eu não
Êx 23.1 a tua mão com o ímpio, para seres 27 falsa.
Lv 5.1 voz de blasfêmia, de que for 27 seja que o
Nm 5.13 e contra ela não houver 27 e no feito
Nm 35.30 o homicida; mas uma só T. não
Dt 17.6 de morrer; por boca de uma só 27, não morrerá.
Dt 19.15 Uma só T. contra ninguém se levantará por
Dt 19.16 Quando se levantar 27 falsa contra alguém,
Dt 19.18 e eis que, sendo a 27 falsa
Dt 19.18 sendo a T. falsa 27 que
Dt 31.19 que este cântico me seja por 27 contra os
Dt 31.21 responderá contra eles por 21, pois não
Dt 31.26 Deus, para que ali esteja por T. contra ti.
Jz 11.10 a Jefté: O Senhor será T. entre nós, e
ISm 12.5 lhes disse: O Senhor seja T. contra vós, e
ISm 12.5 achado na minha mão. E disse o povo: Seja 27
ISm 20.12 Senhor, Deus de Israel, seja 27 Sondando eu
Jó 16.8 27 disto é que já me fizeste enricado, e a
Jó 16.19 também, agora, está a minha 2. no céu, e o
SI 89.37 para sempre como a lua; e a 21 no céu é fiel. (Selá)
Pv 6.19 e T. falsa que profere mentiras, e o que
Pv 12.17 manifesta a justiça, mas a 27 falsa engana.
Pv 14.5 A 27 verdadeira não mentirá, mas a 27
Pv 14.5 não mentirá, mas a T. falsa se
Pv 14.25 A T. verdadeira livra as almas, mas o que se
Pv 19.5 A falsa T. não ficará inocente; e o que
Pv 19.9 A falsa T. não ficará impune; e o que profere
Pv 19.28 A 27 de Belial escarnece do juízo, e a boca
Pv 21.28 A 27 mentirosa perecerá, mas o homem que ouve
Pv 24.28 Não sejas T. sem causa contra o teu próximo;
Is 55.4 Eis que eu o dei como 27 aos povos, como
Jr 29.23 dizer; e eu o sei e sou T, disso, diz o Senhor.
Jr 42.5 Seja o Senhor entre nós 27 da verdade e
M q 1.2 e seja o Senhor Jeová 27 contra
Ml 2.14 Por quê? Porque o Senhor foi T. entre ti e a
Ml 3.5 vós para juízo, e serei uma T, veloz contra
At 1.22 um deles se faça conosco 21 da sua ressurreição.
At 22.5 o sumo sacerdote me é 27, e todo o
At 22.15 Porque hás de ser sua 27 para com todos os
At 22.20 o sangue de Estêvão, tua 27 se
At 26.16 para te pôr por ministro e T. tanto das
Rm 1.9 evangelho de seu Filho, me é 27 de como
2Co 1.23 Invoco, porém, a Deus por 27 sobre a minha
Fp 1.8 Porque Deus me é T. das saudades que de todos
ITs 2.5 nem houve um pretexto de avareza; Deus é 21.
IPe 5.1 também presbítero com eles, e 21 das aflições
Ap 1.5 Jesus Cristo, que é a fiel 27, o primogênito
Ap 2.13 nos dias de Antipas, minha fiel 27 o qual
Ap 3.14 escreve: Isto diz o Aaném, a 27 fiel e

TEST EM U N H A R EI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:

lRs 21.13 e os homens, filhos de Belial,

Jr-1; N°(s) Strong (H5749); RNK Top 406 posição; Veja também:
testemunhar;
Jr 6.10 A quem falarei e 27 para que ouça? Eis

TESTEM U N H A S Ocorrências: 50 vezes - VT (25); N T (25)
nos livros: Nm-l;Dt-6;Js-2;Rt-3;Jó-l;Sl-2;Is-6;Jr-4;Mt-3;Mc-l;Lcl;Jo-l;A t-9 ;lC o-l;2 C o-l;l T s-l;l Tm-2;2 Tm-l;Hb-2;Ap-2;
N°(s)
Strong (G3140, G3144, G3427, G5575, H5707, H5749, H6030,
H8085, H853); RNK Top 357 posição; Veja também : testemunha;
Nm 35.30 pessoa, conforme o dito das 27, matarão o
Dt 4.26 hoje, tomo por T. contra vós o céu e a
Dt 17.6 Por boca de duas ou três 27 será morto o
Dt 17.7 A mão das T. será primeiro contra ele, para
Dt 19.15 pela boca de duas ou três 27 se
Dt 30.19 e a terra tomo, hoje, por 27 contra ti,
Dt 31.28 palavras e contra eles por 27 tomarei os
Js 24.22 E Josué disse ao povo: Sois T. contra vós
Js 24.22 o Senhor, para o servir. E disseram: Somos 27.
Rt 4.9 e a todo o povo: Sois, hoje, T. de que
Rt4.10 e da porta do seu lugar; disto sois hoje 27.
Rt4.11 os anciãos disseram: Somos 27 o Senhor
Jó 10.17 renovas contra mim as tuas T. e multiplicas
SI 27.12 pois se levantaram falsas T. contra mim, e
SI 35.11 Falsas T. se levantaram; depuseram contra
Is 8.2 Então, tomei comigo fiéis 21, a Urias,
Is 43.9 antigas? Apresentem as suas 27, para que
Is 43.10 Vós sois as minhas 27 diz o Senhor, e o meu
Is 43.12 vós, pois vós sois as minhas 27, diz o
Is 44.8 Porque vós sois as minhas 27. Há outro
Is 44.9 préstimo; e suas mesmas T. nada veem,
Jr 32.10 ele foi confirmado por 27 e pesei-lhe
Jr 32.12 meu tio, e perante os olhos das 27 que
Jr 32.25 dinheiro e faze que o atestem 27, embora a
Jr 32.44 e farão que os atestem T. na terra de
M t 18.16 que, pela boca de duas ou três 27 toda
M t 26.60 de se apresentarem muitas 27 falsas, mas,
M t 26.65 para que precisamos ainda de T.? Eis que
M c 14.63 disse: Para que necessitamos de mais T.?
Lc 24.48 E dessas coisas sois vós 27
Jo 3.28 Vós mesmos me sois 27 de que disse: eu não
At 1.8 vir sobre vós; e ser-me-eis 27 tanto em
At 2.32 a este Jesus, do que todos nós somos 27
At 3.15 ressuscitou dos mortos, do que nós somos 27.
At 5.32 E nós somos 27 acerca destas palavras, nós e
At 6.13 Apresentaram falsas 27 que diziam: Este
At 7.58 cidade, o apedrejavam. E as T. depuseram
At 10.39 E nós somos 27 de todas as coisas que fez,
At 10.41 não a todo o povo, mas às T. que Deus antes
At 13.31 a Jerusalém, e são suas 27 para com o povo.
ICo 15.15 considerados como falsas 21 de Deus, pois
2Co 13.1 Por boca de duas ou três 27 será
ITs 2.10 Vós e Deus sois T. de quão santa, justa e
lT m 5.19 contra presbítero, senão com duas ou três 27.
ITm 6.12 já feito boa confissão diante de muitas 27
2Tm 2.2 o que de mim, entre muitas 37, ouviste,
Hb 10.28 só pela palavra de duas ou três 27.
Hb 12.1 de uma tão grande nuvem de 27 deixemos
Ap 11.3 darei poder às minhas duas 27, e
Ap 17.6 dos santos e do sangue das 21 de Jesus. E,

* (testemunha) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.31.52;, 2 vezes:
Dt.19.18; , 3 vezes: ISm. 12.5; , 2 vezes : Pv.14.5;

T ESTEM U N H A M O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
3Jo-l; RNK Top 406posição; Veja também : testemunhar;
3Jo 1.12 mesma verdade; e também nós 77; e vós bem

TESTEM U N H A R

Palavras Relacionadas: (testemunha-53; testemunhamos-1; testemunhará-1; testemunharam-1;
testemunharei-1; testemunhas-50.; testemunhem-1; testemunho-150) Total de referencias das palavras relacionadas: 258

*

T

(testemunhas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Js.24.22;

TESTEM U N H EM Ocorrência: 1 vez

VT (1) no livro:
lRs-1; N°(s) Strong (H5749); RNK Top 406 posição; Veja também :
testemunhar;

TESTEM U N H A R Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Nm-1; RNK Top 406posição; Veja tam bém : testemunhar;
Nm 35.30 mas uma só testemunha não

T. contra

lR s 21.10 filhos de Belial, que

contra

TESTEMUNHO

T. contra ele,

Ocorrências: 150 vezes - VT (60); N T (90)
nos livros: Gn-2;Êx-23;Lv-2;Nm-l l;Dt-l;Js-6;Rt-l;2Rs-l;2Cr-2;Jó-

T E STEM U N H A R A M Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro:
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l;Sl-S;P v-l;Is-3;Lm -l;M t-S;M c-S;Lc-7;Jo-l8;A t-14;R m -4;lC o2;2Co-l;G l-l;C l-l;2T s-l;lT m -4;2Tm -l;T t-l;H b-6;T g-l;lJo-6;3Jo-2;Ap-10; N°(s) Strong (G1263, G267, G3140, G3141, G3142,
G3S88, G3956, G4396, GSS76, G846, H226, HS707, HS713,
HS715, H5749); RNK Top 259 posição; Veja tam bém : testemu
nhar;

TESTEMUNHO

Lc 4.22 E todos lhe davam 27, e se maravilhavam das
L c5.14 Moisés determinou, para que lhes sirva de 27.
Lc 9.5 sacudi o pó dos vossos pés, em 27 contra eles.
Lc 16.28 irmãos, para que lhes dê 27, a fim de que
Lc 18.20 não furtarás, não dirás falso 27, honra a
Lc 21.13 E vos acontecerá isso para 27.
Lc 22.71 Então, disseram: De que mais 27 necessitamos?
Jo 1.7 Este veio para 27 para que testificasse da
Jo 1.19 E este é o 27 de João, quando os judeus
Jo3.11 o que vimos, e não aceitais o nosso 27.
Jo3.26 do Jordão, do qual tu deste 27, ei-lo
Jo 3.32 isso testifica; e ninguém aceita o seu 27.
Jo 3.33 Aquele que aceitou o seu 27, esse confirmou
Jo 5.31 de mim mesmo, o meu 27 não é verdadeiro.
Jo 5.32 de mim, e sei que o 27 que ele dá de
Jo 5.33 Vós mandastes a João, e ele deu 27 da verdade.
Jo 5.34 Eu, porém, não recebo 27 de homem, mas digo
Jo 5.36 Mas eu tenho maior 27 do que o de João,
Jo 8.13 testificas de ti mesmo; o teu 27 não é verdadeiro.
Jo 8.14 de mim mesmo, o meu 27 é verdadeiro,
Jo 8.17 está também escrito que o 27 de dois homens
Jo 18.23 Jesus: Se falei mal, dá 27 do mal; e, se
Jo 18.37 isso vim ao mundo, a fim de dar 27 da
Jo 19.35 o viu testificou, e o seu 27 é verdadeiro,
Jo 21.24 escreveu; e sabemos que o seu 27 é verdadeiro.
At 4.33 davam, com grande poder, 27 da
At 7.44 deserto o tabernáculo do 27 (como ordenara
At 10.22 temente a Deus e que tem bom 27 de toda a
At 10.43 A este dão 27 todos os profetas, de que todos
At 13.22 a Davi, ao qual também deu 27 e disse:
At 14.3 acerca do Senhor, o qual dava 27 à palavra
At 14.17 se deixou a si mesmo sem 27,
At 15.8 os corações, lhes deu 27, dando-lhes o
At 16.2 do qual davam bom 27 os irmãos que estavam em
At 20.24 do Senhor Jesus, para dar 27 do evangelho
At 22.12 a lei, que tinha bom 27 de todos os
At 22.18 porque não receberão o teu 27 acerca de mim.
At 26.22 dia de hoje permaneço, dando 27, tanto a
At 28.23 aos quais declarava com bom 27 o Reino de
Rm 3.21 lei, a justiça de Deus, tendo o 27 da Lei e
Rm 9.1 verdade, não minto (dando-me 27 a minha
Rm 10.2 Porque lhes dou 27 de que têm zelo de Deus,
Rm 13.9 não furtarás, não darás falso 27, não
IC o 1.6 (como foi mesmo o 27 de Cristo confirmado
IC o 2.1 convosco, anunciando-vos o 27 de Deus, não
2Co 1.12 a nossa glória é esta: o 27 da nossa
G14.15 Porque vos dou 27 de que, se
Cl 4.13 Pois eu lhe dou 27 de que tem grande zelo por
2Ts 1.10 que creem (porquanto o nosso 27 foi crido
lT m 2.6 por todos, para servir de 27 a seu tempo.
lT m 3.7 também, que tenha bom 27 dos que estão
lT m 5.10 tendo 27 de boas obras, se criou os filhos,
lT m 6.13 de Pôncio Pilatos deu o 27 de boa confissão,
2Tm 1.8 não te envergonhes do 27 de nosso
Tt 1.13 Este 27 é verdadeiro. Portanto, repreende-os
Hb 3.5 a sua casa, como servo, para 27 das coisas
Hb 11.2 Porque, por ela, os antigos alcançaram 27.
Hb 11.4 que Caim, pelo qual alcançou 27 de que era
Hb 11.4 de que era justo, dando Deus 27 dos seus
Hb 11.5 da sua trasíadação, alcançou 27 de que
Hb 11.39 E todos estes, tendo tido 27 pela fé, não
Tg 5.3 e a sua ferrugem dará 27 contra vós e
ljo 5.9 Se recebemos o 27 dos homens, o 27 de
ljo 5.9 de Deus é maior; porque o 27 de Deus é
ljo 5 .1 0 de Deus em si mesmo tem o 27; quem em Deus
ljo 5.10 o fez, porquanto não creu no 27 que Deus de
ljo 5.11 E o 27 é este: que Deus nos deu a vida
3Jo 1.12 Todos dão 27 de Demétrio, até a mesma
3Jo 1.12 e vós bem sabeis que o nosso 27 é verdadeiro.
Ap 1.2 da palavra de Deus, e do 27 de Jesus
Ap 1.9 causa da palavra de Deus e pelo 27 de Jesus Cristo.
Ap 6.9 da palavra de Deus e por amor do 27 que deram.
Ap 11.7 E, quando acabarem o seu 27, a besta que sobe
Ap 12.11 e pela palavra do seu 27; e não amaram a
Ap 12.17 mandamentos de Deus e têm o 27 de Jesus Cristo.
Ap 15.5 o templo do tabernáculo do 27 se abriu no céu.

Gn 21.30 minha mão, para que sejam em 27 que eu cavei
Gn 31.44 concerto, eu e tu, que seja por 27 entre mim
Êx 16.34 assim Arão o pôs diante do 27 em guarda.
Êx 20.16 Não dirás falso 27 contra o teu próximo.
Êx 22.13 for dilacerado, trá-lo-á em 27 disso e não
Êx 25.16 Depois, porás na arca o 27, que eu te darei.
Êx 25.21 houveres posto na arca o 27, que eu te darei.
Êx 25.22 (que estão sobre a arca do 27) , tudo o que
Êx 26.33 e meterás a arca do 27 ali dentro do
Êx 26.34 sobre a arca do 27 no lugar santíssimo,
Êx 27.21 do véu, que está diante do 27, Arão e seus
Êx30.6 que está diante da arca do 27, diante do
Êx30.6 que está sobre o 27, onde me
Êx 30.26 ungirás a tenda da congregação, e a arca do 27,
Êx 30.36 e dele porás diante do 1 ., na tenda da
Êx 31.7 da congregação, e a arca do 27, e o
Êx 31.18 Sinai) as auas tábuas do 27, tábuas de
Êx 32.15 monte com as duas tábuas do 27 na sua mão,
Êx 34.29 trazia as duas tábuas do 27 em sua mão,
Êx 38.21 contadas do tabernáculo do 27, que por ordem
Êx 39.35 a arca do 27, e os seus varais, e o propiciatório;
Êx 40.3 e porás nele a arca do 27, e cobrirás a arca
Êx40.5 incenso diante da arca do 27; então,
Êx 40.20 E tomou o 27, e pô-lo na arca, e meteu os
—
Êx 40.21 e cobriu a arca do 27, como o
Lv 16.13 que está sobre o 27, para que
Lv 24.3 até à manhã, fora do véu do 27, na tenda da
Nm 1.50 sobre o tabernáculo do 27, e sobre
Nm 1.53 ao redor do tabernáculo do 27, para que não
N m l.5 3 terão o cuidado da guarda do tabernáculo do 27.
Nm 4.5 da coberta, e com ele cobrirão a arca do 27;
Nm 7.89 que está sobre a arca do 27 entre os
N m 9 !5 tabernáculo sobre a tenda do 27; e, à tarde,
N m l7 .4 da congregação, perante o 27, onde eu virei
Nm 17.7 estas varas perante o Senhor na tenda do 27.
Nm 17.8 Moisés entrou na tenda do 27, e eis que a
Nm 17.10 pôr a vara de Arão perante o 27, para que se
Nm 18.2 filhos contigo estareis perante a tenda do 27.
Dt 5.20 E não dirás fàiso 27 contra o teu próximo.
Js 4.16 que levam a arca do 27 que subam do Jordão.
Js 22.27 depois de nós, nos seja em 27, para
Js 22.28 nem para sacrifício, porém para ser 27 entre
Js 22.34 o nome Ede, para que seja T. entre nós que
Js 24.27 que esta pedra nos será por 27; pois ela
Js 24.27 nos tem dito; e também será 27 contra vós,
Rt 4.7 ao seu próximo; e isto era por 27 em Israel.
2Rs 11.12 lhe pôs a coroa, e lhe deu o 27; e o fizeram
2Cr 23.11 a coroa, e deram-lhe o 27, e o fizeram
2C r24.6 e da congregação de Israel à Tenda do 27?
Jó 29.11 vendo-me algum olho, dava 27 de mim;
SI 19.7 e refrigera a alma; o 27 do Senhor é
SI 78.5 Porque ele estabeleceu um 27 em Jacó, e pôs
SI 81.5 Ordenou-o em José por 27, quando saíra contra
SI 119.88 benignidade; então, guardarei o 27 da tua boca.
SI 122.4 as tribos do Senhor, como 27 de Israel,
Pv 25.18 é o homem que levanta falso 27 contra o seu próximo.
Is 8.16 Liga o 27 e sela a lei entre os meus discípulos.
Is 8.20 A lei e ao 27! Se eles não falarem segundo
Is 19.20 E servirá de sinal e de 27 ao Senhor dos
Lm 2.13 Que 27 te trarei? A quem te compararei, ó
M t8.4 que Moisés determinou, para lhes servir de 27.
Mt 10.18 de mim, para lhes servir de 27, a eles e aos gentios.
Mt 19.18 adultério, não furtarás, não dirás falso 27;
Mt 24.14 pregado em todo o mundo, em 27 a todas as
Mt 26.59 o conselho buscavam falso 27 contra
Mc 1.44 que Moisés determinou, para lhes servir de 27.
Mc 6.11 debaixo dos vossos pés, em 27 contra
Mc 13.9 reis, por amor de mim, para lhes servir de 27.
Mc 14.55 o concílio buscavam algum 27 contra Jesus,
M c 14.59 E nem assim o 27 deles era coerente.
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TESTEMUNHOS
Ap 19.10 e de teus irmãos que têm o 27 de Jesus;
Ap 19.10 de Jesus; adora a Deus; porque o 27 de Jesus
Ap 20.4 que foram degolados pelo 27 de Jesus e
(testemunho) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.30.6; , 2 vezes:
Nm.1.53;, 2 vezes : Js.24.27;, 2 vezes : Hb.11.4;, 3 vezes : ljo.5.9;, 2
vezes : ljo.5.10;, 2 vezes : 3J0.1.12;, 2 vezes : Ap.19.10;
*

ljo 5.6 sangue. E o Espírito é o que 27, porque o
Ap 22.20 Aquele que 27 estas coisas diz: Certamente,

TES T IFIC A D O Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Jo-l;A t-l; N°(s) Strong (G1263, G3140); RNK Top 405 posição; Veja
também: testificar;

TESTEM U N H O S Ocorrências: 40 vezes - VT (37) ; N T

Jo 1.34 E eu vi e tenho 27 que este é o Filho de Deus.
At 8.25 Tendo eles, pois, 27 e falado a palavra do

(3) nos livros: D t-3;lRs-l;2Rs-2;lCr-l;2Cr-l;N e-l;Sl-27;Jr-l;M t-l;Mc-2; N°(s) Strong (GS577, HS713, H5715, HS749); RNK Top
3 6 7 posição; Veja também : testemunho;

T E S T IFIC A I Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm-1;
RNK Top 406posição; Veja também : testificar;

Dt 4.45 Estes são os 27, e os estatutos, e os juízos
Dt 6.17 Deus, como também os seus 27 e seus
D t6.20 dizendo: Quais são os 27, e
lRs 2.3 e os seus juízos, e os seus 27, como
2Rs 17.15 seus pais, como também os 27 com que
2Rs 23.3 seus mandamentos, e os seus 27, e os seus
lC r 29.19 os teus mandamentos, os teus 27 e os teus
2Cr 34.31 seus mandamentos, e os seus 27, e os seus
Ne 9.34 teus mandamentos e aos teus 27, que
SI 25.10 que guardam o seu concerto e os seus 27.
SI 78.56 o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus 27.
SI 93.5 Mui fiéis são os teus 27; a santidade convém
SI 99.7 eles guardavam os seus 27 e os
SI 119.2 os que guardam os seus 27 e o buscam de
SI 119.14 com o caminho dos teus 27 do que com
SI 119.22 e o desprezo, poisguardei os teus 27.
SI 119.24 Também os teus 27 são o meu prazer e os meus con
selheiros.
SI 119.31 Apego-me aos teus 27; ó Senhor, não me confundas.
SI 119.36 o meu coração a teus 27 e não à cobiça.
SI 119.46 Também falarei dos teus 27 perante os reis e
SI 119.59 caminhos e voltei os meus pés para os teus 27.
SI 119.79 temem e aqueles que têm conhecido os teus 27.
SI 119.95 destruírem, mas eu atentarei para os teus 27.
SI 119.99 os meus mestres, porque medito nos teus 27.
SI 119.111 Os teus 27 tenho eu tomado por herança para
SI 119.119 a todos os ímpios; pelo que amo os teus 27.
SI 119.125 dá-me inteligência, para entender os teus 27.
SI 119.129 Maravilhosos são os teus 27; por isso, a
SI 119.138 Os teus 27, que ordenaste, são retos e muito fiéis.
SI 119.144 A justiça dos teus 27 é eterna; dá-me
SI 119.146 te invoquei; salva-me, e guardarei os teus 27.
SI 119.152 Acerca dos teus 27 eu soube, desde a
SI 119.157 meus inimigos; mas não me desvio dos teus 27.
SI 119.167 alma tem observado os teus 27; amo-os extrema
mente.
SI 119.168 teus preceitos e os teus 27,porque todos
SI 132.12 o meu concerto e os meus 27, que eu lhes
Jr 44.23 e na sua lei e nos seus 27 não
Mt 15.19 prostituição, furtos, falsos 27 e blasfêmias.
M c 10.19 não furtarás; não dirás falsos 27; não
M c 14.56 contra ele, mas os 27 não eram coerentes.

ISm 12.3 Eis-me aqui, 27 contra mim perante o Senhor e

T E S T IFIC A IS Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-l;L c-l; N°(s) Strong (G3140); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: testificar;
M t 23.31 Assim, vós mesmos 27 que sois filhos dos que
Lc 11.48 Bem 27, pois, que consentis nas obras de

T E S T IFIC A M Ocorrências: 10 vezes - V T (2); N T (8) nos li
vros: Jó-l;ls-l;M t-l;M c-2;Jo-3;lJo-2; N°(s) Strong (G3140, H6030);
RNK Top 397posição; Veja também : testificar;
Jó 15.6 e não eu; e os teus lábios 27 contra ti.
Is 59.12 ti, e os nossos pecados 27 contra nós;
M t 27.13 então, Pilatos: Não ouves quanto 27 contra ti?
M c 14.60 dizendo: Nada respondes? Que 27 estes
M c 15.4 Nada respondes? Vê quantas coisas 27 contra ti.
Jo 5.36 as mesmas obras que eu faço 27 de mim, de
Jo 5.39 nelas a vida eterna, e são elas que de mim 27.
Jo 10.25 eu faço em nome de meu Pai, essas 27 de mim.
ljo 5.7 Porque três são os que 27 no céu: o Pai, a
ljo 5.8 E três são os que 27 na terra: o Espírito, e

T ESTIFIC A M O S Ocorrências: 5 vezes - N T (5) nos livros:
J o -l;l C o -l;l Ts-l;lJo-2; N°(s) Strong (G1263, G3140); RNK Top
402 posição; Veja também: testificar;
Jo 3.11 nós dizemos o que sabemos e 27 o que vimos,
ICo 15.15 testemunhas de Deus, pois 27 de Deus, que
lTs 4.6 como também, antes, vo-lo dissemos e 27.
ljo 1.2 e nós a vimos, e 27 dela, e vos
ljo 4.14 e vimos, e 27 que o Pai enviou seu Filho

T EST IFIC A N D O Ocorrências: 6 vezes - N T (6) nos livros:
A t-2;Rm -l;H b-l;lPe-2; N°(s) Strong (G1263, G1957); RNK Top
401 posição; Veja também: testificar;
At 18.5 impulsionado pela palavra, 27 aos judeus
At 20.21 27, tanto aos judeus como aos gregos, a
Rm 2.15 lei escrita no seu coração, 27 juntamente a
Hb 2.4 27 também Deus comeles^por sinais, e
IPe 1.11 indicava, anteriormente 27 os
IPe 5.12 abreviadamente, exortando e 27 que esta

T E S T ÍC U LO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; N°(s)
Strong (H810); RNK Top 406 posição;

T E S T IFIC A R Ocorrências: 4 vezes - VT (1 ); N T (3) nos
livros: Dt-l;At-2;Ap-l; N°(s) Strong (G1263, G3140); RNK Top
403 posição; Palavras Relacionadas: (testifica-14; testificado-2;
testificai-1; testificais-2; testificam-10; testificamos-5; testificando-6; testificará-4; testificaram-2; testificareis-1; testificas-1; testificasse-3; testificaste-2; testificava-2; testificavam-2; testifico-9;
testificou-11; testifiquei-1; testifiquem-1; testifiques-1); Total de
referencias das palavras relacionadas: 84

Lv 21.20 ou sarna, ou impigens, ou que tiver 27 quebrado.

T E S T IFIC A Ocorrências: 14 vezes - VT (4); N T (10) nos li
vros: Rt-l;Jó-l;Is-l;M q-l;Jo-4;R m -l;H b-3;lJo-l;A p-l; N°(s) Strong
(G3140, G4828); RNK Top 393 posição; Veja também : testificar;
Rt 1.21 chamareis Noemi? Pois o Senhor 27 contra mim,
Jó 16.8 levanta contra mim e no meu rosto 27 contra mim.
Is 3.9 A aparência do seu rosto 27 contra eles; e

Dt 19.16 falsa contra alguém, para 27 contra ele
At 10.42 mandou pregar ao povo e 27 que ele é o que
At 26.5 o princípio (se o quiserem 27), que,
Ap 22.16 enviei o meu anjo, para vos 27 estas coisas

Mq 6.3 tenho feito? E em que te enfadei? 27 contra mim.
Jo3.32 que ele viu e ouviu, isso 27; e ninguém
Jo 5.32 Há outro que 27 de mim, e sei que o testemunho
Jo 8.18 de mim mesmo, e de mim 27 também o Pai,
Jo 21.24 Este é o discípulo que 27 dessas coisas e as
Rm 8.16 O mesmo Espírito 27 com o nosso espírito que
Hb 7.8 ali, porém, aquele de quem se 27 que vive.
Hb 7.17 Porque dele assim se 27: Tu és sacerdote
Hb 10.15 o Espírito Santo no-lo 27, porque, depois

T E S T IFIC A R Á Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1) nos
livros: Gn-l;Os-2;Jo-l; RNK Top 403 posição; Veja tam bém : tes
tificar;
Gn 30.33 Assim, 27 por mim a minha justiça no dia de
Os 5.5 A soberba de Israel 27, pois, no seu rosto;
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Os 7.10 E a soberba de Israel T. em sua face;
Jo 15.26 da verdade, que procede do Pai, T. de mim.

Jr 42.19 no Egito. Sabei, decerto, que

T

contra

T E S T IFIQ U E M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : testificar;

TESTIFIC A R A M Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros:
3Jo-2; RNK Top 405 posição; Veja também: testificar;

Jr 14.7 que as nossas maldades T. contra nós, ó

3Jo 1.3 quando os irmãos vieram e 21 da tua
3Jo 1.6 que em presença da igreja 27 do teu amor,

T E S T IFIQ U E S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1;
RNK Top 406 posição; Veja também: testificar;

T EST IFIC A R EIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : testificar;

At 23.11 em Jerusalém, assim importa que

T. também

T ET O Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Êx-l;lRs-2;Ec-l;
N°(s) Strong (H2947, H4746, H5604); RNK Top 403 posição;

Jo 15.27 E vós também 27 pois estivestes comigo

T EST IFIC A S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1; RNK

Ex 30.3 ouro puro o forrarás, o seu 21 e as suas paredes ao
1Rs6.15 o soalho da casa até ao 27, tudo cobriu com
lRs 7.9 o fundamento até às beiras do 21 e por fora até ao
Ec 10.18 preguiça se enfraquece o 27, e pela frouxidão das

Top 406 posição; Veja também: testificar;
Jo 8.13 pois, os fariseus: Tu

TEVE

Joshua Concordância Bíblica

T. de ti mesmo;

T EST IFIC A SSE Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros:
Jo-3; N°(s) Strong (G3140); RNK Top 404 posição; Veja também:
testificar;

T ET R A R C A Ocorrências: 7 vezes

- N T (7) nos livros: Mt-l;Lc-5;At-l; N°(s) Strong (G5075, G5076); RNK Top 400posição;

Jo 1.7 para testemunho para que T. da luz, para
Jo 1.8 era ele a luz, mas veio para que 27 da luz.
Jo 2.25 necessitava de que alguém 27 do homem,

M t 14.1 tempo, ouviu Herodes, o 27, a fama de Jesus.
Lc 3.1 da Judeia, e Herodes, T. da Galileia,
Lc 3.1 de Traconites, e Lisànias, 27 de Abilene,
Lc 3.19 Sendo, porém, o T. Herodes repreendido por ele
Lc 9.7 E o 21 Herodes ouvia tudo o que se passava e
At 13.1 que fora criado com Herodes, o 27, eSaulo.

T E S T IFIC A S T E Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos
livros: N e-l;A t-l; N°(s) Strong (H5749); RNK Top 405 posição;
Veja tam bém : testificar;

*

Ne 9.34 e aos teus testemunhos, que T. contra eles.
At 23.11 tem ânimo! Porque, como de mim 27 em

(tetrarca) repete na(s) referência(s): 3 vezes : Lc.3.1;

T E U Ocorrências: 2035 vezes -

VT (1846) ; N T (189)
nos
livros:
Gn-129;Êx-82;Lv-50;Nm-24;Dt-382;Js-13;Jz23;R t-8;lSm -63;2S m -93;lR s-121;2R s-41;lC r-34;2C r-62;E d6;N e-l 7;Et-6;Jó-22;ST235;Pv-66;Ec-l 7;Ct-20;Is-l 03;Jr-52;Lm5;Ez-86;Dn-35;Os-15;Jl-l;Am-3;Ob-5;Jn-2;M q-6;Na-7;Hc-5;Sf2;Zc-2;M l-3;M t-54;M c-15;Lc-44;Jo-18;At-16;Rm-12;lCo-2;Gll;E f-l;l Tm-2;2Tm-2;Fm-4;Hb-4;Tg-l;3Jo-l;Ap-12
Palavras
Relacionadas: (teus-1135; ti-1332; tua-1725; tuas-482); Total de
referencias das palavras relacionadas: 6709

TESTIFICAV A Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Jo-l;A t-l; RNK Top 405 posição; Veja também : testificar;
Jo 12.17 foi chamado da sepultura T. que ele o
At 2.40 outras palavras isto 21 e os exortava,

TESTIFICAV AM Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros:
Mc-2; RNK Top 405 posição; Veja também : testificar;

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

M c 14.56 Porque muitos T. falsamente contra ele, mas
Mc 14.57 E, levantando-se alguns, 27 falsamente

TEUD AS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; N°(s)
Strong (G2333); RNK Top 406 posição;

T E S T IFIC O Ocorrências: 9 vezes - VT (1); N T (8) nos livros:
D t-l;Jo-4;2C o-l;G l-l;Ef-l;A p-l; N°(s) Strong (G3140, G3143,
G4828, H5749); RNK Top 398 posição; Veja também: testificar;

At 5.36 destes dias, levantou-se 27 dizendo ser

Dt 32.46 todas as palavras que hoje T. entre vós, para
Jo 5.31 Se eu T. de mim mesmo, o meu testemunho não é ver
dadeiro.
Jo 7.7 odeia a mim, porquanto dele 21 que as suas
Jo 8.14 e disse-lhes: Ainda que eu T. de mim mesmo, o
Jo 8.18 Eu sou o que T. de mim mesmo, e de mim
2Co 8.3 o seu poder (o que eu mesmo 27) e ainda acima
G11.20 eis que diante de Deus T. que não minto.
Ef4.17 E digo isto e T . n o Senhor, para que não
Ap 22.18 Porque eu 21 a todo aquele que ouvir as

TEUS Ocorrências: 1135 vezes - VT (1064); N T (71) nos livros:

T E S T IFIC O U Ocorrências: 11 vezes

Gn-55;Êx-52;Lv-9;N m -27;D t-115;Js-7;Jz-9;Rt-4;lSm -30;2Sm 3 3 ;lR s-3 3 ;2 R s-3 1 ;l C r-15;2C r-24;E d-6;N e- 14;Et-2;Jó-26;Sl209;Pv-33;Ec-l;Ct-21;Is-90;Jr-63;Lm -6;Ez-85;D n-19;O s-5;Jll;A m-4;Ob-3;Jn-l;M q-9;N a-12;H c-3;Sf-l;Zc-6;M t-15;M c-9;Lc19;Jo-4;At-9;Rm-2;Hb-4;2Jo-l;Ap-8 Veja também : teu;
Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

TEV E Ocorrências: 140 vezes - VT (116) ; N T (24) nos livros:
Gn-30;Êx-2;Lv-l;N m-4;Js-2;Jz-2;Rt-3;lSm -5;2Sm -5;lRs-4;2Rs4;lC r-25;2C r-12;E t-l;Jó-3;C t-l;Is-3;Jr-2;E z-l;D n -3;O s-l;M ql;Z c-l;M t-5;M c-4;Lc-3;A t-3;lC o-l;2C o-3;G l-l;Fp-l;l Tm-l;Hb-l;2P e-l; RNK Top 269posição; Veja também : ter;

VT (2) ; N T (9) nos
livros: D t-l;2Sm -l;Jo-6;H b-l;lJo-l;A p-l; N°(s) Strong (G3140,
H6030); RNK Top 396 posição; Veja também : testificar;
-

Gn 4.1 sua mulher, e ela concebeu, e 27 a Caim, e disse:
Gn 4.2 E T. mais a seu irmão Abel; e Abel foi pastor de
Gn 4.17 mulher, e ela concebeu e T. a Enoque; e ele
Gn 4.20 E Ada 27 a Jabal; este foi o pai dos que habitam em
Gn 4.22 E Zilá também T. a Tubalcaim, mestre de toda obra
Gn 4.25 a sua mulher; e ela T. um filho e chamou o
Gn 12.16 Abrão por amor dela; e ele 27 ovelhas, e vacas, e
Gn 19.37 E T. a primogênita um filho e chamou o seu nome
Gn 19.38 E a menor também 27 um filho e chamou o seu nome
Gn 29.32 E concebeu Leia, e T. um filho, e chamou o seu nome
Gn 29.33 E concebeu outra vez e T. um filho, dizendo:
Gn 29.34 E concebeu outra vez e T. um filho, dizendo: Agora,
Gn 29.35 E concebeu outra vez e T. um filho, dizendo: Esta
Gn 30.1 que não dava filhos a Jacó, T. Raquel inveja de

Dt 19.18 falsa testemunha, que T. falsidade
2Sm 1.16 porque a tua própria boca T. contra ti,
Jo 1.15 João T. dele e clamou, dizendo: Este era
Jo 1.32 E João T ., dizendo: Eu vi o Espírito descer
Jo 4.39 pela palavra da mulher, que T.: Disse-me
Jo 4.44 Porque Jesus mesmo T. que um profeta não tem
Jo 5.37 que me enviou, ele mesmo T. de mim. Vós
Jo 19.35 E aquele que o viu 21, e o seu testemunho é
Hb 2.6 mas, em certo lugar, T. alguém, dizendo: Que
IJo 5.9 testemunho de Deus é este, que de seu Filho T .
Ap 1.2 o qual T. da palavra de Deus, e do testemunho

TESTIFIQUEI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : testificar;
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Gn 30.17 E ouviu Deus a Leia, e concebeu e 27 um quinto filho.
Gn 30.21 E, depois, 27 uma filha e chamou o seu nome Diná.
Gn 30.23 E ela concebeu, e 27 um filho, e disse: Tirou-me
Gn 30.25 que, quando Raquel 27 a José, disse Jacó a
Gn 30.43 varão em grande maneira; e 27 muitos rebanhos, e
Gn 35.16 terra para chegar a Efrata, 77 um filho Raquel e
Gn 35.16 27 um filho Raquel e 27 trabalho em seu parto.
Gn 36.4 E Ada 27 de Esaú a Elifaz; e Basemate 27 a Reuel;
Gn 36.5 e Oolibama 27 a Jeús, e Jalão, e Corá; estes são os
Gn 36.12 de Elifaz, filho de Esaú, e 27 de Elifaz a
Gn 38.3 E ela concebeu e 27 um filho; e chamou o seu nome Er.
Gn 38.4 E tornou a conceber, e 27 um filho, e chamou o seu
Gn 38.5 E continuou ainda, e 27 um filho, e chamou o seu
Gn 38.5 nome Selá; e ele estava em Quezibe quando ela o 27.
Gn 39.23 E o carcereiro-mor não 27 cuidado de nenhuma coisa
Êx 2.2 E a mulher concebeu, e 27 um filho, e, vendo que
Êx 2.22 a qual 27 um filho, e ele chamou o seu nome Gérson,
Lv 21.3 chegada a ele, que ainda não 27 marido; por ela se con
taminará.
Nm 11.34 porquanto ali enterraram o povo que 27 o desejo.
Nm 25.13 perpétuo; porquanto 27 zelo pelo seu Deus e
Nm 27.3 mas morreu no seu próprio pecado e não 27 filhos.
Nm 27.4 sua família, porquanto não 27 filhos? Dá-nos
Js 17.1 porquanto era homem de guerra, 27 a Gileade e Basã.
Js 17.3 Maquir, o filho de Manassés, não 27 filhos, mas só
Jz 8.30 E 27 Gideão setenta filhos, que procederam dele;
Jz 13.24 Depois, 27 esta mulher um filho e chamou o seu nome
Rt 4.12 a casa de Perez (que Tamar 27 de Judá), da semente
Rt 4.13 ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela 27 um filho.
Rt4.15 pois tua nora, que te ama, o 27, e ela te é melhor
ISm 1.13 se ouvia a sua voz; pelo que Eli a 27 por embriagada.
ISm 1.20 algum tempo, Ana concebeu, e 2 7 um filho, e cha
mou
ISm 2.5 eram famintos; até a estéril 27 sete filhos, e a
ISm 2.21 o Senhor a Ana, e concebeu e 27 três filhos e duas
ISm 15.35 da sua morte; porque Samuel 27 dó de Saul. E o
2Sm 6.23 E Mical, filha de Saul, não 27 filhos, até ao dia
2Sm 12.24 a ela, e se deitou com ela; e 27 ela um filho, e
2Sm 23.8 dos valentes que Davi 27: Josebe-Bassebete,
2Sm 23.15 E 27 Davi desejo e disse: Quem me dera beber da
2Sm 23.22 filho de Joiada, pelo que 27 nome entre os três va

lentes.

lR s 3.18 parto, também esta mulher 27 um filho; estávamos
lR s 10.9 seja o Senhor, teu Deus, que 27 agrado em ti, para
lR s 12.6 E 27 o rei Roboão conselho com os anciãos que
lR s 12.8 lhe tinham aconselhado e 27 conselho com os
2Rs 9.31 Jeú pelas portas, disse ela: 27 paz Zinri, que
2Rs 10.31 Mas Jeú não 27 cuidado de andar com todo o seu
2Rs 11.3 E Jeoseba o 27 escondido na Casa do Senhor seis
2Rs 13.23 Porém o Senhor 27 misericórdia deles, e se
lC r 2.17 E Abigail 27 a Amasa; e o pai de Amasa foi Jéter, o
ismaelita.
lC r 2.19 e Calebe tomou para si a Efrata, a qual 27 a Hur.
lC r 2.26 27 tambémjerameel ainda outra mulher, cujo nome
lC r 2.34 E Sesã não 27 filhos, mas filhas; e tinha Sesã um
lC r 2.46 Efá, a concubina de Calebe, 27 a Harã, e a Mosa, e
lC r 2.49 de Saafe, pai de Madmana, 27 a Seva, pai de
lC r 4.17 Merede, e Efer, e Jalom; e ela 27 mais a Miriã, e
lC r 4 2 7 E Simei 27 dezesseis filhos e seis filhas; porém
lC r 6.31 na Casa do Senhor, depois que a arca 27 repouso.
lC r 7.14 que a mulher de Gileade 27 (porém a sua
lC r 7.14 (porém a sua concubina, a sira, 27 a Maquir, pai de
Gileade;
lC r 7.15 o nome do segundo Zelofeade; e Zelofeade 27 filhas.
lC r 7.16 E Maaca, mulher de Maquir, 27 um filho e chamou o
lC r 7.18 à sua irmã Hamolequete, 27 a Isode, e a
lC r 7.23 sua mulher, e ela concebeu e 27 um filho; e chamou
lC r 8.3 e Belá 27 estes filhos: Adar, e Gera, e Abiúde,
lC r 8.38 E 27 Azei seis filhos, e estes foram os seus nomes:
lC r 9.44 E 27 Azei seis filhos, e estes foram os seus nomes:
lC r 11.20 contra trezentos, os feriu; e 27 nome entre os três.
lC r 11.24 filho de Joiada, pelo que 27 nome entre aqueles
lC r 13.1 E 27 Davi conselho com os capitães dos milhares, e
lC r 23.17 o chefe; e Eliézer não 27 outros filhos;
lC r 23.22 E morreu Eleazar e não 27 filhos, porém filhas; e
lC r 24.28 de Mali, Eleazar; este não 27 filhos;
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lC r 29.25 real, qual antes dele não 27 nenhum rei em Israel.
2Cr 1.12 qual nenhum rei antes de ti 27, e depois de ti
2Cr 1.14 carros e cavaleiros; e 27 mil e quatrocentos
2Cr 6.7 Também Davi, meu pai, 27 no seu coração o edificar
2Cr 9.25 27 também Salomão quatro mil estrebarias de cavalos
2Cr 10.6 E 27 Roboão conselho com os anciãos que estiveram
2Cr 10.8 que os anciãos lhe deram; e 27 conselho com os
2Cr 17.5 deupresentes a Josafá; e 27 riquezas e glória
2Cr 17.13 E 27 muitas obras nas cidades de Judá, e gente de
2Cr 21.2 E 27 irmãos, filhos de Josafá: Azarias, e Jeiel, e
2Cr 32.3 27 conselho com os seus príncipes e os seus varões,
2Cr 32.27 E 27 Ezequias riquezas e glória em grande
2Cr 36.17 casa do seu santuário; e não 27 piedade nem dos
Et 3.6 Porém, em seus olhos, 27 em pouco o pôr as mãos só
Jó 9.4 em forças; quem se endureceu contra ele e 27 paz?
Jó 42.12 mais do que o primeiro; porque 27 catorze mil
Jó 42.13 Também 77 sete filhos e três filhas.
Ct 8.11 27 Salomão uma vinha em Baal-Hamom; entregou essa
Is 2.1 Visão que 27 Isaías, filho de Amoz, a respeito de
Is 7.5 Porquanto a Síria 27 centra ti maligno conselho,
Is 51.18 De todos os filhos que 27, nenhum há que a guie
Jr 8.22 lá médico? Por que, pois, não 27 lugar a cura da
Jr 23.28 O profeta que 27 um sonho, que conte o sonho; e
Ez 16.49 e abundância de ociosidade 7Z7 ela e suas filhas;
Dn 2.1 reinado de Nabucodonosor, 27 Nabucodonosor uns
Dn 7.1 Belsazar, rei de Babilônia, 27 Daniel, na sua
Dn 10.1 e ele entendeu essa palavra e 27 entendimento da visão.
Os 8.11 os altares para pecar; 27 altares para pecar.
M q 1.12 a moradora de Marote 27 dor pelo bem; porque
Zc 11.8 a minha alma, e também a sua alma 27 fastio de mim.
M t 4.2 quarenta dias e quarenta noites, depois 27 fome;
M t 9.36 E, vendo a multidão, 27 grande compaixão deles,
M t 12.3 lido o que fez Davi, quando 27 fome, ele e os
M t 14.30 Mas, sentindo o vento forte, 27 medo; e, começando
M t 21.18 E, de manhã, voltando para a cidade, 27 fome.
M c 2.25 estava em necessidade e 27 fome, ele e os que
M c 5.19 coisas o Senhor te fez e como 27 misericórdia de ti.
M c 6.34 viu uma grande multidão, e 27 compaixão deles,
M c 11.12 no dia seguinte, quando saíram de Betânia, 27 fome.
Lc 1.57 para Isabel o tempo de dar à luz, e 27 um filho.
Lc 4.2 não comeu coisa alguma, e, terminados eles, 27 fome.
Lc 6.3 lestes o que fez Davi quando 27 fome, ele e os que
At 16.9 E Paulo 27, de noite, uma visão em que se
At 22.29 examinar; e até o tribuno 27 temor, quando soube
At 24.27 passados dois anos, Félix 27 por sucessor a
IC o 16.12 convosco, mas, na verdade, não 27 vontade de ir
2Co 7.5 Macedônia, a nossa carne não 27 repouso algum;
2Co 8.15 O que muito colheu não 27 de mais; e o que
2Co 8.15 não 27 de mais; e o quepouco, não 27 de menos.
G14.22 está escrito que Abraão 27 dois filhos, um da
Fp 2.6 sendo em forma de Deus, não 27 por usurpação ser
lT m 1.12 Senhor nosso, porque me 27 por fiel, pondo-me
Hb 11.11 já fora da idade; porquanto TTpor fiel aquele que
2Pe 2.16 Mas 27 a repreensão da sua transgressão; o mudo
* (leve) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.35.16;, 2 vezes : Gn.36.4;
, 2 vezes: Gn.38.5;, 2 vezes: 1Cr. 7.14;, 2 vezes: 2Co.8.1S;

T E V E -A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : ter;
Gn 38.15 E, vendo-a Judá, 27 por uma prostituta; porque

T E X U G O Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Êx-2;Dt-l;E z-l; RNK Top 403 posição; Palavras Relacionadas: (texugos-11); Total de referencias das palavras relacionadas: 15
Êx 26.14 de vermelho e outra coberta de peles de 27 em cima.
Êx 36.19 vermelho; e, por cima, uma coberta de peles de 27.
Dt 14.5 o búfalo, a cabra montês, o 27, o boi
Ez 16.10 e te calcei com pele de 27, e te cingi de

TEX U G O S Ocorrências: 11 vezes - VT (11) nos livros: Êx-4;Nm-7; RNK Top 396 posição; Veja tam bém : texugo;
Êx 25.5 de vermelho, e peles de 27, e madeira de cetim,
Êx 35.7 de vermelho, e peles de 27, e madeira de cetim,
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TIA R A S Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Êx-3;Lv-l;E z-l; Nc(s) Strong (H4021, H6287); RNK Top 402posição;

Êx 35.23 tintas de vermelho, e peles de 77, os trazia;
Êx 39.34 e a coberta de peles de 37, e o véu da coberta;
N m 4.6 uma coberta de peles de 77, e sobre ela
Nm 4.8 e, com a coberta de peles de 77, o cobrirão,
Nm 4.10 na coberta de peles de 77 e o porão sobre
Nm 4.11 e com a coberta de peles de 37 o cobrirão, e
N m 4.12 com uma coberta de peles de 37, e os porão
Nm 4.14 uma coberta de peles de 37 e lhe porão
Nm 4.25 e a coberta de peles de 37 que está em

Ex 28.40 cintos; também lhes farás 77, para glória e ornamen
to.
Êx29.9 filhos, e lhes atarás as 37, para que tenham
Êx 39.28 linho fino, e o ornato das i7 delinho fino, e
Lv 8.13 o cinto, e apertou-lhes as 77, como o Senhor
Ez 23.15 cingidos e com tingidas 77 largas na sua

TIA TIR A Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros: At-l;Ap-3;
N°(s) Strong (G2363); RNK Top 403 posição;

TI Ocorrências: 1332 vezes - VT (1175) ; N T (157) nos livros:
Gn-84;Êx-55;Lv-7;Nm-22;Dt-150;Js-7;Jz-20;Rt-6;lSm-42;2Sm30;lRs-46;2R s-21;lC r-18;2C r-34;Ed-4;N e-ll;Jó-23;Sl-147;Pv13;Ec-3;Ct-6;ls-92;Jr-93;Lm-6;Ez-144;Dn-25;Os-5;Jl-2;Am-2;Ob4;Jn - l;M q - l 9;Na -12;H c-2;Sf-7;Z c-9;M l-3;M t-28;M c-13;Lc27;Jo-18;At-l 9;Rm-l l;lC o-2 ;G l-3 ;F p -l;l Tm-6;2Tm-4;Fm-8;Tgl;Ap-16 Veja tam bém : teu;

At 16.14 de púrpura, da cidade de 77, e que servia a
Ap 1.11 e a Êsmirna, e a Pérgamo, e a 77, eaSardes,
Ap 2.18 E ao anjo da igreja de 37 escreve: Isto diz o
A p2.24 aos restantes que estão em 37, a todos quantos

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

TIBA TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lC r-1; N°(s)
Strong (H2880); RNK Top 406 posição;

T IA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Êx-l;Lv-2; N°(s)
Strong (H l 733); RNK Top 404 posição; Veja também : tio;

lC r 18.8 Também de 37 e de Cum, cidades de Hadadezer,

TIBER ÍA D ES Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Jo-3;
N°(s) Strong (G5085); RNK Top 404 posição;

Êx6.20 por mulher a Joquebede, sua 37, e ela gerou-lhe a
Lv 18.14 não te chegarás à sua mulher; ela é tua 37.
Lv 20.20 homem se deitar com a sua 37, descobriu a nudez de

J0 6 .I o outro lado do mar da Galileia, que é o de 37.
Jo6.23 tinham chegado de 37, perto do
Jo21.1 discípulos, junto ao mar de 37; e

TIAGO Ocorrências: 42 vezes - N T (42) nos livros: Mt-6;Mc-15;Lc-8;At-7;lCo-l;Gl-3;Tg-l;Jd-l; N°(s) Strong (G238S, G2532);
RNK Top 365 posição;

T IBÉR IO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; N°(s)
Strong (G5086); RNK Top 406 posição;

M t4.21 dali, viu outros dois irmãos: 37, filho de
M t 10.2 Pedro, e André, seu irmão; 77, filho de
M t 10.3 Tomé e Mateus, o publicano; 77, filho de Alfeu,
M t 13.55 sua mãe Maria, e seus irmãos, 37, e José, e Simão,
M t 17.1 Jesus consigo a Pedro, e a 37, e a João, seu
M t 27.56 Madalena, e Maria, mãe de 37 e de José, e a mãe
M c 1.19 um pouco mais adiante, viu 37, filho de Zebedeu,
M c 1.29 foram à casa de Simão e de André, com 37 e João.
M c 3.17 37, filho de Zebedeu, e João, irmão de 37, aos
Mc 3.17 de Zebedeu, e João, irmão de 37, aos quais pôs o
Mc 3.18 Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e 37, filho de
Mc 5.37 seguisse, a não ser Pedro, e 37, e João, irmão de 37.
Mc 5.37 a não ser Pedro, e 77, e João, irmão de 37.
M c 6.3 filho de Maria e irmão de 37, e de José, e de
M c 9.2 tomou consigo a Pedro, a 37 e a João, e os
Mc 10.35 E aproximaram-se dele 37 e João, filhos de
M c 10.41 isso, começaram a indignar-se contra 37 e João.
Mc 13.3 defronte do templo, Pedro, e 37, e João, e André
Mc 14.33 tomou consigo a Pedro, e a 37, e a João e começou
Mc 15.40 Madalena, e Maria, mãe de 37, o menor, e de
M c 16.1 Salomé e Maria, mãe de 37, compraram
Lc 5.10 e, de igual modo, também de 37 e João, filhos de
Lc 6.14 Pedro, e André, seu irmão; 37 e João; Filipe e Bartolo
meu;
Lc 6.15 Mateus e Tomé; 37, filho de Alfeu, e Simão,
Lc 6.16 Judas, filho de 37, e Judas Iscariotes, que foi o traidor.
Lc 8.51 entrar, senão a Pedro, e a 37, e a João, e ao
Lc 9.28 consigo a Pedro, a João e a 37 e subiu ao monte
Lc 9.54 E os discípulos 77 e João, vendo isso, disseram:
Lc 24.10 e Joana, e Maria, mãe de 77, e as outras que
At 1.13 onde habitavam Pedro e 77, João e André,
At 1.13 de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de 77.
At 12.2 e matou à espada 77, irmão de João.
At 12.17 e disse: Anunciai isto a 77 e aos irmãos. E,
At 15.13 eles calado, tomou 77 a palavra,
At 21.18 entrou conosco em casa de 77, e todos os anciãos
IC o 15.7 Depois, foi visto por 77, depois, por todos os após
tolos
G11.19 outro dos apóstolos, senão a 37, irmão do Senhor.
G12.9 e conhecendo 77, Cefas e João, que eram
G12.12 chegado da parte de 37, comia com os
T g l .l 77, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às
J d l . l de Jesus Cristo e irmão de 77, aos chamados,

Lc 3.1 no ano quinze do império de 37 César, sendo

TIBN I Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lRs-3; N°(s)
Strong (H8402); RNK Top 404 posição;
lRs 16.21 metade do povo seguia a 37, filho de Ginate,
lRs 16.22 do que o povo que seguia a 37, filho de Ginate; e
lRs 16.22 a 37, filho de Ginate; e 37 morreu, e Onri reinou.
* (Tibni) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lRs.16.22;

TIÇA O Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jz-l;Am -l;Z c-l; N°(s) Strong (H181, H3940); RNK Top 404 posição; Pa
lavras Relacionadas: (tições-3); Total de referencias das palavras
relacionadas: 6
Jz 15.4 cauda a cauda, e lhes pôs um 37 no meio de cada
Am 4.11 e vós fostes como um 37 arrebatado do
Zc 3.2 te repreende; não é este um 37 tirado do fogo?

T IÇ O ES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jz-2;Is-l;
N°(s) Strong (H181, H3940); RNK Top 404 posição; Veja também :
tição;
Jz 15.4 trezentas raposas, e, tomando 37, as virou cauda
Jz 15.5 E chegou fogo aos 37, e largou-as na seara dos
Is 7.4 causa destes dois pedaços de 77 fumegantes, por

TICVA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Rs-l;Ed-l;
N°(s) Strong (H8616); RNK Top 405 posição;
2Rs 22.14 Hulda, mulher de Salum, filho de 77, o filho de
Ed 10.15 de Asael, e Jazeías, filho de 77, se puseram sobre

TIDAL Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-2; N°(s)
Strong (H8413); RNK Top 405 posição;
Gn 14.1 Quedorlaomer, rei de Elão, e 77, rei de Goim,
Gn 14.9 Quedorlaomer, rei de Elão, e 77, rei de Goim, e

TID O Ocorrências: 11 vezes - VT (7) ; N T (4) nos livros: Gn-l;2Sm -2;lR s-l;fó-l;Is-l;D n-l;A t-l;Fp-l;H b-2; RNK Top 396 p o 
sição; Veja também : ter;
Gn 19.14 há de destruir a cidade. Foi 77, porém, por
2Sm 3.7 E tinha 77 Saul uma concubina, cujo nome era Rispa,

* (Tiago) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Mc.3.17; , 2 vezes :
Mc.5.37;, 3 vezes: At. 1.13;
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2Sm 21.8 filha de Aiá, que tinha 27 de Saul, a saber, a
lRs 3.21 para ele, eis que não era o filho que eu havia 27.

Jó 22.8 era a terra, e o homem 27 em respeito habitava nela.
Is 26.13 nosso, outros senhores têm 27 domínio sobre nós;
Dn 3.27 e viram que o fogo não tinha 27 poder algum
At 15.2 Tendo 27 Paulo e Barnabé não pequena discussão e
Fp 4.10 tínheis lembrado, mas não tínheis 27 oportunidade.
Hb 3.3 Porque ele é 27 por digno de tanto maior glória do
Hb 11.39 E todos estes, tendo 27 testemunho pela fé, não

TID O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK Top 406
posição; Veja tam bém : ter;

M c 10.46 Bar 27, o cego, filho de 27, estava

TÍM ID O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; N°(s)
Strong (H7390); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas:
(tímidos-2); Total de referencias das palavras relacionadas: 3
D t20.8 o homem medroso e de coração 27? Vá e torne-se à

TÍM ID O S Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mc-l;A p-l; N°(s) Strong (G1169'); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tímido;
M c 4.40 Por que sois tão 27? Ainda não tendes fé?
Ap 21.8 Mas, quanto aos 27, e aos incrédulos, e aos

Jr 2.3 os que o devoravam eram 27 por culpados; o

T IFSA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lR s-l;2R s-l;
N°(s) Strong (H8607); RNK Top 405 posição;
lRs 4.24 de cá do rio Eufrates, de 27 até Gaza, sobre
2Rs 15.16 Então, Menaém feriu a 21 e todos os que nela

TIMÓTEO

TIM N A Ocorrências: 18 vezes - VT (18) nos livros: Gn-6;Js-3;Jz-S;lCr-3;2Cr-l; N°(s) Strong (H8553, H8555); RNK Tops389
posição;
Gn 36.12 E 27 era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e
Gn 36.22 de Lotã foram: Hori e Homã; e a irmã de Lotã era 27.
Gn 36.40 pelos seus nomes: o príncipe 27, o príncipe
Gn 38.12 tosquiadores das suas ovelhas, em 27, ele e Hira,
Gn 38.13 Eis que teu sogro sobe a 27, a tosquiar as
Gn 38.14 fontes que estão no caminho de 27; porque via que
Js 15.10 Quesalom; e descerá a Bete-Semes, e passará por 27.
Js 15.57 e Caim, e Gibeá, e 27: dez cidades e as suas aldeias.
Js 19.43 e Elom, e 27, e Ecrom,
Jz 14.1 E desceu Sansão a 27; e, vendo em 27 a uma
Jz 14.1 Sansão a 27; e, vendo em 27 a uma mulher das
Jz 14.2 e disse: Vi uma mulher em 27, das filhas dos
Jz 14.5 com seu pai e com sua mãe a 27; e, chegando às
Jz 14.5 e, chegando às vinhas de 27, eis que um
lC r 1.36 e Omar, e Zefi, e Gaetã, e Quenaz, e 27, e Amaleque.
lC r 1.39 de Lotã: Hori e Homã; e a irmã de Lotã foi 27.
lC r l.5 1 príncipes em Edom o príncipe 27, o príncipe Alva,
2Cr 28.18 os lugares da sua jurisdição, e 27, e os lugares

TIG ELA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; RNK Top
406posição;
Êx 25.29 e as suas cobertas, e as suas 27 com que se hão

TIG L A T E-P ILE S ER Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos
livros: 2Rs-3;lCr-2;2Cr-l; N°(s) Strong (H8407); RNK Top 401
posição;
2Rs 15.29 de Peca, rei de Israel, veio 27, rei da
2Rs 16.7 Acaz enviou mensageiros a 27, rei da
2Rs 16.10 Damasco, a encontrar-se com 27, rei da
lC r 5.6 Beera, o qual 27, rei da Assíria, levou
lC r 5.26 da Assíria, e o espírito de 27, rei da
2Cr 28.20 E veio a ele 27, rei da Assíria; porém o

TIJO LO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: G n-l;Ez-l;
N°(s) Strong (H3843); RNK Top 405 posição; Palavras Relaciona
das: (tijolos-10); Total de referencias das p alavras relacionadas:
12

* (Timna) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jz.14.1;, 2 vezes: Jz.14.5;

TIM N A TE-H ERES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Jz-1; N°(s) Strong (H8556); RNK Top 406 posição;

Gn 11.3 bem. E foi-lhes o 27 por pedra, e o
Ez4.1 ó filho do homem, toma um 27, epo-lo-ás

Jz 2.9 no termo da sua herdade, em 27, no monte

TIM N A TE-SER A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
Js-2; N°(s) Strong (H8556); RNK Top 405 posição;

TIJO LO S Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros: Gn-l;Êx-7;2Sm -l;Is-l; N°(s) Strong (H3835, H3843, H4404); RNK Top 397
posição; Veja tam bém : tijolo;

Js 19.50 deram a cidade que pediu, 27, na
Js 24.30 no termo da sua herdade, em 27, que está no

Gn 11.3 uns aos outros: Eia, façamos 27 e queimemo-los
Êx 1.14 dura servidão, em barro e em 27, e com todo o
Êx5.7 palha ao povo, para fazer 27, como fizestes
Êx 5.8 lhes imporeis a conta dos 27 que fizeram ontem
Êx 5.14 vossa tarefa ontem e hoje, fazendo 27 como antes?
Êx 5.16 servos, e nos dizem: Fazei 27; e eis que teus
Êx 5.18 não se vos dará; contudo, dareis a conta dos 27.
Êx5.19 Nada diminuireis de vossos 27, da tarefa do
2Sm 12.31 e os fez passar por forno de 27; e assim fez
Is 65.3 em jardins e queimando incenso sobre 27;

TIM N ITA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; N°(s)
Strong (H8554); RNK Top 406 posição;
Jz 15.6 E disseram: Sansão, o genro do 27, porque lhe

TIM Õ ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; N°(s)
Strong (H4133); RNK Top 406 posição;
Lv 26.13 seus escravos; e quebrei os 27 do vosso jugo e

TIL Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: M t-l;Lc-l; N°(s)
Strong (G2762); RNK Top 405 posição;

T IM Ó T EO Ocorrências: 24 vezes - N T (24) nos livros: At-6;R m -l;lC o-2;2C o-2;Fp-2;C l-l;lTs-3;2T s-l;lTm -3;2Tm -l;Fm -l;H b-l; N°(s) Strong (G5095); RNK Top 383 posição;

Mt 5.18 passem, nem um jota ou um 27 se omitirá da lei
Lc 16.17 fácil passar o céu e a terra do que cair um 27 da Lei.

At 16.1 um certo discípulo por nome 27, filho de uma
At 17.14 que fosse até ao mar, mas Silas e 27 ficaram ali.
At 17.15 ordem para que Silas e 27 fossem ter com
At 18.5 Quando Silas e 27 desceram da Macedônia, foi
At 19.22 dois daqueles que o serviam, 27 e Erasto, ficou
At 20.4 e Segundo, e Gaio, de Derbe, e 27, e, dos
Rm 16.21 Saúdam-vos 27, meu cooperador, e Lúcio, e Jasom,
IC o 4.17 Por esta causa vos mandei 27, que é meu filho
IC o 16.10 E, se for 27, vede que esteja sem temor
2Co 1.1 vontade de Deus, e o irmão 27, à igreja de
2Co 1.19 isto éjpor mim, e Silvano, e 27, não foi sim
Fp 1.1 Paulo e 27, servos de Jesus Cristo, a todos os
Fp2.19 que em breve vos mandarei 27, para que também
Cl 1.1 Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão 27,

TILO M Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: lC r-1; N°(s) Strong
(H8436); RNK Top 406posição;
lC r 4.20 Amnom, e Rina, e Ben-Hanã, e 27; e os filhos de

TIM ÃO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; N°(s) Strong
(G5096); RNK Top 406 posição;
At 6.5 Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e 27, e Pármenas e

TIMEU

Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1; N°(s) Strong
(G5090); RNK Top 406 posição;
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Gn 31.32 ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os 77 furtado.
Gn 31.34 Mas 77 tomado Raquel os ídolos, e os 71 posty
Gn 31.34 Raquel os ídolos, e os 77 posto na albarda de '
Gn 32.23 fê-los passar o ribeiro; e fez passar tudo o que 77
Gn 35.7 porquanto Deus ali se lhe 77 manifestado quando
G n 39.4 a sua casa e entregou na sua mão tudo o que 77
G n39.5 sua casa e sobre tudo o que 71, o Senhor abençoou
Gn 39.5 Senhor foi sobre tudo o que 77 na casa e no campo.
Gn 39.6 E deixou tudo o que 77 na mão de José, de maneira
Gn 40.16 então, o padeiro-mor que 37 interpretado bem,
Gn 41.43 subir no segundo carro que 77 e clamavam diante
Gn 41.54 anos de fome, como José 37 dito; e havia fome
Gn 42.35 seus sacos, eis que cada um 37 a trouxinha com
Gn 44.2 E fez conforme a palavra de José, que 37 dito.
G n46.1 Israel com tudo quanto 77 eveio aBerseba, e
Gn 47.22 a sua porção que Faraó lhes 37 dado; por isso, não
Gn 50.13 de Macpela, que Abraão 37 comprado com o
Êx 2.16 E o sacerdote de Midiã 71 sete filhas, as quais
Êx 7.13 se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor 37 dito.
Êx 7.20 assim como o Senhor 37 mandado; e levantou
Êx 7.22 se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor 71 dito.
Êx 8.12 Senhor por causa das rãs que 37 posto sobre Faraó.
Êx 8.15 o seu coração e não os ouviu, como o Senhor 77 dito.
Êx 8.19 se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor 77 dito.
Êx 9.12 e não os ouviu, como o Senhor 77 dito a Moisés.
Ê x 9.21 mas aquele que não 77 aplicado apalavra do Senhor
Êx 9.35 filhos de Israel, como o Senhor 77 dito por Moisés.
Êx 12.39 do Egito, porque não se 77 levedado, porquanto
Êx 16.24 até pela manhã, como Moisés 77 ordenado; e não
Êx 16.34 Como o Senhor 77 ordenado a Moisés, assim Arão o
Êx 18.1 ouviu todas as coisas que Deus 77 feito a Moisés e
Êx 18.1 Israel seu povo; como o Senhor 77 tirado a Israel
Êx 18.5 no deserto, ao monte de Deus, onde se 77 acampado,
Êx 18.8 as coisas que o Senhor 77 feito a Faraó e aos
Êx 18.9 de todo o bem que o Senhor 77 feito a Israel,
Êx 18.24 à voz de seu sogro e fez tudo quanto 77 dito;
Êx 19.7 todas estas palavras que o Senhor lhe 77 ordenado.
Êx 19.9 eternamente. Porque Moisés 77 anunciado as
Êx 32.8 do caminho que eu lhes 77 ordenado; fizeram
Êx 32.29 Porquanto Moisés 77 dito: Consagrai hoje as vossas
Êx 32.35 povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão 77 feito.
Êx 33.5 Porquanto o Senhor 77 dito a Moisés: Dize aos
Êx 34.4 monte Sinai, como o Senhor lhe 77 ordenado; e
Êx 34.33 Moisés de falar com eles e 77 posto um véu sobre
Êx 36.1 santuário, conforme tudo o que o Senhor 77 ordenado.
Êx 36.2 em cujo coracão o Senhor 77 dado sabedoria,
Êx 36.22 Cada tábua 77 duas coiceiras, pregadas uma com a
Êx 38.22 de Judá, tudo quanto o Senhor TTordenado a Moisés.
Êx 39.23 de cota de malha; este colar 77 uma borda em
Lv 9.21 movimento perante o Senhor, como Moisés 77 orde
nado.
Lv 10.5 túnicas para fora do arraial, como Moisés 77 dito.
Lv 10.18 de comê-la no santuário, como eu 77 ordenado.
Lv 13.30 o sacerdote o declarará imundo: 77 é; lepra da
Lv 13.31 havendo examinado a praga da 77, e eis que, se ela
Lv 13.31 encerrará o que tem a praga da 77 por sete dias.
Lv 13.32 sétimo dia, e eis que, se a 77 não for estendida,
Lv 13.32 não houver pelo amarelo, nem a 77 parecer mais
Lv 13.33 se rapará; mas não rapará a 77; e o sacerdote,
Lv 13.33 segunda vez, encerrará o que tem a 77 por sete dias.
Lv 13.34 o sacerdote examinará a 77 ao sétimo dia; e
Lv 13.34 sétimo dia; e eis que, se a 77 não se houver
Lv 13.35 Mas, se a 77, depois da sua purificação, se houver
Lv 13.36 o examinará, e eis que, se a 77 se tem estendido
Lv 13.37 Mas, se a 77, a seu ver, parou, e pelo preto nela
Lv 13.37 e pelo preto nela cresceu, a 77 está sã; limpo
Lv 14.54 Esta é a lei de toda a praga da lepra e da 77,
Lv 24.23 Israel que levassem o que 77 blasfemado para fora
Nm 1.48 porquanto o Senhor 77 falado a Moisés, dizendo:
Nm 11.32 as codornizes; o que menos 77, colhera dez
Nm 12.1 cuxita, que tomara; porquanto 77 tomado a mulher
cuxita.
Nm 14.16 povo na terra que lhes 77 jurado; por isso, os
Nm 16.40 congregação, como o Senhor lhe 7Z7dito pela boca
Nm 16.47 E tomou-o Arão, como Moisés 77 falado, e correu ao
Nm 20.9 a vara de diante do Senhor, como lhe 77 ordenado.

lT s 1.1 Paulo, e Silvano, e 77, à igreja dos
lT s 3.2 e enviamos 77, nosso irmão, e ministro de Deus,
lT s 3.6 Vindo, porém, agora, 77 de vós para nós e
2Ts 1.1 Paulo, e Silvano, e 77, à igreja dos
lT m 1.2 a 77, meu verdadeiro filho na fé: graça,
lT m 1.18 te dou, meu filho 77, que, segundo as
lT m 6 .2 0 Ó 77, guarda o depósito que te foi confiado,
2Tm 1.2 a 77, meu amado filho: graça, misericórdia e
Fm 1.1 de Jesus Cristo, e o irmão 77, ao amado
Hb 13.23 que já está solto o irmão 77, com o qual (se

T IN E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 1 Co-1; RNK Top 406
posição; Palavras Relacionadas: (tinirão-1); Total de referencias
das palavras relacionadas: 2
lC o 13.1 seria como o metal que soa ou como o sino que 77.

TINGIDAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK
Top 406 posição;
Ez 23.15 seus lombos cingidos e com 77 tiaras largas na

TIN G IR A M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK
Top 406posição;
Gn 37.31 José, e mataram um cabrito, e 77 a túnica no sangue.

TIN H A Ocorrências: 866 vezes - VT (690) ; N T (176) nos
livros:
Gn-58;Êx-32;Lv-18;Nm-16;Dt-9;Js-32;Jz-28;Rt-6;lSm46;2Sm -40;lRs-66;2Rs-S0;lCr-35;2Cr-82;Ed-7;N e-ll;Et-28;Jó8;Sl-3;Pv-l;Ec-l;Ct-2;Is-12;Jr-24;Lm-l;Ez-37;Dn-2S;Jl-l;Am-l;Jn2;M q-3;N a-l;A g-2;Zc-2;M t-13;M c-28;Lc-29;Jo-27;A t-32;R m l;lCo-l;2Co-3;G l-l;Ef-l;Fp-l;H b-8;3Jo-l;A p-30; RNK Top 41
posição; Veja tam bém : ter;
Gn 1.31 E viu Deus tudo quanto 77 feito, e eis que era
Gn 2.2 dia sétimo a sua obra, que 77 feito, descansou
Gn 2.2 no sétimo dia de toda a sua obra, que 77 feito.
Gn 2.5 ainda o Senhor Deus não 77 feito chover sobre
Gn 2.8 banda do Oriente, e pôs ali o homem que 77 formado.
Gn 3.1 do campo que o Senhor Deus 77 feito. E esta disse
Gn 7.16 entraram, como Deus lhe 77 ordenado; e o
Gn 7.22 Tudo o que 77 fôlego de espírito de vida em seus
Gn 8.6 dias, abriu Noé a janela da arca que 77 feito.
Gn 11.30 E Sarai foi estéril e não 37 filhos.
Gn 12.4 Abrão, como o Senhor lhe 77 dito, e foi Ló com
Gn 12.20 a ele, e a sua mulher, e a tudo oque 77.
Gn 13.1 ele, e sua mulher, e tudo o que 77, ecom eleL ó.
Gn 13.4 do altar que, dantes, ali 77 feito; e Abrão
Gn 13.5 também Ló, que ia com Abrão, 77 rebanhos, e vacas,
Gn 13.6 E não 77 capacidade a terra para poderem habitar
Gn 16.1 não lhe gerava filhos, e ele 77 uma serva
Gn 18.1 à porta da tenda, quando 77 aquecido o dia.
Gn 18.8 e leite e a vitela que 77 preparado e pôs tudo
Gn 20.4 Abimeleque ainda não se 37 chegado a ela; por
Gn 21.1 Senhor visitou a Sara, como 77 dito; e fez o
Gn 21.1 77 dito; e fez o Senhor a Sara como 77 falado.
Gn 21.2 velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe 77 dito.
Gn 21.4 da idade de oito dias, como Deus lhe 77 ordenado.
Gn 21.9 de Agar, a egípcia, que esta 77 dado a Abraão, zom
bava.
Gn 23.16 a Efrom a prata de que 77 falado aos ouvidos
Gn 24.2 o mais velho da casa, que 77 o governo sobre
Gn 24.29 E Rebeca 77 um irmão cujo nome era Labão; e Labão
Gn 25.5 Porém Abraão deu tudo o que 77 a Isaque.
Gn 25.6 das concubinas que Abraão 77, deu Abraão
Gn 26.14 e 77 possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e
Gn 27.15 seu filho mais velho, que 77 consigo em casa,
Gn 27.17 saboroso e o pão que i . preparado na mão de
Gn 27.41 bênção, com que seu pai o 77 abençoado; e Esaú
Gn 28.18 e tomou a pecíra que 37 posto por sua
Gn 29.16 E Labão 71 duas filhas; o nome da mais velha era
Gn 29.17 Leia, porém, 77 olhos tenros, mas Raquel era de
Gn 30.38 e pôs estas varas, que 77 descascado, em frente do
Gn 31.19 ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai 77
Gn 31.21 E fugiu ele com tudo o que 71; e levantou-se, e
Gn 31.22 dia, foi anunciado a Labão que Jacó 77 fugido.
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Nm 21.26 Seom, rei dos amorreus, que TT pelejado contra o
Nm 21.26 rei dos moabitas e TI tomado da sua mão
Nm 24.11 foge para o teu lugar; eu TI dito que te
Nm 26.33 filho de Héfer, não TT filhos, senão
Nm 31.53 homens de guerra, cada um TI tomado presa para
si).
Nm 32.9 que não viessem à terra que o Senhor lhes TI dado.
Nm 33.4 egípcios os que o Senhor TT ferido entre eles, a
Nm 35.25 do seu refúgio onde se 71 acolhido; e ali
Nm 35.26 da cidade do seu refúgio, onde se 71 acolhido,
Dt 2.1 mar Vermelho, como o Senhor me 71 dito, e muitos
Dt 2.12 à terra da sua herança, que o Senhor lhes 71 dado.)
Dt 9.10 com o dedo de Deus; e nelas 71 escrito conforme
Dt 9.10 palavras que o Senhor 71 falado convosco no
Dt 9.12 se desviou do caminho que eu lhe 71 ordenado;
Dt 9.28 na terra de que lhes 71 falado e porque os
Dt 29.25 de seus pais, que com eles 71 feito, quando os
Dt 29.26 não conheceram, e nenhum dos quais ele lhes TI
dado.
Dt 34.9 sabedoria, porquanto Moisés TI posto sobre ele
Js 2.6 Porém ela os Tl feito subir ao telhado e os TI
Js 2.6 subir ao telhado e os TI escondido entre as
Js 4.8 filhos de Israel como Josué TI ordenado, e
Js 4.10 conforme tudo quanto Moisés TI ordenado a
Js 4.12 dos filhos de Israel, como Moisés lhes TI dito;
Js 5.1 ao pé do mar que o Senhor TI secado as águas
Js 5.4 toao o povo que TI saído do Egito, os
Js 5.6 do Senhor, aos quais o Senhor1. jurado que lhes
Js 5.13 em pé diante dele um homem que TT na mão uma
Js 6.10 Porém ao povo Josué TI dado ordem, dizendo: Não
Js 6.23 e a seus irmãos, e a tudo quanto TI; tiraram
Js 6.25 de seu pai, e a tudo quanto TI; e habitou no
Js 6.25 os mensageiros que Josué TT enviado a
Js 7.11 o meu concerto que lhes TI ordenado, e até
Js 7.24 e a sua tenda, e a tudo quanto TI e
Js 8.27 a palavra do Senhor, que TI ordenado a Josué.
Js 8.32 da lei de Moisés, que já TI escrito diante dos
Js 10.1 que Josué tomara a Ai, e a TI destruído
Js 10.1 e fizera a Ai e ao seu rei como TI feito a Jericó
Js 10.40 deixou de resto; mas tudo o que TT fôlego
Js 11.11 e nada restou do que TI fôlego; e a Hazor
Js 11.14 destruíram; nada do que fôlego TI deixaram com vida.
Js 11.20 destruir a todos, como o Senhor 71 ordenado a Moisés.
Js 11.23 tudo o que o Senhor TI dito a Moisés; e
Js 13.8 para o oriente, como já lhes TI dado Moisés,
Js 13.14 de Israel, são a sua herança, como já lhe TI dito.
Js 13.33 de Israel, é a sua herança, como já lhe TI dito.
Js 14.3 Jordão; mas aos levitas não TI dado herança entre eles.
Js 17.8 TI Manassés a terra de Tapua; porém Tapua, no
Js 17.11 em Issacar e em Aser TI Manassés a Bete-Seã
Js 22.4 a vossos irmãos, como lhes TI prometido:
Js 24.31 sabiam toda a obra que o Senhor TI feito a Israel.
Jz 2.1 à terra que a vossos pais TI jurado, e disse:
Jz 2.15 eles para mal, como o Senhor TI dito e como o
Jz 2.15 dito e como o Senhor lho TI jurado; e estavam
Jz 2.20 o meu concerto que TI ordenado a seus
Jz 3.4 aos seus mandamentos que TI ordenado a seus
Jz 3.20 cenáculo fresco, que o rei TTpara si só, onde
Jz 4.3 ao Senhor, porquantojabim TT novecentos carros
Jz 4.11 E Héber, queneu, se Tl apartado dos queneus dos
Jz 4.11 de Hobabe, sogro de Moisés, e 71 estendido as
Jz 4.12 Baraque, filho de Abinoão, Tl subido ao monte Tabor.
Jz 7.1 fonte de Harode; de maneira que 7T o arraial dos
Jz 8.30 que procederam dele; porque TI muitas mulheres.
Jz 9.5 menor de Jerubaal, ficou, porque se TI escondido.
Jz 9.56 sobre Abimeleque o mal que TI feito a seu pai,
Jz 10.4 E Tl este trinta filhos, que cavalgavam sobre
Jz 11.34 e era ela só, a única; não TI outro filho
Jz 11.39 cumpriu nela o seu voto que TI feito; e ela não
Jz 12.9 E TI este trinta filhos; e pôs fora trinta filhas;
Jz 12.14 E 77 este quarenta filhos e trinta filhos de
Jz 13.2 era Manoá; e sua mulher era estéril e não TI filhos.
Jz 14.6 a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que TI feito.
Jz 15.14 dele, e as cordas que ele TI nos braços se
Jz 16.20 ele não sabia que já o Senhor se TI retirado dele.
Jz 16.26 disse Sansão ao moço que o TI pela mão: Guia-me

Jz 17.5 E TI este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez
Jz 18.27 pois, tomaram o que Mica TI feito e o
Jz 21.5 ao Senhor? Porque se TT feito um grande
Jz 21.15 Benjamim, porquanto o Senhor T. feito abertura nas
Rt 1.6 de Moabe, ouviu que o Senhor TI visitado o seu
Rt2.1 E TI Noemi um parente de seu marido, homem valente
Rt 2.18 e viu sua sogra o que TI apanhado; também
Rt 2.19 E relatou à sua sogra com quem TI trabalhado e
Rt 3.6 fez conforme tudo quanto sua sogra lhe TI ordenado.
Rt 4.1 que o remidor de que Boaz TI falado ia passando
ISm 1.2 E este TI duas mulheres: o nome de uma era Ana, e
ISm 1.2 Penina 71 filhos, porém Ana não TI filhos.
ISm 1.5 amava Ana; porém o Senhor lhe TI cerrado a madre.
ISm 1.6 porquanto o Senhor lhe TI cerrado a madre.
ISm 1.27 me concedeu a minha petição que eu lhe TI pedido.
ISm 2.5 teve sete filhos, e a que Tl muitos filhos enfraqueceu.
ISm 2.30 Deus de Israel: Na verdade, 71 dito eu que a
ISm 3.7 o Senhor, e ainda não lhe TI sido manifestada a
ISm 4.18 o homem era velho e pesado; e TI ele julgado k
ISm 9.2 Este TI um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão
ISm 13.1 Um ano TI estado Saul em seu reinado e o segundo
ISm 13.20 Pelo que todo o Israel 71 que descer aos filisteus
ISm 14.3 o éfode; porém o povo não sabia que Jônatas 71 ido.
ISm 14.27 Porém Jônatas não 71 ouvido quando seu pai
ISm 14.27 a ponta da vara que 71 na mão, e a molhou
ISm 14.43 de mel com a ponta da vara que 71 na mão; eis que
ISm 17.4 nome era Golias, de Gate, que 71 de altura seis
ISm 17.12 Judá, cujo nome era Jessé, que 71 oito filhos; e,
ISm 18.9 aquele dia em diante, Saul 77 Davi em suspeita.
ISm 18.10 como de dia em dia; Saul, porém, 71 na mão uma
lança.
ISm 18.12 o Senhor era com ele e se 71 retirado de Saul.
ISm 18.15 que tão prudentemente se conduzia, 71 receio dele.
ISm 20.33 Jônatas que já seu pai 71 determinado
ISm 20.34 por causa de Davi, pois seu pai o 71 maltratado.
ISm 20.35 saiu ao campo, ao tempo que 71 ajustado com
ISm 20.37 lugar da flecha que Jônatas 71 atirado, gritou
ISm 22.6 de um arvoredo, em Ramá, e TI na mão a sua
ISm 22.21 anunciou a Davi que Saul 71 matado os sacerdotes
ISm 24.18 bem; pois o Senhor me 71 posto em tuas mãos,
ISm 25.2 havia um homem em Maom, que 71 as suas pos
sessões
ISm 25.2 este homem mui poderoso, e 71 três mil ovelhas
ISm 25.35 Davi tomou da sua mão o que 71 trazido e lhe
ISm 25.36 Abigail a Nabal, eis que 71 em sua casa um
ISm 25.44 Porque Saul 71 dado sua filha Mical, mulher de
ISm 26.5 veio ao lugar onde Saul se 71 acampado; viu Davi o
ISm 26.5 viu Davi o lugar onde se 71 deixado Saul e
ISm 26.16 lança do rei e a bilha da água, que 71 à sua cabeceira.
ISm 26.23 lealdade; pois o Senhor te 71 dado hoje na
ISm 27.4 Saul avisado de que Davi 71 fugido para Gate,
ISm 28.3 morto, e todo o Israel o TI chorado e o TI
ISm 28.3 que era a sua cidade; e Saul TI desterrado os
ISm 28.20 nouve força nele, porque não TI comido pão todo
ISm 28.24 E 71 a mulher em casa uma bezerra cevada, e se
ISm 30.12 dias e três noites que não 71 comido pão nem
2Sm 1.10 sua queda, e tomei a coroa que 71 na cabeça e a
2Sm 3.7 E 71 tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa,
2Sm 3.22 em Hebrom, porque este o TT despedido, e se
2Sm 3.22 porque este o 71 despedido, e se 7l ido em paz.
2Sm 4.2 E T. o filho de Saul dois homens capitães de
2Sm 4.4 E Jônatas, filho de Saul, 71 um filho aleijado de
2Sm 5.25 assim como o Senhor lhe 71 ordenado; e feriu os
2Sm 6.2 partiu com todo o povo que 71 consigo de Baalá de
2Sm 7.1 sua casa, e que o Senhor lhe TI dado descanso de
2Sm 9.10 contínuo comerá pão à minha mesa. E TI Ziba
2Sm 9.12 E TI Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era
2Sm 11.4 se deitou com ela (e já ela se 7 l purificado da
2Sm 12.2 O rico TI muitíssimas ovelhas e vacas;
2Sm 12.3 mas o pobre não 71 coisa nenhuma, senão uma
2Sm 12.3 bebia, e dormia em seu regaço, e a 71 como filha.
2Sm 13.3 71, porém, Amnom um amigo, cujo nome era Jonadabe,
2Sm 13.23 dois anos inteiros, Absalão TI tosquiadores em
2Sm 13.32 só morreu Amnom; porque assim o TI resolvido
2Sm 13.39 Então, TI o rei Davi saudades de Absalão, porque
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2Sm 13.39 de Absalão, porque já se T. consolado acerca
2Sm 14.6 21, pois, a tua serva dois filhos, e ambos estes
2Sm 15.2 que a todo o homem que 27 alguma demanda para
2Sm 17.18 de um homem, em Baurim, o qual T. um poço no
2Sm 17.23 pois, Aitofel que se não T. seguido o seu
2Sm 18.1 E Davi contou o povo que 27 consigo e pôs sobre
2Sm 18.18 Absalão, quando ainda vivia, T. tomado e
2Sm 19.24 encontrar-se com o rei e não T. lavado os pés, nem
2Sm 19.24 nem T. feito a barba, nem 27 lavado as suas
2Sm 19.24 desde o dia em que o rei T. saído até ao dia
2Sm 19.32 idade de oitenta anos; e ele T. sustentado o rei,
2Sm 19.32 sustentado o rei, quando T. a sua morada em
2Sm 20.5 porém demorou-se além do tempo que lhe 27 de
signado.
2Sm 21.8 de Rispa, filha de Aiá, que T. tido de Saul, a
2Sm 21.16 e o peso de cuja lança T. trezentos siclos
2Sm 21.20 homem de alta estatura, que T. em cada mão seis
2Sm 22.20 largo e arrebatou-me dali, porque 27 prazer em
mim.
2Sm 23.18 contra trezentos, e os feriu, e T. nome entre os três.
2Sm 24.2 chefe do exército, o qual T. consigo: Agora,
2Sm 24.19 a palavra de Gade, como o Senhor lhe 27 ordenado.
lRs 1.4 sobremaneira formosa, e T. cuidado do rei, e o
lR s 1.6 E nunca seu pai o 27 contrariado, dizendo: Por que
lR s 1.7 E 27 inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e
lR s 1.8 e Rei, e os valentes que Davi 27 não estavam
lR s 2.5 o sangue de guerra no seu cintoque T. nos lombos
lR s 2.15 reino era meu, e todo o Israel 27posto a vista em
lR s 2.24 e que me tem feito casa, como 27 dito, que
lR s 2.27 a palavra do Senhor, que T. dito sobre a
lR s 2.28 até Joabe (porque Joabe se T. desviado seguindo a
lR s 2.28 a Adonias, ainda que se não T. desviado seguindo
lRs 2.29 ao rei Salomão que Joabe T. fugido para o
lRs 2.41 que Simei de Jerusalém fora a Gate e 27 já voltado.
lRs 3.2 àqueles dias ainda se não 21 edificado casa ao
lRs 4.2 eram os príncipes que 27: Azarias, filho de
lRs 4.7 E T. Salomão doze provedores sobre todo o Israel,
lRs 4.7 rei e à sua casa; e cada um T. a prover um mês no ano.
lRs 4.10 em Arubote; também este T. a Socó e a toda a
lRs 4.11 em todo o termo de Dor; T. este a Tafate,
lRs 4.12 Baaná, filho de Ailude, 27 a Taanaque, e a Megido,
lRs 4.13 de Geber, em Ramote-Gileade; 27 este as aldeias de
lRs 4.13 quais estão em Gileade; também T. o termo de
lR s 4.24 reis da banda de cá do rio; e T. paz de todas as
lR s 4.26 T. também Salomão quarenta mil estrebarias de
lR s 5.1 de seu pai), porquanto Hirão sempre 21 amado a Davi.
lR s 5.12 a Salomão sabedoria como lhe T. dito; e houve paz
lRs 5.15 T. também Salomão setenta mil que levavam as
lRs 7.30 E uma base T. quatro rodas de metal e lâminas de
lRs 8.20 o Senhor a sua palavra que 21 dito; porque me
lR s 9.2 aparecer a Salomão, como lhe 27 aparecido em Gibeão.
lR s 9.19 das munições que Salomão 2 7 e as cidades dos
lR s 10.2 a Salomão e disse-lhe tudo quanto 27 no seu coração.
lR s 10.19 T. esse trono seis degraus, e era a cabeça do
lR s 10.19 e de ambas as bandas 27 encostos até ao
lRs 10.20 ambas as bandas; nunca se 27 feito obra
lR s 10.21 porque nos dias de Salomão não T. estimação al
guma.
lRs 10.22 Porque o rei 27 no mar as naus de Társis, com as
lRs 10.24 ouvir a sabedoria que Deus T. posto no seu coração.
lRs 10.26 e cavaleiros; de sorte que 27 mü e quatrocentos
lR s 11.2 das nações de que o Senhor T. dito aos filhos de
lR s 11.3 E 27 setecentas mulheres, princesas, e trezentas
lR s 11.10 E acerca desta matéria lhe T. dado ordem que não
lR s 11.23 a Rezom, filho de Eliada, que T. fugido de seu
lR s 11.27 a mão contra o rei: Salomão T. edificado a Milo e
lR s 11.29 o silonita, no caminho, e ele se T.vestido de
lR s 11.30 na veste nova que sobre si 27 e a rasgou em doze
pedaços.
lR s 12.15 a palavra que o Senhor T. dito pelo
lR s 12.20 todo o Israel que Jeroboão T. voltado, enviaram,
lR s 12.33 oitavo mês, do mês que ele T. imaginado no seu
lR s 13.20 do Senhor veio ao profeta que o 2 7 feito voltar.
lRs 13.26 e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe 27 dito.
lRs 13.28 junto ao cadáver; o leão não 1 . devorado o
lR s 13.28 não 21 devorado o corpo, nem T. despedaçado o
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lR s 14.15 a Israel desta boa terra que T. dado a seus pais,
lR s 14.24 das nações que o Senhor 21 expulsado de diante
lR s 14.26 tomou todos os escudos de ouro que Salomão 21
feito.
lR s 15.3 os pecados que seu pai 27 cometido antes dele;
lR s 15.5 Porquanto Davi 27 feito o que era reto aos olhos
lR s 15.5 olhos do Senhor e não se T. desviado de tudo o
lR s 15.13 não fosse rainha, porquanto T. feito um horrível
lR s 15.20 capitães dos exércitos que T. contra as cidades
lRs 15.26 pai e no seu pecado com que T. feito pecar a Israel.
lR s 15.34 e no seu pecado com que 27 feito pecar a Israel.
lR s 16.26 nos seus pecados com que T. feito pecar a
lR s 17.7 ribeiro se secou, porque não T. havido chuva na terra.
lR s 18.26 e saltavam sobre o altar que se 27 feito.
lRs 22.38 ali), conforme a palavra que o Senhor 27 dito.
2Rs 1.2 de um quarto alto, que T. em Samaria, e
2Rs 1.17 de Josafá, rei de Judá, porquanto não T. filho.
2Rs 1.18 dos feitos de Acazias, que jT. feito, porventura,
2Rs 2.22 dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu T. dito.
2Rs 6.10 Deus lhe falara e de que o 21 avisado, e se
2Rs 6.15 saiu, e eis que um exercito 21 cercado a cidade
2Rs 8.18 os da casa de Acabe, porque 27 por mulher a filha
2Rs 8.19 de Davi, seu servo, como lhe 27 dito que lhe daria
2Rs 9.14 Ninsi, conspirou contra Jorão. 27, porém, Jorão
2Rs 10.1 E Acabe 27 setenta filhos em Samaria; e jeú
2Rs 10.5 Então, o que T. cargo da casa, e o que 2 . cargo
2Rs 10.5 27 cargo da casa, e o que T. cargo da cidade, e
2Rs 10.22 Então, disse ao que T. o cargo das vestimentas.
2Rs 10.30 e, conforme tudo quanto eu T. no meu coração,
2Rs 13.7 porquanto o rei da Síria os T. destruído e os
2Rs 13.7 Síria os T. destruído e os 21 feito como o pó, trilhan
do-os.
2Rs 13.25 mãos de Ben-Hadade, que este 27 tomado das mãos
2Rs 14.2 T. vinte e cinco anos quando começou a reinar e
2Rs 15.2 27 dezesseis anos quando começou a reinar e
2Rs 15.5 porém Jotão, filho do rei, T. o cargo da casa,
2Rs 15.33 T. vinte e cinco anos de idade quando começou a
2Rs 16.2 T. Acaz vinte anos de idade quando começou a
2Rs 16.11 tudo o que o rei Acaz T. ordenado de
2Rs 17.15 deles, das quais o Senhor lhes T. dito que não
2Rs 17.22 os pecados que Jeroboão T. feito; nunca se
2Rs 17.35 Contudo, o Senhor T. feito um concerto com eles e
2Rs 18.2 27 vinte e cinco anos de idade quando começou a
2Rs 18.6 os mandamentos que o Senhor 21 dado a Moisés.
2Rs 18.12 quanto Moisés, servo do Senhor, T.ordenado; nem o
2Rs 19.8 contra Libna, porque 27 ouvido que se
2Rs 20.11 dez graus, pelos graus que já T. declinado no
2Rs 20.12 porque ouvira que Ezequias T. estado doente.
2Rs 21.1 T. Manassés doze anos de idade quando começou a
2Rs 21.3 altos que Ezequias, seu pai, 21 destruído, e
2Rs 21.4 do Senhor, de que o Senhor 27 dito: Em Jerusalém,
2Rs 21.7 de escultura, do bosque que T. feito, na casa de
2Rs 21.9 que as nações que o Senhor T. destruído de
2Rs 21.19 T. Amom vinte e dois anos de idade quando come
çou
2Rs 21.21 os ídolos, a que seu pai T. servido, e se
2Rs 22.1 27 Josias oito anos de idade quando começou a
2Rs 23.15 filho de Nebate, que T. feito pecar a
2Rs 23.19 conforme todos os atos que 27 praticado em Betei.
2Rs 23.26 as provocações com que Manassés o T. provocado.
2Rs 23.31 27 Joacaz vinte e três anos de idade quando
2Rs 23.36 27 Jeoaquim vinte e cinco anos de idade quando
2Rs 24.8 27 Joaquim dezoito anos de idade quando começou a
2Rs 24.13 Israel, no templo do Senhor, como o Senhor 27 dito.
2Rs 24.18 T. Zedequias vinte e um anos de idade quando
2Rs 25.17 de cobre, e de altura 27 o capitel três
2Rs 25.19 tomou a um eunuco, que 27 cargo da gente de
lC r 2.22 Segube gerou a Jair; e este 27 vinte e três
lC r 2.34 teve filhos, mas filhas; e 27 Sesã um servo
lC r 4.5 E 27 Asur, pai de Tecoa, duas mulheres: Hela e Naara.
lC r 4.10 aflito!... E Deus lhe concedeu o que lhe 27 pedido.
lC r 5.9 Eufrates, porque seu gado se 27 multiplicado na
lC r 6.10 na casa que Salomão 27 edificado emjerusalém.
lC r 6.49 tudo quanto Moisés, servo de Deus, 27 ordenado.
lC r 9.31 de Salum, o coraíta, 27 cargo da obra
lC r 11.10 chefes dos heróis que Davi 27 e que o apoiaram
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lC r 11.11 número dos heróis que Davi 27: Jasobeão,
lC r 12.14 do exército; um dos menores 27 o cargo de cem, e
lC r 12.38 também todo o resto de Israel 27 o mesmo coração
lC r 13.14 abençoou a casa de Obede-Edom e tudo quanto 27.
lC r 14.2 Davi que o Senhor o 27 confirmado rei sobre
lC r 14.2 porque o seu reino se 27 muito exaltado por
lC r 14.4 os nomes dos filhos que 27 em Jerusalém: Samua,
lC r 15.3 a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe 27 preparado.
lC r 15.15 aos ombros, como Moisés 27 ordenado, conforme
lC r 15.22 príncipe dos levitas, 27 cargo de entoar o
lC r 16.1 no meio da tenda que Davi íhe 27 armado; e
lC r 16.40 escrito na Lei que o Senhor 27 prescrito a Israel.
lC r 18.15 E Joabe, filho de Zeruia, 27 cargo do exército; e
lC r 18.17 E Benaia, filho de loiada, 27 cargo dos quereteus
lC r 19.14 chegou Joabe e o povo que 27 consigo diante dos
lC r 20.6 homem de grande estatura, e 27 vinte e quatro
lC r 24.19 pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe 27 ordenado.
lC r 26.5 Peuletai, o oitavo; porque Deus o 27 abençoado.
lC r 26.20 E, quanto aos levitas, Aias 27 cargo dos tesouros
lC r 26.28 como também tudo quanto 27 consagrado Samuel, o
lC r 26.28 de Zeruia; tudo quanto qualquer 27 consagrado
lC r 27.23 baixo, porquanto o Senhor 27 dito que havia de
lC r 27.24 Joabe, filho de Zeruia, 27 começado a numerá-los,
lC r 27.31 estes eram maiorais da fazenda que 27 o rei Davi.
lC r 28.2 dos pés do nosso Deus, e eu 27 feito o preparo
lC r 28.12 o risco de tudo quanto 27 no seu ânimo, a
2Cr 1.3 que Moisés, servo do Senhor, 27 feito no deserto.
2Cr 1.4 Mas Davi 27 feito subir a arca de Deus de
2Cr 1.4 27 preparado; porque lhe 27 armado uma tenda em
Jerusalém.
2Cr 1.5 o altar de cobre que 27 feito Bezalel, filho
2Cr 1.16 E os cavalos que 27 Salomão se traziam do Egito;
2Cr 3.1 Moriá, onde o Senhor se 27 mostrado a Davi,
2Cr 3.1 seu pai, no lugar que Davi 27 preparado na
2Cr 4.3 aquele mar ao redor; e 27 duas carreiras de
2Cr 4.5 E 27 um palmo de grossura, e a sua borda foi feita
2Cr 5.6 de Israel, que se 27 congregado com
2Cr 5.10 as duas tábuas que Moises 27 posto junto a
2Cr 6.13 Porque Salomão 27 feito uma base de metal, de
2Cr 6.13 de três côvados de altura, e a 27 posto no meio do
2Cr 7.2 porque a glória do Senhor 27 enchido a Casa do Se
nhor.
2Cr 7.6 do Senhor, que o rei Davi 27 feito, para
2Cr 7.7 do Senhor; porquanto ali 27 ele oferecido os
2Cr 7.7 altar de metal, que Salomão 27 feito, não
2Cr 7.10 ânimo, pelo bem que o Senhor 27 feito a Davi, e
2Cr 8.2 as cidades que Hirão lhe 27 dado; e fez habitar
2Cr 8.6 das munições, que Salomão 27, e todas as
2Cr 8.7 Quanto a todo o povo que 27 ficado dos heteus, e
2Cr 8.10 oficiais que o rei Salomão 27, duzentos e
2Cr 8.11 Davi para a casa que lhe 27 edificado; porque
2Cr 8.12 sobre o altar do Senhor, que 27 edificado diante
2Cr 9.1 e falou com ele de tudo o que 27 no seu coração.
2Cr 9.18 E o trono 27 seis degraus, e um estrado de ouro,
2Cr 10.1 porque todo o Israel 27 vindo a Siquém para
2Cr 10.4 pai e o pesado jugo que nos 27 imposto, e servir-te-emos.
2Cr 10.12 no terceiro dia, como o rei 27 ordenado,
2Cr 10.18 Roboão enviou a Adorão, que 27 o cargo dos
2Cr 11.21 e concubinas; porque ele 27 tomado dezoito
2Cr 12.4 as cidades fortes que Judá 27 e veio a Jerusalém.
2Cr 14.8 27, pois, Asa um exército de trezentos mil de
2Cr 15.18 E trouxe as coisas que 27 consagrado seu pai e as
2Cr 15.18 e as coisas que ele mesmo 27 consagrado à Casa de
2Cr 16.4 capitães dos exércitos que 27 contra as cidades de
2Cr 16.14 no seu sepulcro que 27 cavado para si na
2Cr 17.2 nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, 27 tomado.
2Cr 17.19 do rei, afora os que o rei 27 posto nas cidades
2Cr 18.1 27, pois, Josafá riquezas e glória em abundância e
2Cr 18.30 aos capitães dos carros que 27, dizendo: Não
2Cr 20.33 tiraram, porque o povo não 27 ainda preparado o
2Cr 21.6 a casa de Acabe; porque 27 a filha de Acabe
2Cr 21.7 em atenção ao concerto que 27 feito com Davi, e
2Cr 21.7 com Davi, e porque também 27 dito que lhe daria
2Cr 22.1 com os arábios ao arraial 27 matado a todos os
2Cr 22.7 filho de Ninsi, a quem o Senhor 27 ungido para
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2Cr 22.9 buscou a Acazias (porque se 27 escondido em
2Cr 22.9 Senhor com todo o seu coração. E não 27 já a casa
2Cr 23.8 porque o sacerdote Joiada não 27 despedido as tur
mas.
2Cr 24.1 27 Joás sete anos de idade quando começou a reinar
2Cr 24.16 de Davi, com os reis, porque 27 feito bem em
2Cr 26.10 cavou muitos poços, porque 27 muito gado, tanto
2Cr 26.11 27 também Uzias um exército de homens destros
nas
2Cr 26.19 Então, Uzias se indignou e 27 o incensário na sua
2Cr 26.21 do Senhor; e Jotão, seu filho, 27 a seu cargo a
2Cr 27.1 27 Jotão vinte e cinco anos de idade quando
2Cr 27.8 27 vinte e cinco anos de idade quando começou a
2Cr 28.1 27 Acaz vinte anos de idade quando começou a
2Cr 28.3 dos gentios que o Senhor 27 desterrado de
2Cr 29.1 27 Ezequias vinte e cinco anos de idade quando
2Cr 29.24 a todo o Israel, porque o rei 27 ordenado que se
2Cr 29.31 ofertas de louvor, e todo o que 27 essa vontade do
2Cr 29.36 por causa daquilo que Deus 27 preparado para o
2Cr 30.3 sacerdotes, e o povo se não 27 ajuntado em Jerusalém.
2Cr 32.29 abundância, porque Deus lhe 27 dado muitíssima
fazenda.
2Cr 33.1 27 Manassés doze anos de idade quando começou a
2Cr 33.3 altos que Ezequias, seu pai, 27 derribado, e
2Cr 33.4 do Senhor, da qual o Senhor 27 dito: Em Jerusalém
2Cr 33.7 esculpida, o ídolo que 27 feito, na Casa de
2Cr 33.7 na Casa de Deus, da qual Deus 27 dito a Davi e a
2Cr 33.9 que as nações que o Senhor 27 destruído de diante
2Cr 33.15 também todos os altares que 27 edificado no monte
2Cr 33.22 que Manassés, seu pai, 27 feito e as serviu.
2Cr 34.1 27 Josias oito anos quando começou a reinar e
2Cr 34.9 e deram o dinheiro que se 27 trazido à Casa de
2Cr 34.14 eles o dinheiro que se 27 trazido à Casa do
2Cr 34.30 do livro do concerto, que se 27 achado na Casa
2Cr 35.24 no segundo carro que 27, e o trouxeram a
2Cr 36.13 o rei Nabucodonosor, que o 27 ajuramentado por
2Cr 36.14 a Casa do Senhor, que ele 27 santificado em Jeru
salém.
Ed 1.7 Senhor, que Nabucodonosor 27 trazido de
Ed 1.7 trazido de Jerusalém e que 27 posto na casa de
Ed 2.1 rei de Babilônia, 27 levado para
Ed 3.7 Jope, segundo a concessão que lhes 27 feito Ciro,
Ed 6.22 alegria, porque o Senhor os 27 alegrado e 27
Ed 6.22 Senhor os 27 alegrado e 27 mudado o coração do
Ed 7.10 Porque Esdras 27 preparado o seu coração para
Ne 2.9 as cartas do rei; e o rei 27 enviado comigo
Ne 2.16 nem aos mais que faziam a obra 27 declarado coisa
alguma.
Ne 2.18 palavras do rei, que ele me 27 dito. Então,
Ne 4.15 já o sabíamos e que Deus 27 dissipado o
Ne 4.16 obra, e a outra metade deles 27 as lanças, os
Ne 4.17 um com uma mão fazia a obra e na outra 27 as armas.
Ne 4.21 na obra; e metade deles 27 as lanças desde a
Ne 6.1 dos nossos inimigos que eu 27 edificado o
Ne 6.1 ainda que até este tempo não 27 posto as
Ne 8.1 da Lei de Moisés, que o Senhor 27 ordenado a Israel.
Ne 13.4 da Casa do nosso Deus, se 27 aparentado com Tobias;
Et 1.8 a outro; porque assim o 27 ordenado o rei
Et 2.1 e do que fizera, e do que se 27 decretado a seu respeito.
Et 2.7 filha ao seu tio), porque não 27 pai nem mãe; e
Et 2.10 porque Mardoqueu lhe 27 ordenado que o
Et 3.2 perante Hamã; porque assim 27 ordenado o rei
Et 3.4 se sustentariam, porque ele lhes 27 declarado
Et 4.5 dos eunucos do rei, que este 27 posto na presença
Et 4.7 fez saber tudo quanto lhe 27 sucedido, como
Et 5.2 Ester com o cetro de ouro, que 27 na sua mão, e
Et 5.5 o rei e Hamã ao banquete, que Ester 27 preparado,
Et 5.11 e tudo em que o rei o 27 engrandecido, e
Et 5.11 e aquilo em que o 27 exaltado sobre os
Et 5.12 com o rei ao banquete que 27 preparado, senão a
Et 6.2 escrito que Mardoqueu 27 dado notícia de
Et 6.4 Quem está no pátio? E Hamã 27 entrado no pátio
Et 6.4 a Mardoqueu na forca que lhe 27 preparado.
Et 6.13 seus amigos tudo quanto lhe 27 sucedido. Então,
Et 7.8 do banquete do vinho, Hamã 27 caído prostrado
Et 7.10 a Hamã na forca que ele 27 preparado para
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Et 8.1 perante o rei, porque Ester 77 declarado o que
Et 8.2 tirou o rei o seu anel, que 77 tomado a Hamã, e o
Et 8.3 agagita, e o seu intento que 77 intentado contra
Et 8.17 porque o temor dos judeus 77 caído sobre eles.
Et 9.3 auxiliavam os judeus, porque 77 caído sobre eles
Et 9.23 como também o que Mardoqueu lhes 77 escrito.
Et 9.24 inimigo de todos os judeus, 27 intentado
Et 9.24 intentado destruir os judeus; e 27 lançado Pur,
Et 9.26 do que viram sobre isso, e do que lhes 27 sucedido,
Jó 2.11 de Jó todo este mal que 27 vindo sobre ele,
Jó 26.2 mudaste aquele que não 27 força e sustentaste
Jó 26.2 27 força e sustentaste o braço que não 27 vigor!
Jó 26.3 aquele que não 27 sabedoria e
Jó 29.11 ouvindo-me algum ouvido, me 27 por bem-aventura
do;
Jó 29.12 como também o órfão que não 27 quem o socorresse.
Jó 29.16 pai e as causas de que não 27 conhecimento
Jó 31.25 fazenda e de que a minha mão 27 alcançado muito;
SI 7.4 com o mal àquele que 27 paz comigo (antes,
SI 18.19 lugar espaçoso; livrou-me, porque 27 prazer em mim.
SI 73.3 Pois eu 27 inveja dos soberbos, ao ver a
Pv 8.26 Ainda ele não 27 feito a terra, nem os campos, nem
Ec 2.11 trabalho que eu, trabalhando, 27 feito; e eis que
Ct 5.6 m asjá o meu amado se 27 retirado e se 27
Ct 5.6 se 27 retirado e se 27 ido; a minha alma
Is 6.2 estavam acima dele; cada um 27 seis asas: com duas
Is 22.11 para cima, para o que o 27 feito, nem
Is 37.9 que Tiraca, rei da Etiópia, 27 saído para lhe
Is 37.26 já desde os dias antigos o 27 pensado? Agora,
Is 38.8 recuou o sol dez graus pelos graus que já 27 andado.
Is 39.1 um presente a Ezequias, porque 27 ouvido dizer
Is 39.1 que havia estado doente e que já 27 convalescido.
Is 41.3 vereda em que, com os seus pés, nunca 27 caminhado.
Is 48.21 E Jacó não 27 sede, quando o levava pelos
Is 53.2 raiz de uma terra seca; não 27 parecer nem
Is 65.12 olhos e escolhestes aquilo em que eu não 27 prazer.
Is 66.4 olhos e escolheram aquilo em que eu não 27 prazer.
Jr 10.19 me causa grande dor; e eu 27 dito: Certamente
Jr 11.10 o meu concerto, que 27 feito com seus pais.
Jr 13.7 escondido; e eis que o cinto 27 apodrecido e para
Jr 16.15 todas as terras para onde os 27 lançado; porque eu
Jr 18.10 então, me arrependerei do bem que 27 dito lhe faria.
Jr 19.14 de Tofete, para onde o 27 enviado o Senhor
Jr 23.8 as terras para onde os 27 arrojado. E
Jr 24.2 Um cesto 27 figos muito bons, como os figos
Jr 24.2 temporãos, mas o outro cesto 27 figos muito maus,
Jr 25.17 a todas as nações às quais o Senhor me 27 enviado:
Jr 29.3 quais Zedequias, rei de Judá, 27 enviado à
Jr 32.3 Zedequias, rei de Judá, o 27 encerrado,
Jr 36.4 do Senhor, que ele lhe 27 revelado, no
Jr 36.32 do livro que Jeoaquim, rei de Judá, 27 queimado; e
Jr 39.15 Ora, 27 vindo a Jeremias a palavra do Senhor,
Jr 40.3 Senhor o trouxe e fez como 27 dito, porque
Jr 40.5 Mas, como ele ainda não 27 voltado, disse-lhe:
Jr 40.7 homens, que o rei da Babilônia 27 posto sobre a
Jr 41.16 desde Mispa, depois que 27 sido ferido
Jr 41.18 Aicão, a quem o rei da Babilônia 27 posto sobre a terra.
Jr 51.12 o Senhor intentou e fez o que 27 dito acerca dos
Jr 52.6 prevalecia na cidade, e o povo da terra não 27 pão,
Jr 52.15 povo, e a parte do povo que 27 ficado na cidade, e
Jr 52.25 cidade levou um eunuco que 27 a seu cargo a gente
Lm 1.7 na mão do adversário, e ela não 27 quem a
Ez 1.6 E cada um 27 quatro rostos, como também cada um
Ez 1.11 em cima; cada qual 27 duas asas juntas
Ez 1.23 em direção à outra; cada um 27 auas, que lhe
Ez 1.23 o corpo de uma banda; e cada um 27 outras duas,
Ez 8.4 ali, conforme a semelhança que eu 27 visto no vale.
Ez 8.11 diante das pinturas, e cada um 27 na mão o seu
Ez 9.3 homem vestido de linho, que 27 o tinteiro de
Ez 10.14 E cada um 27 quatro rostos: o rosto do primeiro
Ez 10.21 Cada um 27 quatro rostos e quatro asas e a
Ez 10.22 era a dos rostos que eu 27 visto junto ao rio
Ez 11.24 cativeiro; e se foi de mim a visão que eu 27 visto.
Ez 11.25 todas as coisas que o Senhor me 27 mostrado.
Ez 16.14 causa da minha glória que eu 27 posto sobre ti,
Ez 16.45 és a filha de tua mãe, que 27 nojo de seu marido
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Ez 19.11 E 27 varas fortes para cetros de dominadores e
Ez 20.6 do Egito para uma terra que 27 previsto para
Ez 20.15 entrar na terra que lhes 77 dado, a qual mana
Ez 23.13 E vi que se 27 contaminado; o caminho de ambas era
Ez 23.18 se apartou dela, como já se 27 apartado a minha
Ez 23.22 os teus amantes, dos quais se 27 apartado a tua
Ez 23.28 na mão daqueles de quem se 27 apartado a tua alma.
Ez 33.21 cativeiro, veio a mim um que 27 escapado de
Ez 33.22 antes que viesse o que 27 escapado; abriu a
Ez 40.7 E cada câmara 27 uma cana de comprido e uma cana
Ez 40.7 ao pé do vestíbulo da porta, 27 uma cana, por dentro.
Ez 40.9 outro alpendre da porta, que 27 oito côvados; e os
Ez 40.12 da outra banda; e cada câmara 27 seis côvados de
Ez 40.26 estavam diante deles; e 27 palmeiras, uma de
Ez 40.36 e os seus vestíbulos; também 27 janelas em redor;
Ez 41.7 do templo; por isso, o templo 27 mais largura para
Ez 41.18 querubim e querubim, e cada querubim 27 dois ros
tos,
Ez 41.22 de dois côvados, e 27 as suas esquinas;
Ez 42.3 dos vinte côvados, que 27 o átrio interior, e
Ez 42.3 e em frente do pavimento que 27 o átrio exterior,
Ez 42.7 exterior, diante das câmaras, 27 cinquenta
Ez 42.20 pelas quatro bandas; e 27 um muro em redor,
Ez 43.3 era como o da visão que eu 27 visto quando vim
Dn 1.18 fim dos dias em que o rei 27 dito que os
Dn 2.2 que declarassem ao rei qual 27 sido o seu
Dn 2.14 capitão da guarda do rei, que 27 saído para matar
Dn 2.24 com Arioque, ao qual o rei 27 constituído para
Dn 3.2 da estátua que o rei Nabucodonosor 77 levantado.
Dn 3.3 da estátua que o rei Nabucodonosor 77 levantado, e
Dn 3.3 pé diante da imagem que Nabucodonosor 27 levantado.
Dn 3.7 de ouro que o rei Nabucodonosor 27 levantado.
Dn 3.27 homens, e viram que o fogo não 27 tido poder
Dn 3.27 se mudaram, nem cheiro de fogo 27 passado
Dn 5.2 que Nabucodonosor, seu pai, Tftirado do templo
Dn 7.4 O primeiro era como leão e 27 asas de águia; eu
Dn 7.6 semelhante a um leopardo, e 27 quatro asas de
Dn 7.6 asas de ave nas suas costas; 27 também esse
Dn 7.7 e muito forte, o qual 27 dentes grandes
Dn 7.7 animais que apareceram antes dele e 27 dez pontas.
Dn 7.20 também das dez pontas que 27 na cabeça e da outra
Dn 7.20 três, daquela ponta, digo, que 27 olhos, e uma
Dn 8.3 estava diante ao rio, o qual 77 duas pontas; e as
Dn 8.5 tocar no chão; e aquele bode 77 uma ponta
Dn 8.6 dirigiu-se ao carneiro que 77 as duas pontas, ao
Dn 8.6 as auas pontas, ao qual eu 27 visto diante do
Dn 8.21 e a ponta grande que 27 entre os olhos é o
Dn 9.21 o varão Gabriel, que eu 27 visto na minha
J13.21 o sangue dos que eu não 27 purificado, porque o
Am 7.7 um muro levantado a prumo; e 27 um prumo na sua
mão.
Jn 1.10 de diante do Senhor, porque ele lho 27 declarado.
Jn 3.10 se arrependeu do mal que 27 dito lhes faria e
M q 4.6 e recolherei a que eu 27 expulsado e a que
M q 4.6 a que eu 27 expulsado e a que eu 27 maltratado.
M q 4.7 a parte restante, e da que 27 sido arrojada para
Na 3.9 a sua força e esta não 27 fim; Pute e Líbia
Ag 1.12 Ageu, como o Senhor, seu Deus, o 27 enviado;
Ag 2.13 Ageu: Se alguém, que se 27 tomado impuro
Zc 4.2 e cada lâmpada posta no cimo 27 sete canudos.
Zc 11.10 desfazer o meu concerto, que 27 estabelecido com
M t 2.16 Então, Herodes, vendo que 77 sido iludido pelos
M t 3.4 E este João 77 a sua veste de pelos de camelo e um
M t 12.10 E estava ali um homem que 77 uma das mãos mir
rada;
M t 13.5 bastante, e logo nasceu, porque não 77 terra funda.
M t 13.6 o sol, queimou-se e secou-se, porque não 77 raiz.
M t 13.46 valor, foi, vendeu tudo quanto 77 e comprou-a.
M t 14.3 Porque Herodes 27 prendido João e tinha-o
M t 18.11 o Filho do Homem veio salvar o que se 77 perdido.
M t 18.25 vendidos, com tudo quanto 77, para que a
M t 21.28 que vos parece? Um homem 77 dois filhos e,
M t 25.22 E, chegando também o que 77 recebido dois
M t 28.6 porque já ressuscitou, como 77 dito. Vinde e vede
M t 28.16 Galileia, para o monte que Jesus lhes 77 designado.
M c 3.1 e estava ali um homem que 77 uma das mãos mirrada.
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M c 3.3 E disse ao homem que 77 a mão mirrada: Levanta-te
M c 3.10 porque 27 curado a muitos, de tal maneira que
M c 4.5 terra, e nasceu logo, porque não 27 terra profunda.
M c 4.6 o sol, queimou-se e, porque não 27 raiz, secou-se.
M c 5.3 o qual 77 a sua morada nos sepulcros, e nem ainda
M c 5.14 muitos a ver o que era aquilo que 27 acontecido.
M c 5.25 mulher, que havia doze anos 77 um fluxo de sangue,
M c 5.26 e despendido tudo quanto 27, nada lhe
M c 5.33 mulher, que sabia o que lhe 27 acontecido,
M c 5.42 levantou e andava, pois já 27 doze anos; e
M c 6.17 de Filipe, seu irmão, porquanto 27 casado com ela.
M c 7.25 uma mulher cuja filha 27 um espírito imundo,
M c 7.30 deitada sobre a cama, pois o demônio já 27 saído.
M c 10.1 dele; e tomou a ensiná-los, como 27 por costume.
M c 11.6 como Jesus lhes 27 mandado; e os
M c 11.13 de longe uma figueira que 27 folhas, foi ver se
M c 11.20 viram que a figueira se 77 secado desde as raízes.
M c 12.28 um dos escribas que os 27 ouvido disputar e,
Mc 12.28 e, sabendo que lhes 27 respondido bem,
M c 12.44 pobreza, depositou tudo o que 27, todo o seu sus
tento.
Mc 14.16 à cidade, e acharam como lhes 71 dito, e
M c 14.72 da palavra que Jesus lhe 27 dito: Antes que o
M c 15.7 com outros amotinadores, 27 num motim
M c 15.8 a pedir que fizesse como sempre lhes 27 feito.
Mc 15.44 perguntou-lhe se já havia muito que 27 morrido.
M c 16.9 a Maria Madalena, da qual 27 expulsado sete demô
nios.
M c 16.11 eles que Jesus vivia e que 27 sido visto por ela,
Lc 1.58 e parentes ouviram que i7 Deus usado para com
Lc 2.36 era já avançada em idade, e 27 vivido com o
Lc 3.19 e por todas as maldades que Herodes 77 feito,
Lc 4.33 na sinagoga um homem que 27 um espírito de um
Lc 6.6 e havia ali um homem que 27 a mão direita mirrada.

Lc 6.8 disse ao homem que 27 a mão mirrada:

Lc 7.39 isso viu o fariseu que o 27 convidado, falava
Lc 7.41 Um certo credor 27 dois devedores; um devia-lhe
Lc 8.6 pedra e, nascida, secou-se, pois que não 77 umidade.
Lc 8.29 Porque 71 ordenado ao espírito imundo que saísse
Lc 8.35 E saíram a ver o que 27 acontecido e vieram ter
Lc 8.39 a cidade quão grandes coisas Jesus lhe 27 feito.
Lc 8.42 porque 7 7 uma filha única, quase de doze anos, que
Lc 8.43 E uma mulher, que 27 um fluxo de sangue, havia
Lc 9.8 e outros, que Elias 27 aparecido, e outros, que um
Lc 10.39 E 27 esta uma irmã, chamada Maria, a qual,
Lc 12.16 a herdade de um homem rico 27 produzido com
abundância.
Lc 13.6 parábola: Um certo homem 27 uma figueira
Lc 13.11 estava ali uma mulher que 27 um espírito de
Lc 14.12 E dizia também ao que o 27 convidado: Quando deres
Lc 15.11 E disse: Um certo homem 27 dois filhos.
Lc 16.1 um certo homem rico, o qual 27 um mordomo; e este
Lc 19.15 aqueles servos a quem 2. dado o dinheiro,
Lc 19.15 para saber o que cada um 27 ganhado, negociando.
Lc 21.4 esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que 27.
Lc 22.3 porém, Satanás em Judas, que 27 por sobrenome
Lc 22.61 da palavra do Senhor, como lhe 27 dito: Antes que
Lc 23.47 E o centurião, vendo o que 21 acontecido, deu
Lc 23.51 (que não 27 consentido no conselho e nos atos dos
Jo 2.22 creram na Escritura e na palavra que Jesus 27 dito.
Jo 3.24 Porque ainda João não 27 sido lançado na prisão.
Jo 4.5 junto da herdade que Jacó 27 dado a seu filno José.
Jo 5.10 judeus disseram àquele que 27 sido curado: E
Jo 6.14 homens o milagre que Jesus 27 feito, diziam:
Jo 6.17 já escuro, e ainda Jesus não 27 chegado perto deles.
Jo 9.24 pela segunda vez o homem que 27sido cego e
Jo 10.40 para o lugar onde João 27 primeiramente
Jo 11.2 E Maria era aquela que 27 ungido o Senhor com
Jo 11.2 Senhor com unguento e lhe 27 enxugado os pés com
Jo 11.30 (Ainda Jesus não 27 chegado à aldeia, mas estava
Jo 11.38 sepulcro; e era uma caverna e 27 uma pedra posta
Jo 11.46 os fariseus e disseram-lhes o que Jesus 27 feito.
Jo 12.6 mas porque era ladrão, e 27 a bolsa, e tirava
Jo 12.29 que ali estava e que a 27 ouvido dizia que
Jo 13.3 Jesus, sabendo que o Pai 27 depositado nas suas
Jo 13.29 porque, como Judas 27 a bolsa, pensavam alguns que
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Jo 13.29 alguns que Jesus lhe 27 dito: Compra o que
Jo 13.33 Vós me buscareis, e, como 27 dito aos judeus:
Jo 16.4 vos lembreis de que já vo-lo 27 dito; e eu não
Jo 17.5 ti mesmo, com aquela glória que 27 contigo antes
Jo 18.9 se cumprir a palavra que 27 dito: Dos que me
Jo 18.10 Então, Simão Pedro, que 27 espada, desembainhou-a
Jo 18.14 Ora, Caifás era quem T7 aconselhado aos judeus que
Jo 18.32 a palavra que Jesus 27 dito, significando
Jo 19.23 porém, tecida toda de alto a baixo, não 27 costura.
Jo 20.7 e que o lenço que 27 estado sobre a sua cabeça não
At 1.23 José, chamado Barsabás, que 27 por sobrenome o
At 2.45 repartiam com todos, segundo cada um 27 necessi
dade.
At 4.22 pois 27 mais de quarenta anos o homem em quem se
At 4.35 a cada um, segundo a necessidade que cada um 27.
At 7.17 o tempo da promessa que Deus 27 feito a Abraão, o
At 7.44 Moisés que o fizesse segundo o modelo que 27 visto),
At 8.9 cidade a arte mágica e 27 iludido a gente de
At 8.16 (Porque sobre nenhum deles 27 ainda descido, mas
At 8.27 de todos os seus tesouros e 27 ido a Jerusalém
At 10.17 que seria aquela visão que 27 visto, eis que os
At 10.18 perguntaram se Simão, que 27 por sobrenome
At 12.12 de Maria, mãe de João, que 27por sobrenome
At 12.25 também consigo a João, que 27 por sobrenome Mar
cos.
At 14.8 coxo desde o seu nascimento, o qual nunca 27 andado.
At 14.9 nele os olhos e vendo que 27 fé para ser curado,
At 15.4 quão grandes coisas Deus 27 feito com eles.
At 15.38 que aesde a Panfília se 27 apartado deles e não
At 16.16 ao encontro uma jovem que 27 espírito de
At 17.2 E Paulo, como 27 por costume, foi ter com eles e,
At 18.2 do Ponto, que havia pouco 27 vindo da Itália,
At 18.2 sua mulher (pois Cláudio 27 mandado que
At 18.18 tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque 27 voto.
At 19.16 saltando neles o homem que 27 o espírito maligno
At 20.16 Porque já Paulo 27 determinado passar adiante de
At 21.9 27 este quatro filhas donzelas, que profetizavam.
At 21.33 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que 27 feito.
At 22.12 piedoso conforme a lei, que 27 bom testemunho de
At 22.29 quando soube que era romano, visto que o 27 ligado.
At 26.9 Bem 27 eu imaginado que contra o nome de Jesus, o
At 27.9 pois também o jejum já 27 passado, Paulo os admo
estava,
At 27.39 porém, uma enseada que 27 praia e
At 28.11 que invernara na ilha, o qual l7 por insígnia
Rm 4.21 de que o que ele 27 prometido também era
IC o 12.24 corpo, dando muito mais honra ao que 27 falta dela,
2Co 7.3 condenação; pois já, antes, 27 dito que estais
2Co 8.6 Tito que, assim como antes 27 começado, assim
2Co 11.8 estava presente convosco e 27 necessidade, a
G13.19 posteridade a quem a promessa 27 sido feita, e foi
Ef 4.9 que é, senão que também, antes, 27 descido às
Fp 2.26 porquanto 27 muitas saudades de vós todos e estava
Hb 2.14 pela morte, aniquilasse o que 27 o império da
Hb 6.13 promessa a Abraão, como não 27 outro maior por
Flb 7.6 dízimos de Abraão e abençoou o que 27 as promessas.
Hb 9.1 Ora, também o primeiro 27 ordenanças de culto
Hb 9.4 que 27 o incensário de ouro e a arca do concerto,
Hb 9.4 o maná, e a vara de Arão, que 27 florescido, e
Hb 11.11 porquanto teve por fiel aquele que lho 27 prometido.
Hb 11.26 os tesouros do Egito; porque 27 em vista a recom
pensa.
3Jo 1.13 27 muito que escrever, mas não quero escrever-te
Ap 1.16 E ele 27 na sua destra sete estrelas; e da sua
Ap 4.7 semelhante a um bezerro; e 27 o terceiro animal
Ap 5.6 como havendo sido morto, e 27 sete pontas e
Ap 6.2 estava assentado sobre ele 27 um arco; e foi-lhe
Ap 6.5 o que sobre ele estava assentado 27 uma balança
Ap 6.8 estava assentado sobre ele 27 por nome Morte; e
Ap 7.2 do sol nascente, e que 27 o selo do Deus
Ap 9.14 dizia ao sexto anjo, que 27 a trombeta: Solta
Ap 10.2 e 27 na mão um uvrinho aberto e pôs o pé direito
Ap 10.8 E a voz que eu do céu 27 ouvido tornou a falar
Ap 12.3 grande dragão vermelho, que 27 sete cabeças e dez
Ap 12.6 para o deserto, onde já 77 lugar preparado por
Ap 13.1 subir do mar uma besta que i7 sete cabeças e dez
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Gn 46.6 gado e a sua fazenda que T. adquirido na terra
Gn 47.22 porquanto os sacerdotes T. porção de Faraó e
Ex 5.14 que os exatores de Faraó T. posto sobre eles,
Êx 10.23 todos os filhos de Israel T. luz em suas habitações.
Êx 32.20 e tomou o bezerro que T. feito, e queimou-o no
Êx 36.7 porque T. material bastantepara toda a obra que
Êx 36.9 côvados; todas as cortinas T. uma mesma medida.
Êx 36.15 côvados; estas onze cortinas T. uma mesma medida.
Êx 39.43 toda a obra, e eis que a T. feito; como o
Nm 3.28 oito mil e seiscentos, que T. cuidado da guarda
Nm 9.19 então, os filhos de Israel T. cuidado da
Nm 9.23 partiam; da guarda do Senhor 21 cuidado,
Nm 13.32 E infamaram a terra, que T. espiado, perante os
Nm 31.47 e os deu aos levitas, que T. cuidado da
Nm 32.1 Rúben e os filhos de Gade 21 muito gado em
Js 4.20 E as doze pedras que T. tomado do Jordão levantou
Js 6.22 disse aos dois homens que T. espiado a terra:
Js 8.24 no campo, no deserto onde os T. seguido, e
Js 17.8 no termo de Manasses, a T. os filhos de Efraim.
Js 18.2 sete tribos que ainda não T. repartido a sua herança.
Jz 1.19 os moradores do vale, porquanto T. carros de ferro.
Jz 7.19 as buzinas e partiram os cântaros que T. nas mãos.
Jz 7.20 e partiram os cântaros, e T. nas suas mãos
Jz 8.24 do seu despojo (porque T. pendentes de
Jz 10.4 sobre trinta jumentos; e T. trinta cidades, a
Jz 18.7 estavam longe dos sidônios e não T. que fazer
Jz 18.28 longe de Siaom e não T. que fazer com
Jz 20.22 peleja no lugar onde no primeiro dia a T. ordenado.
Jz 20.38 Ê os homens de Israel 27 um sinal determinado com
Jz 21.1 Ora, T. jurado os homens de Israel em Mispa,
ISm 5.9 desde o pequeno até ao grande; e T. hemorroidas
ISm 7.14 cidades que os filisteus jT tomado a Israel
ISm 13.11 aprazados, e os filisteus já se 23 ajuntado em Micmás,
ISm 13.19 achava, porque os filisteus T. dito: Para que os
ISm 13.21 2 7 porém, umas adentadas para os seus sachos, e
ISm 14.11 hebreus saíram das cavernas em que se T. escon
dido.
ISm 30.1 já os amalequitas com ímpeto T. dado sobre o
ISm 30.1 e T. ferido a Ziclague, e a i . posto a fogo.
ISm 30.19 despojo até tudo quanto lhes T. tomado: tudo Davi
ISm 30.22 Belial, dentre os homens que T. ido com Davi,
2Sm 1.12 epela casa de Israel, porque T. caído à espada.
2Sm 4.3 E 2. fugido os beerotitas para Gitaim e ali têm
2Sm 6.13 levavam a arca do Senhor T. dado seis passos,
2Sm 10.6 os filhos de Amom que se T. feito abomináveis
2Sm 10.15 Vendo, pois, os siros que 21 sido feridos diante
2Sm 21.2 e os filhos de Israel lhes T. jurado, porém
2Sm 21.12 Bete-Seã, onde os filisteus os T. pendurado,
2Sm 22.18 inimigo e daqueles que me T. ódio, porque eram
2Sm 22.41 inimigos, daqueles que me T. ódio, e os destruí.
lRs 1.41 que estavam com ele, que T. acabado de comer;
lR s 4.34 todos os reis da terra que T. ouvido da sua sabedoria.
lRs 7.28 esta era a obra das bases; T. cintas, e as
lRs 7.30 e os seus quatro cantos T. ombros; debaixo da
lRs 7.37 fez as dez bases; todas T. uma mesma
lR s 12.8 que os anciãos lhe T. aconselhado e teve
lRs 18.10 os reinos e as nações, se eles te não T. achado.
2Rs 3.9 e o exército e o gado que os seguia não T. água.
2Rs 3.21 os moabitas que os reis T. subido para
2Rs 12.6 Joás, os sacerdotes ainda não T. reparado as
2Rs 12.11 dos que faziam a obra, que T. a seu cargo a
2Rs 14.5 mão, matou os seus servos que T. matado o rei,
2Rs 15.9 aos olhos do Senhor, como T. feito seus pais;
2Rs 15.16 desde Tirza, porque não lha T. aberto; e os
2Rs 17.33 das nações dentre as quais T. sido transportados.
2Rs 23.4 todos os utensílios que se T. feito para Baal,
2Rs 23.11 que os reis de Judá T. destinado ao sol, à
2Rs 23.19 e que os reis de Israel T. feito para
lC r 5.7 as suas descendências, T. por chefes Jeiel
lC r 9.19 da casa de seu pai, os coraítas, T. cargo da obra
lC r 9.26 que eram levitas e 27 cargo das câmaras
lC r 9.27 lhes estava encarregada, e T. cargo de abrir,
lC r 9.28 E alguns deles T. cargo dos utensílios do
lC r 9.29 deles alguns havia que T. cargo dos móveis e
lC r 9.32 irmãos, houve alguns que T. cargo dos pães da

Ap 13.11 da terra outra besta, e T. dois chifres
Ap 14.6 voar pelo meio do céu, e T o evangelho eterno,
Ap 14.14 ao Filho do Homem, que T. sobre k cabeça
Ap 14.17 céu, outro anjo, o qual também T. uma foice aguda.
Ap 14.18 do altar outro anjo, que T. poder sobre o fogo,
Ap 14.18 clamou com grande voz ao que T a foice aguda,
Ap 16.18 grande terremoto, como nunca T. havido aesde que
Ap 17.3 de nomes de blasfêmia e T. sete cabeças e dez chifres.
Ap 17.4 pedras preciosas, e pérolas, e T nam ão um cálice
Ap 18.1 descer ao céu outro anjo, que T. grande poder, e a
Ap 19.12 havia muitos diademas; e T um nome escrito
Ap 20.1 descer do céu um anjo que T. a chave do abismo e
Ap 21.11 E T. a glória de Deus. A sua luz era semelhante a
Ap 21.12 E T um grande e alto muro com doze portas, e, nas
Ap 21.13 Da banda do levante, T três portas; da banda do
Ap 21.14 E o muro da cidade T. doze fundamentos e, neles,
Ap 21.15 E aquele que falava comigo T uma cana de ouro
* (tinha) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.2.2;, 2 vezes: Gn.21.1;
, 2 vezes : Gn.31.34; , 2 vezes : Gn.39.5;, 2 vezes : Êx.18.1;, 2 vezes :
Lv.13.31;, 2 vezes : Lv.13.32;, 2 vezes : Lv.13.33;, 2 vezes : Lv.13.34;,
2 vezes : Lv.13.37;, 2 vezes : Nm.21.26;, 2 vezes: Dt.9.10;, 2 vezes :
Js.2.6;, 2 vezes: Js.6.25;, 2 vezes:) s. 10.1;, 2 vezes: Jz.2.15;, 2 vezes:
Jz.4.11;, 3 vezes: 1Sm. 1.2;, 2 vezes: 1Sm. 14.27;, 2 vezes : 1Sm.25.2;
, 2 vezes : lSm.26.5; , 3 vezes : lSm.28.3;, 2 vezes : 2Sm.3.22;, 2 ve
zes : 2Sm.l2.3;, 2 vezes : 2Sm. 13.39;, 4 vezes : 2Sm. 19.24;, 2 vezes :
2Sm. 19.32;, 2 vezes: 1Rs. 2.28;, 2 vezes: lRs.4.7;, 2 vezes: 1Rs. 4.13;,
2 vezes: 1Rs. 10.19;, 2 vezes: 1Rs. 13.28;, 2 vezes: 1Rs. 15.5;, 2 vezes :
2Rs.l0.5;, 2 vezes: 2Rs.l3.7;, 2 vezes: 1 Cr. 14.2;, 2 vezes: lCr.26.28;
, 3 vezes : 2Cr.l.4;, 2 vezes : 2Cr.3.1;, 2 vezes : 2Cr.6.13;, 2 vezes :
2Cr. 7.7; ,2 vezes: 2Cr.15.18;, 2 vezes: 2Cr.21.7;, 2 vezes: 2Cr.22.9;, 2
vezes: 2Cr.33.7;, 2 vezes: Ed.l. 7;, 2 vezes: Ed.6.22;, 2 vezes: Ne.6.1;,
2 vezes: Et.5.11;, 2 vezes: Et. 6.4;, 2 vezes: Et. 9.24;, 2 vezes: Jó.26.2;,
2 vezes: Ct.5.6;, 2 vezes: Is.39.1;, 2 vezes: Jr.24.2;, 2 vezes: Ez. 1.23;, 2
vezes: Ez.40.7;, 2 vezes: Ez.42.3;, 2 vezes: Dn.3.3; , 3 vezes: Dn.3.27; ,
2 vezes: Dn. 7.6;, 2 vezes: Dn. 7.7;, 2 vezes: Dn. 7.20;, 2 vezes: Dn.8.6;
, 2 vezes : Mq.4.6;, 2 vezes : Mc. 12.28;, 2 vezes : Lc.19.15;, 2 vezes
: Jo.11.2;, 2 vezes : Jo. 13.29;, 2 vezes : At. 18.2;, 2 vezes : Hb.9.4;, 2
vezes: Ap. 14.18;

TIN H A -LH ES Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-l;M c-l; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : ter;
Mt 26.48 E o traidor T. dado um sinal, dizendo: O que
Mc 14.44 Ora, o que o traía T. dado um sinal, dizendo:

TIN H A -O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : ter;
M t 14.3 tinha prendido João e

TINHAM

T. manietado e

TIN H A -O S Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:
Jr-l;A t-l; RNK Top 405posição; Veja tam bém : ter;
Jr 36.26 e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor T. escondido.
At 5.13 com eles; mas o povo T. em grande estima.

TIN H A -SE Ocorrências: 3 vezes - VT (1); N T (2) nos livros:
Ct-l;Lc-2; RNK Top 404 posição; Veja também : ter;
Ct 5.6 e se tinha ido; a minha alma T. derretido
Lc 15.24 estava morto e reviveu; T. perdido e foi
Lc 15.32 estava morto e reviveu; T. perdido e foi achado.

TIN H A M Ocorrências: 261 vezes - VT (164) ; N T (97) nos
livros:
Gn-9;Êx-7;Nm-6;Js-S;Jz-10;lSm-ll;2Sm-9;lRs-7;2Rsll;lCr-16;2Cr-15;Ed-S;Ne-9;Et-3;Jó-2;Sl-l;Ec-l;Jr-14;Ez-17;Dn3;Am-l;Zc-2;Mt-7;Mc-17;Lc-14;Jo-19;At-20;Gl-2;Ap-18;
RNK
Top 180 posição; Veja tam bém : ter;
Gn 8.8 uma pomba, a ver se as águas T. minguado de sobre
Gn 8.11 e conheceu Noé que as águas T. minguado sobre
Gn 26.15 que os servos de seu pai T. cavado nos dias de
Gn 26.32 acerca do negócio do poço, que T. cavado, e
Gn 35.4 os deuses estranhos que T. em suas mãos e as
Gn 39.1 comprou-o da mão dos ismaelitas que o T. levado lá.
Gn 43.25 viesse ao meio-dia; porque T. ouvido que ali
u i

TINHAM
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Dn 6.24 e suas mulheres; e ainda não T. chegado ao
Dn 11.21 um homem vil, ao qual não T. dado a dignidade
Am 2.8 de seus deuses bebem o vinho dos que T. multado.
Zc 5.9 o ar com as suas asas, pois T. asas como as da
Zc 10.8 e multiplicar-se-ão como se T. multiplicado.
M t 2.9 e eis que a estrela que T. visto no Oriente
M t 14.5 matá-lo, temia o povo, porque o T. como profeta.
M t 15.38 Ora, os que T. comido eram quatro mil homens,
M t 20.9 E, chegando os que T. ido perto da hora undécima,
M t 21.46 recearam o povo, porquanto o T. por profeta.
M t 27.16 E T., então, um preso bem conhecido, chamado Barrabás.
M t 27.55 longe, muitas mulheres que T. seguido Jesus
M c 2.15 e pecadores, porque eram muitos e o T. seguido.
M c 3.10 maneira que todos quantos T. algum mal se
M c 3.22 E os escribas, que T. descido de Jerusalém,
M c 5.16 E os que aquilo T. visto contaram-lhes o que
M c 6.30 tudo, tanto o que T. feito como o que
Mc 6.30 tanto o que 17feito como o que 1 7 ensinado.
M c 6.31 muitos que iam, e vinham, e não T. tempo para comer.
Mc 6.52 pois não T. compreendido o milagre dos pães;
M c 7.1 e alguns dos escribas que T. vindo de Jerusalém.
M c 8.7 T. também uns poucos peixinhos; e, tendo dado
Mc 8.14 levar pão e no barco não T. consigo senão um pão.
M c 9.9 a ninguém contassem o que T. visto, até que o
Mc 9.34 porque, pelo caminho, T. disputado entre
M c 15.10 os principais dos sacerdotes o T. entregado.
M c 15.41 e muitas outras que T. subido com ele a Jerusalém.
M c 16.10 ela, anunciou-o àqueles que T. estado com ele,
M c 16.14 não haverem crido nos que o T. visto já ressuscitado.
Lc 1.7 E não T. filhos, porque Isabel era estéril, e
Lc 2.20 a Deus por tudo o que T. ouvido e visto,
Lc 4.40 ao pôr do sol, todos os que T. enfermos de
Lc 5.17 e doutores da lei que T. vindo de todas
Lc 6.18 os quais T. vindo para o ouvir e serem curados
Lc 8.30 E ele disse: Legião; porque T. entrado nele
Lc 8.36 E os que T. visto contaram-lhes também como fora
Lc 9.10 contaram-lhe tudo o que T. feito. E,
Lc 9.36 dias, não contaram a ninguém nada do que T. visto.
Lc 19.37 em alta voz, por todas as maravilhas que T. visto,
Lc 22.52 do templo, e anciãos que T. ido contra ele:
Lc 23.55 E as mulheres que T. vindo com ele da Galileia
Lc 24.1 sepulcro, levando as especiarias que T. preparado.
Lc 24.23 voltaram, dizendo que também T. visto uma visão
Jo 1.24 E os que T. sido enviados eram dos fariseus,
Jo 2.9 o sabiam os empregados que T. tirado a água),
Jo 4.1 a saber que os fariseus T. ouvido que Jesus
Jo 4.8 Porque os seus discípulos T. ido à cidade comprar co
mida.
Jo 4.45 no dia da festa; porque também eles T. ido à festa.
Jo 6.22 barquinho, mas que os seus discípulos T. ido sós
Jo 6.23 (contudo, outros barquinhos T. chegado de
Jo 7.10 Mas, quando seus irmãos já T. subido à festa,
Jo 9.8 e aqueles que dantes T. visto que era cego
Jo 9.22 porquanto já os judeus T. resolvido que, se
Jo 9.35 Jesus ouviu que o T. expulsado e, encontrando-o,
Jo 11.19 E muitos dos judeus T. ido consolar a Marta e a
Jo 11.45 pois, dentre os judeus que T. vindo a Maria e
Jo 11.45 L. vindo a Maria e que T. visto o que Jesus
Jo 11.57 sacerdotes e os fariseus T. dado ordem para
Jo 12.18 saiu ao encontro, porque T. ouvido que ele
Jo 12.20 alguns gregos entre os que T. subido a adorar no
Jo 18.18 os servos e os criados, que T. feito brasas, e
Jo 20.19 com medo dos judeus, se T. ajuntado,
At 2.44 os que criam estavam juntos e T. tudo em comum.
At 4.13 e indoutos, se maravilharam; e T. conhecimento de
At 4.14 homem que fora curado, nada T. que dizer em con
trário.
At 4.28 a tua mão e o teu conselho T. anteriormente
At 8.7 saíam de muitos que os T„ clamando em alta
At 9.31 Judeia, e Galileia, e Samaria T. paz e eram
At 10.45 circuncisão, todos quantos T. vindo com Pedro,
At 11.1 que também os gentios T. recebido a palavra
At 13.5 nas sinagogas dos judeus; e T. também a João
At 14.26 para Antioquia, onde T. sido recomendados
At 15.1 Então, alguns que T. descido da Judeia ensinavam

lC r 12.39 porque seus irmãos lhes T. preparado as provisões.
lC r 15.15 a palavra do Senhor, com as varas que T. sobre si.
lC r 18.7 os escudos de ouro que T. os servos de
lC r 19.6 os filhos de Amom que se T. feito odiosos
lC r 19.19 os servos de Hadadezer que T. sido feridos
lC r 26.22 Zetã e Joel, seu irmão; estes T, cargo dos
lC r 26.26 Selomite e seus irmãos T. cargo de todos os
lC r 26.26 de centenas, e capitães do exército T. consagrado;
lC r 26.30 mil e setecentos, que T. cargo dos
2Cr 9.10 de Salomão, que de Ofir T. trazido ouro,
2Cr 12.2 subiu contra Jerusalém (porque T. transgredido
2Cr 13.14 Então, Judá olhou, e eis que l . de pelejar por
2Cr 17.9 E ensinaram em Judá, e T. consigo o livro da Lei
2Cr 21.9 e feriu os edomitas que o T. cercado, como
2Cr 23.20 e os poderosos, e os que T. domínio entre o
2Cr 25.10 Amazias as tropas que lhe T. vindo de Efraim,
2Cr 30.3 celebrar, porque se não T. santificado
2Cr 30.5 Jerusalém; porque muitos a não T. celebrado como
2Cr 30.17 na congregação que se não T. santificado; pelo
2Cr 30.18 Issacar e Zebulom, se não T. purificado e,
2Cr 30.22 a todos os levitas que T. entendimento no bom
2Cr 34.4 sobre as sepulturas dos que lhes T, sacrificado.
2Cr 34.9 que guardavam o umbral T. recolhido das
2Cr 34.11 as casas que os reis de Judá T. destruído.
Ed 2.65 e trinta e sete; também T. duzentos cantores
Ed 6.20 os sacerdotes e levitas se T. purificado como se
Ed 6.21 os filhos de Israel que T. voltado do
Ed 10.44 Todos estes T. tomado mulheres estranhas; e
Ed 10.44 estranhas; e alguns deles T. mulheres de quem
Ne 2.13 fendidos, e as suas portas, que T. sido
Ne 7.67 trezentos e trinta e sete; e T. duzentos e
Ne 10.28 os netineus e todos os que se T. separado dos
Ne 10.28 filhas, todos os sábios e os que T. capacidade
Ne 12.29 porque os cantores T. edificado para si
Ne 13.2 porquanto não T. saído ao encontro dos filhos de
Ne 13.10 cantores, que faziam a obra, T. fugido cada um
Ne 13.13 Zacur, filho de Matanias; porque se T. achado
Ne 13.23 naqueles dias, judeus que T. casado com
Et 9.23 judeus de fazerem o que já T. começado, como
Et 9.31 judeu, e a rainha Ester lhes T. estabelecido e
Et 9.31 e como eles mesmos já o T. estabelecido
Jó 3.15 ou com os príncipes que T, ouro, que enchiam as
Jó 32.4 para falar a Jó, porquanto T. mais idade do
SI 55.20 Puseram suas mãos nos que T. paz com ele;
Ec 4.1 seus opressores; mas eles não T. nenhum consolador.
Jr 4.23 assolada e vazia; e os céus, e não T. a sua luz.
Jr 4.25 nenhum havia e que todas as aves do céu T. fugido.
Jr 8.2 o exército do céu, a quem T. amado, e a quem
Jr 8.2 T. servido, e após quem T. ido, e a quem
Jr 8.2 e após quem T. ido, e a quem T. buscado e
Jr 8.2 buscado e diante de quem se T. prostrado;
Jr 34.11 os servos e as servas que T. libertado, e os
Jr 37.4 entre o povo, porque não o T. encerrado na prisão.
Jr 37.5 ouvindo os caldeus que T. sitiado Jerusalém
Jr 37.15 Jònatas, o escrivão; porque a T. transformado
Jr 38.7 então, estava na casa do rei, que T. metido a
Jr 39.9 e os rebeldes que se T. passado para ele,
Jr 39.10 de entre o povo, que não T. nada, deixou
Ez 1.5 e esta era a sua aparência: T. a semelhança de
Ez 1.8 E T. mãos de homem debaixo das suas asas, aos
Ez 1.8 lados; e assim todos quatro T. seus rostos e
Ez 1.10 mão direita, todos os quatro T. rosto de leão,
Ez 1.10 à mão esquerda, todos os quatro T, rosto de boi,
Ez 1.16 de turquesa; e as quatro T. uma mesma
Ez 1.18 que metiam medo; e as quatro T. as suas cambas
Ez 10.10 ao seu aspecto, as quatro T. uma mesma
Ez 10.12 rodas, as rodas que os quatro T., estavam
Ez 10.22 visto junto ao rio Quebar; T. o mesmo aspecto,
Ez 16.45 és a irmã de tuas irmãs, que T. nojo de seus
Ez 32.23 e caíram à espada os que T. causado espanto
Ez 40.10 os pilares deste lado e do outro T. a mesma medida.
Ez 40.29 conforme estas medidas; e T. também janelas
Ez 41.23 E o templo e o santuário, ambos T. duas portas.
Ez 42.6 eram de três andares e não T. colunas como as
Ez 46.22 largura; estas quatro esquinas T. uma mesma medida.
Dn 6.24 trazidos aqueles homens que T. acusado Daniel e
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At 15.5 da seita dos fariseus que 27 crido se
At 16.27 quis matar-se, cuidando que os presos já 27 fugido.
At 18.3 com eles, e trabalhava; pois 27 por ofício
At 19.13 do Senhor Jesus sobre os que ±. espíritos
At 19.18 Muitos dos que 27 crido vinham, confessando e
At 19.32 mais deles não sabiam por que causa se 27 ajuntado.
At 21.29 Porque 27 visto com ele na cidade a Trófimo, de
At 25.19 27, porém, contra ele algumas questões acerca de
At 28.9 com ele os demais que na ilha 27 enfermidades e sa
raram,
G11.23 mas somente 27 ouvido dizer: Aquele que já nos
G12.4 dos falsos irmãos que se 27 entremetido e
Ap 4.4 de vestes brancas; e 27 sobre a cabeça
Ap 4.8 E os quatro animais 27, cada um, respectivamente,

TIN IRÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm -1; N°(s)
Strong (H6750); RNK Top 406 posição; Veja também : tine;
ISm 3.11 a qual todo o que ouvir lhe 27 ambas as orelhas.

TIN TA Ocorrências: 4 vezes - VT (1) ; N T (3) nos livros: Jr-l;2C o-l;2Jo-l;3Jo-l; N°(s) Strong (G3188, H1773); RNK Top 403
posição; Palavras Relacionadas: (tintas-7); Total de referencias
das palavras relacionadas: 11
Jr 36.18 estas palavras, e eu as escrevia, no livro, com 27.
2Co 3.3 por nós e escrita não com 27, mas com o Espírito
2Jo 1.12 quis fazê-lo com papel e 27; mas espero ir ter
3Jo 1.13 escrever, mas não quero escrever-te com 27 e pena.

Ap 8.6 E os sete anjos, que 27 as sete trombetas,

TINTAS Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Êx-6;Is-l;
RNK Top 400 posição; Veja tam bém : tinto;

Ap 8.9 parte das criaturas que 27 vida no mar; e
Ap 9.8 E 27 cabelos como cabelos de mulher, e os seus
Ap 9.9 E 27 couraças como couraças de ferro; e o ruído
Ap 9.10 E 27 cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão
Ap 9.11 E 27 sobre si rei, o anjo do abismo; em hebreu
Ap 9.17 que sobre eles cavalgavam 27 couraças de fogo,
Ap 11.10 porquanto estes dois profetas 27 atormentado os
Ap 14.1 quatro mil, que em sua testa 27 escrito o nome
Ap 15.1 no céu: sete anjos que 27 as sete últimas
Ap 15.2 junto ao mar de vidro e 21 as harpas de Deus.
Ap 15.6 E os sete anjos que 27 as sete pragas saíram do
Ap 16.2 má e maligna nos homens cjue 2. o sinal da besta e
Ap 17.1 veio um dos sete anjos que 27 as sete taças e
Ap 18.19 cidade, na qual todos os que 27 naus no mar
Ap 21.9 veio um dos sete anjos que 27 as sete taças

Êx 25.5 e peles de carneiros 27 de vermelho, e peles de
Êx 26.14 de peles de carneiro 27 de vermelho e outra
Êx 35.7 e peles de carneiros 27 de vermelho, e peles de
Êx 35.23 de cabras, e peles de carneiro 27 de vermelho, e
Êx 36.19 de peles de carneiros 27 de vermelho; e, por
Êx 39.34 de peles de carneiro 27 de vermelho, e a
Is 63.1 Edom, de Bozra, com vestes 27? Este que é

T IN T EIR O Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Ez-3;
N°(s) Strong (H7083); RNK Top 404 posição;
Ez 9.2 homem vestido de linho, com um 27 de escrivão
Ez 9.3 vestido de linho, que tinha o 27 de escrivão à
Ez9.11 a cuja cinta estava o 27, tornou com a

* (tinham) repete na(s) referência(s): 3 vezes : lSm.30.1;, 2 vezes :
lCr.26.26;, 2 vezes: Ed. 10.44;, 2 vezes: Ne.10.28;, 2 vezes: Et.9.31;,
5 vezes: Jr.8.2;, 2 vezes: Ez.1.8;, 2 vezes: Ez.1.10;, 2 vezes: Dn.6.24;,
2 vezes: Mc.6.30;, 2 vezes: Jo.11.45;

TIN T O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top 406
posição; Palavras Relacionadas: (tintas-7); Total de referencias
das palavras relacionadas: 8

T IN H A M -SE Ocorrência: 1 vez - N T (l)n o livro: Mt-1; RNK

Is 27.2 dia, haverá uma vinha de vinho 27; cantai-lhe.

Top 406posição; Veja tam bém : ter;

TIO Ocorrências: 17 vezes - VT (17) nos livros: Lv-4;lSm-4;2Rs-l;lCr-l;Et-2;Jr-4;A m -l; N°(s) Strong (H l 730); RNK Top 390 p o 
sição; Palavras Relacionadas: (tia-3; tios-1); Total de referencias
das palavras relacionadas: 21

M t 16.5 para a outra banda, 21 esquecido de

TÍN H A M O S Ocorrências: 3 vezes - VT (2 ); N T (1) nos li
vros: D t-l;E d-l;2C o-l; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : ter;

Lv 10.4 e a Elzafã, filhos de Uziel, 27 de Arão, e
Lv 20.20 descobriu a nudez de seu 27; seu pecado sobre si
Lv 25.49 ou seu 27 ou o filho de seu 27 o resgatará; ou um
Lv 25.49 seu 27 ou o filho de seu 27 o resgatará; ou um dos
ISm 10.14 E disse-lhe o 27 de Saul, a ele e ao seu moço: Aonde
ISm 10.15 Então, disse o 27 de Saul: Declara-me, peço-te, que
ISm 10.16 E disse Saul a seu 27: Declarou-nos, na verdade, que
ISm 14.50 general do exército, Abner, filho de Ner, 27 de Saul.
2Rs 24.17 rei, em lugar de Joaquim, ao 27 deste, Matanias, e
lC r 27.32 Jônatas, 27 de Davi, era do conselho, homem sábio e
Et 2.7 (que é Ester, filha do seu 27) , porque não tinha
Et 2.15 vez de Ester, filha de Abiail, 27 de Mardoqueu (que
Jr32.7 Hananel, filho de Salum, teu 27, virá a ti, dizendo:
Jr32.8 a mim Hananel, filho de meu 27, segundo a palavra
Jr 32.9 de Hananel, filho de meu 27, a qual está em
Jr 32.12 olhos de Hananel, filho de meu 27, e perante os
Am 6.10 E a alguém tomará o seu 27 ou o que o queima, para

Dt 2.35 para nós e o despojo das cidades que 27 tomado.
Ed 8.22 no caminho, porquanto 27 falado ao rei,
2Co 1.9 Mas já em nós mesmos 27 a sentença de morte,

TIN H AS Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Gn-2;Ne-l;S l-l; RNK Top 403 posição; Veja tam bém : ter;
Gn 30.30 Porque o pouco que 27 antes de mim é aumentado
Gn 31.30 querias ir embora, porquanto 21 saudades de
Ne 9.23 à terra de que 21 dito a seus pais
SI 60.10 serás tu, ó Deus, que nos 27 rejeitado? Tu, ó

TÍN H EIS Ocorrências: 10 vezes - VT (6) ; N T (4) nos livros:
Gn-l;Dt-2;Jr-3;Rm-l;Fp-2;lPe-l; RNK Top 397 posição; Veja
também : ter;
Gn 43.6 saber àquele varão que 27 ainda outro irmão?
Dt 9.16 o Senhor, vosso Deus; vós 27 feito um
D t 9.21 vosso pecado, o bezerro que 27 feito, e o
Jr 34.15 havíeis, hoje, convertido e 27 feito o que é
Jr 34.15 cada um ao seu próximo; e 27 feito diante
Jr 34.16 um, à sua serva, os quais já 27 despedido
Rm 6.21 E que fruto 27, então, das coisas de que agora
Fp 4.10 lembrança de mim; pois já vos 27 lembrado, mas
Fp 4.10 vos 27 lembrado, mas não 27 tido oportunidade.
IPe 2.10 sois povo de Deus; que não 27 alcançado

* (tio) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.2S.49;

TIO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; RNK Top 406
posição; Veja tam bém : tio;
Nm 36.11 de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus 27.

T IQ U IC O Ocorrências: 5 vezes - N T (S) nos livros: At-l;Ef-l;C l-l;2T m -l;T t-l; N°(s) Strong (G5190); RNK Top 402posição;

* (tínheis) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Jr.34.1S; , 2 vezes :
Fp.4.10;

At 20.4 de Derbe, e Timóteo, e, dos da Ásia, 27 e Trófimo.
Ef6.21 negócios e o que eu faço, 27, irmão amado e
Cl 4.7 27, irmão amado, e fiel ministro, e conservo no
2Tm 4.12 Também enviei 27 a Êfeso.
H 3.12 te enviar Ártemas ou 27, procura vir ter

TIN H O SA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H5596); RNK Top 406 posição;
Is 3.17 portanto, o Senhor fará 2

7
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Êx-2;Lv-4;D t-l;Js-l;Jz-2;lSm -2;2Sm -l;lRs-l;2Rs-l;Jó-5;Sl-6;Pv4;ls-l;Jr-2;Ez-2;M q-l;Na-l;Mt-5;Mc-l;Lc-5;Jo-6;At-2;Hb-l; N°(s)
Strong (G142, G1S44, G3089, G8S1, H15S6, H1639, H1898,
H3318, H3381, H3947, H531S, H5394, H5493, H622, H7579);
RNK Top 350 posição; Veja tam bém : tirar;

\

Êx 3.5 Não te chegues para cá; 27 os teus sapatos de
Êx 33.5 ti, te consumirei; porém agora 27 de ti os teus
Lv 4.10 como se 27 do boi do sacrifício pacífico; e o
Lv 4.31 toda a gordura, como se 27 a gordura do
Lv 4.35 toda a sua gordura, como se 27 a gordura do
Lv 24.14 27 o que tem blasfemado para fora do arraial; e
Dt 22.26 contra o seu próximo e lhe 27 a vida, assim é
Js 2.3 de Jericó a Raabe, dizendo: 27 fora os homens que
Jz 6.30 cidade disseram a Joás: 27 para fora o teu
Jz 19.22 ao velho, senhor da casa, dizendo: 27 para fora o
ISm 2.6 O Senhor é o que 27 a vida e a dá; faz descer à
ISm 6.3 se vos fará saber por que a sua mão se não 27 de vós.
2Sm 22.49 e o que me 27 dentre os meus inimigos; e tu me
lR s 20.24 Faze, pois, isto: 27 os reis, cada um do seu lugar,
2Rs 10.22 o cargo das vestimentas. 27 as vestimentas para
Jó 5.5 até dentre os espinhos a 27; e o salteador traga
Jó 12.20 Aos confiados 27 a fala e toma o entendimento aos ve
lhos.
Jó 12.24 27 o coração aos chefes dos povos da terra e os faz
Jó 28.11 e nem uma gota sai deles, e 27 para a luz o que
Jó 36.7 Dos justos não 27 os seus olhos; antes, com os reis
SI 35.3 27 da lança e obstrui o caminho aos que me
SI 39.10 27 de sobre mim a tua praga; estou desfalecido pelo
SI 119.22 27 de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois
SI 135.7 os relâmpagos para a chuva; 27 os ventos cfos seus te
souros.
SI 142.7 27 a minha alma da prisão, para que louve o teu
SI 143.11 nome; por amor da tua justiça, 27 a minha alma da

-os.

T IR Á -L A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1; RNK Top
406posição; Veja tam bém : tirar;
Jo4.15 para que não mais tenha sede e não venha aqui T..

T IR A -L H E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; N°(s)
Strong (G142); RNK Top 406 posição; Veja também : tirar;
Lc 11.22 do que ele e vencendo-o, 27 toda a armadura

TIR A -LH ES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tirar;
Lc 8.12 ouvem; depois, vem o diabo e 27 do coração a

TIR Á -LO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1; N°(s)
Strong (G2507); RNK Top 406 posição; Veja também : tirar;
M c 15.36 beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias 27.

T IR Á -L O -Á S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; N°(s)
Strong (H3947); RNK Top 406posição; Veja também : tirar;
Êx 21.14 matando-o com engano, 27 do meu altar

TIR Á -LO S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tirar;
At 17.5 a casa de Jasom, procuravam 27 para

T IR A -M E Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: lRs-l;2Cr-l;Sl-4;Jn-l; N°(s) Strong (H3318, H3947); RNK Top 4 0 0 posição;
Veja também : tirar;

angústia.

lRs 22.34 seu carreteiro: Vira a tua mão e 27 do exército,
2Cr 18.33 disse ao carreteiro: Vira a mão e 27 do
SI 25.17 coração se têm multiplicado; 27 dos meus apertos.
SI 31.4 27 da rede que para mim esconderam, pois tu és a
SI 69.14 27 do lamaçal e não me deixes atolar; seja eu
SI 144.11 Livra-me e 27 das mãos dos filhos estranhos,
Jn 4.3 Peço-te, pois, ó Senhor, 27 a minha vida, porque

Pv 17.23 O ímpio 27 o presente do seio para perverter as
Pv 20.16 por fiador do estranho 27 a sua roupa e
Pv 25.4 27 da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor.
Pv 25.5 27 o ímpio da presença do rei, e o seu trono se
Is 4.1 sejamos chamadas pelo teu nome; 27 o nosso opróbrio.
Jr 38.10 contigo daqui trinta homens e 27 Jeremias, o
Jr 51.16 os relâmpagos com a chuva e 27 o vento dos seus te
souros.
Ez 21.26 assim diz o Senhor Jeová: 27 o diadema, e levanta a
Ez 24.6 e cuja escuma não saiu dela! 27 dela pedaço a
M q 2.4 ele a troca! Como me despoja! 27 os nossos
Na 3.14 27 águas para o cerco, fortifica as tuas
M t 7.5 Hipócrita, 1. primeiro a trave do teu olho e,
M t 12.35 O homem Dom 27 boas coisas do seu bom tesouro,
eo
M t 12.35 tesouro, e o homem mau do mau tesouro 27 coisas
más.
M t 13.52 a um pai de família que 27 do seu tesouro
M t 17.27 vai ao mar, lança o anzol, 27 oprimeiro peixe
M c 4.15 a ouvido, vem logo Satanás e 27 a palavra que foi
Lc 5.36 uma parábola: Ninguém 27 um pedaço de uma
Lc 6.42 está no teu olho? Hipócrita, 27primeiro a trave
Lc 6.45 bom tesouro do seu coração, 27 o bem, e o homem
Lc 6.45 do mau tesouro do seu coração, 27 o mal, porque da
Lc 16.3 pois que o meu senhor me 27 a mordomia? Cavar
Jo 1.29 Eis o Cordeiro de Deus, que 27 o pecado do mundo.
Jo 10.4 E, quando 27 para fora as suas ovelhas, vai adiante
Jo 10.18 Ninguém ma 27 de mim, mas eu de mim mesmo a
dou;
Jo 15.2 em mim que não dá fruto, a 27; e limpa toda aquela
Jo 19.15 Mas eles bradaram: 27! 27! Crucifica-o!
At 7.33 E disse-lhe o Senhor: 27 as sandálias dos pés,
At 22.22 e levantaram a voz, dizendo: 27 da terra um tal
Hb 10.9 fazer, ó Deus, a tua vontade. 27 o primeiro,
,

TIRADAS

TIR A -O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;Ez-l;
RNK Top 405 posição; Veja também : tirar;
Gn 19.12 todos quantos tens nesta cidade, 27 fora deste lugar;
Ez 12.5 à vista deles, a parede e 27 para fora por ali.

TIR A -SE Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: Jó-1; N°(s) Strong
(H3947); RNK Top 406posição; Veja tam bém : tirar;
Jó 28.2 O ferro 27 da terra, e da pedra se funde o metal.

TIR A C A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Rs-l;Is-l;
N°(s) Strong (H8640); RNK Top 405 posição;
2Rs 19.9 E, ouvindo ele dizer de 27, rei de Cuxe: Eis que
Is 37.9 E ouviu dizer que 27, rei da Etiópia, tinha saído

TIRA D A Ocorrências: 10 vezes - VT (5) ; N T (5) nos livros:
N m -l;ls-3;E z-l;Lc-l;Jo-l;A t-l;E f-l;2P e-l; N°(s) Strong (G142,
G851, H1639, H5493); RNK Top 397posição; Veja também : tirar;
Nm 36.4 assim, a sua herança será 27 da herança da
Is 6.7 e a tua iniquidade foi 27, e purificado o
Is 10.27 dia, que a sua carga será 27 do teu ombro, e o
Is 17.1 Eis que Damasco será 27 e já não será
Ez 38.8 assolação; mas aquela terra foi 27 dentre os
Lc 10.42 Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será 27.
Jo 20.1 sendo ainda escuro, e viu a pedra 27 do sepulcro.
At 8.33 a sua geração? Porque a sua vida é 27 da terra.
Ef 4.31 e blasfêmias, e toda malícia seja 27 de entre vós.
2Pe 3.5 os céus e a terra, que foi 27 da água e no meio

* (tira) repete na(s) referència(s): 2 vezes: Mt. 12.35; , 2 vezes : Lc.6.45;
2 vezes; Jo. 19.15;

T IR A -A Ocorrência; 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406 posição; Veja também : tirar;

TIRADAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK Top
406 posição; Veja também : tirar;

SI 74.11 a tua mão, sim, a tua destra? 27 do teu seio e consome-

Jz 17.2 de prata que te foram 27, por cuja causa
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ISm 7.3 vos converterdes ao Senhor, 27 dentre vós os
2Rs 4.41 E deitou-a na panela e disse: 27 de comer para o
2Cr 29.5 do Senhor, Deus de vossos pais, e 27 do santuário
Is 1.16 Lavai-vos, purificai-vos, 27 a maldade de vossos
Is 57.14 aplainai, preparai o caminho; 27 os tropeços do
Jr 4.4 para o Senhor e 27 os prepúcios do
Jr 5.10 porém, uma destruição final); 27 as suas ameias,
Ez 45.9 e praticai juízo e justiça, e 27 as vossas
Jo 2.8 E disse-lhes: 27 agora e levai ao mestre-sala. E levaram.
Jo 2.16 aos que vendiam pombos: 27 daqui estes e não
Jo 11.39 Disse Jesus: 27 a pedra. Marta, irmã do defunto,
IC o 5.13 julga os que estão de fora. 27, pois, dentre vós a

TIR A D O Ocorrências: 39 vezes - VT (24) ; N T (15) nos livros:
Ê x~ 7;Lv-l;Is-3;E z-l;D n-10;Jl-l;Z c-l;M t-4;M c-2;Lc-5;Jo-l;A t-l;lC o-l;2 T s-l; N°(s) Strong (G142, G1808, GS01, G522, H3318,
H3478, H3772, H5267, HS337, HS493, HS709, H8S3); RNK Top
368 posição; Veja também : tirar;
Êx 2.10 nome Moisés e disse: Porque das águas o tenho 27.
Êx 3.12 eu te enviei: quando houveres 27 este povo do
Êx 14.11 Por que nos fizeste isto, que nos tens 27 do Egito?
Êx 16.3 até fartar! Porque nos tendes 27 para este
Êx 18.1 seu povo; como o Senhor tinha 27 a Israel do Egito.
Êx 29.46 seu Deus, que os tenho 27 da terra do
Êx 33.23 E, havendo eu 27 a minha mão, me verás pelas
Lv 4.23 trará por sua oferta um bode 27 de entre as
Is 22.25 pregado em lugar firme será 27; será arrancado e
Is 27.9 todo o fruto de se haver 27 o seu pecado;
Is 53.8 Da opressão e do juízo foi 27; e quem contará o
Ez 45.14 a décima parte do bato 27 de um coro, que é
Dn 4.25 serás 27 de entre os homens, e a tua morada será
Dn 4.32 E serás 27 dentre os homens, e a tua morada será
Dn 4.33 sobre Nabucodonosor, e foi 27 dentre os homens
Dn 5.2 Nabucodonosor, seu pai, tinha 27 do templo que
Dn 5.21 E foi 27 dentre os filhos dos homens, e o seu
Dn 6.23 a Daniel da cova; assim, foi 27 Daniel da cova,
Dn 7.12 aos outros animais, foi-lhes 27 o domínio;
Dn 8.11 do exército; e por ele foi 27 o contínuo
Dn 9.26 e duas semanas, será 27 o Messias e não
Dn 12.11 o contínuo sacrifício for 27 e posta a
J11.5 por causa do mosto, porque 21 é da vossa boca.
Zc 3.2 te repreende; não é este um tição 27 do fogo?
Mt 9.15 porém, virão em que lhes será 27 o esposo, e
Mt 13.12 aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será 27.
Mt 21.43 o Reino de Deus vos será 77 e será dado a uma
M t 25.29 mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á 27.
M c 2.20 virão em que lhes será 27 o esposo, e então
Mc 4.25 dado; e, ao que não tem, até o que tem lhe será 27.
Lc 5.35 em que o esposo lhes será 27, e, então,
Lc 6.29 a outra; e ao que te houver 27 a capa, nem a
Lc8.18 que não tiver até o que parece ter lhe será 27.
Lc 19.26 mas ao que não tiver até o que tem lhe será 27.
Lc 23.53 E, havendo-o 27, envolveu-o num lençol e pô-lo
Jo 2.9 os empregados que tinham 27 a água), chamou
At 8.33 Na sua humilhação, foi 27 o seu julgamento; e
ICo 5.2 por não ter sido dentre vós 27 quem cometeu tal ação.
2Ts 2.7 há um que, agora, resiste até que do meio seja 27;

T IR A I-A Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-l;2Rsl;2 C r-l; N°(s) Strong (H3318, H853); RNK Top 404 posição; Veja
também : tirar;
-

Gn 38.24 do adultério. Então, disse Judá: 27 fora para
2Rs 11.15 as tropas edisse-lhes: 27para fora das
2Cr 23.14 o exército e disse-lhes: 27 para fora das

T IR A I-L H E Ocorrências: 3 vezes - VT (1); N T (2) nos livros:
Z c-l;M t-l;Lc-l; N°(s) Strong (G142, H5493); RNK Top 404 posi
ção; Veja também : tirar;
Zc 3.4 estavam diante dele, dizendo: 27 estas vestes
M t 25.28 27, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos.
Lc 19.24 aos que estavam com ele: 27 a mina e dai-a

TIR A I-M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2C r-l; N°(s)
Strong (H5674); RNK Top 406 posição; Veja também : tirar;
2Cr 35.23 o rei disse a seus servos: 27 daqui, porque

TIR A I-O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s)
Strong (H5337); RNK Top 406 posição; Veja também : tirar;
SI 82.4 o pobre e o necessitado; 27 das mãos dos ímpios.

TIRA M Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Jz-l;Jó-l;Sl-l;Ec-l;O s-2; N°(s) Strong (H3947); RNK Top 401 posição; Veja
também : tirar;
Jz 5.11 entre os lugares onde se 27 águas, ali falai
Jó 24.10 os nus vão sem veste e aos famintos 27 as espigas.
SI 94.6 Matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão 27 a vida.
Ec 7.11 como a herança, e dela 27 proveito os que
Os 4.11 e o vinho, e o mosto 27 a inteligência.
Os 11.4 e fui para eles como os que 27 o jugo de sobre as

TIRA D O R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; N°(s)
Strong (H7579); RNK Top 406posição; Veja tam bém : tira;
Dt 29.11 o rachador da tua lenha até ao 27 da tua água;

TIRA N Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: IC r-l; N°(s)
Strong (H8647); RNK Top 406 posição;

TIRA D O RES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Js-3;
N°(s) Strong (H7579); RNK Top 404 posição; Veja também : tirador;

lC r 2.48 De Maaca, concubina, gerou Calebe a Seber e a 27.

TIRA N D O Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Lv-3;Nm-

Js 9.21 tornaram rachadores de lenha e 27 de água para
Js 9.23 nem rachadores de lenha, nem 27 de água,
Js 9.27 como rachadores de lenha e 27 de água para a

-l;Js-l;2C r-l; N"(s) Strong (Hl, H3318, H680, H853); RNK Top
401 posição; Veja também : tirar;
Lv 13.19 branca ou empola branca, 27 avermelho,
Lv 13.24 houver empola branca, 27 avermelho ou branco,
Lv 13.43 ou meia-calva está branca, 27 avermelho,
Nm 11.25 na nuvem e lhe falou; e, 27 do Espírito que
Js 24.6 E, 27 eu vossos pais do Egito, viestes ao mar; e
2Cr 34.14 E, 27 eles o dinheiro que se tinha trazido à

TIRA D O S Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1) nos livros:
D n-l;O s-l;M l-l;Jo-l; N°(s) Strong (G142, H5312); RNK Top 403
posição; Veja também : tirar;
Dn 5.3 de ouro, que'foram 27 do templo da
Os 4.3 as aves do céu; e até os peixes do mar serão 27.
Ml 2.3 o esterco das vossas festas; e com ele sereis 27.
Jo 19.31 que se lhes quebrassem as pernas, e fossem 27.

TIR A N D O -A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;Ê x-l; N°(s) Strong (H3318); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tirar;

TIR A I Ocorrências: 16 vezes - VT (12) ; N T (4) nos livros: Gn-

Gn 38.25 E, 27 fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do
Êx 4.6 Mete agora a mão no peito. E, 27, eis que sua

-l;Ê x -l;L v -l;Js-l;lS m -l;2 R s-l;2 C r- l;Is-2;Jr-2;E z-l;jo-3;lC o-l;
N°(s) Strong (G142, GS01, H3318, HS375, H5493, H7311, H8S3);
RNK Top 391 posição; Veja também: tirar;

TIR A N D O -O Ocorrências: 4 vezes

- N T (4) nos livros: Mc-2;A t-l;Jd-l; N°(s) Strong (G2507, G618); RNK Top 403 posição;
Veja também: tirar;

Gn 35.2 os que com ele estavam: 27 os deuses
Êx 6.26 aos quais o Senhor disse: 27 os filhos de
Lv 10.4 de Arão, e disse-lhes: Chegai, 27 vossos irmãos
Js 6.22 casa da mulher prostituta e 27 de lá a mulher

M c 7.33 E, 27 à parte de entre a multidão, pôs-lhe os
Mc 15.46 comprara um lençol fino, e, 27 da cruz, o
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At 13.29 que dele estavam escritas, 27 do madeiro, o
Jd 1.5 o Senhor salvo um povo, 27 da terra do

TIRARÁ

Ez 20.41 em vós, quando eu vos 27 dentre os povos e
Ez 24.25 que, no clia que eu lhes 27 a sua fortaleza,
Dn 6.23 em si mesmo e mandou 27 a Daniel da cova;
Ag 2.16 dez; vindo ao lagar para 27 cinquenta, havia
M t 7.4 dirás a teu irmão: Deixa-me 27 o argueiro do teu
M t 7.5 olho e, então, cuidarás em 27 o argueiro do
M t 24.17 o telhado não desça a 27 alguma coisa de sua casa;
Lc 6.42 a teu irmão: Irmão, deixa-me 27 o argueiro que
Lc 6.42 teu olho e, então, verás bem para 27 o argueiro
Jo 4.7 Veio uma mulher de Samaria 27 água. Disse-lhe
Io 4.11 tu não tens com que a 27, e opoço é fundo;
Jo 19.38 a Pilatos que lhe permitisse 27 o corpo de
Jo21.6 pois, e já não a podiam 27, pela multidão
Rm 11.27 meu concerto com eles, quando eu 27 os seus pe
cados.
_
Hb 8.9 os tomei pela mão, para os 27 da terra do Egito;
Hb 9.28 oferecendo-se uma vez, para 27 os pecados de
Hb 10.11 os mesmos sacrifícios, que nunca podem 27 pecados;
ljo 3.5 que ele se manifestou para 27 os nossos pecados; e
Ap 22.19 e, se alguém 27 quaisquer palavras do livro desta

TIRA N D O -O S Ocorrências: 4 vezes - VT (1) ; N T (3) nos
livros: Gn-l;At-3; RNK Top 403posição; Veja também : tirar;
Gn 19.17 E aconteceu que, 27 fora, disse: Escapa-te
At 5.19 abriu as portas da prisão e, 27 para fora, disse:
At 16.30 E, 27 para fora, disse: Senhores, que é
At 16.39 lhes dirigiram súplicas; e, 27 para fora,

TIRA N O Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1) nos livros:
Jó>-l;Is-2;At-l; N°(s) Strong (GS181, H6184); RNK Top 403 posi
ção; Palavras Relacionadas: (tiranos-7); Total de referencias das
palavras relacionadas: 11
Jó 15.20 no curto número de anos que se reservam para o 27.
Is 29.20 Porque o 27 é reduzido a nada, e se consome o
Is 49.25 ao valente, e a presa do 27 escapará; porque
At 19.9 disputando toaos os dias na escola de um certo 27.

TIRA N O S Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Jó-2;Sl-

*:

-2;Is-3; N°(s) Strong (H6184); RNK Top 400 posição; Veja também:
tirano;

tirar) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Lc.6.42;

T IR A R -LH E Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos li
vros: E t-l;A t-l; N°(s) Strong (H5493); RNK Top 405 posição; Veja
também : tirar;

Jó 6.23 mãos do opressor? Ou: redimi-me das mãos dos 27?
Jó 27.13 ímpio e a herança que os 27 receberão do Todo-Poderoso:
SI 54.3 se levantam contra mim, e 27procuram a minha
SI 86.14 mim, e as assembleias dos 2Tprocuraram a
Is 13.11 dos atrevidos e abaterei a soberba dos 27.
Is 25.5 nuvem, assim o cântico dos 27 será humilhado.
Is 29.5 pó miúdo, e a multidão dos 27, como a pragana

Et 4.4 para vestir a Mardoqueu e 27 o seu
At 9.24 de dia como de noite, para poderem 27 a vida,

TIR A R -M E Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lSm -l;2R s-l;Sl-l; N°(s) Strong (H1245, H3947, HS493); RNK Top 404
posição; Veja também: tirar;

TIRA R Ocorrências: 41 vezes - VT (26); N T (15) nos livros:

ISm 20.1 pecado diante de teu pai, que procura 27 a vida?
2Rs 6.32 como o filho do homicida mandou 27 a cabeça?
SI 31.13 se conluiavam contra mim; intentam 27 a vida.

Gn-4;Êx-4;D t-l;lSm -2;2Rs-l;lCr-l;N e-l;Ec-l;Is-3;Jr-2;Ez-4;D nl;A g-l;M t-3;Lc-2;Jo-4;Rm-l;H b-3;lJo-l;Ap-l; N°(s) Strong (G142,
G1544, G399, G501, G502, G851, H1639, H1802, H2834, H2846,
H3318, H3947, H5267, H5493, HS670, ); RNK Top 366 posição;
Palavras Relacionadas: (tira-57; Tira-a-1; tirada-10; tiradas-1;
tirado-39; tirados-4; Tirai-16; Tirai-a-3; Tirai-lhe-3; Tirai-me-1;
tirai-os-1; tirá-la-1; tira-lhe-1; tira-lhes-1; tirá-lo-1; tirá-lo-ás-1;
tirá-los-1; tiram-6; tira-me-7; tirando-6; tirando-a-2; tirando-0-4; tirando-os-4; tira-os-2; tirara-3; tirará-28; tiraram-34;
tiraram-lhe-2; tiraram-me-1; tiraram-no-1; tirarão-12; tira
rás-16; tirardes-1; Tirarei-35; tirareis-4; tirarem-4; tiraremos-1;
tirares-4; tiraria-4; tirariam -1; tirar-lhe-2; tirar-me-3; tirar-nos-ão-1; Tirar-se-ia-1; tirar-te-2; tirar-te-ei-1; Tiras-2; tira-se-1; ti
rasse-S; tirassem-5; tiraste-17; Tiraste-me-2; tirastes-3; tirava-4;
tiravam-4; tire-9; tirei-39; tireis-2; tirem-nos-1; tiremos-3; tires-4;
tiro-1; tirou-120; tirou-a-2; tirou-lhes-1; Tirou-me-6; tirou-o-2;
Tirou-os-1; Tirou-se-1); Total de referencias das palavras relacio
nadas: 670

TIR A R -N O S-Ã O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1;
RNK Top 406 posição; Veja também: tirar;
Jo 11.48 nele, e virão os romanos e 27 o nosso

TIR A R -S E -IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H3947); RNK Top 406posição; Veja tam bém : tirar;
Is 49.24 27 a presa ao valente? Ou os presos

TIR A R -T E Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:
Jr-l;M t-l; N°(s) Strong (G2983); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tirar;
Ir 4.30 os amantes te desprezam eprocuram 27 a vida.
Mt 5.40 quiser pleitear contigo e 27 a vestimenta,

T IR A R -T E -E I Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK

Gn 24.11 tarde, ao tempo em que as moças saíam a 27 água.
Gn 24.13 as filhas dos varões cfesta cidade saem para 27 água;
Gn 24.20 outra vez ao poço para 27 água, e tirou para
Gn 24.43 que a donzela que sair para j7 água e à qual eu
Êx 2.16 filhas, as quais vieram a 27 água, e encheram as
Êx 7.5 a mão sobre o Egito e 27 os filhos de
Êx 8.9 servos, epor teu povo, para 27 as rãs de ti e
Êx 21.27 E, se 27o dente do seu servo ou o dente da sua
Dt 24.10 não entrarás em sua casa para lhe 27 o penhor.

Top 406posição; Veja também : tirar;
Is 1.25 as tuas escórias; e 27 toda a impureza.

TIR A R A Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros: Jz-l;Is-l;A t-l; N°(s) Strong (G1806, H3318, H3947, H853); RNK Top
404 posição; Veja também: tirar;
Jz 2.12 Deus de seus pais, que os 27 da terra do
Is 6.6 na mão uma brasa viva, que 27 do altar com uma tenaz;
At 12.17 contou-lhes como o Senhor o 27 da prisão e

ISm 9.11 umas moças que saíam a 27 água; e
ISm 17.26 que ferir a este filisteu e 27 a afronta de
2Rs 23.27 Também a Judá hei de 27 de diante da minha
lC r 21.8 coisa; porém, agora, sê servido 27 a iniquidade de
Ne 11.1 do povo lançou sortes para 27 um de dez, para que
Ec3.14 e nada se lhe deve 27. E isso faz Deus
Is 30.14 que sirva para tomar fogo do lar ou 27 água da poça.
Is 42.7 os olhos dos cegos, para 27 da prisão os presos
Is 47.12 mocidade, a ver se podes 27proveito ou se,
Jr 31.32 os tomei pela mão, para os 27 da terra do Egito,
Jr 40.14 filho de Netanias, para te 27 a vida. Mas não
Ez 20.6 a mão para eles, para os 27 da terra do Egito
Ez 20.9 dei a conhecer a eles, para os 27 da terra do Egito.

TIR A R Á Ocorrências: 28 vezes - VT (25); N T (3) nos livros:
L v -ll;N m -l;2 S m -l;Jó-l;S l-l;P v -2 ;Is-7 ;A m -l;Jo-l;2 C o -l;A p -l;
N°(s) Strong (G851, H3318, H3947, H5493, H5595, H6906,
H7272, H7311); RNK Top 379 posição; Veja também : tirar;
Lv 1.16 seu papo com as suas penas 27 e o lançará junto
Lv 3.4 e o redenho que está sobre o fígado com os rins 27.
Lv 3.9 gordura, a cauda toda, a qual 2. do espinhaço, e
Lv 3.10 como também 27 ambos os rins, e a gordura que
Lv 3.15 como também 27 ambos os rins, e a gordura que
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Lv 4.8 do novilho da exjiiação 27 dele: a gordura que
Lv4.9 e o redenho de sobre o fígado, com os rins, 27,
Lv 4.19 E 27 dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre
Lv 4.31 E 27 toda a gordura, como se tira a gordura do
Lv 4.35 E 27 toda a sua gordura, como se tira a gordura
Lv 7.4 e o redenho sobre o fígado, com os rins, se 27.
Nm 19.3 a Eleazar, o sacerdote; e a 27 fora do arraial,
2Sm 14.14 mais. Deus, pois, lhe não 27 a vida, mas
Jó 14.4 (Quem do imundo 27 o puro? Ninguém!)
SI 25.15 no Senhor, pois ele 27 os meus pés da rede.
Pv 20.5 homem; mas o homem de inteligência o 27 para fora.
Pv 22.23 causa em juízo, e aos que os roubam lhes 27 a vida.
Is 3.1 Senhor Deus dos Exércitos 27 de Jerusalém e de
Is 3.18 Naquele dia, 27 o Senhor o enfeite das ligas, e
Is 7.20 e os cabelos dos pés e até a barba totalmente 27.
Is 18.5 então, podará os sarmentos, e 27 os ramos, e os cortará.
Is 22.8 E se 27 a cobertura de Judá, e, naquele dia,
Is 25.8 de todos os rostos, e 27 o opróbrio do seu
Is 34.15 e porá os seus ovos, eT.os seus
Am 9.2 ao inferno, a minha mão os T. dali; e, se
Jo 16.22 se alegrará, e a vossa alegria, ninguém vo-la T.
2C o3.16 se converterem ao Sennor, então, o véu se T..
Ap 22.19 livro desta profecia, Deus T. a sua parte da

TIRAREI

Ct 5.7 espancaram-me e feriram-me; 27 o meu manto

TIR A R A M -N O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tirar;
Gn 19.16 o Senhor misericordioso, e 27, e

TIRA RA O Ocorrências: 12 vezes - VT (12) nos livros: Êx-l;N m -2;D t-l;Jó-l;Is-l;Jr-l;Ez-3;D n-2; N°(s) Strong (H3381,
H3947, H5493); RNK Top 395 posição; Veja também : tirar;
Êx 25.15 estarão nas argolas da arca, e não se 27 dela.
Nm 4.5 Arão e seus filhos virão, e 27 o véu da
Nm 4.13 E 27 as cinzas do altar e por cima dele
Dt 19.12 cidade mandarão, e dali o 27, e o entregarão
Jó 8.10 e não te falarão, e do seu coração não 27 razões?
Is 49.25 Por certo que os presos se 27 ao valente, e a
Jr 8.1 Naquele tempo, diz o Senhor, 27 os ossos dos
Ez 11.18 È virão ali e 27 dela todas as suas coisas
Ez 23.25 o nariz e as orelhas te 27, e o que te
Ez 26.16 descerão dos seus tronos, e 27 de si os seus
Dn 7.26 estabelecer-se-á, e eles 27 o seu domínio,
Dn 11.31 o santuário e a fortaleza, e 27 o contínuo

TIRA RA S Ocorrências: 16 vezes - VT (16) nos livros: Nm-

TIR A R A M Ocorrências: 34 vezes - VT (31) ; N T (3) nos li

-l;Dt-12;Sl-l;Ez-2; N°(s) Strong (H3318, H5927, H8147, H853);
RNK Top 391 posição; Veja também : tirar;

vros: Gn-2;Êx-2;Js-2;Jz-l;l Sm-5;2Sm-l;lRs-2;2Rs-6;l Cr-l;2Cr-7;Jr-2;Jo-l;At-l;H b-l; N°(s) Strong (G142, G4264, H3318, H3947,
HS258, H537S, HS493, HS674, H5927, H6901, H7579, H8210,
H853); RNK Top 373 posição; Veja tam bém : tirar;

Nm 20.8 e dará a sua água; assim, lhes 27 água da
Dt 13.5 Deus, para andardes nele; assim, 27 o mal do
Dt 14.28 Ao fim de três anos, 27 todos os dízimos da tua
Dt 17.7 a mão de todo o povo; assim, 27 o mal do
Dt 17.12 ao juiz, o tal homem morrerá; e 27 o mal de Israel,
Dt 19.13 olho o não poupará; antes, 27 o sangue
Dt 19.19 fazer a seu irmão; e, assim, 27 o mal do meio
Dt 21.9 Assim, 27 o sangue inocente do meio de ti, pois
Dt 21.21 com pedras, até que morra; e 27 o mal do meio
Dt 22.21 na casa de seu pai; assim, 27 o mal do
Dt 22.22 com a mulher e a mulher; assim, 27 o mal de Israel.
Dt 22.24 a mulher do seu próximo; assim, 27 o mal do
D t 24.7 o tal ladrão morrerá, e 27 o mal do meio
SI 71.20 me darás ainda a vida e me 27 dos abismos da terra.
Ez 12.4 A vista deles, pois, 27 para fora, de dia, os
Ez 12.6 os levarás, e, às escuras, os 27, e cobrirás a

Gn 37.23 chegando José a seus irmãos, T. a José a sua
Gn 37.28 os mercadores midianitas, T., e alçaram a
Êx 32.4 são teus deuses, ó Israel, que te T. da terra do Egito.
Êx 32.8 os teus deuses, ó Israel, que te T. da terra do Egito.
Js 6.23 os jovens, os espias, e T. a Raabe, e a
Js 6.23 irmãos, e a tudo quanto tinha; T. também a
Jz 10.16 E T. os deuses alheios do meio de si e serviram
ISm 7.4 Então, os filhos de Israel T. dentre si os
ISm 7.6 congregaram-se em Mispa, e T. água, e a
ISm 12.8 enviou a Moisés e Arão, que T. a vossos pais
ISm 21.6 os pães da proposição, que se T. de diante do
ISm 31.12 e caminharam toda a noite, e T. o corpo de Saul
2Sm 23.16 arraial dos filisteus, e T. água da cisterna
lRs 15.14 Os altos, porém, se não 27; todavia, foi o
lRs 22.44 Todavia, os altos não se T.; ainda o povo
2Rs 4.40 Assim, T. de comer para os homens. E sucedeu
2Rs 10.26 E T. as estátuas da casa de Baal, e as queimaram.
2Rs 12.3 somente os altos se não 27; porque ainda o
2Rs 14.4 somente os altos se não 27; porque ainda o
2Rs 15.4 somente os altos se não T.; porque ainda o
2Rs 15.35 somente os altos se não 27; porque ainda o
lC r 11.18 arraial dos filisteus e T. água do poço de
2Cr 15.17 Os altos, porém, não se 27 de Israel; contudo, o
2Cr 20.33 Contudo, os altos se não 27, porque o povo não
2Cr 23.11 Então, 27 para fora ao filho do rei, e lhe
2Cr 29.16 Senhor, para a purificar, e 27 para fora, ao
2Cr 30.14 E levantaram-se, e 27 os altares que havia em
2Cr 30.14 havia em Jerusalém, e também 27 todos os vasos
2Cr 35.24 E seus servos o 27 do carro, e o levaram no
Jr 26.23 E eles 27 a Urias do Egito e o trouxeram ao rei
Jr 38.13 Jeremias com as cordas e o 27 do calabouço; e
Jo 11.41 27, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos
At 19.33 Então, 27 Alexandre dentre a multidão,
Hb 11.34 fio da espada, da fraqueza 27 forças, na

TIRA RD ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H3947, H853); RNK Top 406posição; Veja tam bém : tirar;
Gn 44.29 se agora também 27 a este da minha face, e lhe

TIR A R EI Ocorrências: 35 vezes - VT (34) ; N T (1) nos li
vros: Gn-2;Êx-3;N m -l;Jz-l;lSm -l;2Sm -l;lRs-l;Sl-l;Is-l;Jr-2;Ez9;Os-4;Am-2;Mq-l;Sf-l;Zc-3;Ap-l; N°(s) Strong (H3318, H3947,
H4185, H5186, H5221, H5493, H680, H7579, H7665, H8210,
H853); RNK Top 372 posição; Veja tam bém : tirar;
Gn 24.19 de lhe dar de beber, disse: 27 também água
Gn 24.44 Bebe tu também e também 27 água para os teus
Êx 6.6 Eu sou o Senhor, e vos 27 de debaixo das
Êx 7.4 porei a mão sobre o Egito e 27 os meus
Êx 23.25 pão e a vossa água; e eu 27 do meio de ti
Nm 11.17 e ali falarei contigo, e 27 do Espírito que
Jz 19.24 virgem e a concubina dele 27 para fora;
ISm 17.46 mão; e ferir-te-ei, e te 27 a cabeça, e os
2Sm 16.9 meu senhor? Deixa-me passar, e lhe 27 a cabeça.
lR s 16.3 eis que 27 os descendentes de Baasa e os
SI 50.9 Da tua casa não 27 bezerro nem bodes dos teus currais.
Is 5.5 hei de fazer à minha vinha: 27 a sua sebe,
Jr 23.39 dei a vós, e a vossos pais, 27 da minha presença.
Jr 51.44 a Bei na Babilônia e T . da sua boca o que
Ez 11.7 ela é a panela; a vós, porém, vos 27 do meio dela.
Ez 11.19 novo porei dentro aeles; e 27 da sua carne o
Ez 20.34 e vos 27 dentre os povos e vos congregarei das
Ez 20.38 das suas peregrinações os 27, mas à terra de
Ez 21.3 Eis que sou contra ti, e 27 a minha espada
Ez 24.16 Filho do homem, eis que 27 de ti o desejo dos
Ez 34.13 E as 27 dos povos, e as farei vir dos diversos
Ez 36.26 de vós um espírito novo; e 27 o coração de

* (tiraram) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Js.6.23; , 2 vezes :
2Cr.30.14;

TIR A R A M -LH E Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros:
Mt-2; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tirar;
M t 27.30 E, cuspindo nele, 27 a cana e batiam-lhe com
M t 27.31 de o haverem escarnecido, 27 a capa,

TIRARAM-ME Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ct-1;
N°(s) Strong (H5375); RNK Top 406posição; Veja também : tirar;
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Ez 39.3 E 23 o teu arco da tua mão esquerda e farei cair
Os 1.6 a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe 23.
Os 2.9 tornar-me-ei e, a seu tempo, 23 o meu grão e o
Os 2.17 E da sua boca 23 os nomes de baalins, e os seus
Os 2.18 os répteis da terra; e da terra 23 o arco, e a
Am 2.3 E 23 o juiz do meio dele e a todos os seus
Am 9.3 buscá-los-ei e dali os 23; e, se se
M q 5.12 e 23 as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros;
Sf 3.11 contra mim; porque então 23 do meio de ti
Zc 3.9 diz o Senhor dos Exércitos, e 23 a iniquidade
Zc 9.7 E da sua boca 23 o seu sangue e dentre os seus
Zc 13.2 o Senhor dos Exércitos, que 23 da terra os
Ap 2.5 não, brevemente a ti virei e 23 do seu lugar

TIRE

TIRA SSEM Ocorrências: S vezes - VT (4); N T (1) nos livros:
Êx-2;Js-l;2Rs-l;At-l; N°(s) Strong (H3318, H3381, H8S3); RNK
Top 402 posição; Veja também: tirar;
Êx 6.13 Faraó, rei do Egito, para que 23 os filhos de
Êx 6.27 rei do Egito, para que 23 do Egito os
Js 10.27 sol, deu Josué ordem que os 23 dos madeiros; e
2Rs 23.4 do umbral da porta que se 23 do templo do
At 23.10 descer a soldadesca, para que o 23 do meio

TIR A ST E Ocorrências: 17 vezes - VT (16) ; N T (1) nos li
vros: Êx-l;D t-4;lRs-2;2Cr-l;N e-l;Jó-l;Sl-4;Jr-l;D n-l;M t-l; N°(s)
Strong (G2337, H l 197, H1491, H3318, H5186, H6605); RNK Top
390 posição; Veja também : tirar;

TIRA REIS Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Êx-l;Lv-

Êx 32.11 furor contra o teu povo, que tu 23 da terra do
Dt 9.12 daqui, porque o teu povo, que 23 do Egito, já
Dt 9.26 com a tua grandeza, que 23 do Egito com
Dt 9.28 o povo da terra donde nos 23 não diga:
Dt 9.29 povo e a tua herança que tu 23 com a tua grande
lRs 8.51 povo e a tua herança que 23 da terra do Êgito,
lRs 8.53 de Moisés, teu servo, quando 23 os nossos
2Cr 19.3 se acharam em ti, porque 23 os bosques da
Ne 9.7 Deus, que elegeste Abrão, e o 23 de Ur dos
Jó 10.18 Por que, pois, me 23 da madre? Ah! Se, então,
SI 22.9 Mas tu és o que me 23 do ventre; o que me
SI 30.11 o meu pranto em folguedo; 23 o meu cilício e
SI 71.6 ventre; tu és aquele que me 23 do ventre de
SI 119.119 Tu 23 da terra, como escórias, a todos os
Jr 32.21 E 23 o teu povo de Israel da terra do Egito, com
Dn 9.15 ó Senhor, nosso Deus, que 23 o teu povo da
M t 21.16 e das criancinhas de peito 23 o perfeito louvor?

-l;Is-l;M q-l; N°(s) Strong (H4185, H7579, H7673); RNK Top 403
posição; Veja também : tirar;
Êx 12.15 pães asmos; ao primeiro dia, 23 o fermento das
Lv 26.10 depois de envelhecido; e 23 fora o velho,
Is 12.3 E vós, com alegria, 23 águas das fontes da salvação.
M q 2.3 esta geração, do qual não 23 os vossos

TIR A R EM Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: R t-l;lRs-2;Ez-l; N°(s) Strong (H3318); RNK Top 403 posição; Veja tam 
bém: tirar;

Rt 2.9 tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços 23.
lRs 19.10 e eu fiquei só, e buscam a minha vida para ma 23.
lRs 19.14 e eu fiquei só, e buscam a minha vida para ma 23.
Ez 12.12 a parede escavarão para os 23 por ela; o rosto

TIRA REM O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tirar;

T IR A ST E -M E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Ct-2;
RNK Top 405 posição; Veja também : tirar;

Nm 20.10 agora, rebeldes: porventura, 23 água desta

Ct 4.9 23 o coração, minha irmã, minha esposa;
Ct 4.9 minha irmã, minha esposa; 23 o coração

TIRA RES Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Ê x-l;lSm -l;Is-l;Jr-l; N°(s) Strong (H3947, HS493); RNK Top 403 posição;
Veja também: tirar;

*

(Tiraste-me) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Ct.4.9;

TIR A STES Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros:
M q-2;Lc-l; RNK Top 404 posição; Veja também: tirar;

Êx 14.11 sepulcros no Egito, para nos 23 de lá, para que
ISm 24.11 porém tu andas à caça da minha vida, para ma 23.
Is 58.9 Eis-me aqui; acontecerá isso se 23 do meio de
Jr 4.1 para mim voltarás; e, se 23 as tuas

Mq 2.8 de sobre a vestidura 23 a capa daqueles
Mq 2.9 delícias; dos seus meninos 23 o meu louvor
Lc 11.52 de vós, doutores da lei, que 23 a chave da

TIR A R IA Ocorrências: 4 vezes

- VT (4) nos livros: Nm-2;Jó-l;Jr -l; N°(s) Strong (H1639, HS221); RNK Top 403 posição; Veja
também : tirar;

TIRA TITA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 1 Cr-1; N°(s)
Strong (H8654); RNK Top 406 posição;

Nm 27.4 Por que se 23 o nome de nosso pai do meio da sua
Nm 36.3 tribo de quem forem; assim, se 23 da sorte da
Jó 35.3 te serviria? Que proveito 23 mais do que do
Jr 40.15 que ninguém o saiba. Por que razão te 23 ele a

lC r2.55 em Jabez foram os 23, eos

TIRAVA Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1) nos livros: Êx-1;1 Sm -l;Jó-l;Jo-l; N°(s) Strong (G941, H3318); RNK Top 403 p o 
sição; Veja também : tirar;

TIRA RIA M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tirar;

TIRA S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: G n -l;l Cr-l;Jó-

Êx 34.34 o Senhor, para falar com ele, 23 o véu até que
ISm 2.14 marmita; e tudo quanto o garfo 23 o sacerdote
Jó 29.17 queixais do perverso e dos seus dentes 23 a presa.
Jo 12.6 era ladrão, e tinha a bolsa, e 23 o que ali se lançava.

-l;S l-l; N°(s) Strong (H5674, H8494); RNK Top 403 posição; Veja
também : tira;

TIRAVAM Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lRs-

Pv 22.27 tens com que pagar, por que 23 a tua cama de

-2;1 Cr-l;2Cr-l; RNK Top 403 posição; Veja também : tirar;

Gn 10.2 Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e 23.
lC r 1.5 Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e 23.
Jó 7.21 a minha transgressão, e não 23 a minha iniquidade?
SI 104.29 e ficam perturbados; se lhes 23 a respiração,

lRs 10.28 E 23 cavalos do Egito para Salomão; e às manadas
lRs 10.29 e assim, por meio deles, os 23 para todos os
lC r 9.28 porque por conta os traziam e por conta os 23.
2Cr 1.17 e assim, por meio deles, 23 cavalos para

TIRA SSE Ocorrências: 5 vezes - VT (4) ; N T (1) nos livros:

TIR E Ocorrências: 9 vezes - VT (7) ; N T (2) nos livros: Êx-

G n -l;js-l;lS m -l;Jr-l;A p-l; RNK Top 402 posição; Veja também:
tirar;

-3;N m -l;D t-l;Jó-l;Sl-l;Lc-l;H b-l; N°(s) Strong (H3318, HS221,
H5493); RNK Top 398 posição; Veja também : tirar;

Gn 47.26 a terra do Egito: que Faraó 23 o quinto; só
Js 8.29 Josué que o seu corpo se 23 do madeiro; e
ISm 21.6 se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se 23.
Jr 32.31 ao dia de hoje, para que a 23 da minha presença,
Ap 6.4 sobre ele foi dado que 23 a paz da terra e

Êx 3.11 Quem sou eu, que vá a Faraó e 23 do Egito os filhos
Êx 8.8 disse: Rogai ao Senhor que 23 as rãs de mim e do
Êx 10.17 ao Senhor, vosso Deus, que 23 de mim somente
Nm 21.7 contra ti; ora ao Senhor que 23 de nós estas
Dt 19.6 ser comprido o caminho, e lhe 23 a vida; porque
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Jó 9.34 27 ele a sua vara de cima de mim, e não me
SI 104.14 o serviço do homem, para que 77 da terra o alimento
Lc 14.5 em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não 77 logo?
Hb 10.4 que o sangue dos touros e dos bodes 77 pecados.

SI 119.43 E de minha boca não 27 nunca de todo a palavra de
Jo 17.15 Não peço que os 27 do mundo, mas que os livres do
mal.

TIR EI Ocorrências: 39 vezes - VT (39) nos livros: Gn-l;Êx-

(H8493); RNK Top 406 posição;

TIR IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s) Strong

3;Lv-8;N m -l;D t-3;Js-l;Jz-l;lSm -l;2Sm -2;lRs-l;2Rs-l;lCr-2;2Crl;Sl-2;Jr-4;Ez-S;Os-l;Zc-1; N°(s) Strong (H l 197, H3318, H3947,
HS493, H5927, H663S, H7971, H853); RNI< Top 368 posição; Veja
também : tirar;

lC r 4.16 os filhos de Jealelel: Zife, e Zifa, e 27 e Asareel.

TÍRIO S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lC r-l;E d-l;N e-l; N°(s) Strong (H6876); RNK Top 404posição;

Gn 15.7 Eu sou o Senhor, que te 77 de Ur dos caldeus,

lC r 22.4 conta, porque os sidônios e 27 traziam a Davi
Ed3.7 e azeite aos sidônios e aos 27, para trazerem
Ne 13.16 Também 27 habitavam dentro e traziam peixe e toda

Êx 12.17 porque naquele mesmo dia 77 vossos exércitos
Êx 16.32 neste deserto, quando eu vos 77 da terra do Egito.
Êx 20.2 o Senhor, teu Deus, que te 27 da terra do Egito,
Lv 19.36 o Senhor, vosso Deus, que vos 27 da terra do Egito.
Lv 22.33 que vos 27 da terra do Egito, para vos ser por
Lv 23.43 Israel em tendas, quando os x7 da terra do Egito.
Lv 25.38 Senhor, vosso Deus, que vos 27 da terra do Egito,
Lv 25.42 Porque são meus servos, que 27 da terra do Egito;
Lv 25.55 meus servos são eles, que 27 da terra do Egito.
Lv 26.13 Senhor, vosso Deus, que vos 27 da terra dos
Lv 26.45 com os seus antepassados, que 27 da terra do Egito
Nm 15.41 Senhor, vosso Deus, que vos 27 da terra do Egito,
Dt 5.6 o Senhor, teu Deus, que te 27 da terra do Egito,
Dt 26.13 perante o Senhor, teu Deus: 27 o que é consagrado
D t 26.14 tristeza e disso nada 27 para imundícia, nem
Js 24.5 como o fiz no meio dele; e depois vos 27 de lá.

TIRO Ocorrências: 59 vezes - VT (46); N T (13) nos livros: Gnl;Êx-l;Js-l;2Sm-2;lRs-5;lCr-l;2Cr-3;Sl-3;Is-6;Jr-3;Ez-14;Os-l;Jll;Am-2;Zc-2;Mt-3;Mc-3;Lc-4;At-3; N°(s) Strong (G1000, G5183,
G5184, H3318, H4480, H6865, H6876); RNK Top 348 posição;
Veja também : tirar;
Gn 21.16 a distância de um 27 de arcqnaorque
Êx 6.7 o Senhor, vosso Deus, que vos 2. de debaixo das
Js 19.29 e até à forte cidade de 27; então, tornava este
2Sm 5.11 E Fíirão, rei de 27, enviou mensageiros a Davi, e
2Sm 24.7 E vieram à fortaleza de 27, e a toaas as cidades
lR s 5.1 E enviou Hirão, rei de 27, os seus servos a Salomão
lR s7.13 Salomão mensageiros e mandou trazer a Hirão de 27.
lRs 7.14 e fora seu pai um homem de 27 que trabalhava em
lR s 9.11 (para o que Hirão, rei de 27, trouxera a Salomão
lR s 9.12 È saiu Hirão de 27 a ver as cidades que Salomão lhe
lC r 14.1 Então, Hirão, rei de 27, mandou mensageiros a Davi,
2Cr 2.3 enviou a Hirão, rei de 27, dizendo: Como
2Cr 2.11 E Hirão, rei de 27, respondeupor escrito e enviou
2Cr 2.14 Dã e cujo m i foi homem de 27; este sabe lavrar em
SI 45.12 E a filha de 27 estará ali com presentes; os ricos
SI 83.7 de Amaleque e a Filístia com os moradores de 27.
SI 87.4 eis que da Filístia, e de 27, e da Etiópia, se
Is 23.1 Peso de 27. Uivai, navios de Társis, porque está
Is 23.5 Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de 27.
Is 23.8 este desígnio contra 77, a cidade coroada,
Is 23.15 E sucederá, naquele dia, que 77 será posta em
Is 23.15 mas, no fim de setenta anos, 27 será como a
Is 23.17 que o Senhor visitará a 27, e ela tornará à sua
Jr 25.22 e a todos os reis de 27, e a todos os reis de
Jr27.3 filhos de Amom, e ao rei de 27, e ao rei de
Jr 47.4 filisteus, para cortar de 27 e de Sidom todo o
Ez 26.2 Filho do homem, visto como 27 disse no tocante a
Ez26.3 Eis que eu estou contra ti, ó 27, e farei subir
Ez 26.4 destruirão os muros de 27 e derribarão as suas
Ez 26.7 Eis que eu trarei contra 77 a Nabucodonosor, rei
Ez 26J.5 Assim diz o Senhor Jeová a 27; Não tremerão as
Ez 27.2 ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre 27.
Ez 27.3 E dize a 27, que habita nas estradas do mar e
Ez 27.3 Assim diz o Senhor Jeová: 0 27, tu dizes: Eu sou
Ez 27.8 remeiros; os teus sábios, ó 27, que se achavam em
Ez 27.32 ti, dizendo: Quem foi como 27, como a que está
Ez 28.2 homem, dize ao príncipe de 27: Assim diz o Senhor
Ez 28.12 lamentação sobre o rei de 27 e dize-lhe: Assim
Ez 29.18 um grande serviço contra 27; toda cabeça se
Ez 29.18 se pelou, e não houve paga de 27 para ele, nem
Os 9.13 Efraim, assim como vi 77, está plantado em um lugar
J13.4 que tendes vós comigo, 27 e Sidom e todos os
Am 1.9 Por três transgressões de 27 e por quatro, não
Am 1.10 isso, porei fogo ao muro de Í7, e ele consumirá os
Z c9.2 Hamate nela terá termo, e 27, e Sidom, ainda que
Zc 9.3 E 27 edificou para si fortalezas e amontoou prata
M t 11.21 de ti, Betsaida! Porque, se em 27 e em Sidom
M t 11.22 que haverá menos rigor para 27 e Sidom, no Dia do
M t 15.21 Jesus dali, foi para as partes de 27 e de Sidom.
M c 3.8 do Jordão, e de perto de 27, e de Sidom; uma
M c 7.24 foi para os territórios de 27 e de Sidom. E,
M c 7.31 a sair dos territórios de 27 e de Sidom, foi até
Lc 6.17 e de Jerusalém, e da costa marítima de 27 e de Sidom;
Lc 10.13 de ti, Betsaida! Porque, se em 27 e em Sidom se
Lc 10.14 Portanto, para 27 e Sidom haverá menos rigor no Dia

Jz 6.8 Egito eu vos fiz subir e vos 27 da casa da servidão;
ISm 8.8 fez desde o dia em que o 71 do Egito até ao dia
2Sm 7.15 não apartará dele, como a 77 de Saul, a quem
2Sm 7.15 como a 77 de Saul, a quem 77 de diante de ti.
lR s 8.16 Desde o dia em que eu 77 o meu povo de Israel do
2Rs 23.27 diante da minha face, como 27 a Israel, e
lC r 17.7 o Senhor dos Exércitos: Eu te 77 do curral, de
lC r 17.13 não desviarei dele, como a 27 daquele que foi
2Cr 6.5 Desde o dia em que 27 o meu povo da terra do
SI 81.6 27 de seus ombros a carga; as suas mãos ficaram
SI 81.10 o Senhor, teu Deus, que te 27 da terra do Egito;
Jr 7.22 pais, no dia em que vos 27 da terra do Egito,
Jr 11.4 pais no dia em que os 27 da terra do Egito,
Jr 11.7 vossos pais, no dia em que os 27 da terra do
Jr 34.13 vossos pais, no dia em que os 27 da terra do
Ez 12.7 deu ordem: os meus trastes 27 para fora, de dia,
Ez 12.7 parede com a mão; às escuras, os 27 para fora e,
Ez 16.50 diante de mim; pelo que as 77 dali, vendo eu isso.
Ez 20.10 E os 77 da terra do Egito e os levei ao deserto.
Ez 21.5 toda carne que eu, o Senhor, 77 a minha espada da
Os 13.11 Dei-te um rei na minha ira e to 77 no meu furor.
Zc 9.11 do sangue do teu concerto, 27 os teus presos da
“(tirei) repete na(s) rejerência(s): 2 vezes: 2Sm.7.15;, 2 vezes: Ez. 12.7;

TIREIS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Js-l;Jr-l; N°(s)
Strong (H3318); RNI< Top 405 posição; Veja tam bém : tirar;
Js 7.13 não podereis suster-vos, até que 27 o anátema
Jr 17.22 nem 27 cargas de vossas casas no dia de sábado,

TIREM -N O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tirar;

At 16.37 será assim; mas venham eles mesmos e 27 para fora.

TIREM O S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-l;Js-l;Jz-l; N-(s) Strong (H1197, H5221); RNK Top 404 posição; Veja
tam bém : tirar;
Gn 37.21 livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe 27 a vida.
Js 8.6 sair atrás de nós, até que os 27 da cidade;
Jz 20.13 em Gibeá, para que os matemos e 27 de Israel o

TIRES Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1) nos livros: Êx-l;lR s-l;S l-l;Jo-l; N°(s) Strong (G142, H3318, H5337); RNK Top
403 posição; Veja também : tirar;
Êx 3.10 te enviarei a Faraó, para que 27 o meu povo, os
lRs 2.31 ele, e sepulta-o, para que 27 de mim e da casa
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Lc 22.41 deles cerca de um 27 de pedra; e, pondo-se
At 12.20 estava irritado com os de 27 e de Sidom; mas
At 21.3 para a Síria e chegamos a 27; porque o navio
At 21.7 concluída a navegação de 27, viemos a
* (tiro) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Is.23.1S;, 2 vezes: Ez.27.3;
, 2 v ezes: Ez.29.18;

TIR O U Ocorrências: 120 vezes - VT (111); N T (9) nos livros:
Gn-ll;Êx-12;Lv-l;N m -4;D t-19;Js-l;Jz-2;Rt-l;lSm -2;2Sm -4;lRs6;2R s-16;lC r-l;2C r-10;E d-3;N e-l;E t-2;Jó-l;S l-3;Is-2;Jr-3;E z2;Dn-l;Jl-l;Am-l;Jn-l;Lc-l;Jo-2;At-4;Cl-2; N°(s) Strong (G1544,
G1806, H l802, HÍ398, H3318, H3332, H3947, H3966, H5186,
HS312, HS337, HS375, HS493, H5674, HS); RNK Top 288 posi
ção; Veja também : tirar;
Gn 8.13 de sobre a terra. Então, Noé 27 a cobertura da
Gn 19.29 Deus se lembrou de Abraão e 27 Ló do meio da
Gn 24.20 ao poço para tirar água, e 27 para todos os
Gn 24.45 seu ombro, e desceu à fonte, e 27 água; e eu lhe
Gn 24.53 e l o servo vasos de prata, e vasos de ouro, e
Gn 31.9 Assim, Deus 27 o gado de vosso pai e mo deu a mim.
Gn 31.16 toda a riqueza que Deus 27 de nosso pai é nossa
Gn 38.14 Então, ela 27 de sobre si as vestes da sua viuvez,
Gn 38.19 ela levantou-se, e foi-se, e 27 de sobre si o seu
Gn 41.42 E 27 Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de
Gn 48.12 Então, José os 27 de seus joelhos e inclinou-se à
Êx 2.19 dos pastores; e também nos 27 água em abundância
Êx 12.42 ao Senhor, porque nela os 27 da terra do Egito;
Êx 12.51 mesmo dia, que o Senhor 27 os filhos de
Êx 13.3 com mão forte, o Senhor vos 27 daqui;
Êx 13.9 porquanto, com mão forte, o Senhor te 27 do Egito.
Êx 13.14 isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos 27 com mão forte do
Êx 13.16 olhos; porque o Senhor nos 27 do Egito com mão
forte.
Êx 13.22 Nunca 27 de diante da face do povo a coluna de
Êx 16.6 sabereis que o Senhor vos 27 da terra do Egito,
Êx 32.1 Moisés, a este homem que nos 27 da terra do
Êx 32.12 dizendo: Para mal os 27, para matá-los nos
Êx 32.23 Moisés, a este homem que nos 27 da terra do Egito.
Lv 5.16 Assim, restituirá o que ele 27 das coisas
Nm 15.36 Então, toda a congregação o 27 para fora do
Nm 20.16 voz, e mandou um anjo, e nos 27 do Egito; e eis
Nm 23.22 Deus os 27 do Egito; as suas forças são como as do
unicórnio.
Nm 24.8 Deus o 27 do Egito; as suas forças são como as do
Dt 1.27 o Senhor nos aborrece e nos 27 da terra do Egito
Dt 4.20 o Senhor vos tomou e vos 27 do forno de ferro do
Dt 4.37 semente depois deles, e te 27 do Egito diante de
Dt 5.15 e que o Senhor, teu Deus, te 27 dali com mão forte
Dt 6.12 esqueças do Senhor, que te 27 da terra do Egito,
Dt 6.21 no Egito; porém o Senhor nos 27 com mão forte do
Egito.
D t 6.23 e dali nos 27, para nos levar e nos dar a terra
D t 7.8 a vossos pais, o Senhor vos 27 com mão forte e
D t 7.19 com que o Senhor, teu Deus, te 27; assim fará o
Dt 8.14 do Senhor, teu Deus, que te 27 da terra do
Dt 8.15 em que não havia água; e 27 água para ti da
Dt 9.28 e porque os aborrecia, os 27 para os matar no deserto.
Dt 13.5 o Senhor, vosso Deus, que vos 27 da terra do Egito
Dt 13.10 do Senhor, teu Deus, que te 27 da terra do
Dt 16.1 de abibe, o Senhor, teu Deus, te 27 do Egito, de noite.
Dt 20.1 pois o Senhor, teu Deus, que te 27 da terra do
D t 26.8 E o Senhor nos 27 do Egito com mão forte, e com
D t 29.25 que com eles tinha feito, quando os 27 do Egito,
Dt 29.28 E o Senhor os 27 da sua terra com ira, e com
Js 11.15 o fez; nem uma só palavra 27 de tudo o que o
Jz 3.22 encerrou a folha (porque não 27 a espada do
Jz 19.25 pegou da sua concubina e lha 27para fora; e eles
Rt 2.18 o que tinha apanhado; também 27 e deu-lhe o que
ISm 12.6 escolheu a Moisés e a Arão e 27 vossos pais da
ISm 17.39 nunca o experimentei. E Davi 27 aquilo de
2Sm 3.15 E enviou Isbosete e a 27 a seu marido, a Paltiel,
2Sm 12.30 E 27 a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era
2Sm 13.9 E tomou a assadeira e os 21 diante dele; porém ele
2Sm 19.9 entre si, dizendo: O rei nos 27 das mãos de
lR s 3.20 à meia-noite, e me 27 a meu filho do meu
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lR s 8.21 fez com nossos pais, quando os 27 da terra do Egito.
lR s 9.9 ao Senhor, seu Deus, que 27 da terra do Egito
lR s 15.12 porque 27 da terra os rapazes escandalosos, e
lR s 15.12 os rapazes escandalosos, e 27 todos os ídolos que
lR s 20.41 Então, ele se apressou, e 27 a cinza de sobre os
2Rs 3.2 pai, nem como sua mãe; porque 27 a estátua de
2Rs 10.22 os servos de Baal. E ele lhes 27 para fora as vesti
mentas.
2Rs 11.12 Então, ele 27 o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e
2Rs 15.20 E Menaém 27 esse dinheiro de Israel, de todos os
2Rs 16.14 que estava perante o Senhor, 27 ele de diante da
2Rs 17.18 contra Israel e os 27 de diante da sua
2Rs 17.20 dos despojadores, até que os 27 de diante da sua pre
sença.
2Rs 17.23 Até que o Senhor 27 a Israel de diante da sua
2Rs 18.4 Este 27 os altos, e quebrou as estátuas, e deitou
2Rs 18.22 altos e cujos altares Ezequias 27, dizendo a
2Rs 23.6 Também 27 da Casa do Senhor o ídolo do bosque para
2Rs 23.11 Também 27 os cavalos que os reis de Judá tinham
2Rs 23.12 do Senhor; e, esmigalhados, os 27 dali e lançou o
2Rs 23.19 mais disso, também Josias 27 todas as casas dos
2Rs 24.3 assim sucedeu a Judá, que o 27 de diante da sua
2Rs 24.13 E 27 dali todos os tesouros da Casa do Senhor e os
lC r 20.2 E Davi 27 da cabeça do rei a coroa deste e achou
2Cr 7.22 Deus de seus pais, que os 27 da terra do
2Cr 14.3 porque 27 os altares dos deuses estranhos e os
2Cr 14.5 Também 27 de todas as cidades de Judá os altos e
2Cr 15.8 füho de Obede, esforçou-se e 27 as abominações
2Cr 16.2 Então, 27 Asa a prata e o ouro dos tesouros da
2Cr 17.6 caminhos do Senhor e ainda 27 os altos e os
2Cr 23.14 Porém o sacerdote Joiada 27 para fora os capitães
2Cr 32.12 Não é Ezequias o mesmo que 27 os seus altos e os
2Cr 33.15 E 27 da Casa do Senhor os deuses estranhos e o
2Cr 34.33 E Josias 27 todas as abominações de todas as
Ed 1.7 Também o rei Ciro 27 os utensílios da Casa do
Ed 1.8 Estes 27 Ciro, rei da Pérsia, pela mão de
Ed 5.14 de Babilônia, o rei Ciro os 27 do templo de
Ne 9.18 Este é o teu Deus, que te 27 do Egito, e
Et 3.10 Então, 27 o rei o anel da sua mão e o deu a Hamã,
Et 8.2 E 27 o rei o seu anel, que tinha tomado a Hamã, e
Jó 34.5 Porque Jó disse: Sou justo, e Deus 27 o meu direito.
SI 78.70 a Davi, seu servo, e o 27 dos apriscos das ovelhas.
SI 105.43 E 27 dali o seu povo com alegria e, os seus
SI 136.11 E 27 a Israel do meio deles; porque a sua
Is 27.8 quando a rejeitaste; ele a 27 com o seu vento
Is 36.7 altos e cujos altares Ezequias 27 e disse a Judá
Jr 20.3 que, no dia seguinte, Pasur 27 a Jeremias do
Jr 50.25 abriu o seu tesouro e 27 os instrumentos da
Jr 52.31 a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o 27 da casa
Ez 10.7 estava entre os querubins; e 27 e o pôs nas mãos
E z47.2 E ele me 27 pelo caminho daporta do norte e me
Dn 1.16 Desta sorte, o despenseiro 27 a porção do manjar
J11.7 minha vide uma assolação, e 27 a casca da minha
Am 7.15 Mas o Senhor me 27 de após o gado e o Senhor me
Jn 3.6 levantou-se do seu trono, e 27 de si as suas
Lc 10.35 E, partindo ao outro dia, 27 dois dinheiros, e
Jo 13.4 levantou-se da ceia, 27 as vestes e, tomando uma
Jo 19.38 Pilatos lho permitiu. Então, foi e 27 o corpo de Jesus.
At 7.40 porque a esse Moisés, que nos 27 da terra do
At 13.17 na terra do Egito; e com braço poderoso o 27 dela;
At 16.27 as portas da prisão, 27 a espada e quis
At 24.7 o tribuno Lísias, no-lo 27 dentre as mãos,
Cl 1.13 Ele nos 27 da potestade das trevas e nos
Cl 2.14 nos era contrária, e a 27 do meio de nós,
* (tirou) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lRs.15.12;

T IR O U -A Ocorrências: 2 vezes -

VT (2) nos livros: Êx-l;lS m -l; RNK Top 405posição; Veja também : tirar;
Êx 4.7 meter a mão no peito; depois, 27 do peito, e
ISm 17.51 e tomou a sua espada, e 27 da bainha; e o

T IR O U -LH ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tirar;
Êx 14.25 e 27 as rodas dos seus carros, e fê-los andar
120

TIROU-ME

Joshua Concordância Bíblica

TIVEMOS

TIR O U -M E Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Gn-

Top 406posição;

-l;2Sm-2;Jó-l;Sl-2; N°(s) Strong (H3947, H4871, H5493, HS927);
RNK Top 401 posição; Veja também : tirar;

J12.6 povos; todos os rostos são como a 21 da panela.

TITO Ocorrências: 14 vezes - N T (14) nos livros: At-l;2Co-9;Gl-2;2Tm-l;Tt-l; N°(s) Strong (G5103); RNK Top 393posição;

Gn 30.23 e teve um filho, e disse: 27 Deus a minha vergonha.
2Sm 22.17 o alto enviou e me tomou; 27 das muitas águas.
2Sm 22.20 E 27 para o largo e arrebatou-me dali, porque
Jó 19.9 minha nonra me despojou; e 27 a coroa da minha ca
beça.

At 18.7 em casa de um homem chamado 27 Justo, que servia a
2Co 2.13 não achei ali meu irmão 21; mas, despedindo-me
2Co 7.6 consola os abatidos, nos consolou com a vinda de 27;
2C o7.13 alegramos pela alegria de 27, porque o seu
2Co 7.14 também a nossa glória para com 27 se achou verda
deira.
2Co 8.6 de maneira que exortamos a 27 que, assim como antes
2Co 8.16 que pôs a mesma solicitude por vós no coração de 27;
2Co 8.23 Quanto a 27, é meu companheiro e cooperador para
2Co 12.18 Roguei a 27 e enviei com ele um irmão. Porventura,
2Co 12.18 ele um irmão. Porventura, 27 se aproveitou de
G12.1 a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo 27.
G12.3 Mas nem ainda 27, que estava comigo, sendo grego,
2Tm 4.10 Crescente, para a Galácia, 27, para a Dalmácia.
T t l.4 a 27, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum:

SI 18.16 desde o alto e me tomou; 27 das muitas águas.
SI 40.2 27 de um lago horrível, de um charco de lodo;

TIR O U -O Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Rs-l;2C r-l; RNK Top 405posição; Veja tam bém : tirar;
2Rs 16.17 delas tomou a pia, e o mar 27 de sobre os bois
2Cr 22.11 a Joás, filho de Acazias, e 27 dentre os

TIRO U -O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s)
Strong (H3318); RNK Top 406posição; Veja tam bém : tirar;
SI 107.14 27 das trevas e sombra da morte e quebrou as

* (Tilo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Co.12.18;

T IR O U -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; N°(s)
Strong (H622); RNK Top 406posição; Veja também : tirar;

TIT U B EA N D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1;

Jr 48.33 27, pois, o folguedo e a alegria do campo

RNK Top 406 posição;

TIRSATA Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Ed-l;Ne-4;
RNK Top 402posição;

Is 29.9 estão, mas não de vinho; andam 27, mas não

TIT U L O Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Lc-l;Jo-2;
N°(s) Strong (G5102); RNK Top 404 posição;

Ed 2.63 E o 27 lhes disse que não comessem das coisas
Ne 7.65 E o 27 lhes disse que não comessem das coisas
Ne 7.70 pais deram para a obra; o 27 deu para o
Ne 8.9 E Neemias (que era o 27), e o sacerdote Esdras,
Ne 10.1 selaram foram Neemias, o 27, filho de

Lc 23.38 por cima dele, estava um 27, escrito em
Jo 19.19 Pilatos escreveu também um 27 e pô-lo em cima da
Jo 19.20 dos judeus leram este 27, porque o lugar

TIV E Ocorrências: 22 vezes - VT (11); N T (11) nos livros: lRs-l;lC r-l;E c-2;Is-2;Jr-l;D n -4;M t-5;L c-l;A t-l;2C o-2;F m -l;Jd-l;
RNK Top 385 posição; Veja também : ter;

T IR Z A Ocorrências: 18 vezes - VT (18) nos livros: Nm-3;fs-2;lRs-10;2Rs-2;Ct-l; N°(s) Strong (H4480, H86S6); RNK Top 389
posição;
Nm 26.33 de Zelofeade foram: Macia, Noa, Hogla, Milca e 27.
Nm 27.1 de suas filhas: Macia, Noa, Hogla, Milca e 27);
Nm 36.11 Pois Macia, e 27, e Hogla, e Milca, e Noa, filhas
Js 12.24 o rei de 27, outro; trinta e um reis ao todo.
Js 17.3 nomes de suas filhas: Macia, Noa, Hogla, Milca e 27.
lR s 14.17 se levantou, e foi, e veio a 27; chegando ela ao
lRs 15.21 Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em 27.
lRs 15.33 reinar sobre todo o Israel em 27, e reinou vinte
lR s 16.6 pais e foi sepultado em 27; e Elá, seu filho,
lRs 16.8 de Baasa, começou a reinar em 27 sobre Israel; e
lRs 16.9 contra ele, estando ele em 27 bebendo e
lR s 16.9 e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em 27.
lRs 16.15 reinou Zinri sete dias em 21; e o povo estava
lR s 16.17 todo o Israel com ele, de Gibetom, e cercaram a 27.
lR s 16.23 Israel e reinou doze anos; e em 27 reinou seis anos.
2Rs 15.14 filho de Gadi, subiu de 27, e veio a Samaria,
2Rs 15.16 também seus termos desde 27, porque não lha
Ct 6.4 és, amiga minha, como 27, aprazível como
* (Tirza) repete na(s) referênciafs): 2 vezes: lRs.16.9;

TISB ITA Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: lRs-3;2Rs-3;
N°(s) Strong (H8664); RNK Top 401 posição;

lR s 3.17 mulher moramos numa casa; e 27 um filho, morando
lC r 22.7 Filho meu, quanto a mim, 27 em meu coração o
Ec 2.7 Adquiri servos e servas e 27 servos nascidos em
Ec 2.7 nascidos em casa; também 27 grande possessão de
Is 23.4 do mar, fala, dizendo: Eu não 27 dores de parto,
Is 60.10 feri, mas, na minha benignidade, 27 misericórdia
J r 31.19 que, depois que me converti, 27 arrependimento; e,
Dn 2.3 E o rei lhes disse: 27 um sonho; e, para saber o
Dn 4.5 27 um sonho, que me espantou; e as imaginações na
Dn 4.9 as visões do meu sonho que 27 e a sua interpretação.
Dn 7.19 Então, 27 desejo de conhecer a verdade a respeito
M t 18.33 companheiro, como eu também 27 misericórdia de
ti?
M t 25.35 porque 27 fome, e destes-me de comer; 27 sede, e
M t 25.35 fome, e destes-me de comer; 27 sede, e destes-me
M t 25.42 porque 27 fome, e não me destes de comer; 27
M t 25.42 e não me destes de comer; 27 sede, e não me
Lc 19.21 porque 27 medo de ti, que és homem rigoroso, que
At 11.5 orando na cidade de Jope, 27, num arrebatamento
2Co 2.13 não 27 descanso no meu espírito, porque não achei
2Co 9.5 Portanto, 27 por coisa necessária exortar estes
Fm 1.7 27 grande gozo e consolação do teu amor, porque por
Jd 1.3 acerca da comum salvação, 27 por necessidade

lRs 17.1 Então, Elias, o 21, dos moradores de Gileade,
lR s 21.17 veio a palavra do Senhor a Elias, o 27, dizendo:
lR s 21.28 veio a palavra do Senhor a Elias, o 27, dizendo:
2Rs 1.3 do Senhor disse a Elias, o 21: Levanta-te, sobe
2Rs 1.8 cinto de couro. Então, disse ele: É Elias, o 27.
2Rs 9.36 pelo ministério de Elias, o 27, seu servo,

* (tive) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ec.2.7;, 2 vezes: Mt.25.35;
, 2 vezes: Mt.25.42;

TIVEM O S Ocorrências: 7 vezes - VT (4); N T (3) nos livros:
Jz-l;ls-l;Jr-2;l Ts-l;H b-l;2Jo-l; RNK Top 400 posição; Veja tam 
bém: ter;

T ISIC A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv-l;D t-l;
N°(s) Strong (H7829); RNK Top 405 posição;

Jz 12.2 lhes disse: Eu e o meu povo 27 grande contenda
Is 26.18 Bem concebemos nós e 27 dores de parto, mas isso
Jr 44.17 Judá e nas ruas de Jerusalém; e 27, então,
Jr 44.18 e de lhe oferecer libações, 27 falta de tudo e
lT s 1.9 de nós qual a entrada que 27 para convosco, e
Hb 12.9 Além do que, 27 nossos pais segundo a carne,
2Jo 1.5 mesmo que desde o princípio 27: que nos

Lv 26.16 porei sobre vós terror, a 27 e a febre
D t 28.22 Ò Senhor te ferirá com a 21, e com a febre, e com

TISNADURA

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jl-1; RNK
121

TIVER
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TIV ER Ocorrências: 116 vezes - VT (83); N T (33) nos livros:
Êx-3;Lv-17;Nm-22;Dt-18;Js-2;Jz-l;lSm -2;Sl-l;Pv-2;Ec-l;Is-l;Jr2;Ez-8;A m -l;M q-l;Sf-l;M t-5;Lc-7;Jo-l;A t-2;R m -3;lC o-4;2C ol;E f-l;C l-2;lT m -l;H b-l;T g-2;lJo-l;A p-2; RNK Top 292 posição;
Veja tam bém : ter;
Êx 22.3 restituição total; e se não 27 com que pagar,
Êx 24.14 e Hur ficam convosco; quem 27 algum negócio se
Êx 33.19 misericórdia de quem eu 27 misericórdia e me
Lv 11.21 anda sobre quatro pés: o que 27 pernas sobre os
Lv 12.2 Se uma mulher conceber e 27 um varão, será
Lv 12.5 Mas, se 27 uma fêmea, será imunda duas semanas,
Lv 15.2 Qualquer homem que 27 fluxo de sua carne
Lv 15.4 em que se deitar o que 27 fluxo será imunda; e
Lv 15.19 Mas a mulher, quando 27 fluxo, e o seu fluxo de
Lv 15.22 coisa sobre o que ela se 27 assentado lavará as
Lv 15.25 da sua separação ou quando 27 fluxo de sangue
Lv 16.26 E aquele que 27 levado o bode (que era bode
Lv 20.27 algum homem ou mulher em si 27 um espírito
Lv 21.19 ou homem que 21 o pé quebrado, ou quebrada a mão,
Lv 21.20 corcovado, ou anão, ou que 27 belida no olho, ou
Lv 21.20 ou sarna, ou impigens, ou que 27 testículo quebrado.
Lv 22.4 de Arão que for leproso ou 27 fluxo comerá das
Lv 22.13 viúva ou repudiada, e não 27 semente, e se
Lv 24.20 dente por dente; como ele 21 desfigurado a
Lv 25.26 E, se alguém não 27 resgatador, porém a sua mão
Nm 5.8 Mas, se aquele homem não 27 resgatador, a quem se
Nm 5.13 olhos de seu marido, e ela o 27 ocultado,
Nm 5.14 sobre ele, e de sua mulher 27 ciúmes, por ela se
Nm 5.14 de ciúmes, e'de sua mulher 27 ciúmes, não se
Nm 5.27 água, será que, se ela se 27 contaminado e
Nm 5.27 e contra seu marido 27 prevaricado, a
Nm 5.28 E, se a mulher se não 27 contaminado, mas estiver
Nm 5.30 o espírito de ciúmes, e 27 ciúmes de sua
Nm 6.2 um homem ou mulher se 27 separado, fazendo
Nm 17.5 que a vara do homem que eu 27 escolhido
Nm 27.8 Quando alguém morrer e não 27 filho, então,
Nm 27.9 E, se não 27 filha, então, a sua herança dareis a
Nm 27.10 Porém, se não 27 irmãos, então, dareis a sua
Nm 27.11 Se também seu pai não 27 irmãos, então, a sua
Nm 30.5 e as suas obrigações, com que 27 ligado a sua
Nm 30.6 E, se ela 27 marido e for obrigada a alguns votos
Nm 30.6 dos seus lábios, com que 27 ügado a sua alma;
Nm 31.19 fora do arraial; qualquer que 27 matado alguma
Nm 31.19 alguma pessoa e qualquer que 27 tocado algum
Nm 35.8 filhos de Israel, do que 27 muito, tomareis
Nm 35.8 tomareis muito; e, do que 27 pouco, tomareis
Nm 35.18 instrumento de madeira que 27 na mão, de que
Dt 7.1 o Senhor, teu Deus, te 27 introduzido na
Dt 7.1 a qual passas a possuir, e 27 lançado fora
Dt 7.2 e o Senhor, teu Deus, as 27 dado diante de ti,
D t 12.21 e tuas ovelhas, que o Senhor te 27 dado, como te
D t 14.10 Mas tudo o que não 27 barbatanas nem escamas não o
Dt 14.24 nome, quando o Senhor, teu Deus, te 27 abençoado,
D t 15.14 com que o Senhor, teu Deus, te 27 abençoado lhe da
rás.
Dt 15.21 se for coxo, ou cego, ou 27 qualquer
Dt 16.10 mão, segundo o Senhor, teu Deus, te 27 abençoado.
Dt 16.17 a bênção que o Senhor, teu Deus, te 27 dado.
Dt 21.15 Quando um homem 27 duas mulheres, uma a quem
ama e
Dt 21.16 herdar a seus filhos o que 27, não poderá dar a
Dt 21.17 porção de tudo quanto 27, porquanto aquele é
Dt 21.18 Quando alguém 27 um filho contumaz e rebelde, que
D t 25.5 e algum deles morrer e não 27 filho, então, a
Dt 25.19 quando o Senhor, teu Deus, te 27 dado repouso de
Dt 28.57 causa de seus filhos que 27, porque os comerá às
D t 31.18 dia, por todo o mal que 27 feito, por se
Js 6.22 lá a mulher com tudo quanto 27, como lhe tendes ju
rado.
Js7.15 a fogo, ele e tudo quanto 27, porquanto
Jz 9.33 que, saindo ele e o povo que 27 com ele contra
ISm 15.3 destrói totalmente tudo o que 27, e não lhe
ISm 25.30 que já tem dito de ti e te 27 estabelecido chefe
SI 119.7 retidão de coração, quando 27 aprendido os teus
Pv 25.21 Se o que te aborrece 27 fome, dá-lhe pão para
Pv 25.21 dá-lhe pão para comer; e, se 27 sede, dá-lhe água

TIVERAM

Ec 6.3 do bem, e além disso não 27 um enterro, digo
Is 50.10 andar em trevas e não 27 luz nenhuma, confie
Jr 23.3 as terras para onde as 27 afugentado, e as
Jr 29.18 entre todas as nações para onde os 27 lançado;
Ez 9.6 mas a todo o homem que 27 o sinal não
Ez 15.7 que eu sou o Senhor, quando TTposto a minha
Ez 18.24 De todas as suas justiças que 27 feito não se
Ez 25.17 eu sou o Senhor, quando eu 27 exercido a minha
Ez 26.19 Senhor Jeová: Quando eu te 27 feito uma cidade
Ez 39.21 verão o meu juízo, que eu 27 executado, e a
Ez 39.21 e a minha mão, que sobre elas 27 descarregado.
Ez 44.25 ou por irmão, ou por irmã que não 27 marido, se
Am 3.4 o leãozinho no covil a sua voz, se nada 27 apanhado?
M q 5.3 em que a que está de parto 27 dado à luz; então,
S f 2.14 estará no umbral, quando 27 descoberto a
M t 10.42 E qualquer que T. dado só que seja um copo de água
M t 18.12 vos parece? Se algum homem 27 cem ovelhas, e uma
M t 19.29 E todo aquele que 27 deixado casas, ou irmãos, ou
M t 25.29 Porque a qualquer que 27 será dado, e terá em
M t 25.29 abundância; mas ao que não 27, até o que tem
Lc 3.11 ele, disse-lhes: Quem 27 duas túnicas, que
Lc 3.11 com o que não tem, e quem 27 alimentos, que
Lc 8.18 ouvis, porque a qualquer que 27 lhe será dado, e
Lc 8.18 dado, e a qualquer que não 27 até o que parece
Lc 19.26 digo que a qualquer que 27 ser-lhe-á dado, mas
Lc 19.26 dado, mas ao que não 27 até o que tem lhe
Lc 22.36 pois: Mas, agora, aquele que 27 bolsa, tome-a,
Jo 16.13 si mesmo, mas dirá tudo o que 27 ouvido e vos
At 7.7 eu julgarei a nação que os 27 escravizado, disse
At 24.22 Caminho, quando o tribuno Lísias 27 descido, então
Rm 9.15 e terei misericórdia de quem eu 27 misericórdia.
Rm 12.20 Portanto, se o teu inimigo 27 fome, dá-lhe de
Rm 12.20 fome, dá-lhe de comer; se 27 sede, dá-lhe de
IC o 7.36 dignamente a sua virgem, se 27 passado a flor da
IC o 11.34 Mas, se algum 27 fome, coma em casa, para que vos
ICo 15.24 Depois, virá o fim, quando 27 entregado o Reino a
ICo 16.3 E, quando 27 chegado, mandarei os que, por cartas,
2Co 5.10 um receba segundo o que 27 feito por meio do
E f 4.28 que tenha o que repartir com o que 27 necessidade.
Cl 3.13 uns aos outros, se algum 27 queixa contra
Cl 4.16 E, quando esta epístola 27 sido lida entre vós,
lT m 5.4 Mas, se alguma viúva 27 filhos ou netos, aprendam
Hb 10.29 pisar o Filho de Deus, e 27 por profano o.
Tg 2.14 disser que tem fé e não 27 as obras?
Tg 2.17 Assim também a fé, se não 27 as obras, é morta em
ljo 3.17 Quem, pois, 27 bens do mundo e, vendo o seu irmão
Ap 13.17 ou vender, senão aquele que 27 o sinal, ou o nome
Ap 21.6 e o Fim. A quem quer que T. sede, de graça
* (tiver) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.21.20;, 2 vezes: Nm.5.14;
, 2 vezes: Nm.5.27; , 2 vezes: Nm.30.6;, 2 vezes: Nm.31.19; , 2 vezes
: Nm.35.8;, 2 vezes : Dt.7.1;, 2 vezes : Pv.25.21; , 2 vezes : Ez.39.21;
, 2 vezes : Mt.2S.29;, 2 vezes: Lc.3.11;, 2 vezes : Lc.8.18;, 2 vezes :
Lc.19.26;, 2 vezes: Rm. 12.20;

TIV ER A Ocorrências: 12 vezes - VT (9) ; N T (3) nos livros:
G n -l;N m -l;Jz -l;2 S m -l;lR s-l;2 C r-l;S l-l;L m -l;Z c -l;M c-l;L c-l;R m -l; RNK Top 395 posição; Veja também : ter;
Gn 16.15 chamou o nome do seu filho que 27 Agar, Ismael.
Nm 22.29 zombaste de mim; tomara que 27 eu uma espada na
Jz 18.27 feito e o sacerdote que 27, e vieram a Laís,
2Sm 21.8 irmã de Mical, filha de Saul, que 27 de Adriel,
lRs 1.6 de aparência; e Hagite o 27 depois de Absalão.
2Cr 30.2 Porque o rei 27 conselho com os seus maiorais e
SI 14.7 Oh! Se de Sião 27 já vindo a redenção de Israel!
Lm 1.7 mais queridas coisas, que 27 dos tempos
Zc 10.6 deles; e serão como se os não 27 rejeitado;
M c 5.15 viram o endemoninhado, o que 27 a legião,
Lc 1.22 podia falar; e entenderam que 27 alguma visão no
Rm 4.12 fé de Abraão, nosso pai, que 27 na incircuncisão.

TIV ERA M Ocorrências: 40 vezes - VT (32); N T (8) nos livros:
Gn-2;Nm-l;Js-8;Jz-l;2Sm-l;lCr-ll;Ne-l;Et-2;Sl-2;Ez-3;M t-2;M c-2;Lc-2;At-l;2Ts-l; RNK Top 367posição; Veja também : ter;
Gn 20.17 e as suas servas, de maneira que 27 filhos;

TIVERDES
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Gn 31.43 hoje, a estas minhas filhas ou aos filhos que 27?
Nm 3.4 no deserto do Sinai, e não 27 filhos; porém
Js 5.12 e os filhos de Israel não 27 mais maná;
Js 8.20 da cidade subia ao céu, e não 27 lugar para
Js 14.1 é o que os filhos de Israel 27 em herança na
Js 17.2 os mais filhos de Manassés 27 a sua parte,
Js 17.6 e a terra de Gileade 27 os outros filhos
Js 19.2 E 27 na sua herança: Berseba, e Seba, e Molada,
Js 19.9 pelo que os filhos de Simeão 27 a sua herança no
Js 21.20 ficaram dos filhos de Coate, 27 as cidades da
Jz 5.16 Nas divisões de Rúben 27 grandes
2Sm 21.15 27 mais os filisteus uma peleja contra Israel; e
lCr 4.27 porém seus irmãos não 27 muitos filhos; e
lC r 6.61 metade de Manassés, por sorte 27 dez cidades.
lCr 6.62 e da tribo de Manassés, em Basã, 27 treze cidades.
lC r 6.63 e da tribo de Zebulom, por sorte, 27 doze cidades.
lCr 6.70 seus arrabaldes; estas cidades 27 os que
lC r 6.71 da meia tribo de Manassés, 27 a Golã, em Basã,
lC r 6.77 Merari, da tribo de Zebulom, 27 a Rimono, e os
lC r 7.4 trinta e seis mil; porque 27 muitas
lC r 8.40 e flecheiros destros; e 27 muitos filhos,
lC r 23.11 mas Jeús e Berias não 27 muitos filhos;
lC r 24.2 antes de seu pai e não 27 filhos; e Eleazar
Ne 9.21 no deserto; falta nenhuma 27; as suas vestes
Et 9.16 em defesa da sua vida e 27 repouso dos seus
Et 9.22 os dias em que os judeus 27 repouso dos seus
SI 78.63 o fç^o, e as suas donzelas não 27 festa nupcial.
SI 106.16 E 27 inveja de Moisés, no acampamento, e de
Ez 22.6 um conforme o seu poder, 27 domínio sobre
Ez 23.4 sua irmã; e foram minhas e 27 filhos e
Ez 31.9 que estavam no jardim de Deus, 27 inveja dele.
M t 17.6 isso, caíram sobre seu rosto e 27 grande medo.
M t 27.54 coisas que haviam sucedido, 27 grande temor e
M c 12.23 será a mulher? Porque os sete a i7 por mulher.
M c 15.1 os escribas, e todo o Sinédrio 27 conselho; e,
Lc 2.9 Senhor os cercou de resplendor, e 27 grande temor.
Lc 20.33 será a mulher, pois que os sete por mulher a 21?
At 21.35 às escadas, os soldados 27 de lhe pegar por
2Ts 2.12 não creram a verdade; antes, 27 prazer na iniquidade.

TIVESSEM

Ex 13.12 do fruto dos animais que 27; os machos serão
Ex 23.16 à saída do ano, quando 27 colhido do
Lv 25.44 ou a tua escrava que 27, serão das gentes
Dt 8.10 Quando, pois, 27 comido e fores farto, louvarás
Dt 12.26 as tuas coisas santas que 27 e os teus votos
Dt 15.3 a exigirás, mas o que 27 em poder de teu
Dt 28.36 a ti e a teu rei, que 27 posto sobre ti, a
Dt 28.58 Se não 27 cuidado de guardar todas as palavras
Jz 9.32 de noite, tu e o povo que 27 contigo, e põe
lC r 22.13 Então, prosperarás, se 27 cuidado de fazer os
Ez 33.9 Mas, quando tu 27 falado para desviar o ímpio do
Dn 4.26 voltará para ti, depois que 27 conhecido que
Jo 13.38 o galo, enquanto me não 27 negado três vezes.

TIVERM O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : ter;
Dt 6.25 para nós justiça, quando 27 cuidado de fazer

TIVESSE Ocorrências: 37 vezes - VT (22); N T (15) nos livros:
Gn-l;Lv- l;Dt- l;Jz-l;Rt-2; lSm -2;2Sm-1; lRs-l;2Cr-2;Sl-8;Jr-l;Ezl;Jo-4;A t-l;lC o-5;2C o-l;G l-l;F p-l;H b-l;A p-l; RNK Top 370 p o 
sição; Veja também : ter;
Gn 33.10 tenho visto o teu rosto, como se 27 visto o
Lv 10.19 me sucederam; se eu hoje 27 comido a
Dt 4.42 próximo, a quem dantes não 27 ódio algum; e
Jz 15.18 E, como 27 grande sede, clamou ao Senhor e
Rt 1.12 ou ainda que esta noite 27 marido, e
Rt 1.12 que esta noite 27 marido, e ainda 27 filhos,
ISm 14.30 se o povo hoje livremente 27 comido do despojo
ISm 17.50 e o matou sem que Davi 27 uma espada na mão.
2Sm 15.4 viesse a mim todo o homem que 27 demanda ou
lRs 15.29 nada de Jeroboão deixou que 27 fôlego, até o
2Cr 6.6 e escolhi Davi, para que 27 cargo do meu
2Cr 22.9 já a casa de Acazias ninguém que 27 força
SI 14.2 para ver se havia algum que 27 entendimento e
SI 50.12 Se eu 27 fome, não to diria, pois meu é o mundo
SI 53.2 para ver se havia algum que 27 entendimento e
SI 69.20 esperei por alguém que 27 compaixão, mas
SI 78.23 posto que 27 mandado às altas nuvens, e 27
SI 78.23 mandado às altas nuvens, e 27 aberto as portas
SI 78.24 o maná para comerem, e lhes 27 dado do trigo do céu.
SI 81.13 Ah! Se o meu povo me 27 ouvido! Se Israel
Jr 9.2 Prouvera a Deus eu 27 no deserto uma estalagem
Ez 22.28 diz o Senhor Jeová; sem que o Senhor 27 falado.
Jo 5.4 da água, sarava de qualquer enfermidade que 27.
Jo 9.18 porém, não creram que ele 27 sido cego e que
Jo 12.6 isso não pelo cuidado que 27 dos pobres, mas
Jo 12.37 E, ainda que 27 feito tantos sinais diante
At 20.3 judeus postas ciladas, como 27 de navegar para a
ICo 13.1 homens e dos anjos e não 27 amor, seria como o
ICo 13.2 E ainda que 27 o dom de profecia, e conhecesse
ICo 13.2 transportasse os montes, e não 27 amor, nada seria.
ICo 13.3 para ser queimado, e não 27 amor, nada disso
2Co 7.8 me arrependo, embora já me 27 arrependido por
G12.2 alguma não corresse ou não 27 corrido em vão.
Fp 2.27 também de mim, para que eu não 27 tristeza
Hb 8.3 necessário que este também 27 alguma coisa que ofe
recer.
Ap 1.15 a latão reluzente, como se 27 sido refinado

TIVERD ES Ocorrências: 9 vezes - VT (4); N T (5) nos livros:
Lv-4;M t-3;Lc-l;lCo-1; RNK Top 398posição; Veja também: ter;
Lv 14.34 Quando 27 entrado na terra de Canaã, que vos
Lv 19.23 E, quando 27 entrado na terra e plantardes toda
Lv 23.39 dias do mês sétimo, quando 27 recolhido a
Lv 25.2 Israel e dize-lhes: Quando 27 entrado na
M t 7.2 e com a medida com que 27 medido vos hão
M t 17.20 em verdade vos digo que, se 21 fé como um
M t 21.21 Em verdade vos digo que, se 27 fé e não
Lc 11.41 Dai, antes, esmola do que 21, e eis que tudo
IC o 6.4 Então, se 27 negócios em juízo, pertencentes a

T IV ER EM Ocorrências: 14 vezes - VT (11); N T (3) nos livros:
Lv-3;Dt-2;Jr-l;Ez-l;Dn-3;Zc-l;Lc-l;At-l;Tg-l; RNK Top 393posi
ção; Veja tam bém : ter;
Lv 13.29 E, quando homem ou mulher 21 chaga na cabeça ou
Lv 13.38 E, quando homem ou mulher 27 empolas brancas na
Lv 25.45 que estiverem convosco, que 27 gerado na vossa
Dt 8.13 e se 27 aumentado as tuas vacas e as tuas
Dt 19.17 aqueles dois homens, que 27 a demanda, se
Jr 16.3 acerca de suas mães que os 27 e de seus pais
Ez 39.14 para que sepultem os que 27 ficado sobre a
Dn 11.6 ela será entregue, e os que a 27 trazido, e
Dn 11.30 voltará e atenderá aos que 27 desamparado o
Dn 12.7 e metade de um tempo, e quando 27 acabado de
Zc 9.15 e comerão, depois que os 27 sujeitado, as
Lc 10.7 e bebendo do que eles 27, pois digno é o
At 23.30 que perante ti digam o que 27 contra ele.
Tg 2.15 ou a irmã estiverem nus e 27 falta de

* (tivesse) repete na(s) referéncia(s): 2 vezes : Rt. 1.12; , 2 vezes :
Sl. 78.23: , 3 vezes : 1Co. 13.2:

TIV ÉSSEIS Ocorrências: 5 vezes - VT (1); N T (4) nos livros:
Jz-l;L c-l;lC o-l;2 C o-l;F p -l; RNK Top 402 posição; Veja também :
ter;
Jz 8.19 mãe; vive o Senhor, que, se os 27 deixado em
Lc 17.6 E disse o Senhor: Se 27 fé como um grão de
IC o 4.15 Porque, ainda que 27 dez mil aios em Cristo,
2Co 1.15 ir ter convosco, para que 27 uma segunda graça;
Fp 2.26 muito angustiado de que 27 ouvido que ele

TIV ERES Ocorrências: 14 vezes - VT (13) ; N T (1) nos livros:
Gn-l;Êx-2;Lv-l;Dt-5;Jz-l;l Cr-l;Ez-l;D n-l;Jo-l; RNK Top 393p o 
sição; Veja também : ter;

TIVESSEM Ocorrências: 15 vezes - VT (8); N T (7) nos livros:
D t-l;lC r-l;N e-l;S l-l;Jr-l;D n -l;A m -l;O b-l;M t-l;M c-2;Jo-l;A t-

Gn 19.22 poderei fazer, enquanto não 27 ali chegado.
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-l;lC o -l;G l-l; RNK Top 392posição; Veja também : ter;
Dt 5.29 Quem dera que eles 27 tal coração que me
lC r 23.32 e para que 27 cuidado da guarda aa tenda da
Ne 6.13 fizesse e pecasse, para que 27 alguma causa a
SI 106.46 Por isso, fez com que aeles 27 misericórdia os
Jr 36.25 e Delaías, e Gemarias 27 pedido ao rei
Dn 1.4 no conhecimento, e que T. habilidade
Am 7.2 E aconteceu que, como eles 27 comido
Ob 1.16 e engolirão, e serão como se nunca 27 sido.
M t 11.23 infernos; porque, se em Sodoma 27 sido feitos
M c 3.9 seus discípulos que lhe 27 sempre pronto um
M c 3.15 e para que 27 o poder de curar as enfermidades
Jo 8.6 eles, tentando-o, para que 27 de que o
At 24.19 ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim 27.
lC o 7 .2 9 os que têm mulheres sejam como se as não 27;
G12.12 Porque, antes que alguns 27 chegado da parte de

TIVÉSSEM O S Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1) nos
livros: G n -l;N m -l;lC r-l;2T s-l; RNK Top 403 posição; Veja tam 
bém: ter;
Gn 43.10 E, se nós não nos 27 detido, certamente já
Nm 20.3 e falaram, dizendo: Antes 27 expirado
lC r 29.14 eu, e quem é o meu povo, que 27 poder para
2Ts 3.9 não porque não 27 autoridade, mas para vos

TIVESSES Ocorrências: 3 vezes - V T (3) nos livros: 2Sm-l;Ct-l;Is-l; RNK Top 404 posição; Veja também : ter;
2Sm 2.27 Joabe: Vive Deus, que, se não 27 falado já
Ct 8.1 foras meu irmão e que te 27 amamentado aos
Is 48.18 Ah! Se 27 dado ouvidos aos meus mandamentos!

T IV EST E Ocorrências: 9 vezes - VT (8 ); N T (1) nos livros:
G n -l;D t-l;lSm -l;2C r-l;Sl-l;Is-2;Jn-l;Jo-l; RNK Top 398 posição;
Veja também : ter;
Gn 32.10 que toda a fidelidade que 27 com teu servo;
Dt 28.60 males do Egito, de que tu 27 temor; e se
ISm 4.20 com ela: Não temas, pois 27 um filho. Ela,
2Cr 6.8 a Davi, meu pai: Porquanto 27 no teu coração o
SI 114.5 Que 27, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que
Is 54.1 canto e exclama, tu que não 27 dores de parto!
Is 57.11 Mas de quem 27 receio ou temor, para que
Jn 4.10 E disse o Senhor: 27 compaixão da aboboreira, na
Jo 4.18 porque 27 cinco maridos e o que agora tens não é

TIV EST ES Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros:
N m -l;Js-l;lJo-l; RNK Top 404 posição; Veja também : ter;
Nm 12.8 do Senhor; por que, pois, não 27 temor de
Js 22.3 não desamparastes; antes, 27 cuidado da
ljo 2.7 antigo, que desde o princípio 27. Este

T IZ IT A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s)
Strong (H8491); RNK Top 406 posição;
lC r 11.45 Jediael, filho de Sinri; e Joá, seu irmão, o 27;

TO Ocorrências: 49 vezes - VT (41); N T (8) nos livros: Gn-5;Êxl;N m -2;D t-2;Js-2;Jz-3;lSm -6;2Sm -l;lRs-3;2Rs-2;lCr-l;Jó-4;Sll;Pv-2;Is-2;Ez-2;Dn-l;Os-l;M t-l;M c-l;Lc-2;Jo-2;At-l;Fm-l; RNK
Top 358 posição; Palavras Relacionadas: (ta-12; tas-4; tos-4); To
tal de referencias das palavras relacionadas: 69
Gn 30.28 E disse mais: Determina-me o teu salário, que 27 da
rei.
Gn 42.37 Mata os meus dois filhos, se 27 não tornar a trazer;
Gn 42.37 a trazer; dá-mo em minha mão, e 27 tornarei a trazer.
Gn 43.9 mão o requererás; se eu não 27 trouxer e não o puser
Gn 44.32 com meu pai, dizendo: Se não 27 tornar, eu serei
Êx 18.23 Se isto fizeres, e Deus 27 mandar, poderás, então,
Nm 11.15 fazes comigo, mata-me, eu 27 peço, se tenho
Nm 21.34 Não o temas, porque eu 27 tenho dado na tua
Dt 2.30 obstinado o seu coração, para 27 dar na tua mão,
Dt 32.7 e ele te informará, aos teus anciãos, e eles 27 dirão.
Js 1.9 Não 27 mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo; não

TOBE-ADONIAS

Js 13.6 Israel em sorte por herança, como já 27 tenho mandado.
Jz 14.16 pai nem à minha mãe o declarei e 27 declararia a ti?
Jz 17.3 e de fundição; de sorte que agora 27 tornarei a dar.
Jz 20.28 disse o Senhor: Subi, que amanhã eu 27 entregarei na
mão.
ISm 9.19 e tudo quanto está no teu coração 27 declararei.
ISm 19.3 de ti a meu pai, e verei o que houver, e 27 anunciarei.
ISm 20.9 pai, para que viesse sobre ti, não T. descobriria eu?,
ISm 20.12 e eu, então, não enviar a ti e não 27 fizer saber,
ISm 20.13 meu pai fazer-te mal, também 27 farei saber e te
ISm 25.8 aos teus jovens, e eles 27 dirão; estes jovens,
2Sm 24.24 Não, porém por certo preço 27 comprarei, porque
não
lR s 2.17 ao rei Salomão (porque ele 27 não rejeitará) que me
lR s 11.35 filho tomarei o reino e 27 darei a ti, as dez
lR s 14.8 da casa de Davi, e a ti 27 dei, e tu não foste
2Rs 4.24 não te detenhas no caminhar, senão quando eu 27
disser.
2Rs 9.26 diz o Senhor, também não 27 pagaria neste pedaço
lC r 29.14 coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão 2. da
mos.
Jó 12.7 alimárias, e cada uma delas 27 ensinará; e às aves
Jó 12.7 27 ensinará; e às aves dos céus, e elas 27 farão saber;
Jó 12.8 ou fala com a terra, e ela 27 ensinará; até os peixes
Jó 12.8 e ela 27 ensinará; até os peixes do mar 27 contarão.
SI 50.12 Se eu tivesse fome, não 27 diria, pois meu é o mundo
Pv 3.28 Vai e torna, e amanhã 27 darei, tendo-o tu contigo.
Pv 25.22 lhe amontoarás sobre a cabeça; e o Senhor 27 pagará.
Is 48.5 Por isso, 27 anunciei desde então e 27 fiz ouvir
Is 48.5 27 anunciei desde então e 27 fiz ouvir antes que
Ez 24.26 algum que escapar, para 27 fazer ouvir com os ouvi
dos?
Ez 40.4 eu te fizer ver; porque, para 27 mostrar, foste tu
Dn 9.23 saiu a ordem, e eu vim, para 27 declarar, porque és
Os 13.11 Dei-te um rei na minha ira e 27 tirei no meu furor.
M t 16.17 não foi carne e sangue quem 27 revelou, mas meu
M c 6.22 o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu 27 darei.
Lc 10.35 e tudo o que de mais gastares eu 27 pagarei, quando
voltar.
Lc 14.14 porque eles não têm com que 27 recompensar; mas
Jo 11.22 sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus 27 conce
derá.
Jo 18.30 Se este não fosse malfeitor, não 27 entregaríamos.
At 23.30 ciladas a esse homem, logo 27 enviei, mandando
Fm 1.11 agora, a ti e a mim, muito útil; eu 27 tornei a enviar.
* (to) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.42.37; , 2 vezes: Jó.12.7 ; ,
2 vezes : Jó.12.8;, 2 vezes: Is.48.5;

TO A Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: At-2; RNK Top
405 posição;
At 27.15 o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à 27.
At 27.17 costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à 27.

TO A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s) Strong
(H8430); RNK Top 4 06posição;
lC r6 .3 4 Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de 27,

TO A LH A Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Jo-2; N°(s)
Strong (G3012); RNK Top 405 posição;
Jo 13.4 ceia, tirou as vestes e, tomando uma 27, cingiu-se.
Jo 13.5 e a enxugar-lhos com a 27 com que estava cingido.

TO BE Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: ]z-2;2Sm-2;
N°(s) Strong (H2897, H382); RNK Top 403 posição;
Jz 11.3 e habitou na terra de 27; e homens levianqs
J z l l.5 os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de 27.
2Sm 10.6 mil homens, e dos homens de 27, doze mil homens.
2Sm 10.8 Zobá e Reobe e os homens de 27 e Maaca estavam à

TO BE-A D O N IA S Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: 2Cr1; N°(s) Strong (H2899); RNK Top 406 posição;
2Cr 17.8 e Jônatas, e Adonias, e Tobias, e 27; e,
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TO BIA S Ocorrências: 18 vezes - VT (18) nos livros: 2Cr-l;Ed-l;Ne-14;Zc-2; N°(s) Strong (H2900); RNK Top 389 posição;

TOCANTE

Jr 4.5 ouvir em Jerusalém, e dizei: 27 a trombeta na
Jr 6.1 do meio de Jerusalém; 27 a buzina em Tecoa
Jr 51.27 um estandarte na terra, 27 a buzina entre as
Os 5.8 27 a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá; gritai
J12.1 27 a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte
J12.15 27 a buzina em Sião, santificai um jejum,

2Cr 17.8 Semiramote, e Jônatas, e Adonias, e 27, e
Ed 2.60 de Delaías, os filhos de 27, os filhos de
Ne 2.10 Sambalate, o horonita, e 27, o servo amonita,
Ne 2.19 Sambalate, o horonita, e 27, o servo amonita,
Ne 4.3 E estava com ele 27, o.amomta, e disse: Ainda
Ne 4.7 que, ouvindo Sambalate, e 27, e os arábios, e
Ne 6.1 mais que, ouvindo Sambalate, 27, Gesém, o arábio,
Ne 6.12 falou contra mim, porquanto 27 e Sambalate o subor

T O C A I-M E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tocar;
Lc 24.39 meus pés, que sou eu mesmo; 27 e vede, pois um

naram.

TO C A IS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK Top
406 posição; Veja também : tocar;

Ne 6.14 Lembra-te, meu Deus, de 27 e de Sambalate,
Ne 6.17 muitas cartas, que iam rara 27, e as cartas de
Ne 6.17 para 27, e as cartas de 77 vinham para eles.
Ne 6.19 lhe levavam a ele; portanto, 27 escrevia cartas
Ne 7.62 de Delaías, os filhos de 27, os filhos de
Ne 13.4 da Casa do nosso Deus, se tinha aparentado com 27;
Ne 13.7 fizera para beneficiar a 27, fazendo-lhe uma
Ne 13.8 todos os móveis da casa de 27 fora da câmara.
Zc 6.10 cativos: de Heldai, de 27 e de Jedaías (e
Z c6.14 coroas serão de Helém, e de 27, e de Jedaías, e

Lc 11.46 nem ainda com um dos vossos dedos 27 essas cargas!

TO C A M Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-TJr-1;
N°(s) Strong (H8610); RNK Top 405 posição; Veja também : tocar;
Gn 4.21 este foi o pai de todos os que 27 harpa e órgão.
Jr 12.14 os meus maus vizinhos, que 27 a minha herança,

TO C A M O -V O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tocar;

* (Tobias) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ne.6.17;

TO C A Ocorrências: 10 vezes - VT (8); N T (2) nos livros: Gn-

M t 11.17 e dizem:

-l;Js-l;S l-l;Is-2;A m -l;Z c-l;M l-l;lC o-l;lJo-l; N°(s) Strong (G680,
H397S, H5060, H6293, H8173); RNK Top 397posição; Veja tam 
bém: tocar;

T

flauta, e não dançastes;

TO C A M O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tocar;

Gn 14.24 comeram e a parte que 27 aos varões que comigo
Js 16.7 a Atarote e a Naarate, e 27 em Jericó, e vai
SI 144.5 Senhor, os teus céus e desce; 27 os montes, e fume
garão.
Is 11.8 a criança de peito sobre a 27 da áspide, e o já
Is 23.16 entregue ao esquecimento; 27 bem, canta e
Am 9.5 dos Exércitos, é o que 27 a terra, e ela se
Zc 2.8 aquele que tocar em vós 27 na menina do seu olho.
Ml 2.1 E, agora, ó sacerdotes, este mandamento vos 27 a vós.
IC o 14.7 como se conhecerá o que se 27 com a flauta ou
ljo 5.18 conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe 27.

Lc 7.32 aos outros e dizem: Nós vos 27 flauta, e não

TO C A N D O Ocorrências: 12 vezes - VT (11) ; N T (1) nos
livros: Js-4;Jz-2;2Rs-l;2Cr-l;Sl-2;Is-l;At-l; N°(s) Strong (H5060,
H8628, H8643); RNK Top 395 posição; Veja também : tocar;
Js 6.9 seguia após a arca, andando e 77 as buzinas.
Js 6.13 Senhor; os sacerdotes iam andando e 77 as buzinas.
Js 6.16 E sucedeu que, 77 os sacerdotes a sétima vez as
Js 6.20 Gritou, pois, o povo, 77 os sacerdotes as
Jz 7.18 77 eu e todos os que comigo estiverem a buzina,
Jz 7.22 77, pois, os trezentos as buzinas, o Senhor
2Rs 13.21 e, caindo nela o homem e 77 os ossos de
3Cr 13.12 também os seus sacerdotes, 77 as trombetas,
SI 68.25 atrás; entre eles, as donzelas 77 adufes.
SI 104.32 ele para a terra, ela treme; 77 nos montes, logo fu
megam.
Is 30.29 como a daquela que sai 77 pífano, para
At 12.7 uma luz na prisão; e, 77 a Pedro no

T O C Á -L A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : tocar;

Gn 20.6 de pecar contra mim; por isso, te não permiti 27.

TO C Á -LA S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; RNK
Top 406posição; Veja também : tocar;

Ap 8.6 tinham as sete trombetas, prepararam-se para 27.

T O C A N D O -LH E Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1)
nos livros: E z-l;L c-l; N°(s) Strong (G680, H5060); RNK Top 405
posição; Veja tam bém : tocar;

T O C A -LH E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jó-2;
N°(s) Strong (H413, HS060); RNK Top 405posição; Veja também:
tocar;

Ez 17.10 prosperará? Porventura, 77 vento
Lc 22.51 disse: Deixai-os; basta. E, 27 a

Jó 1.11 Mas estende a tua mão, e 27 em tudo quanto tem,
Jó 2.5 Estende, porém, a tua mão, e 27 nos ossos e na

TO C A N D O -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tocar;

TO C A D O Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros:
G n-l;N m -l;Lc-l; N°(s) Strong (G680, H5060); RNK Top 404posi
ção; Veja também : tocar;

Js 6.5 E será que, 27 longamente a buzina de chifre

Gn 26.29 mal, como nós te não temos 27, e como te fizemos
Nm 31.19 pessoa e qualquer que tiver 27 algum morto, ao
Lc 8.47 povo a causa por que lhe havia 27 e como logo sarara.

TO C A N D O -T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1;
N°(s) Strong (H5060, H5704); RNK Top 406 posição; Veja tam 
bém: tocar;

TO C A D O R ES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-2;
RNK Top 405 posição; Veja também : toca;
SI 68.25 Os cantores iam adiante, os 27 de
SI 87.7 E os cantores e 27 de instrumentos entoarão:

Jó 4.5 a ti te vem, e te enfadas; e, 27 a ti, te perturbas.

TO C A N T E Ocorrências: 16 vezes - VT (13); N T (3) nos li" vros: Êx-l;Lv-2;N m -l;D t-l;Js-l;lRs-l;lCr-l;Ed-l;Sl-l;Ez-2;D n-l;A t-l;lC o -l;H b -l; RNK Top 391 posição; Veja tam bém : tocar;
Ex 27.19 No 27 a todos os utensílios do tabernáculo em
Lv 25.32 Mas, no 27 às cidades dos levitas, às casas das
Lv 27.32 No 27 a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de
Nm 30.9 No 27 ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com
Dt 19.4 E este é o caso 27 ao homicida que se acolher
Js 22.20 de Zerá, transgressão no 27 ao anátema? E

T O C A I Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Sl-2;Jr-3;Os-TJl-2; N°(s) Strong (H8628); RNK Top 399posição; Veja também :
tocar;
SI 33.3 Cantai-lhe um cântico novo; 27 bem e com júbilo.
SI 81.3 27 a trombeta n a Festa da Lua Nova, no tempo
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lR s 12.17 No 27, porém, aos filhos de Israel que habitavam
lC r 11.10 rei, conforme a palavra do Senhor, no 27 a Israel.
Ed 10.2 do povo da terra, mas, no 21 a isso,
SI 45.1 falo do que tenho feito no 27 ao rei; a minha
Ez 26.2 visto como Tiro disse no 27 a Jerusalém: Ah!
Ez 41.21 templo eram quadradas, e, no 27 à dianteira do
Dn 6.12 e disseram ao rei: No 27 ao mandamento
At 23.6 sou fariseu, filho de fariseu! No 27 à
IC o 8.1 Ora, no 27 às coisas sacrificadas aos ídolos,
Hb 11.20 abençoou Jacó e Esaú, no 27 às coisas futuras.

TO C A R Ocorrências: 61 vezes - VT (53) ; N T (8) nos livros:

Ag 2.12 sua veste e com a sua aba 27 no pão, ou no
Ag 2.13 contato com um corpo morto, 27 nalguma destas
Zc 2.8 despojaram; porque aquele que 27 em vós toca na
M t 6.2 pois, deres esmola, não faças 27 trombeta diante
M t 9.21 consigo: Se eu tão somente 27 a sua veste,
M t 14.36 que, ao menos, eles pudessem 27 a orla da sua
M c 5.28 dizia: Se tão somente 27 nas suas vestes, sararei.
M c 6.56 e rogavam-lhe que os deixasse 27 ao menos na
Hb 12.20 mandava: Se até um animal 27 o monte, será ape
drejado.
Ap 8.13 das trombetas dos três anjos que hão de ainda 27!
Ap 10.7 voz do sétimo anjo, quando 27 a sua trombeta, se

G n-l;Ê x-3;Lv-2S ;N m -8;lSm -2;2S m -2;lC r-l;Jó-2;P v-l;ls-l;lm l;Ez-2;Dn-l;Ag-2;Zc-l;Mt-3;Mc-2;Hb-l;Ap-2;
N°(s)
Strong
(G1093, G234S, G4537, G680, H2789, H413, H5059, HS060,
H776, H8628); RNK Top 346 posição; Palavras Relacionadas:
(toca-10; tocado-3; tocai-8; tocai-m e-1; tocais-1; tocá-la-1; tocá-las-1; toca-lhe-2; tocam-2; tocamos-1; Tocamo-vos-1; tocando-12; tocando-lhe-2; tocando-se-1; tocando-te-1; tocante-16;
tocara-2; tocará-6; tocaram-8; tocarão-4; tocardes-2; tocareis-8;
tocarem-2; tocaria-2; tocar-lhe-1; tocar-lhes-1; Tocar-se-á-1;
tocasse-5; tocava-12; tocavam-15; tocou-38; tocou-lhe-3; tocou-lhes-2; tocou-me-2; tocou-o-2; toque-2; toqueis-7; toquem-1; toques-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 251

* (tocar) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Nm. 19.22;

TO C A R -L H E Ocorrência: 1 vez- N T (1) no livro: Lc-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tocar;
Lc6.19 toda a multidão procurava 27, porque saía

T O C A R -LH ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1;
N°(s) Strong (H5060); RNK Top 406 posição; Veja também : tocar;
Js9.19 Deus de Israel; pelo que não podemos 27.

T O C A R -SE-Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Am-1; |
N°(s) Strong (H8628); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tocar;

Gn 26.11 povo, dizendo: Qualquer que 27 neste varão ou em
Êx 19.12 o seu termo; todo aquele que 27 o monte
Êx 29.37 será santíssimo; tudo o que 27 o altar será santo.
Êx 30.29 sejam santíssimas; tudo o que 27 nelas será santo.
Lv 5.2 ou quando alguma pessoa 27 em alguma coisa imunda,
Lv 5.3 ou quando 27 a imundícia dum homem, seja qual for
Lv 6.18 queimadas do Senhor; tudo o que 27 nelas será santo.
Lv 6.27 Tudo o que 27 a sua carne será santo; se espargir
Lv 7.19 E a carne que 27 aJguma coisa imunda não se
Lv 7.21 E, se uma pessoa 27 alguma coisa imunda, como
Lv 11.24 imundos: qualquer que 27 o seu cadáver
Lv 11.26 será por imundo; qualquer que 27 neles será imundo.
Lv 11.27 será por imundo; qualquer que 27 no seu cadáver
Lv 11.31 o réptil; qualquer que os 27, estando eles
Lv 11.36 águas, será limpa, mas quem 27 no seu cadáver
Lv 11.39 servem de mantimento, quem 27 no seu cadáver
Lv 15.5 E qualquer que 27 a sua cama lavará as suas
Lv 15.7 E aquele que 27 a carne do que tem o fluxo lavará
Lv 15.10 E qualquer que 27 em alguma coisa que estiver
Lv 15.11 Também todo aquele em quem 27 o que tem o fluxo,
Lv 15.12 E o vaso de barro em que 27 o que tem o fluxo será
Lv 15.19 separação, e qualquer que a 27 será imundo até
Lv 15.21 E qualquer que 27 a sua cama lavará as suas
Lv 15.22 E qualquer que 27 alguma coisa sobre o que ela se
Lv 15.23 se assentou, se alguem a 27, será imundo até à tarde.
Lv 15.27 E qualquer que as 27 será imundo; portanto, lavará
Lv 22.4 limpo; como também o que 27 alguma coisa
Lv 22.5 ou qualquer que 27 a algum réptil, pelo que se fez
Lv 22.6 O homem que o 27 será imundo até à tarde e não
Nm 10.4 Mas, quando 27 uma só, então, a ti se congregarão
Nm 19.11 Aquele que 27 a algum morto, cadáver de algum
Nm 19.13 Todo aquele que 27 a algum morto, cadáver de algum
Nm 19.16 que sobre a face do campo 27 a algum que for
Nm 19.18 como também sobre aquele que 27 os ossos, ou a
Nm 19.21 as suas vestes; e o que 27 a água da
Nm 19.22 E tudo o que o imundo 27 também será imundo; e a
Nm 19.22 será imundo; e a alma que o 27 será imunda até à
tarde.
ISm 16.16 que busquem um homem que saiba 27 harpa; e será
ISm 16.18 de Jessé, o belemita, que sabe 27 e é valente, e
2Sm 18.12 dizendo: Guardai-vos, cada um, de 27 no jovem,
2Sm 23.7 Mas qualquer que os 27 se armará de ferro e da
lC r 15.29 janela e, vendo a Davi dançar e 27, o desprezou no
Jó 6.7 A minha alma recusa 27 em vossas palavras, pois
Jó 41.26 Se alguém lhe 27 com a espada, essa não poderá
Pv 6.29 próximo; não ficará inocente todo aquele que a 27.
Is 18.3 montes, o vereis; e, quando se 27 a trombeta, o ouvireis.
Lm 4.14 de tal sorte que ninguém pode 27 nas suas roupas.
Ez 33.3 a espada vem sobre a terra, 27 a trombeta e
Ez 33.6 vir que vem a espada, não 27 a trombeta, e não
Dn 8.5 sobre toda a terra, mas sem 27 no chão; e aquele

Am 3.6 27 a buzina na cidade, e o povo não

TO C A R A Ocorrências: 2 vezes -

VT (2) nos livros: Gn-l;lS m -l; N°(s) Strong (H5060); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tocar;
Gn 32.32 o dia de hoje, porquanto ele 27 a juntura da
ISm 10.26 com ele, do exército, aqueles cujo coração Deus 27.

TO C A R A Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Êx-l;Lv-l;lS m -l;2S m -l;Jó-l;Is-l; N°(s) Strong (H5060, H8628); RNK Top
401 posição; Veja tam bém : tocar;
Êx 19.13 Nenhuma mão 27 nele; porque certamente será
Lv 12.4 nenhuma coisa santa 27 e não virá ao ^
ISm 16.16 do Senhor, vier sobre ti, então, ele 27 com a sua
2Sm 14.10 contra ti, traze-mo a mim; e nunca mais te 27.
Jó 5.19 te livrará; e, na sétima, o mal te não 27.
Is 27.13 E será, naquele dia, que se 27 uma grande

TO C A R A M Ocorrências: 8 vezes - VT (7) ; N T (1) nos li
vros: Js-l;Jz-2;lR s-l;2R s-l;2C r-l;E z-l;lJo-l; N°(s) Strong (H2690,
H8628); RNK Top 399 posição; Veja também : tocar;
Js 6.8 diante do Senhor, passaram e 27 as buzinas; e
Jz 7.19 já posto as guardas; e 27 as buzinas e
Jz 7.20 Assim, 27 os três esquadrões as buzinas, e
lR s 1.39 e ungiu a Salomão; e 27 a trombeta, e
2Rs 9.13 dele, no mais alto degrau; e 27 a buzina e
2Cr 13.14 ao Senhor, e os sacerdotes 27 as trombetas.
Ez 7.14 27 a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem
ljo 1.1 contemplado, e as nossas mãos 27 da Palavra da vida

TO C A R A O Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Nm-3;Js-1; N-(s) Strong (H413, H5060, H8628); RNK Top 403 posição;
Veja também : tocar;
Nm 4.15 levá-lo; mas no santuário não 27 para que
Nm 10.6 da banda do sul; retinindo, as 27 para as
Nm 10.8 filhos de Arão, sacerdotes, T . as trombetas; e
Js 6.4 cidade sete vezes; e os sacerdotes 27 as buzinas.

TO CA RD ES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Nm-2;.
N°(s) Strong (H8628); RNK Top 405 posição; Veja também : tocar;
Nm 10.5 Quando, retinindo, as 27, então, partirão os
Nm 10.6 a segunda vez, retinindo, as 27, então,

TOCAREIS Ocorrências: S vezes - VT (8) nos livros: Gn-l;Lv- j !
-l;N m -3;D t-l;Jz-l;lR s-l; N’(s) Strong (H5060, H7321, H 8628M
RNK Top 399 posição; Veja tam bém : tocar;
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T O C H A Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos livros: Gn-l;Jó-l;Is-l;A p-l; N°(s) Strong (G2985, H3940); RNK Top 403 p o 
sição; Palavras Relacionadas: (tochas-7); Total de referencias das
palavras relaciotiadas: 11

Gn 3.3 Não comereis dele, nem nele 77, para que não morrais.
Lv 11.8 sua carne não comereis, nem 77 no seu cadáver.
Nm 10.7 ajuntando a congregação, as 77, mas sem retinir.
Nm 10.9 que vos aperta, também 77 as trombetas
Nm 10.10 dos vossos meses, também 77 as trombetas
Dt 14.8 comereis da carne destes e não 77 no seu cadáver.
Jz 7.18 a buzina, então, também vós 77 a buzina ao
lRs 1.34 ungirão rei sobre Israel; então, 77 a trombeta

Gn 15.17 eis um forno de fumaça e uma 77 de fogo que
Jó 12.5 77 desprezível é, na opinião do que está
Is 62.1 um resplendor, e a sua salvação, como uma 77 acesa.
ApS.10 estrela, ardendo como uma 77, e caiu sobre a

T O C A R EM Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:
N m -l;M c-l; N°(s) Strong (HS628); RNK Top 405 posição; Veja
também: tocar;

TO C H A S Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Jz-2;Jó-l;Ez-l;D n-l;N a-2; N°(s) Strong (H3940); RNK Top 400 posição;
Veja também: tocha;

Nm 10.3 E, quando as 77 ambas, então, toda a congregação
M c 3.10 algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe T..

Jz 7.16 buzinas e cântaros vazios, com 77 neles acesas.
Jz 7.20 nas suas mãos esquerdas as 77 acesas e nas
Jó 41.19 Da sua boca saem 77; faíscas de fogo saltam dela.
Ez 1.13 como uma aparência de 77; o fogo corria
Dn 10.6 e os seus olhos, como 77 de fogo, e os
Na 2.3 os carros, como fogo de 77 no dia da sua
Na 2.4 o seu parecer é como o de 77, correrão como relâm
pagos.

TO C A R IA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jz-2; N°(s)
Strong (H5060); RNI< Top 405 posição; Veja também : tocar;
Jz 20.34 porém eles não sabiam que o mal lhes 77.
Jz^20.41 Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes

TO C A SSE Ocorrências: 5 vezes - N T (5) nos livros: Mc-2;Lc-

T O C O U Ocorrências: 38 vezes - VT (20) ; N T (18) nos livros:

-l;lC o -l;H b -l; N°(s) Strong (G2345, G680); RNK Top 402 posi
ção; Veja também: tocar;

Gn-l;Jz-3;lSm-2;2Sm-4;lRs-2;Et-l;Jó-l;Is-2;Dn-4;Mt-2;Mc-3;Lc-6;Ap-7: N°(s) Strong (G4537, G680, H5060, H5921, H8628); RNK
Top 369 posição; Veja também : tocar;

Mc 8.22 e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe 77.
M c 10.13 crianças para que lhes 77, mas os discípulos
Lc 18.15 crianças, para que ele as 71; e os discípulos,
IC o 7.1 bom seria que o homem não 77 em mulher;
Hb 11.28 que o destruidor dos primogênitos lhes não 77.

Gn 32.25 não prevalecia contra ele, 77 a juntura de sua
Jz 3.27 E sucedeu que, entrando ele, 77 a buzina nas
Jz 6.21 que estava na sua mão e 77 a carne e os bolos
Jz 6.34 revestiu a Gideão, o qual 77 a buzina, e os
ISm 6.9 se não, saberemos que não nos 77 a sua mão, e
ISm 13.3 ouviram; pelo que Saul 77 a trombeta por
2Sm 2.28 Então, Joabe 77 a buzina, e todo o povo parou, e
2Sm 18.16 Então, 77 Joabe a buzina, e voltou o povo de
2Sm 20.1 Bicri, homem de Benjamim, oqual 77 a buzina e
2Sm 20.22 e a lançaram a Joabe; então, 77 este a
lRs 19.5 e eis que, então, um anjo o 77 e lhe disse:
lRs 19.7 tornou segunda vez, e o 77, e disse:
Et 5.2 na sua mão, e Ester chegou e 77 a ponta do cetro.
Jó 19.21 compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me

TO C A TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2C r-l; N°(s)
Strong (H8616); RNK Top 406 posição;
2Cr 34.22 mulher de Salum, filho de 71, filho de Harás,

TOCAVA Ocorrências: 12 vezes - VT (12) nos livros: Gn-l;lSm -l;lRs-3;2Rs-l;2Cr-4;N e-l;Ez-l; N°(s) Strong (HS060,
H8628); RNK Top 395 posição; Veja também : tocar;
Gn 28.12 terra uma escada cujo topo 77 nos céus; e eis
ISm 16.23 Saul, Davi tomava a harpa e a 77 com a sua mão;
lRs 1.40 subiu após ele, e o povo 7. gaitas, e
lRs 6.27 de maneira que a asa de um 77 na parede, e a
lRs 6.27 e a asa do outro querubim 77 na outra parede,
2Rs 11.14 o povo da terra estava alegre e 77 as trombetas;
2Cr 3.11 de um deles, de cinco côvados, 77 na parede da
2Cr 3.11 e a outra asa, de cinco côvados, 77 na asa do
2Cr 3.12 era de cinco côvados e 71 na parede da casa;
2Cr 23.13 o povo da terra estava alegre e 77 as trombetas;
Ne 4.18 e edificavam; e o que 77 a trombeta estava
Ez 41.6 e entravam na parede que 77 no templo pelas
;;; (tocava) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lRs.6.27;
2Cr.3.11;

,

TOCOU-LHE

Is 6.7 e com ela 77 a minha boca e disse: Eis que isto
Is 6.7 boca e disse: Eis que isto 77 os teus lábios; e a
Dn 8.18 terra, adormecido; ele, pois, me 77 e me fez estar
Dn 10.10 E eis que uma mão me 77 e fez que me movesse sobre
Dn 10.16 dos filhos dos homens me 77 os lábios; então,
Dn 10.18 semelhança de um homem me 77 outra vez e me
confortou.
M t 9.20 chegando por detrás dele, 77 a orla da sua veste,
M t 9.29 77, então, os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito
M c 5.27 detrás, entre a multidão, e 77 na sua vestimenta.
M c 5.30 para a multidão e disse: Quem 77 nas minhas vestes?
M c 5.31 Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me 77?
Lc 7.14 E, chegando-se, 77 o esquife (e os que o levavam
Lc 7.39 quem e qual é a mulher que lhe 77, pois é uma peca
dora.
Lc 8.44 chegando por detrás dele, 77 na orla da sua veste,
Lc 8.45 disse Jesus: Quem é que me 77? E, negando todos,
Lc 8.45 te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me 77?
Lc 8.46 E disse Jesus: Alguém me 77, porque bem conheci
Ap 8.7 E o primeiro anjo 77 a trombeta, e houve saraiva e
Ap 8.8 E o segundo anjo 77 a trombeta; e foi lançada no
Ap 8.10 E o terceiro anjo 77 a trombeta, e caiu do céu uma
Ap 8.12 E o quarto anjo 77 a trombeta, e foi ferida a
Ap 9.1 E o quinto anjo 77 a trombeta, e vi uma estrela
Ap 9.13 E 77 o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que
Ap 11.15 E 77 o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu

2 vezes :

TOCAVAM Ocorrências: 15 vezes - VT (12) ; N T (3) nos
livros: Js-3;Jz-l;lR s-l;l Cr-l;2Cr-5;Ez-l;M t-l;M c-l;A p-l; N°(s)
Strong (G6S0, H2690, H5060, H5401, H8628); RNK Top 392posi
ção; Veja também : tocar;
Js 6.9 adiante dos sacerdotes que 77 as buzinas; e a
Js 6.13 do Senhor iam andando-e 77 as buzinas; e os
Js 17.10 era o seu termo; pelo norte 77 em Aser e, pelo
Jz 7.20 mãos direitas as buzinas, que 77; e exclamaram:
lRs 6.27 e as suas asas no meio da casa 77 uma na outra.
lC r 15.24 Benaia, e Eliézer, os sacerdotes, 77 as
2Cr 5.12 eles até cento e vinte sacerdotes, que 77 as trombetas,
2Cr 5.13 quando eles uniformemente 77 as trombetas e
2Cr 7.6 ministério deles; e os sacerdotes 77 as
2Cr 23.13 trombetas; e também os cantores 77 instrumentos
2Cr 29.28 o canto, e as trombetas 77; tudo isso, até o
Ez 3.13 das asas dos animais, que 77 umas nas outras,
Mt 14.36 da sua veste; e todos os que a 77 ficavam sãos.
Mc 6.56 orla da sua veste, e todos os que lhe 77 saravam.
Ap 14.2 e uma voz de harpistas, que 77 com a sua harpa.

*

(tocou) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Is.6.7;, 2 vezes : Lc.8.45;

T O C O U -L H E Ocorrências: 3 vezes

- N T (3) nos livros: Mt-l;M c-l;L c-l; N°(s) Strong (G680); RNK Top 404 posição; Veja
tam bém : tocar;

M t 8.15 E 77 na mão, e a febre a deixou; e levantou-se
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TODA

Gn 9.15 se tornarão mais em dilúvio, para destruir 27 carne.
Gn 9.16 concerto eterno entre Deus e 27 alma vivente de
Gn 9.16 Deus e 27 alma vivente de 27 carne, que está
Gn 9.17 estabelecido entre mim e 27 a carne que está
Gn 9.19 os filhos de Noé; e destes se povoou 27 a terra.
Gn 11.1 E era 27 a terra de uma mesma língua e de uma mesma
fala.
Gn 11.4 não sejamos espalhados sobre a face de 27 a terra.
Gn 11.8 dali sobre a face de 27 a terra; e cessaram
Gn 11.9 o Senhor a língua de 27 a terra e dali os
Gn 11.9 dali os espalhou o Senhor sobre a face de 27 a terra.
Gn 12.5 e a Ló, filho de seu irmão, e 27 a sua fazenda,
Gn 13.9 Não está 27 a terra diante de ti? Eia, pois,
Gn 13.10 Ló os seus olhos e viu 27 a campina do Jordão,
Gn 13.10 campina do Jordão, que era 27 bem regada, antes de
Gn 13.11 Então, Ló escolheu para si 27 a campina do Jordão e
Gn 13.15 porque 27 esta terra que vês te hei de dar a ti e à
Gn 14.7 (que é Cadesl e feriram 27 a terra dos
Gn 14.11 E tomaram 27 a fazenda de Sodoma e de Gomorra e
Gn 14.16 E tornou a trazer 27 a fazenda e tornou a trazer
Gn 17.8 de tuas peregrinações, 27 a terra de Canaã em
Gn 18.25 de ti seja. Não faria justiça o Juiz de 27 a terra?
Gn 18.28 destruirás por aqueles cinco 27 a cidade? E disse:
Gn 19.17 para trás de ti e não pares em 27 esta campina;
Gn 19.25 derribou aquelas cidades, e 27 aquela campina, e
Gn 19.28 Sodoma e Gomorra e para 27 a terra da campina; e
Gn 19.31 que entre a nós, segundo o costume de 27 a terra.
Gn 24.10 senhor, e partiu, pois que 27 a fazenda de seu
Gn 31.1 pai e do que era de nosso pai fez ele 27 esta glória.
Gn 31.16 Porque 27 a riqueza que Deus tirou de nosso pai é
Gn 31.18 e levou todo o seu gado e 27 a sua fazenda que
Gn 31.34 sobre eles; e apalpou Labão 27 a tenda e não os achou.
Gn 32.10 as beneficências e que 27 a fidelidade que
Gn 34.19 e ele era o mais honrado de 27 a casa de seu pai.
Gn 34.29 e 27 a sua fazenda, e todos os seus meninos, e as
Gn 36.6 gado, e todos os seus animais, e 27 a sua fazenda,
Gn 41.19 tais, quanto à fealdade, em 27 a terra do Egito.
Gn 41.29 anos, e haverá grande fartura em 27 a terra do Egito.
Gn 41.30 sete anos de fome, e 27 aquela fartura
Gn 41.35 E ajuntem 27 a comida destes bons anos, que vêm, e
Gn 41.41 Vês aqui te tenho posto sobre 27 a terra do Egito.
Gn 41.43 Ajoelhai. Assim, o pôs sobre 27 a terra do Egito.
Gn 41.44 a sua mão ou o seu pé em 27 a terra do Egito.
Gn 41.45 sacerdote de Om; e saiu José por 27 a terra do Egito.
Gn 41.46 da face de Faraó e passou por 27 a terra do Egito.
Gn 41.51 de todo o meu trabalho e de 27 a casa de meu pai.
Gn 41.54 em todas as terras, mas em 27 a terra do Egito
Gn 41.55 E, tendo 27 a terra do Egito fome, clamou o povo a
Gn 41.56 Havendo, pois, fome sobre 27 a terra, abriu José
Gn 45.8 pai de Faraó, e por senhor de 27 a sua casa, e
Gn 45.8 a sua casa, e como regente em 27 a terra do Egito.
Gn 45.9 me tem posto por senhor em 27 a terra do Egito;
Gn 45.13 E fazei saber a meu pai 27 a minha glória no Egito
Gn 45.20 alfaias; porque o melhor de 27 a terra do Egito
Gn 45.26 e ele também é regente em 27 a terra do Egito.
Gn 46.6 e vieram ao Egito, Jacó e 27 a sua semente com ele.
Gn 46.7 e as filhas de seus filhos, e 27 a sua semente
Gn 47.12 pai, e a seus irmãos, e a 27 a casa de seu pai,
Gn 47.13 E não havia pão em 27 a terra, porque a fome era
Gn 47.20 Assim, José comprou 27 a terra do Egito para Faraó,
Gn 50.8 como também 27 a casa de José, e seus irmãos, e a
Êx 1.6 e todos os seus irmãos, e 27 aquela geração,
Êx 5.12 o povo se espalhou por 27 a terra do Egito, a
Êx 7.19 em sangue; e haja sangue em 27 a terra do
Êx 7.21 água do rio; e houve sangue por 27 a terra do Egito.
Êx 8.16 para que se torne em piolhos por 27 a terra do Êgito.
Êx 8.17 da terra se tornou em piolhos em 27 a terra do Egito.
Êx 8.24 dos seus servos, e sobre 27 a terra do Egito;
Êx 9.9 em pó miúdo sobre 27 a terra do Egito, e
Êx 9.9 nos homens e no gado, por 27 a terra do Egito.
Êx 9.14 que saibas que não há outro como eu em 27 a terra.
Êx 9.16 e para que o meu nome seja anunciado em 27 a terra.
Êx 9.22 o céu, e haverá saraiva em 27 a terra do Egito,
Êx 9.22 homens, e sobre o gado, e sobre 27 a erva do campo
Êx 9.24 grave, qual nunca houve em 27 a terra do Egito,
Êx 9.25 E a saraiva feriu, em 27 a terra do Egito, tudo

Mc 7.33 os dedos nos ouvidos e, cuspindo, 27 na língua.
Lc 5.13 E ele, estendendo a mão, 27, dizendo: Quero; ^

T O C O U -LH ES Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt2; N°(s) Strong (G680); RNK Top 405posição; Veja também: tocar;
M t 17.7 E, aproximando-se Jesus, 27 e disse:
M t 20.34 movido de íntima compaixão, 27 nos olhos, e

TO C O U -M E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jrl;D n -l; N°(s) Strong (H5060, H5921); RNK Top 405 posição; Veja
também : tocar;

-

Jr 1.9 E estendeu o Senhor a mão, 27 na boca e
Dn 9.21 veio voando rapidamente e 27 à hora do

T O C O U -O Ocorrênciasy'2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-l;M c-l; N°(s) Strong (G6S0); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tocar;
Mt 8.3 E Jesus, estendendo a mão, 27, dizendo: Quero;
M c 1.41 compaixão, estendeu a mão, e 27, e disse-lhe:

TO D A Ocorrências: 1200 vezes - VT (935); N T (265) nos livros:
Gn-107;Êx-61;Lv-64;Nm-69;Dt-S6;Js-54;Jz-20;Rt-3;lSm-25;2Sm24;lRs-42;2Rs-20;lCr-33;2Cr-43;Ed-8;Ne-14;Et-4;Jó-8;Sl-37;Pvll;Ec-7;Ct-5;Is-51;Jr-47;Lm -6;Ez-66;D n-16;0s-4;Jl-2;Arn-6;fnl;M q-2;Na-l;Hc-2;Sf-3;Ag-2;Zc-10;M l-l;Mt-30;M c-16;Lc-27;Jo7;At-44;Rm-13;lCo-13;2Co-14;Gl-3;Ef-13;Fp-S;Cl-ll;lTs-3;2Ts-2;1 Tm-1 l;2Tm-S; Tt-6;Hb-9; Tg-6;lPe- 7;2Pe-2;l)o-2;Jd-l;Ap-15;
RNK Top 28 posição; Veja também: todo;
Gn 1.21 conforme as suas espécies, e 27 ave de asas
Gn 1.26 céus, e sobre o gado, e sobre 27 a terra, e
Gn 1.29 Eis que vos tenho dado 27 erva que dá semente
Gn 1.29 a face de 27 a terra e 27 árvore em que há
Gn 1.30 a todo animal da terra, e a 27 ave dos céus, e a
Gn 1.30 terra, em que há alma vivente, 27 a erva verde lhes
Gn 2.2 descansou.no sétimo dia de 27 a sua obra, que
Gn 2.3 porque nele descansou de 27 a sua obra, que Deus
Gn 2.5 27 planta do campo ainda não estava na terra, e
Gn 2.5 não estava na terra, e 27 erva do campo ainda
Gn 2.6 porém, subia da terra e regava 27 a face da terra.
Gn 2.9 Deus fez brotar da terra 27 árvore agradável à
Gn 2.11 Pisom; este é o que rodeia 27 a terra de Havilá,
Gn 2.13 rio é Giom; este é o que rodeia 27 a terra de Cuxe.
Gn 2.16 Deus ao homem, dizendo: De 27 árvore do jardim
Gn 2.19 terra todo animal do campo e 27 ave dos céus, os
Gn 2.19 e tudo o que Adão chamou a 27 a alma vivente,
Gn 3.1 que Deus disse: Não comereis de 27 árvore do jardim?
Gn 3.14 isso, maldita serás mais que 27 besta e mais que
Gn 4.22 teve a Tubalcaim, mestre de 27 obra de cobre e de
Gn 6.5 sobre a terra e que 27 imaginação dos
Gn 6.12 estava corrompida; porque 27 carne havia
Gn 6.13 disse Deus a Noé: O fim de 27 carne é vindo
Gn 6.17 a terra, para desfazer 27 carne em que há
Gn 6.19 E de tudo o que vive, de 27 carne, dois de cada
Gn 6.21 E tu toma para ti de 27 comida que se come e
Gn 7.1 o Senhor a Noé: Entra tu e 27 a tua casa na arca,
Gn 7.3 em vida a semente sobre a face de 27 a terra.
Gn 7.4 de sobre a face da terra 27 substância que fiz.
Gn 7.14 conforme a sua espécie, e 27 ave conforme a
Gn 7.14 conforme a sua espécie, todo pássaro de 27 qualidade.
Gn 7.15 E de 27 carne, em que havia espírito de vida,
Gn 7.16 entraram, macho e fêmea de 27 carne entraram, como
Gn 7.21 E expirou 27 carne que se movia sobre a terra,
Gn 7.23 Assim, foi desfeita 27 substância que havia sobre a
Gn 8.1 Noé, e de todo animal, e de 27 rês que com ele
Gn 8.9 águas estavam sobre a face de 27 a terra; e ele
Gn 8.17 animal que está contigo, de 27 carne, de ave, e de
Gn 8.19 todo animal, todo réptil, 27 ave, tudo o que se
Gn 8.20 de todo animal limpo e de 27 ave limpa e ofereceu
Gn 9.2 animal da terra e sobre 27 ave dos céus; tudo o
Gn 9.10 e com 27 alma vivente, que convosco está, de aves,
Gn 9.11 que não será mais destruída 27 carne pelas águas do
Gn 9.12 entre mim e vós e entre 27 alma vivente, que
Gn 9.15 está entre mim e vós e ainda 27 alma vivente de
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Lv 10.6 congregação; mas vossos irmãos, 27 a casa de
Lv 11.10 toao réptil das águas e 27 alma vivente que há
Lv 11.34 vier tal água, será imundo; e 27 bebida que se
I .v 11.46 animais, e das aves, e de 27 alma vivente que se
Lv 11.46 que se move nas águas, e de 27 alma que se
Lv 13.12 na pele e a lepra cobrir 27 a pele do que tem a
Lv 13.13 que, se a lepra tem coberto 27 a sua carne,
Lv 14.54 Esta é a lei de 27 a praga da lepra e da tinha,
Lv 15.4 27 cama em que se deitar o que tiver fluxo será
Lv 15.4 tiver fluxo será imunda; e 27 coisa sobre o que se
Lv 15.9 Também 27 sela em que cavalgar o que tem o fluxo
Lv 15.16 dele a semente da cóçula, 27a sua carne banhará
Lv 15.17 Também 27 veste e 27 peíe em que houver semente
Lv 15.24 será por sete dias; também 27 cama sobre que
Lv 15.26 27 cama sobre que se deitar todos os dias do seu
Lv 15.26 a cama da sua separação; e 27 coisa sobre que se
Lv 16.17 si mesmo, e pela sua casa, e por 27 a congregação
Lv 17.14 Porquanto é a alma de 27 a carne; o seu sangue é
Lv 17.14 nenhuma carne, porque a alma de 27 a carne é o seu
Lv 17.15 E 27 alma entre os naturais ou entre os
Lv 19.2 Fala a 27 a congregação dos filhos de Israel e
Lv 19.23 na terra e plantardes 27 árvore de comer,
Lv 22.3 entre as vossas gerações, de 27 a vossa semente,
Lv 22.5 pelo que se fez imundo, segundo 27 a sua imundícia.
Lv 23.29 Porque 27 alma que, naquele mesmo dia, se não
Lv 23.30 Também 27 alma que, naquele mesmo dia, fizer alguma
Lv 24.14 sobre a sua cabeça; então, 27 a congregação o ape
drejará.
Lv 24.16 Senhor certamente morrerá; 27 a congregação
Lv 25.7 que estão na tua terra, 27 a sua novidade será
Lv 25.9 fareis passar a trombeta por 27 a vossa terra.
Lv 25.24 Portanto, em 27 a terra da vossa possessão dareis
Lv 27.25 E 27 a tua avaliação se fará conforme o siclo do
Lv 27.28 se venderá nem resgatará; 27 coisa
Lv 27.29 27 coisa consagrada que for consagrada do homem
não
Nm 1.2 Tomai a soma de 27 a congregação dos filhos de
Nm 1.18 e ajuntaram 27 a congregacão no primeiro dia do
Nm 3.7 sua guarda e da guarda de 27 a congregação, diante
Nm 5.9 Semelhantemente, 27 oferta de todas as coisas
Nm 5.30 o Senhor, e o sacerdote nela execute 27 esta lei.
Nm 7.85 e cada bacia, de setenta; 27 a prata dos
Nm 8.7 a água da expiação; e sobre 27 a sua carne farão
Nm 8.9 e farás ajuntar 27 a congregação dos
Nm 8.20 assim fez Moisés, e Arão, e 27 a congregação dos
Nm 10.3 as tocarem ambas, então, 27 a congregação se
Nm 11.32 levantou todo aquele dia, e 27 aquela noite, e
Nm 12.7 o meu servo Moisés, que é fiel em 27 a minha casa.
Nm 13.26 a Moisés, e a Arão, e a 27 a congregação dos
Nm 13.26 deram-lhes conta a eles e a 27 a congregação;
Nm 14.1 Então, levantou-se 27 a congregação, e alçaram a
Nm 14.2 Moisés e contra Arão; e 27 a congregação lhe
Nm 14.7 E falaram a 27 a congregação dos filhos de Israel,
Nm 14.10 Então, disse 27 a congregação que os apedrejassem;
Nm 14.21 eu vivo e como a glória do Senhor encherá 27 a terra,
Nm 14.29 vós foram contados segundo 27 a vossa conta, de
Nm 14.35 falei. E assim farei a 27 esta má
Nm 14.36 voltando, fizeram murmurar 27 a congregação
Nm 15.24 aos olhos da congregacão, 27 a congregação
Nm 15.25 fará propiciação por 27 a congregação dos
Nm 15.26 Será, pois, perdoado a 27 a congregação dos filhos
Nm 15.33 o trouxeram a Moisés e a Arão, e a i . a congregação.
Nm 15.35 morrerá o tal homem; 27 a congregação com
Nm 15.36 Então, 27 a congregacão o tirou para fora do
Nm 16.3 Demais é já; pois que 27 a congregação é
Nm 16.5 e falou a Corá e a 27 a sua congregação, dizendo:
Nm 16.6 Tomai vós incensários, Corá e 27a sua congregação;
Nm 16.11 Pelo que tu e 27 a tua congregação congregados
Nm 16.16 mais Moisés a Corá: Tu e 27 a tua congregação,
Nm 16.19 fez ajuntar contra eles 27 a congregação à porta
Nm 16.19 a glória do Senhor apareceu a 27 a congregação.
Nm 16.22 Ó Deus, Deus dos espíritos de 27 carne, pecará um
Nm 16.22’ e indignar-te-ás tu tanto contra 27 esta congregação?
Nm 16.24 Fala a i7 esta congregação, dizendo: Levantai-vos
Nm 16.32 os homens que pertenciam a Corá e a 27 a sua fa-

Êx 9.25 também a saraiva feriu 27 a erva do campo e
Êx 10.5 da saraiva; também comerão 27 árvore que vos
Êx 10.12 a terra do Egito e comam 27 a erva da terra,
Êx 10.13 oriental todo aquele dia e 27 aquela noite; e
Êx 10.14 vieram os gafanhotos sobre 27 a terra do Egito e
Êx 10.15 Porque cobriram a face de 27 a teira, de modo que a
Êx 10.15 árvores, nem erva do campo, em 27 a terra do Egito.
Êx 10.22 e houve trevas espessas em 27 a terra do Egito por
Êx 11.1 vos deixar ir totalmente, a 27 a pressa vos
Êx 11.6 E haverá grande clamor em 27 a terra do Egito, qual
Êx 12.3 Falai a 27 a congregação de Israel, dizendo: Aos
Êx 12.47 27 a congregação de Israel o fará.
Êx 13.2 primogênito, o que abrir 27 madre entre os
Êx 14.20 a noite; de maneira que em 27 a noite não chegou
Êx 14.21 por um forte vento oriental 27 aquela noite; e o
Êx 16.1 E, partidos de Elim, 27 a congregação dos filhos de
Êx 16.2 E 27 a congregação dos filhos de Israel murmurou
Êx 16.3 deserto, para matardes de fome a 27 esta multidão.
Êx 16.9 disse Moisés a Arão: Dize a 27 a congregação dos
Êx 16.10 que, quando falou Arão a 27 a congregação dos
Êx 17.1 Depois, 27 a congregação dos filhos de Israel
Êx 19.5 dentre todos os povos; porque 27 a terra é minha.
Êx 20.9 Seis dias trabalharás e farás 27 a tua obra,
Êx 22.9 gado miúdo, sobre veste, sobre 27 coisa perdida,
Êx 29.13 Também tomarás 27 a gordura que cobre as entra
nhas,
Êx 32.13 céus e darei à vossa semente 27 esta terra, de
Êx 33.19 ele disse: Eu farei passar 27 a minha bondade por
Êx 34.10 que nunca foram feitas em 27 a terra, nem entre
Êx 35.1 Então, fez Moisés ajuntar 27 a congregação dos
Êx 35.4 Falou mais Moisés a 27 a congregação dos filhos de
Êx 35.20 Então, 27 a congregação dos filhos de Israel saiu
Êx 35.24 madeira de cetim, a trazia çara 27 a obra do serviço.
Êx 35.29 a trazer alguma coisa para 27 a obra que o Senhor
Êx 35.33 de madeira, para trabalhar em 27 obra esmerada.
Êx 35.35 do coração, para fazer 27 obra de mestre, e a
Êx 35.35 linho fino, e a do tecelão, fazendo 27 obra e
Êx 36.1 saberem como haviam de fazer 27 obra para o
Êx 36.3 pois, de diante de Moisés 27 oferta alçada que
Êx 36.4 todos os sábios que faziam 27 a obra do santuário,
Êx 36.7 material bastante para 27 a obra que havia de
Êx 38.24 o ouro gasto na obra, em 27 a obra do santuário,
Êx 39.32 Assim, se acabou 27 a obra do tabernáculo da tenda
Êx 39.42 Moisés, assim fizeram os filhos de Israel 27 a obra.
Êx 39.43 Viu, pois, Moisés 27 a obra, e eis que a tinham
Êx 40.38 ele, perante os olhos de 27 a casa de Israel,
Lv 2.13 E 27 a oferta dos teus manjares salgarás com sal; e
Lv 2.13 do concerto do teu Deus; em 27 a tua oferta
Lv 3.3 que cobre a fressura e 27 a gordura que está
Lv 3.9 a sua gordura, a cauda 27, a qual tirará do
Lv 3.9 gordura que cobre a fressura, e 27 a gordura que
Lv 3.14 que cobre a fressura e 27 a gordura que está
Lv 3.16 queimada, de cheiro suave. 27 a gordura será do Senhor.
Lv 4.8 E 27 a gordura do novilho da expiação tirará dele:
Lv 4.8 que cobre a fressura, e 27 a gpraura que está
Lv4.11 Mas o couro do novilho, e 27 a sua carne, com a sua
Lv4.13 Mas, se 27 a congregação de Israel errar, e o
Lv4.19 E tirará dele 27 a sua gordura e queimá-la-á sobre
Lv 4.26 queimará sobre o altar 27 a sua gordura como a
Lv4.31 E tirará 27 a gordura, como se tira a gordura do
Lv 4.35 E tirará 27 a sua gordura, como se tira a gordura
Lv 6.9 será queimado sobre o altar 27 a noite até pela
Lv 6.22 por estatuto perpétuo seja; 27 será queimada ao Senhor.
Lv 6.23 Assim, 27 a oferta do sacerdote totalmente será
Lv 7.3 E dela se oferecerá 27 a sua gordura, a cauda e a
Lv 7.9 Como também 27 oferta que se cozer no forno, com
Lv 7.10 Também 27 oferta amassada com azeite ou seca será
Lv 7.14 E de 27 oferta oferecerá um deles por oferta alçada
Lv 7.24 gordura do dilacerado, para 27 obra, mas de nenhuma
Lv 7.27 27 pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa
Lv 8.3 e ajunta 27 a congregação à porta da tenda da congre
gação.
Lv 8.16 Depois, tomou 27 a gordura que está na fressura, e
Lv 8.25 a gordura, e a cauda, e 27 a gordura que está
Lv 9.5 da congregação, e chegou-se 27 a congregação e se
Lv 10.6 venha grande indignação sobre 27 a congregação;
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zenda.
Nm 16.41 Mas, no dia seguinte, 27 a congregação dos filhos
Nm 18.3 a tua guarda, a guarda de 27 a tenda; mas não se
Nm 18.14 27 coisa consagrada em Israel será tua.
Nm 18.15 o que abrir a madre, de 27 a carne que
Nm 18.29 os vossos dons oferecereis 27 oferta alçada do
Nm 20.1 os filhos de Israel, 27 a congregação, ao
Nm 20.22 Cades; e os filhos de Israel, 27 a congregação,
Nm 20.27 ao monte Horperante os olhos de 27 a congregação.
Nm 20.29 Vendo, pois, 27 a congregação que Arão era morto,
Nm 20.29 a Arão trinta dias, isto é, 27 a casa de Israel.
Nm 21.26 e tinha tomado da sua mão 27 a sua terra até Arnom.
Nm 25.6 os olhos de Moisés e de 27 a congregação dos
Nm 26.2 Tomai a soma de 27 a congregação dos filhos de
Nm 27.2 e diante dos príncipes e de 27 a congregação, à
Nm 27.16 Deus dos espíritos de 27 carne, ponha um
Nm 27.19 o sacerdote, e perante 27 a congregação, e
Nm 27.20 para que lhe obedeça 27 a congregação dos
Nm 27.21 e todos os filhos de Israel com ele, e 27 a congrega
ção.
Nm 27.22 Eleazar, o sacerdote, e perante 27 a congregação;
Nm 30.4 os seus votos serão válidos, e 27 obrigação, com
Nm 30.11 os seus votos serão válidos, e 27 obrigação, com
Nm 31.9 seus animais, e todo o seu gado, e 27 a sua fazenda.
Nm 31.11 E tomaram todo o despojo e 27 presa de homens e
de animais.
Nm 31.17 entre as crianças; e matai 27 mulher que
Nm 31.20 Também purificareis 27 veste, e 27 obra de peles,
Nm 31.20 e 27 obra de peles, e 27 obra de pelos de
Nm 31.23 27 coisa que pode suportar o fogo fareis passar
Nm 31.27 na peleja, saíram à guerra, e 27 a congregação.
Nm 32.13 errantes até que se consumiu 27 aquela geração, que
Dt 2.7 teu Deus, te abençoou em 27 a obra das tuas
Dt 2.14 trinta e oito anos, até que 27 aquela geração dos
Dt 2.37 de Amom não chegaste; nem a 27 a borda do ribeiro
Dt 3.4 tomássemos: sessenta cidades, 27 a borda da terra
Dt 3.13 dei à meia tribo de ManassésTToda aquela borda da
D t 3.14 filho de Manassés, alcançou 27 a porção da terra
D t 4.8 e juízos tão justos como 27 esta lei que hoje
Dt 4.29 o buscares de todo o teu coração e de 27 a tua alma.
Dt 4.49 e 27 a campina, daquém do Jordão, da banda do
Dt 5.13 Seis dias trabalharás e farás 27 a tua obra.
Dt 5.22 palavras falou o Senhor a 27 a vossa congregação
Dt 5.26 Porque, quem há, de 27 a carne, que ouviu a voz do
Dt 6.5 de todo o teu coração, e de 27 a tua alma, e de
Dt 6.22 no Egito, a Faraó é a 27 a sua casa, aos
Dt 7.15 E o Senhor de ti desviará 27 enfermidade; sobre ti
Dt 10.12 teu Deus, com todo o teu coração e com 27 a tua alma,
Dt 11.3 do Egito a Faraó, rei do Egito, e a 27 a sua terra;
D t 11.7 olhos são os que viram 27 a grande obra que fez
D t 11.13 de o servir (fé todo o teu coração e de TTatuaalma,
Dt 11.25 vosso Deus, porá sobre 27 a terra que
Dt 12.2 e sobre os outeiros, e debaixo de 27 árvore verde;
Dt 12.11 e a oferta alçada da vossa mão, e 27 escolha dos
Dt 13.3 Deus, com todo o vosso coração e com 27 a vossa alma.
D t 14.11 27 ave limpa comereis.
Dt 14.20 27 ave limpa comereis.
Dt 14.22 darás os dízimos de 27 a novidade da tua
Dt 14.29 que o Senhor, teu Deus, te abençoe em 27 a obra das
Dt 15.10 o Senhor, teu Deus, em 27 a tua obra e em
Dt 16.15 teu Deus, te há de abençoar em 27 a tua colheita e
Dt 16.15 em 27 a tua colheita e em 27 obra das tuas
Dt 18.1 Os sacerdotes levitas, 27 a tribo de Levi, não
Dt 19.8 jurou a teus pais, e te der 27 a terra que
Dt 21.5 e, pelo seu dito, se determinará 27 demanda e
Dt 21.5 seu dito, se determinará 27 demanda e 27 ferida).
Dt 22.3 assim farás também com 27 coisa perdida, que
Dt 23.9 os teus inimigos, então, te guardarás de 27 coisa má.
Dt 24.19 Senhor, teu Deus, te abençoe em 27 a obra das tuas
mãos.
Dt 26.16 e faze-os com todo o teu coração e com 27 a tua alma.
Dt 28.12 no seu tempo e para abençoar 27 a obra das tuas
Dt 28.52 muros, em que confiavas em 27 a tua terra; e te
Dt 28.52 em todas as tuas portas, em 27 a tua terra, que
Dt 28.61 o Senhor fará vir sobre ti 27 enfermidade e 27
D t 28.61 ti 27 enfermidade e 27 praga, que não está
D t 29.2 Faraó, e a todos os seus servos, e a 27 a sua terra;
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D t 29.20 seu zelo sobre o tal homem, e 27 maldição escrita
D t 29.23 e 27 a sua terra abrasada com enxofre e sal, de
D t 29.27 para trazer sobre ela 27 maldição que está
D t 30.2 filhos, com todo o teu coração e com 27 a tua alma,
Dt 30.6 Deus, com todo o coração e com 27 a tua alma, para
Dt 30.9 Deus, te dará abundância em 27 obra das tuas mãqs,
Dt 30.10 teu Deus, com todo o teu coração e com 27 a tua alma.
Dt 31.30 cântico aos ouvidos de 27 a congregação de
Dt 34.1 Jericó; e o Senhor mostrou-lhe 27 a terra, desde
Dt 34.2 de Efraim, e Manassés; e 27 a terra dejudá,
D t 34.11 Faraó, e a todos os seus servos, e a 27 a sua terra;
D t 34.12 e em 27 a mão forte e em todo o espanto grande que
Js 1.4 grande rio, o rio Eufrates, 27 a terra dos heteus
Js 1.7 cuidado de fazer conforme 27 a lei que meu servo
Js 2.3 na tua casa, porque vieram espiar 27 a terra.
Js 2.18 a tua mãe, e a teus irmãos, e a 27 a família de
Js 2.24 o Senhor tem dado 27 esta terra nas
Js 3.11 do concerto do Senhor de 27 a terra passa o
Js 3.13 arca do Senhor, o Senhor de 27 a terra, repousem
Js 5.6 pelo deserto, até se acabar 27 a nação, os homens
Js 5.8 acabando de circuncidar 27 a nação, ficaram no
Js 6.19 Porém 27 a prata, e o ouro, e os vasos de metal e
Js 6.27 Senhor com Josué; e corria a sua fama por 27 a terra.
Js 8.1 não te espantes; toma contigo 27 a gente de guerra,
Js 8.3 Então, Josué levantou-se, e 27 a gente de guerra,
Js 8.11 Subiu, também, 27 a gente deguerra que estava com
Js 8.35 que Josué não lesse perante 27 a congregação de
Js 9.1 e nas campinas, e em 27 a costa do grande
Js 9.18 Deus de Israel; pelo que 27 a congregação
Js 9.19 os príncipes disseram a 27 a congregação: Nós
Js 9.21 lenha e tiradores de água para 27 a congregação,
Js 9.24 Moisés, seu servo, que vos desse 27 esta terra e
Js 10.7 subiu Josué de Gilgal, ele e 27 a gente de guerra
Js 10.9 de repente, porque 27 a noite veio subindo
Js 10.28 destruiu o seu rei, a eles e a 27 alma que nela
Js 10.30 a fio de espada, a ela e a 27 alma que nela
Js 10.32 a fio de espada, a ela e a 27 alma que nela
Js 10.35 feriram a fio de espada; e a 27 alma que nela
Js 10.37 a todas as suas cidades, e a 27 alma que nelas
Js 10.37 a destruiu totalmente, a ela e a 27 alma que nela havia.
Js 10.39 feriu a fio de espada; e a 27 alma que nelas havia
Js 10.40 Assim, feriu Josué 27 aquela terra, as montanhas, e
Js 10.41 até Gaza, como também 27 a terra de Gósen até Gibeão.
Js 11.7 E Josué, e 27 a gente de guerra com ele, veio
Js 11.11 E a 27 alma que nela havia feriram a fio de espada
Js 11.16 Assim, Josué tomou 27 aquela terra, as montanhas, e
Js 11.16 as montanhas, e todo o sul, e 27 a terra de Gósen,
Js 11.23 Assim, Josué tomou 27 esta terra conforme tudo o
Js 12.1 de Arnom até ao monte Hermom e 27 a planície do
oriente:
Js 12.5 Hermom, e em Salca, e em 27 a Basã, até ao
Js 13.2 é esta: todos os termos dos filisteus e 27 a Gesur;
Js 13.4 desde o sul, também 27 a terra dos cananeus e
Js 13.9 que está no meio do vale, e 27 a campina de
Js 13.11 e todo o monte Hermom, e 27 a Basã até Salca;
Js 13.16 que está no meio do vale e 27 a campina até Medeba;
Js 18.1 E 27 a congregação dos filhos de Israel se ajuntou
Js 21.43 deu o Senhor a Israel 27 a terra que jurara
Js 22.5 com todo o vosso coração e com 27 a vossa alma.
Js 22.12 de Israel, ajuntou-se 27 a congregação dos
Js 22.16 Assim diz 27 a congregação do Senhor: Que
Js 22.18 Senhor, amanhã se irará contra 27 a congregação de
Israel.
Js 22.20 anátema? E não veio ira sobre 27 a congregação de
Js 23.14 vou, hoje, pelo caminho de 27 a terra; e vós bem
Js 23.14 com toao o vosso coração e com 27 a vossa alma que
Js 24.3 dalém do rio e o fiz andar por 27 a terra de Canaã;
Js 24.31 depois de Josué e que sabiam 27 a obra que o Senhor
Jz 1.25 porém àquele homem e a 27 a sua família
Jz 2.7 depois de Josué e viram 27 atjuela grande obra do
Jz 2.10 E foi também congregada 27 aquela geração a seus
Jz 6.35 E enviou mensageiros por 27 a tribo de Manassés,
Jz 6.37 no velo, e secura sobre 27 a terra, então,
Jz 6.39 só no velo haja secura, e em 27 a terra haja o orvalho.
Jz 6.40 velo havia secura, e sobre 27 a terra havia orvalho.
130

TODA

Joshua Concordância Bíblica

Jz 7.7 na tua mão; pelo que 77 a outra gente se vá
Jz 9.1 de sua mãe, e falou-lhes e a 77 a geração da casa
Jz 9.6 os cidadãos de Siquém e 77 Bete-Milo; e foram e
Jz 11.21 e Israel tomou por herança 77 a terra dos
Jz 16.2 aqui. Foram, pois, em roda e 71 a noite lhe
Jz 16.2 espias à porta da cidade; porém 77 a noite
Jz 16.31 seus irmãos desceram, e 77 a casa de seu pai,
Jz 19.25 a conheceram, e abusaram dela 77 a noite até pela
Jz 20.6 em pedaços, e a enviei por 77 a terra da herança
Jz 20.10 de Benjamim, lhe façam conforme 77 a loucura que
Jz 20.12 Israel enviaram homens por 77 a tribo de Benjamim,
Jz 20.37 contra ela e feriu a fio de espada 77 a cidade.
Jz 21.11 de fazer: a todo varão e a 77 mulher que se houver
Rt 1.19 que, entrando elas em Belém, 77 a cidade se
Rt 2.21 te ajuntarás, até que acabem 77 a sega que tenho.
Rt 3.11 quanto disseste te farei, pois 77 a cidade do meu
ISm 1.21 aquele homem Elcana, com 77 a sua casa, a
ISm 2.33 para te entristecer a alma; e 77 a multidão da tua
ISm 4.13 homem a anunciar isso na cidade, 77 a cidade gritou.
ISm 5.11 Porque havia mortal vexaçãojem 77 a cidade, e a
ISm 7.2 até vinte anos; e lamentava 77 a casa de Israel
ISm 7.3 Então, falou Samuel a 77 a casa de Israel, dizendo:
ISm 9.20 Porventura, não é para ti e para 77 a casa de teu pai?
ISm 13.3 Saul tocou a trombeta por 77 a terra, dizendo:
ISm 13.19 E em 77 a terra de Israel nem um ferreiro se
ISm 15.9 destruir totalmente; porém a 77 coisa vil e
ISm 15.11 Então, Samuel se contristou e 77 a noite clamou ao
Senhor.
_
ISm 17.46 do céu e às bestas da terra; e 77 a terra saberá
ISm 17.47 E saberá 77 esta congregação que o Senhor salva,
ISm 19.24 por terra todo aquele dia e 77 aquela noite; pelo
ISm 20.6 se faz lá o sacrifício anual para 77 a linhagem.
ISm 22.1 e ouviram-no seus irmãos e 77 a casa de seu pai e
ISm 22.11 filho de Aitube, e a 77 a casa de seu
ISm 22.15 nenhuma a seu servo, nem a 77 a casa de meu
ISm 22.16 morrerás certamente, tu e 77 a casa de teu pai.
ISm 23.23 e, então, voltai para mim com 77 a certeza, e
ISm 25.17 contra o nosso amo e contra 77 a sua casa, e ele
ISm 26.24 aos olhos do Senhor, e ele me livre de 77 tribulação.
ISm 28.20 tinha comido pão todo aquele dia e 77 aquela noite.
ISm 30.16 espalhados sobre a face de 77 a terra, comendo,
ISm 31.12 se levantou, e caminharam 77 a noite, e tiraram o
2Sm 1.9 angústias me têm cercado, pois 77 a minha vida
2Sm 2.29 Abner e os seus homens 77 aquela noite pela
2Sm 2.32 e seus homens caminharam 77 aquela noite, e
2Sm 3.19 olhos de Israel e aos olhos de 77 a casa de Benjamim.
2Sm 3.29 a cabeça de Joabe e sobre 77 a casa de seu pai, e
2Sm 4.7 e, tomando a sua cabeça, andaram 77 a noite
2Sm 4.9 o Senhorque remiu a minha alma de 77 a angústia,
2Sm 6.5 E Davi e 77a casa de Israel alegravam-se perante o
2Sm 6.5 perante o Senhor, com 77 sorte de
2Sm 6.11 e abençoou o Senhor a Obede-Edom e a 77 a sua
casa.
2Sm 6.19 repartiu a todo o povo e a 77 a multidão de Israel,
2Sm 6.21 antes do que a teu pai e a 77 a sua casa,
2Sm 7.17 estas palavras e conforme 77 esta visão, assim
2Sm 7.21 o teu coração, fizeste 77 esta grandeza,
2Sm 9.9 o que pertencia a Saul e de 77 a sua casa tenho
2Sm 14.7 E eis que 77 a linhagem se levantou contra a tua
2Sm 15.16 E saiu o rei, com 77 a sua casa, a pé; deixou,
2Sm 15.23 E 77 a terra chorava a grandes vozes, passando todo
2Sm 17.11 Eu, porém, aconselho que, com 77 a pressa, se
2Sm 18.8 a batalha sobre a face de 77 aquela terra; e foram
2Sm 19.20 eu sou o primeiro que de 77 a casa de José desci
2Sm 19.28 Porque 77 a casa de meu pai não era senão de ho
mens
2Sm 23.5 ordenado e guardado. Pois 77 a minha salvação e
2Sm 24.8 Assim, rodearam por 77 a terra e, ao cabo de nove
lRs 1.29 o Senhor, o qual remiu a minha alma de 77 a angústia,
lRs 2.2 Eu vou pelo caminho de 77 a terra; esforça-te,
lRs 2.4 com todo o seu coração e com 77 a sua álma,
lRs 2.44 o rei a Simei: Bem sabes tu 77 a maldade que o teu
lRs 4.10 também este tinha a Socó e a 77 a terra de Héfer;
lRs 4.12 a Taanaque, e a Megido, e a 77 a Bete-Seã, que
lRs 4.30 os do Oriente e do que 77 a sabedoria dos egípcios.
lRs 5.8 me mandaste dizer. Eu farei 77 a tua vontade
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lRs 5.10 cedros e madeira de faias, conforme 77 a sua vontade.
lRs 6.10 edificou as câmaras a 77 a casa, de cinco
lRs 6.22 Assim, 77 a casa cobriu de ouro, até acabar 77 a
lRs 6.22 cobriu de ouro, até acabar 77 a casa; também todo
lRs 7.1 Salomão em treze anos e acabou 77 a sua casa.
lRs 7.14 e de ciência para fazer 77 obra de cobre;
lRs 7.14 cobre; este veio ao rei Salomão e fez 77 a sua obra.
lRs 7.40 e acabou Hirão de fazer 77 a obra que fez
lRs 7.51 Assim se acabou 77 a obra que fez o rei Salomão
lR s 8.5 E o rei Salomão e 77 a congregação de Israel que se
lR s 8.14 o rei o rosto e abençoou i7 a congregação de
lRs 8.14 a congregação de Israel; e 77 a congregação de
lRs 8.22 do Senhor, em frente de 77 a congregação de
lRs 8.38 77 oração, 77 súplica que qualquer homem de todo
lRs 8.48 de todo o seu coração e de 77 a sua alma, na terra
lRs 8.55 pôs-se em pé, e abençoou a 77 a congregação de
lRs 9.19 em Jerusalém, e no Líbano, e em 77 a terra do seu
domínio.
lRs 10.4 pois, a rainha de Sabá 77 a sabedoria de
lRs 10.24 E 77 a terra buscava a face de Salomão, para ouvir
lRs 12.3 chamar; e Jeroboão e 77 a congregação de
lR s 12.21 Roboão a Jerusalém, ajuntou í . a casa de Judá e a
lR s 12.23 de Salomão, rei de Judá, e a 77 a casa de Judá, e
lR s 14.23 sobre todo alto outeiro e debaixo de 77 árvore verde.
lRs 15.18 Então, Asa tomou 77 a prata e ouro que ficara nos
lRs 15.20 a Dã, e a Abel-Bete-Maaca, e a 77 a Quinerete, com
lRs 15.20 e a 77 a Quinerete, com 77 a terra de Naftali.
lRs 15.22 o rei Asa fez apregoar por 77 a Judá que todos,
lRs 15.29 que, reinando ele, feriu a 77 a casa de
lRs 16.11 no seu trono feriu, a 77 a casa de Baasa;
lRs 16.12 Assim, destruiu Zinri 77 a casa de Baasa, conforme
lRs 19.18 se não dobraram a Baal, e 77 boca que o não beijou.
lRs 20.13 Assim diz o Senhor: Viste 77 esta grande
lRs 20.28 dos montes e não Deus dos vales, 77 esta grande
2Rs 5.15 ao homem de Deus, ele e 77 a sua comitiva, e
2Rs 5.15 Eis que tenho conhecido que em 77 a terra não há
2Rs 7.13 eme ficou aqui dentro, pois 77 a multidão dos
2Rs 9.8 E 77 a casa de Acabe perecerá; e destruirei de
2Rs 9.24 Jeú entesou o seu arco com 77 a força e feriu a
2Rs 10.33 para o nascente do sol, e 77 a terra de Gileade,
2Rs 11.1 morto, levantou-se e destruiu 77 a descendência real.
2Rs 12.5 as fendas da casa, segundo 77 fenda que se achar nela.
2Rs 15.29 Hazor, e a Gileade, e à Galileia, e à 77 a terra de
2Rs 16.10 do altar e o modelo, conforme 77 a sua obra.
2Rs 17.5 o rei da Assíria subiu por 77 a terra, e veio até
2Rs 17.13 e os meus estatutos, conforme 77 a Lei que ordenei
2Rs 17.20 que o Senhor rejeitou a 77 semente de Israel, e
2Rs 18.15 Assim, deu Ezequias 77 a prata que se achou na Casa
2Rs 20.13 deu ouvidos e lhes mostrou 77 a casa de seu
2Rs 21.8 tenho ordenado e conforme 77 a Lei que Moisés,
2Rs 23.3 com todo o coração e com 77 a alma,
2Rs 23.25 todo o seu coração, e com 77 a sua alma, e com
2Rs 23.25 todas as suas forças, conforme 77 a Lei de Moisés;
2Rs 24.14 E transportou a 77 a Jerusalém, como também todos
lC r 4.27 não tiveram muitos filhos; e 77 a sua família não
lC r 5.10 nas suas tendas defronte de 77 a banda oriental
lC r 6.49 o altar do incenso, para 77 obra do lugar
lC r 10.6 Saul e seus três filhos; e 77 a sua casa morreu junta
mente.
lC r 10.11 Ouvindo, pois, 77 a Jabes-Gileade tudo quanto os
lC r 12.37 meia tribo de Manassés, com 77 sorte de
lC r 13.2 e disse Davi a 77 a congregação de Israel: Se bem
lC r 13.4 Então, disse 77 a congregação que assim se fizesse;
lC r 13.8 perante Deus, com 77 a sua forja; em
lC r 16.14 é o Senhor, nosso Deus; em 77 a terra estão os
lC r 16.23 Cantai ao Senhor em 77 a terra; anunciai de dia em
lC r 16.30 Trema perante ele, trema 77 a terra; pois o mundo
lC r 17.8 E estive contigo por 77 parte por onde foste, e de
lC r 17.15 estas palavras e conforme 77 esta visão, assim
lC r 18.10 a Toú), enviando-lhe juntamente 77 sorte de vasos
lC r 22.15 em obra de pedra e madeira, e 77 sorte de sábios em
lC r 22.15 madeira, e 77 sorte de sábios em 77 sorte de obra.
lC r 23.29 e para o tostado, e para 77 medida e mensura;
lC r 26.30 do Jordão para o ocidente, em 77 obra do Senhor
lC r 28.1 das centenas, e os maiorais de 77 a fazenda e
lC r 28.4 de Israel, escolheu-me de 77 a casa de meu pai,
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Ne 13.16 dentro e traziam peixe e 27 mercadoria, que no
Ne 13.20 e os vendedores de 27 mercadoria passaram
Et 8.17 Também em 27 província e em 27 cidade aonde
Et 8.17 em 27 província e em 27 cidade aonde chegava
Et 9.29 e Mardoqueu, o judeu, com 27 a forca, para
Et 10.3 e trabalhando pela prosperidade de 27 a sua nação.
Jó 12.10 de tudo quanto vive, e o espírito de 27 carne humana?
Jó 16.7 agora me molestou; tu assolaste 27 a minha companhia.
Jó 20.22 estará angustiado; 27 a mão dos
Jó 20.26 27 a escuridão se ocultará nos seus esconderijos;
Jó 27.6 não me remorderá o meu coracão em 27 a minha vida.
Jó 31.12 até à perdição e desarraigaria 27 a minha renda.
Jó 34.15 27 a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria
Jó 42.15 E em 27 a terra não se acharam mulheres tão
SI 6.6 cansado do meu gemido; 27 noite faço nadar a
SI 8.1 admirável é o teu nome em 27 a terra, pois
SI 8.9 nosso, quão admirável é o teu nome sobre 27 a terra!
SI 12.8 Os ímpios circulam por 27 parte quando os mais vis
SI 19.4 em 27 a extensão da terra, e as suas palavras, até
SI 33.8 Tema 27 a terra ao Senhor; temam-no todos os
SI 45.13 A filha do rei é 27 ilustre no seu palácio; as suas
SI 45.16 a teus filhos que farás príncipes sobre 27 a terra.
SI 47.2 Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre 27 a terra.
SI 47.7 Pois Deus é o Rei de 27 a terra; cantai louvores
SI 48.2 de sítio e alegria de 27 a terra é o monte
SI 54.7 porque me livrou de 27 a angústia; e os meus olhos
SI 57.5 sobre os céus; seja a tua glória sobre 27 a terra.
SI 57.11^ sobre os céus; e seja a tua glória sobre 27 a terra.
SI 65.2 Ó tu que ouves as orações! A ti virá 27 a carne.
SI 66.4 27 a terra te adorará, e te cantará louvores, e
SI 72.19 nome glorioso; e encha-se 27 a terra da sua
SI 74.6 Eis que 27 a obra entalhada quebram com machados e
martelos.
SI 78.14 os guiou com uma nuvem, e 27 a noite, com um
SI 78.38 a sua cólera e não deixou despertar 27 a sua ira,
SI 83.18 o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre 27 a terra.
SI 85.3 Fizeste cessar 27 a tua indignação; desviaste-te do
SI 97.5 do Senhor, na presença do Senhor de 27 a terra.
SI 97.9 Senhor, és o Altíssimo em 27 a terra; muito mais
SI 105.7 nosso Deus; os seus juízos estão em 27 a terra.
SI 105.16 a fome sobre a terra; fez mirrar 27 a planta do pão.
SI 105.21 senhor da sua casa e governador de 27 a sua fazenda
SI 105.35 e comeram 27 a erva da sua terra, e devoraram o
SI 107.18 A sua alma aborreceu 27 comida, e chegaram até às
SI 107.27 como ébrios, e esvai-se-lhes 27 a sua sabedoria.
SI 108.1 ó Deus; cantarei e salmodiarei com 27 a minha alma.
SI 108.5 os céus, ó Deus, e a tua glória sobre 27 a terra,
SI 119.92 Se a tua lei não fora 27 a minha alegria, há muito
SI 119.96 A 27 perfeição vi limite, mas o teu mandamento é
amplíssimo.
SI 119.128 todos os teus preceitos e aborreço 27 falsa vereda.
SI 136.25 Que dá mantimento a 27 a carne; porque a sua
SI 145.21 o louvor do Senhor, e 27 a carne louvará o
Pv 1.13 acharemos 27 sorte de fazenda preciosa; encheremos
Pv 1.30 o meu conselho e desprezaram 27 a minha repreensão.
Pv 3.9 a tua fazenda e com as primícias de 27 a tua renda;
Pv 6.31 pagará sete vezes tanto; dará 27 a fazenda de sua casa.
Pv 14.1 77 mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola
Pv 16.33 no regaço, mas do Senhor procede 27 a sua disposi
ção.
Pv 24.7 alta para o tolo 27 a sabedoria; na porta
Pv 24.31 e eis que 27 estava cheia de cardos, e a sua
Pv 29.11 Um tolo expande 27 a sua ira, mas o sábio a encobre
Pv 30.5 27 palavra de Deus é pura; escudo é para os que
Pv 31.21 por causa da neve, porque 27 a sua casa anda
Ec 2.5 e plantei neles árvores de 27 espécie de fruto.
Ec 2.8 dos homens, e de instrumentos de música de 27 sorte.
Ec 3.17 porque há um tempo para todo intento e para 27 obra,
Ec 4.4 vi eu que todo trabalho e 27 destreza em obras
Ec 8.9 apliquei o meu coração a 27 obra que se faz
Ec 8.17 então, vi 27 a obra de Deus, que o homem não pode
Ec 12.14 Deus há de trazer a juízo 27 obra e até tudo o que
Ct 3.6 de mirra, de incenso e de 27 a sorte de pós aromáticos?
Ct 4.7 Tu és 27 formosa, amiga minha, e em ti não há mancha.
Ct 4.14 o cálamo e a canela, com 27 a sorte de árvores
Ct 7.13 e às nossas portas há 27 sorte de excelentes

lC r 28.13 e dos levitas, e de 27 obra do ministério
lC r 28.20 nem te desamparará, até que acabes 27 a obra do
lC r 28.21 estão também contigo, para 27 obra, voluntários
lC r 28.21 voluntários com sabedoria de 27 espécie para todo
lC r 29.1 Disse mais o rei Davi a 27 a congregação: Salomão,
lC r 29.2 de ornato, e obra de embutido, e 27 sorte de
lC r 29.5 para os de prata, e para 27 obra de mãos
lC r 29.10 Senhor perante os olhos de 27 a congregação e
lC r 29.16 Senhor, Deus nosso, 27 esta abundância que
lC r 29.16 casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é 27 tua.
lC r 29.20 Então, disse Davi a 27 a congregação: Agora, louvai
lC r 29.20 ao Senhor, vosso Deus. Então, "27 a congregação
2Cr 1.3 E foram Salomão e 27 a congregação com ele ao alto
2Cr 2.14 fino, e em carmesim; e é hábilpara 27 obra de
2Cr 5.1 Assim, se acabou 27 a obra que Salomão fez para a
2Cr 5.6 Então, o rei Salomão e 27 a congregação de Israel,
2Cr 6.3 virou o rosto e abençoou a 27 a congregação de
2Cr 6.3 a congregação de Israel, e 27 a congregação de
2Cr 6.12 do Senhor, defronte de 27 a congregação de
2Cr 6.13 pé, e ajoelhou-se em presença de 27 a congregação
2Cr 6.29 27 oração, e 27 súplica que qualquer homem fizer
2Cr 6.38 todo o seu coração e com 27 a sua alma, na terra
2Cr 8.6 em Jerusalém, e no Libano, e em 27 a terra do
2Cr 8.16 Assim se preparou 27 a obra de Salomão, desde o dia
2Cr 15.6 porque Deus os conturbara com 27 a angústia.
2Cr 15.8 e tirou as abominações de 27 a terra dejudá e
2Cr 15.12 pais, com todo o seu coração e com 27 a sua alma,
2Cr 15.15 o seu coração juraram, e com 27 a sua vontade o
2Cr 16.9 seus olhos passam por 27 a terra, para
2Cr 19.10 E, em 27 diferença que vier a vós de vossos irmãos
2Cr 20.35 rei de Israel, que procedeu com 27 a impiedade.
2Cr 21.17 e deram sobre ela, e levaram 27 a fazenda que se
2Cr 22.10 morto, levantou-se e destruiu 27 a semente real
2Cr 23.3 E 27 aquela congregação fez aliança com o rei na
2Cr 28.4 nos outeiros, como também debaixo de 27 árvore
verde.
2Cr 28.14 o despojo diante dos maiorais e de 27 a congregação.
2Cr 29.16 ao pátio da Casa do Senhor, 27 a imundícia que
2Cr 29.18 e disseram: Já purificamos 27 a Casa do Senhor,
2Cr 29.28 E 27 a congregação se prostrou quando cantavam o
2Cr 30.2 com os seus maiorais e com 27 a congregação em
2Cr 30.4 aos olhos do rei e aos olhos de 27 a congregação.
2Cr 30.23 E, tendo 27 a congregação conselho para celebrarem
2Cr 30.25 E alegraram-se 27 a congregação de Judá, e os
2Cr 30.25 sacerdotes, e os levitas, e 27 a congregação de
2Cr 31.5 e de azeite, e de mel, e de 27 a novidade do
2Cr 31.18 seus filhos, e suas filhas, por 27 a congregação,
2Cr 31.21 E em 27 obra que começou no serviço da Casa de
2Cr 32.7 da Assíria, nem por causa de 27 a multidão que
2Cr 32.28 do azeite, e estrebarias para 27 casta de animais,
2Cr 32.30 de Davi, porque Ezequias prosperou em 27 a sua
obra.
2Cr 33.8 eu lhes ordenei, conforme 27 a lei, e estatutos,
2Cr 34.7 todas as imagens do sol em 27 a terra de
2Cr 34.25 me provocarem à ira com 27 a obra das suas
2Cr 34.31 com todo o seu coração e com 27 a sua alma,
Ed 2.64 27 essa congregação junta foi de quarenta e dois
Ed 5.7 e assim estava escrito nela: 27 a paz ao rei Dario.
Ed 7.16 e 27 a prata e o ouro que achares em 27 a
Ed 7.16 e o ouro que achares em 27 a província de
Ed 8.21 nós, e para nossos filhos, e para 27 a nossa fazenda.
Ed 10.8 dos príncipes e dos anciãos, 27 a sua fazenda se
Ed 10.12 E respondeu 27 a congregação e disse em altas
Ed 10.14 os nossos príncipes, por í . a congregação,
Ne 4.16 e os chefes estavam por detrás de 27 a casa de Judá.
Ne 5.13 seja sacudido e vazio. E 27 a congregação
Ne 7.66 27 essa congregação junta foi de quarenta e dois
Ne 8.17 E 27 a congregação dos que voltaram do cativeiro
Ne 9.5 da tua glória, que está levantado sobre 27 bênção
Ne 9.25 possuíram casas cheias de 27 fartura, cisternas
Ne 9.32 não tenhas em pouca conta 27 a aflição que
Ne 10.31 deixaríamos o ano sétimo e 27 e qualquer cobrança.
Ne 10.33 para reconciliar a Israel, e para 27 a obra da
Ne 10.37 alçadas, e o fruto de 27 árvore, e o mosto,
Ne 13.3 eles esta lei, apartaram de Israel 27 mistura.
Ne 13.15 também vinho, uvas e figos e 27 casta de cargas,
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Ct 8.7 ainda que alguém desse 77 a fazenda de sua
Is 1.5 se mais vos rebelaríeis? 77 a cabeça está
Is 1.25 as tuas escórias; e tirar-te-ei 77 a impureza.
Is 2.15 e contra 77 torre alta e contra todo muro firme;
Is 3.1 o cajado, todo o sustento de pão e 77 a sede de água;
Is 4.5 criará o Senhor sobre 27 a habitação do monte de
Is 4.5 de noite; porque sobre 27 a glória haverá proteção.
Is 6.3 Santo é o Senhor dos Exércitos; 27 a terra está
Is 7.24 as sarças e os espinheiros cobrirão 27 a terra.
Is 8.7 isto é, o rei da Assíria, com 27 a sua glória; e
Is 9.5 Porque 27 a armadura daqueles que pelejavam com
Is 9.17 hipócritas e malfazejos, e 27 boca profere
Is 10.12 havendo o Senhor acabado 27 a sua obra no monte
Is 10.14 abandonados, assim eu ajuntei 77 a terra; e não
Is 10.23 dos Exércitos a executará no meio de 77 esta terra.
Is 12.5 fez coisas grandiosas; saiba-se isso em 27 a terra.
Is 13.5 da sua indignação, para destruir 77 aquela terra.
Is 14.7 descansa, já está sossegada 77 a terra! — exclamam
Is 14.26 que foi determinado sobre 77 esta terra; e esta é
Is 14.29 Não te alegres, 77 a Filístia, por ser quebrada a
Is 14.31 ó cidade; tu, ó Filístia, estás 77 derretida;
Is 15.2 as cabeças ficarão calvas, e 77 barba será rapada.
Is 16.14 envilecida a glória de Moabe, com 77 a sua grande
Is 19.14 fizeram errar o Egito com 27 a sua obra, como o
Is 21.16 como os anos de assalariados, 27 a glória de Quedar
desaparecerá.
Is 22.24 E dele penderá 27 a glória da casa de seu pai, os
Is 24.11 ruas por causa do vinho; 27 a alegria se
Is 25.8 o opróbrio do seu povo de 77 a terra; porque o
Is 26.14 visitaste, e destruíste, e apagaste 77 a sua memória.
Is 28.22 e esta já está determinada sobre 77 a terra.
Is 29.8 e a sua alma, com sede; assim será 77 a multidão
Is 29.11 Pelo que 77 visão vos é como as palavras de um
Is 39.2 e os melhores unguentos, e 77 a sua casa de
Is 40.5 do Senhor se manifestará, e 77 carne juntamente
Is 40.6 disse: Que hei de clamar? 77 carne é erva, e
Is 40.6 de clamar? 77 carne é erva, e 77 a sua beleza,
Is 42.15 tornarei em deserto, e 77 a sua erva farei
Is 45.23 se dobrará todo joelho, epor mim jurará 77 língua.
Is 45.25 justificada e se gloriará 77 a descendência de Israel.
Is 46.10 meu conselho será firme, e farei 77 a minha vontade;
Is 47.9 perda de filhos e viuvez; em 77 a sua força, virão
Is 49.26 como com mosto; e 77 carne saberá que
Is 54.5 teu Redentor; ele será chamado o Deus de 77 a terra.
Is 54.17 77 ferramenta preparada contra ti não prosperará; e
Is 54.17 contra ti não prosperará; e 77 língua que se
Is 57.5 com os ídolos debaixo de 77 árvore verde e
Is 62.6 guardas, que todo o dia e 77 a noite se não
Is 63.3 as minhas vestes, e manchei 77 a minha vestidura.
Is 63.9 Em 77 a angústia deles foi ele angustiado, e o Anjo
Is 66.16 o Senhor em juízo com 77 a carne; e os
Is 66.23 um sábado até ao outro, virá 77 a carne a adorar
Is 66.24 fogo se apagará; e serão um horror para 77 a carne.
Jr 1.16 meus juízos, por causa de 77 a sua malícia; pois
Jr 1.18 e por muros de bronze, contra 77 a terra, e contra
Jr 2.20 todo outeiro alto e debaixo de 77 árvore verde te
Jr 3.6 todo monte alto e debaixo de 77 árvore verde e ali
Jr 3.13 aos estranhos, debaixo de 77 árvore verde e
Jr 4.20 se apregoa, porque já 77 a terra está
Jr 4.27 Porque assim diz o Senhor: 77 esta terra será
Jr 7.15 a todos os vossos irmãos, a 77 a geração de Efraim.
Jr 8.16 dos seus cavalos; 77 a terra treme à voz
Jr 9.26 as nações são incircuncisas, e 77 a casa de
Jr 12.11 mim clama na sua desolação; 77 a terra está
Jr 13.11 homem, assim eu liguei a mim 77 a casa de Israel e
Jr 13.11 mim 77 a casa de Israel e 77 a casa de Judá, diz
Jr 15.10 e homem de contenda para 77 a terra? Nunca lhes
Jr 20.5 Também darei 77 a fazenda desta cidade, e todo o
Jr 22.22 e te envergonharás, por causa de 77 a tua maldade.
Jr 23.15 de Jerusalém saiu a contaminação sobre 77 a terra.
Jr 25.11 E 77 esta terra virá a ser um deserto e um espanto,
Jr 25.20 e a 77 a mistura de gente, e a todos os reis da
Jr 25.31 nações, entrará em juízo com 77 a carne; os ímpios
Jr 26.17 da terra e falaram a 77 a congregação do
Jr 31.25 satisfiz a alma cansada, e 77 a alma entristecida saciei.
Jr 31.37 baixo, também eu rejeitarei 77 a semente de
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Jr 32.27 eu sou o Senhor, o Deus de 77 a carne. Acaso,
Jr 32.41 com todo o meu coração e com 77 a minha alma.
Jr 33.5 o rosto desta cidade, por causa de 27 a sua maldade.
Jr 33.8 e os purificarei de 77 a sua maldade com que
Jr 33.9 de todo o bem e por causa de 77 a paz que eu lhe dou.
Jr 35.3 e a todos os seus filhos, e a 27 a casa dos recabitas;
Jr 40.4 para Babilônia, deixa de vir. Olha: 27 a terra
Jr 42.5 se não fizermos conforme 27 a palavra com que
Jr 43.6 e às filhas do rei, e a 27 alma que deixara
Jr 44.17 certamente, cumpriremos 71 a palavra que saiu
Jr 44.26 pela boca de homem de Judá em 27 a terra do
Jr 45.4 e o que plantei eu arranco, e isso em 27 esta terra.
Jr 45.5 eis que trarei mal sobre 27 a carne, diz o
Jr 48.37 Porque 77 a cabeça ficará calva, e 77 a barba,
Jr 48.37 a cabeça ficará calva, e 77 a barba, diminuída;
Jr 50.23 e quebrado o martelo de 77 a terra! Como se
Jr 51.7 Senhor, o qual embriagava a 77 a terra; do seu
Jr 51.24 os moradores da Calaeia 77 a maldade que fizeram
Jr 51.25 destruidor, que destróis 77 a terra; e
Jr 51.28 todos os seus magistrados e 77 a terra do seu domínio.
Jr 51.41 de surpresa a glória de 27 a terra! Como se
Jr 51.47 de escultura da Babilônia, e 27 a sua terra será
Jr 51.49 em Babilônia cairão os traspassados de 27 a terra.
Jr 51.52 escultura; e gemerá o traspassado em 27 a sua terra.
Lm 1.6 E da filha de Sião foi-se 27 a sua glória; os seus
Lm 1.22 Venha 27 a sua iniquidade à tua presença, e
Lm 2.3 Cortou, no furor da sua ira, 27 a força de Israel;
Lm 2.15 perfeita em formosura, gozo de 77 a terra?
Lm 2.22 Convocaste de 77 parte os meus receios, como em um
Lm 3.60 Viste 27 a sua vingança, todos os seus pensamentos
Ez 3.7 dar ouvidos a mim; porque 27 a casa de Israel é
Ez 5.4 e dali sairá um fogo contra 27 a casa de Israel.
Ez 6.13 cumes dos montes, e debaixo de 27 árvore verde, e
Ez 7.12 porque a ira ardente está sobre 27 a multidão deles.
Ez 7.13 não tornará para trás sobre 27 a sua multidão; nem
Ez 7.14 vá à peleja, porque sobre 27 a sua multidão está
Ez 7.18 haverá vergonha, e sobre 27 a sua cabeça, calva.
Ez 8.10 E entrei e olhei, e eis que 27 forma de répteis, e
Ez 11.15 os homens de teu parentesco, e 27 a casa de Israel,
Ez 12.10 ao príncipe em Jerusalém e a 27 a casa de Israel,
Ez 12.22 Prolongar-se-ão os dias, e perecerá 27 visão?
Ez 12.23 dize-lhes: Chegaram os dias e a palavra de 27 visão.
Ez 13.18 travesseiros para cabeça de 27 estátua, para
Ez 16.23 E sucedeu, depois de 27 a tua maldade (Ai! Ai de
Ez 16.37 nudez diante deles, para que w jam 27 a tua nudez.
Ez 17.23 debaixo dele todas as aves de 2. sorte de asas e
Ez 20.28 para todo outeiro alto e para 27 árvore frondosa,
Ez 20.40 Senhor Jeová, ali me servirá 27 a casa de Israel,
Ez 20.40 servirá 27 a casa de Israel, 27 ela naquela
Ez 20.47 um fogo que em ti consumirá 27 árvore verde e
Ez 20.47 consumirá 27 árvore verde e 27 árvore seca; não
Ez 20.48 E verá 27 carne que eu, o Senhor, o acendi; não se apa
gará.
Ez 21.4 sairá da bainha contra 27 carne, desde o Sul
Ez 21.5 E saberá 27 carne que eu, o Senhor, tirei a minha
Ez 23.22 tua alma, e os trarei contra ti de 77 parte em redor:
Ez 25.6 e te alegraste de coração em 77 a tua maldade
Ez 27.12 por causa da abundância de 27 casta de fazenda;
Ez 27.18 por causa da multidão de 27 sorte de fazenda,
Ez 27.22 mais refinados aromas, e em 27 pedra preciosa, e
Ez 27.24 eram teus mercadores em 27 sorte de mercadorias,
Ez 27.27 que estão em ti, juntamente com 27 a tua
Ez 27.34 caíram os teus negócios e 27 a tua congregação
Ez 28.13 no Éden, jardim de Deus; 77 pedra preciosa era
Ez 29.18 um grande serviço contra Tiro; 77 cabeça se tornou
Ez 30.5 Etiópia, e Pute, e Lude, e 77 mistura de gente, e
Ez 31.18 à espada; este é Faraó e 77 a sua multidão,
Ez 32.4 do céu; e se fartarão de ti os animais de 77 a terra.
Ez 32.12 a soberba do Egito, e 77 a sua multidão
Ez 32.16 sobre o Egito e sobre 77 a sua multidão
Ez 32.20 ela está entregue; arrastai-a e a 77 a sua multidão.
Ez 32.24- Ali está Elão com 77 a sua multidão, em redor do
Ez 32.25 lhe puseram uma cama entre 77 a sua multidão; ao
Ez 32.26 estão Meseque e Tubal com 77 a sua multidão; ao
Ez 32.31 os verá e se consolará com 77 a sua multidão; sim,
Ez 32.32 à espada, Faraó e 77 a sua multidão,
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Ez 34.6 ovelhas andam espalhadas gor 27 a face da terra,
Ez 35.14 Jeová: Enquanto se alegra 7Z7 a terra, a ti te
Ez 36.10 homens sobre vós, a 27 a casa de Israel,
Ez 36.10 27 a casa de Israel, sim, a 27 ela; e as cidades
Ez 37.11 do homem, estes ossos são 27 a casa de Israel;
Ez 37.16 Por José, vara de Efraim, e por 27 a casa de
Ez 39.4 às aves de rapina, e às aves de 27 a asa, e aos
Ez 39.11 e ali sepultarão Gogue e 27 a sua multidão e
Ez 39.17 Senhor Jeová: Dize às aves de 27 espécie e a todos
Ez 39.17 Ajuntai-vos, e vinde, vinde de 27parte para o
Ez 39.25 de Jacó. E me compadecerei de 27 a casa de Israel;
Ez 39.26 sobre si a sua vergonha e 27 a sua rebeldia com
E z 41.17 de dentro e de fora, e até 27 aparede em redor,
Ez 41.19 da outra; assim foi feito por 27 a casa em redor.
Ez 43.11 isto aos seus olhos, para que guardem 27 a sua
Ez 44.29 pela culpa eles comerão; e 27coisa consagrada
Ez 44.30 primeiros frutos de tudo e 27 oferta de todas as
Ez 45.6 da oferta santa, o que será para 27 a casa de Israel.
Ez 47.9 E será que 27 criatura vivente que vier por onde
Ez 47.12 uma e de outra banda, subirá 27 sorte de árvore
Ez 48.20 27 a oferta será de vinte e cinco mil canas com
Dn 1.4 aparência, e instruídos em 27 a sabedoria, e
Dn 1.17 mas a Daniel deu entendimento em 27 visão e sonhos.
Dn 1.20 E em 27 matéria de sabedoria e de inteligência,
Dn 2.35 a estátua se fez um grande monte e encneu 27 a terra.
Dn 2.39 de metal, o qual terá domínio sobre 27 a terra.
Dn 2.48 e o pôs por governador de 27 a província de
Dn 3.5 da gaita de foles e de 27 sorte de música,
Dn 3.7 da sambuca, do saltério e de 27 sorte de música,
Dn 3.10 saltério, da gaita de foles e de 27 sorte de
Dn 3.15 saltério, da gaita de foles e de 27 sorte de
Dn 4.1 nações e línguas que moram em 27 a terra: Paz vos
Dn 4.12 faziam morada nos seus ramos, e 27 carne se
Dn 4.20 chegava até ao céu, e que foi vista por 27 a terra;
Dn 6.25 línguas, que moram em 27 a terra: A paz vos
Dn 7.23 todos os reinos; e devorará 27 a terra, e a
Dn 8.5 bode vinha do ocidente sobre 27 a terra, mas sem
Os 7.2 que eu me lembro de 27 a sua maldade; agora,
Os 7.6 o coração, emboscando-se; 27 a noite dorme o
Os 9.15 27 a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os
Os 14.2 Senhor; dizei-lhe: Expulsa 27 a iniquidade e
J11.7 minha figueira, e despiu-a 27, e a lançou por
J12.28 o meu Espírito sobre 27 a carne, e vossos
Am 1 .1 1 a seu irmão à espada e baniu 27 a misericórdia; e
Am 3.1 filhos de Israel, contra 27 a geração que fiz
Am 8.8 Certamente, levantar-se-á 27 como o grande
Am 8.10 os lombos e calva sobre 27 cabeça; e farei que
Am 8.12 ao Oriente; correrão por 27 parte, buscando a
Am 9.5 nela chorarão; e ela subirá 27 como o grande
Jn 4.8 e ele desmaiou, e desejou com 27 a sua alma
M q 4.13 ao Senhor, e a sua fazenda, ao Senhor de 27 a terra.
M q 6.16 os estatutos de Onri e 27 a obra da casa de
Na 3.1 ensanguentada! Ela está 27 cheia de mentiras e
Hc 1.8 cavaleiros espalham-se por 27 parte; sim, os seus
Hc 2.20 no seu santo templo; cale-se diante dele 27 a terra.
Sf 1.18 mas, pelo fogo do seu zelo, 27 esta terra será
Sf 3.8 o ardor da minha ira; porque 27 esta terra será
Sf 3.19 darei um louvor e um nome em 27 a terra em que
Ag 2.14 disse o Senhor; e assim é 27 a obra das suas
Ag 2.17 ferrugem, e com saraiva, em 27 a obra das vossas
Zc 1.11 andamospela terra, e eis que 27 a terra está
Zc 2.13 Cale-se, 27 a carne, diante do Senhor, porque ele
Zc 4.10 sete olhos do Senhor, que discorrem por 27 a terra.
Zc 4.14 ungidos, que estão diante do Senhor de 27 a terra.
Zc 5.3 que sairá pela face de 27 a terra; porque
Zc 5.6 Mais disse: Esta é a semelhança deles em 27 a terra.
Zc 6.5 saindo donde estavam perante o Senhor de 27 a terra.
Zc 13.8 E acontecerá em 27 a terra, diz o Senhor, que as
Zc 14.9 E o Senhor será rei sobre 27 a terra; naquele dia,
Zc 14.10 27 a terra em redor se tornará em planície, desde
Ml 3.9 porque me roubais a mim, vós, 27 a nação.
M t 2.3 ouvindo isso, perturbou-se, e 27 a Jerusalém, com ele.
M t 3.5 ia ter com elejerusalém, e 27 a Judeia, e 27 a
M t 3.5 Jerusalém, e 27 a Judeia, e 27 a província
M t 3.10 o machado à raiz das árvores; 27 árvore, pois, que
M t 3.15 porque assim nos convém cumprir 27 a justiça.
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M t 4.4 só de pão viverá o homem, mas de 27 a palavra que
M t 4.23 E percorria Jesus 27 a Galileia, ensinando nas suas
M t 4.24 E a sua fama correu por 27 a Síria; e traziam-lhe
M t 6.29 que nem mesmo Salomão, em 27 a sua glória, se
M t 7.17 Assim, 27 árvore boa produz bons frutos, e 27
M t 7.17 boa produz bons frutos, e 27 árvore má produz
M t 7.19 27 árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se
M t 8.32 na manada dos porcos; e eis que 27 aquela manada de
M t 8.34 E eis que 27 aquela cidade saiu ao encontro de
M t 9.31 ele saído, divulgaram a sua famapor 27 aquela terra.
M t 10.1 os expulsarem e para curarem 27 enfermidade e todo
mal.
M t 12.23 E 27 a multidão se admirava e dizia: Não é este o
M t 12.25 contra si mesmo é devastado; e 27 cidade ou casa
M t 12.36 Mas eu vos digo que de 27palavra ociosa que os
M t 13.2 num barco, se assentou; e 27 a multidão estava
M t 13.47 lançada ao mar e que apanha 27 qualidade de peixes.
M t 15.13 porém, respondendo, disse; 27 planta que meu
M t 18.16 de duas ou três testemunhas, T. palavra seja confir
mada.
M t 18.32 Servo malvado, perdoei-te 27 aquela dívida,
M t 21.10 entrando ele em Jerusalém, 27 a cidade se
M t 22.37 de todo o teu coração, e de 27 a tua alma, e de
M t 22.40 dois mandamentos dependem 27 a lei e os profetas.
M t 23.27 estão cheios de ossos ae mortos e de 27 imundícia.
M t 27.27 Jesus à audiência, reuniramjunto dele 27 a coorte.
M t 27.45 sexta, houve trevas sobre 27 a terra, até à hora nona.
M c 1.5 E 27 a província da Judeia e todos os habitantes de
M c 1.28 logo correu a sua fama por 27 a província da Galileia.
M c 1.33 E 27 a cidade se ajuntou à porta.
M c 1.39 nas sinagogas deles, por 27 a Galileia, e
M c 2.13 tornou a sair para o mar, e 27 a multidão ia ter
M c 3.28 aos filhos dos homens, e 27 sorte de blasfêmias,
M c 4.1 num barco, sobre o mar; e 27 a multidão estava
M c 5.33 e prostrou-se diante dele, e disse-lhe 27 a verdade.
M c 6.55 e, percorrendo 27 a terra em redor, começaram a
M c 9.15 E logo 27 a multidão, vendo-o, ficou espantada, e,
M c 11.18 pois eles o temiam porque 27 a multidão estava
M c 12.30 de todo o teu coração, e de 27 a tua alma, e de
Mc 12.33 de todo o entendimento, e de 27 a alma, e de todas
M c 15.16 à sala da audiência, e convocaram 27 a coorte.
M c 15.33 sexta, houve trevas sobre 27 a terra até à hora nona.
M c 16.15 por todo o mundo, pregai o evangelho a 27 criatura.
Lc 1.10 E 27 a multidão do povo estava fora, orando, à hora
Lc 3.3 E percorreu 27 a terra ao redor do Jordão, pregando
Lc 3.6 e 27 carne verá a salvação de Deus.
Lc 3.9 machado à raiz das árvores; 27 árvore, pois, que
Lc 4.4 só de pão viverá o homem, mas de 27 palavra de Deus.
Lc 4.13 E, acabando o diabo 27 a tentação, ausentou-se dele
Lc 4.25 seis meses, de sorte que em 27 a terra houice
Lc 5.5 Mestre, havendo trabalhado 27 a noite, nada
Lc 6.17 e grande multidão do povo de 27 a Judeia, e de
Lc 6.19 E 27 a multidão procurava tocar-lhe, porque saía
Lc 7.17 correu dele esta fama por 27 a Judeia e por 27 a
Lc 7.17 por 27 a Judeia e por 27 a terra circunvizinha.
Lc 8.37 E 27 a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe
Lc 8.39 E ele foi apregoando por 27 a cidade quão
Lc 9.6 o evangelho e fazendo curas por 27 a parte.
Lc 10.19 serpentes, e escorpiões, e Í7 a força do Inimigo,
Lc 10.27 de todo o teu coração, e de 27 a tua alma, e
Lc 11.22 ele e vencendo-o, tira-lhe 27 a armadura em que
Lc 11.42 a hortelã, e a arruda, e 27 hortaliça e
Lc 12.27 que nem ainda Salomão, em 27 a sua glória, se
Lc 19.37 ao monte das Oliveiras, 27 a multidão dos
Lc 21.35 sobre todos os que habitam na face de 27 a terra.
Lc 23.1 E, levantando-se 27 a multidão deles, o levaram a Pilatos.
Lc 23.5 o povo ensinando por 27 a Judeia, começando
Lc 23.18 Mas 27 a multidão clamou à uma, dizendo: Fora daqui
Lc 23.44 sexta, e houve trevas em 27 a terra até à hora nona,
Lc 23.48 E 27 a multidão que se ajuntara a este espetáculo,
Jo 4.53 disse: O teu filho vive; e creu ele, e 27 a sua casa.
Jo 11.50 um homem morra pelo povo e que não pereça 27 a
nação.
Jo 15.2 27 vara em mim que não dá fruto, a tira; e limpa
Jo 15.2 dá fruto, a tira; e limpa 27 aquela que dá
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Jo 16.13 verdade, ele vos guiará em 27 a verdade, porque
Jo 17.2 como lhe deste poder sobre 27 carne, para que dé a
Jo 19.23 a túnica. A túnica, porém, tecida 27 de alto a
At 1.8 tanto em Jerusalém como em 27 ajudeia e Samaria
At 2.2 veemente e impetuoso, e encheu 27 a casa em que
At 2.17 Espírito derramarei sobre 27 a carne; e os
At 2.36 Saiba, pois, com certeza, 27 a casa de Israel que a
At 3.23 E acontecerá que 27 alma que não escutar esse
At 4.29 aos teus servos que falem com 27 a ousadia a tua pa
lavra,
At 5.11 E houve um grande temor em 27 a igreja e em todos
At 5.23 o cárcere fechado, com 27 a segurança, e os
At 6.5 E este parecer contentou a TI a multidão, e
At 7.10 constituiu governador sobre o Egito e 27 a sua casa.
At 7.14 chamar a Jacó, seu pai, e a 27 sua parentela, que
At 7.22 E Moisés foi instruído em 27 a ciência dos egípcios
At 8.4 andavam dispersos iam por 27 parte anunciando a pa
lavra.
At 9.31 Assim, pois, as igrejas em 27 a Judeia, e Galileia,
At 9.32 que, passando Pedro por 27 parte, veio também
At 9.42 E foi isto notório por 27 ajope, e muitos creram
At 10.2 e temente a Deus, com 27 a sua casa, o qual
At 10.22 e que tem bom testemunho de I I a nação dos
At 10.37 vós bem sabeis, veio por 27 a Judeia, começando
At 11.14 dirá palavras com que te salves, tu e 21 a tua casa.
At 13.10 cheio de todo o engano e de 21 a malícia, inimigo
At 13.10 21 a malícia, inimigo de 21 a justiça, não
At 13.22 o meu coração, que executará 21 a minha vontade.
At 13.44 seguinte, ajuntou-se quase 21 a cidade a ouvir a
At 13.49 do Senhor se divulgava por 21 aquela província.
At 15.12 Então, 21 a multidão se calou e escutava a Barnabé
At 15.18 que são conhecidas desde 21 a eternidade.
At 15.22 apóstolos e aos anciãos, com 21 a igreja, eleger
At 16.34 na sua crença em Deus, alegrou-se com 21 a sua casa.
At 17.26 e de um só fez 21 a geração dos homens para habitar
At 17.26 homens para habitar sobre 21 a face da terra,
At 18.8 sinagoga, creu no Senhor com 21 a sua casa; também
At 19.26 em Éfeso, mas até quase em 21 a Ásia, este Paulo
At 19.27 a majestade daquela que 27 a Ásia e o mundo
At 19.29 E encheu-se de confusão 27 a cidade, e unânimes
At 20.19 servindo ao Senhor com 27 a humildade e com muitas
At 21.30 E alvoroçou-se 27 a cidade, e houve grande concurso
At 21.31 o aviso de que Jerusalém estava 27 em confusão.
At 23.1 tenho andado diante de Deus com 27 a boa consciên
cia.
At 25.24 aqui vedes um homem de quem 27 a multidão dos
At 26.20 e em Jerusalém, e por 27 a terra da Judeia,
At 27.20 pequena tempestade, fugiu-nos 27 a esperança de
At 28.22 seita, notório nos é que em 27 parte se fala
At 28.31 de Deus e ensinando com 27 aliberdade as coisas
Rm 1.18 a ira de Deus sobre 27 impiedade e injustiça
Rm 1.29 estando cheios de 27 iniquidade, prostituição,
Rm 2.9 e angústia sobre 27 alma do homem que faz
Rm 3.2 Muita, em 27 maneira, porque, primeiramente, as
Rm 3.19 da lei o diz, para que 27 boca esteja fechada
Rm 4.16 que a promessa seja firme a 27 a posteridade, não
Rm 7.8 mandamento, despertou em mim 27 a concupiscência:
Rm 8.22 Porque sabemos que 27 a criação geme e está
Rm 9.17 e para que o meu nome seja anunciado em 21 a terra.
Rm 10.18 Sim, por certo, pois por 2l a terra saiu a
Rm 13.1 27 alma esteja sujeita às autoridades superiores;
Rm 14.11 se dobrará diante de mim, e 27 língua confessará
Rm 16.23 Gaio, meu hospedeiro e de 27 a igreja. Saúda-vos
IC o 1.5 enriquecidos nele, em 27 a palavra e em todo
IC o 4.17 caminhos em Cristo, como por 27 parte ensino em
ICo 5.6 que um pouco de fermento faz levedar 27 a massa?
ICo 10.26 Porque a terra é do Senhor e 27 a sua plenitude.
IC o 10.28 porque a terra é do Senhor e 27 a sua plenitude.
ICo 11.5 Mas 2l mulher que ora ou profetiza com a cabeça
ICo 13.2 todos os mistérios e 27 a ciência, e ainda
ICo 13.2 ciência, e ainda que tivesse 27 a fé, de maneira
ICo 13.3 E ainda que distribuísse 27 a minha fortuna para
ICo 14.23 Se, pois, 27 a igreja se congregar num lugar, e
ICo 15.24 aniquilado todo império e 27potestade e força.
IC o 15.30 Por que estamos nós também a 27 hora em perigo?
IC o 15.39 Nem 27 carne é uma mesma carne; mas uma é a
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carne
2Co 1.1 Corinto, com todos os santos que estão em 27 a Acaia:
2Co 1.3 o Pai das misericórdias e o Deusjie 27 consolação,
2Co 1.4 que nos consola em 27 a nossa tribulação, para que
2Co 4.10 trazendo sempre por 27 parte a mortificação do
2Co 7.1 promessas, purifiquemo-nos de 27 imundícia da carne
2Co 8.7 na palavra, e na ciência, e em 27 diligência, e em
2Co 9.8 tornar abundante em vós 27 graça, a fim de que,
2Co 9.8 tudo, 27 suficiência, superabundeis em 27 boa obra,
2Co 9.11 em tudo enriqueçais para 27 a beneficência, a
2Co 10.5 destruindo os conselhos e 27 altivez que se levanta
2Co 10.6 prontos para vingar 27 desobediência, quando
2Co 12.12 manifestados entre vós, com 27 a paciência, por
2Co 13.1 duas ou três testemunhas, será confirmada 27 pala
vra.
G15.3 circuncidar que está obrigado aguardar 27 a lei.
G15.9 Um pouco de fermento leveda 27 a massa.
G15.14 Porque 27 a lei se cumpre numa só palavra, nesta:
Ef 1.8 abundante para conosco em 27 a sabedoria e prudência,
Ef 3.15 do qual 27 a família nos céus e na terra toma o nome,
Ef 3.19 para que sejais cheios de 27 a plenitude de Deus.
Ef 4.2 com 27 a humildade e mansidão, com longanimidade,
Ef4.19 dissolução, para, com avidez, cometerem 27 impureza.
Ef 4.31 27 amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e
Ef 4.31 e gritaria, e blasfêmias, e 27 malícia seja
Ef 5.3 Mas a prostituição e 27 impureza ou avareza nem
Ef 5.9 fruto do Espírito está em 27 bondade, e justiça, e ver
dade),
Ef 6.11 Revesti-vos de 21 a armadura de Deus, para que
Ef 6.13 Portanto, tomai 27 a armadura de Deus, para que
Ef 6.18 orando em todo tempo com 27 oração e súplica no
Ef 6.18 e vigiando nisso com 27perseverançae
Fp 1.13 foram manifestas por 27 aguardapretoriana e
Fp 1.18 Cristo seja anunciado de 27 a maneira, ou com
Fp 1.20 serei confundido; antes, com 27 a confiança,
Fp 2.11 e 27 língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
Fp 4.12 também ter abundância; em 27 a maneira e em todas
Cl 1.9 da sua vontade, em 27 a sabedoria e
Cl 1.10 em tudo, frutificando em 27 boa obra e
Cl 1.11 corroborados em 27 a fortaleza, segundo a força da
Cl 1.11 a força da sua glória, em 27 a paciência e
Cl 1.15 do Deus invisível, o primogênito de 27 a criação;
Cl 1.19 foi do agrado do Pai que 27 a plenitude nele habitasse
Cl 1.23 ouvido, o qual foi pregado a 27 criatura que há
Cl 1.28 e ensinando a todo homem em 27 a sabedoria; para
Cl 2.9 nele habita corporalmente 27 a plenitude da divindade.
Cl 3.16 em vós abundantemente, em 27 a sabedoria,
Cl 4.12 perfeitos e consumados em 27 a vontade de Deus.
lT s 3.7 consolados acerca de vós, em 27 a nossa aflição e
lTs 4.10 os irmãos que estão por 27 a Macedônia.
lTs 5.22 Abstende-vos de 27 aparência do mal.
2Ts 2.17 coração e vos conforte em 27 boa palavra e obra.
2Ts 3.16 da paz vos dê sempre paz de 27 maneira. O Senhor
lT m 1.15 palavra fiel e digna de 27 aceitação: que Cristo
lT m 1.16 Jesus Cristo mostrasse 27 a sua
lT m 2.2 vida quieta e sossegada, em 27 a piedade e honesti
dade.
lT m 2.11 A mulher aprenda em silêncio, com 27 a sujeição.
lT m 3.4 tendo seus filhos em sujeição, com 27 a modéstia
lT m 4.4 porque 27 criatura de Deus é boa, e não há nada que
lT m 4.9 Esta palavra é fiel e digna de 27 a aceitação.
lT m 5.2 como a mães, às moças, como a irmãs, em 27 a pureza.
lT m 5.10 se socorreu os aflitos, sepraticou 27 boa obra.
lT m 6.1 senhores por dignos de 27 a honra, para que o
lT m 6.10 do dinheiro é a raiz de 27 espécie de males; e
2Tm 2.21 para uso do Senhor e preparado para 27 boa obra.
2Tm 3.16 27 Escritura divinamente inspirada é proveitosa
2Tm 3.17 perfeito e perfeitamente instruído para 27 boa obra.
2Tm 4.2 repreendas, exortes, com 27 a longanimidade
2Tm 4.18 E o Senhor me livrará de 27 má obra e guardar-me-á
1 t 1.16 e desobedientes, e reprovados para 27 boa obra.
Tt 2.10 antes, mostrando 27 a boa lealdade,
Tt 2.14 por nós, para nos remir de 27 iniquidade e
Tt 2.15 e exorta, e repreende com 27 a autoridade.
Tt 3.1 lhes obedeçam e estejam preparados para 27 boa obra;
Tt 3.2 mas modestos, mostrando 27 mansidão para com
Hb 2.2 anjos permaneceu firme, e 27 transgressão e
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Hb 2.15 medo da morte, estavam por T. a vida sujeitos à ser
vidão.
Hb 3.2 como também o foi Moisés em T. a sua casa.
Hb 3.4 Porque T. casa é edificada por alguém, mas o que
Hb 3.5 verdade, Moisés foi fiel em T. a sua casa, como
Hb 6.16 para confirmação é, para eles, o fim de T. contenda.
Hb 9.4 concerto, coberta de ouro T. em redor, em que
Hb 12.11 E, na verdade, T. correção, ao presente, não parece
Hb 13.21 vos aperfeiçoe em T. a boa obra, para fazerdes a
Tg 1.17 T. boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto,
Tg 1.21 Pelo que, rejeitando T. imundícia e acúmulo de
Tg 2.10 qualquer que guardar T. a lei e tropeçar em
Tg 3.7 Porque T. a natureza, tanto de bestas-feras como de
Tg 3.16 faccioso, aí há perturbação e T. obra perversa.
Tg4.16 em vossas presunções; T. glória tal como
IPe 1.15 sede vós também santos em T. a vossa maneira de
viver,
IPe 1.24 Porque T. carne é como erva, e l a glória do
IPe 1.24 T. carne é como erva, e T. a glória do homem,
IPe 2.1 Deixando, pois, T. malícia, e todo engano, e
IPe 2.13 Sujeitai-vos, pois, a T. ordenação humana por amor
IPe 5.7 lançando sobre ele T. a vossa ansiedade, porque ele
IPe 5.10 E o Deus de T. a graça, que em Cristo Jesus vos
2Pe 1.5 também, pondo nisto mesmo T. a diligência,
2Pe 1.15 também eu procurarei, em 77 a ocasião, que
ljo 1.9 perdoar os pecados e nos purificar de T. injustiça,
ljo 5.17 71 iniquidade é pecado, e há pecado que não é para
morte.
Jd 1.3 eu escrever-vos com T. a diligência acerca
Ap 5.6 são os sete Espíritos de Deus enviados a T. a terra.
Ap 5.9 comprastepara Deus homens de T. tribo, e língua, e
Ap 5.13 E ouvi a 7T criatura que está no céu, e na terra, e
Ap 7.17 da vida; e Deus limpará de seus olhos T. lágrima.
Ap 8.7 a terça parte das árvores, e l a erva verde foi queimada.
Ap 11.6 e para ferir a terra com 77 sorte de pragas,
Ap 13.3 chaga mortal foi curada; e 77 a terra se
Ap 13.7 e deu-se-lhe poder sobre 77 tribo, e língua, e nação.
Ap 14.6 habitam sobre a terra, e a 77 nação, e tribo, e
Ap 16.3 como de um morto, e morreu no mar 77 alma vivente.
Ap 16.20 E 77 ilha fugiu; e os montes não se acharam.
Ap 18.2 espírito imundo, e refúgio de 77 ave imunda e aborrecível!
Ap 18.12 e de seda, e de escarlata; e 77 madeira
Ap 21.4 Deus limpará de seus olhos 77 lágrima, e não haverá
Ap 21.19 estavam adornados de 77 pedra preciosa. O
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2;1 Tm -2;2Tm -l;T t-l;H b-9;lP e-2;2Pe-3;lJo-2;3Jo-l;Jd-2;A p-16;
RNK Top 36 posição; Veja também : todo;
Gn 3.1 era mais astuta que T. as alimárias do
Gn 6.2 e tomaram para si mulheres de T. as que escolheram.
Gn 7.11 naquele mesmo dia, se romperam T. as fontes do
Gn 12.3 e em ti serão benditas T. as famílias da terra.
Gn 18.18 nação, e nele serão benditas T. as nações da terra?
Gn 20.8 todos os seus servos e falou T. estas palavras em
Gn 20.18 havia fechado totalmente T. as madres da casa de
Gn 22.18 tua semente serão benditas T. as nações da terra,
Gn 24.66 E o servo contou a Isaque T. as coisas que fizera.
Gn 26.3 a ti e à tua semente darei T. estas terras e
Gn 26.4 céus e darei à tua semente T. estas terras. E em
Gn 26.4 em tua semente serão benditas T. as nações da terra,
Gn 28.14 e na tua semente serão benditas T. as famílias da ter
ra.
Gn 29.13 à sua casa. E contou ele a Labão T. estas coisas.
Gn 30.35 bodes listrados e malhados e l a s cabras
Gn 32.10 menor sou eu que T. as beneficências e que toda a
Gn 36.6 seus filhos, e suas filhas, e T. as almas de sua
Gn 37.35 todos os seus filhos e í as suas filhas, para
Gn 41.54 tinha dito; e havia fome em T. as terras, mas em
Gn 41.57 E T. as terras vinham ao Egito, para comprar de
Gn 41.57 José, porquanto a fome prevaleceu em T. as terras.
Gn 42.36 aqui, e, agora, levareis a Benjamim! T. estas
Gn 45.27 havendo-lhe eles contado T. as palavras de José
Gn 46.15 Padã-Arã, com Diná, sua filha; T. as almas de seus
Gn 46.25 e que deu estes a Jacó; T. as almas foram sete.
Gn 46.26 T. as almas que vieram com jacó ao Egito, que
Gn 46.26 mulheres dos filhos de Jacó, T. foram sessenta e
Gn 46.27 no Egito, eram duas almas. T. as almas da casa —
Gn 49.28 T. estas são as doze tribos de Israel; e isto é o
Êx 1.5 T. as almas, pois, que descenderam de Jacó foram
Êx 1.22 lançareis no rio, mas a T. as filhas
Êx 3.20 mão e ferirei ao Egito com T. as minhas maravilhas
Êx 4.21 que faças diante de Faraó T. as maravilhas que
Êx 4.28 E anunciou Moisés a Arão T. as palavras do Senhor,
Êx 4.30 E Arão falou T. as palavras gue o Senhor falara a
Êx 7.20 dos olhos de seus servos; e T. as águas do rio
Êx 9.14 Porque esta vez enviarei T. as minhas pragas sobre
Êx 9.25 toda a erva do campo e quebrou T. as árvores do campo.
Ex 11.10 E Moisés e Arão fizeram T. estas maravilhas diante
Êx 12.20 coisa levedada comereis; em T. as vossas
Êx 15.20 tomou o tamboril na sua mão, e T. as mulheres
Êx 18.1 Midiã, sogro de Moisés, ouviu T. as coisas que
Êx 18.8 Moisés contou a seu sogro T. as coisas que o
Êx 19.7 povo, e expôs diante deles T. estas palavras que
Êx 20.1 Êntão, falou Deus T. estas palavras, dizendo:
Êx 24.3 Moisés e contando ao povo T. as palavras do
Êx 24.3 respondeu a uma voz. E disseram: T. as palavras
Êx 24.4 E Moisés escreveu T. as palavras do Senhor, e
Êx 24.8 o Senhor tem feito convosco sobre T. estas palavras.
Êx 26.2 cortina, de quatro côvados; T. estas cortinas
Êx 26.17 com a outra; assim farás com T. as tábuas do taber
náculo.
Êx 27.17 T. as colunas do pátio ao redor serão cingidas de
Êx 28.38 de Israel santificarem em T. as ofertas de suas
Êx 35.25 E T. as mulheres sábias de coração fiavam com as
Êx 35.26 E T. as mulheres cujo coração as moveu em
Êx 36.9 cortina, de quatro côvados; T. as cortinas
Êx 36.22 com a outra; assim fez com T, as tábuas do taberná
culo.
Êx 38.16 T. as cortinas do pátio ao redor eram de linho
Êx 38.17 das suas cabeças, de prata; e 71 as colunas do
Êx 38.20 E T. as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor
Êx 38.31 bases da porta do pátio, e 71 as estacas do
Êx 38.31 as estacas do tabernáculo, e T. as estacas do
Êx 39.13 uma sardónica e um jaspe; e T. eram engastadas
Êx 40.36 filhos de Israel caminhavam em T. as suas jornadas.
Êx 40.38 de toda a casa de Israel, em T. as suas jornadas.
Lv 3.17 nas vossas gerações, em 71 as vossas
Lv 6.3 fizer alguma outra coisa de T. em que o homem
Lv 6.7 perdoada de qualquer de 71 as coisas que fez,
Lv 8.36 Arão e seus filhos fizeram T. as coisas que o
Lv 16.21 e sobre ele confessará T. as iniquidades dos

* (toda) repete na(s) referência(s): 3 vezes: Gn.1.29; , 2 vezes : Gn.1.30;
2 vezes : Gn.2.5; , 2 vezes : Gu.2.19; , 2 vezes : Gn.7.14; , 3 vezes :
Gn.9.15; , 2 vezes: Gn.9.16;, 2 vezes: Gn.11.9;, 2 vezes: Gn.13.10;, 2
vezes : Gn.45.8;, 2 vezes : Êx.9.9; , 2 vezes : Êx.9.22; , 2 vezes : Êx.9.25;
, 3 vezes : Êx.10.15;, 2 vezes : Êx.35.35; . 2 vezes : Lv.2.13;, 2 vezes :
Lv.3.9; , 2 vezes : Lv.4.8;, 2 vezes : Lv.10.6;, 2 vezes : Lv. 11.46; , 2 vezes
: Lv.15.4; , 2 vezes: Lv. 15.17;, 2 vezes: Lv. 15.26; , 2 vezes : Lv. 17.14; , 2
vezes : Nm. 13.26;, 2 vezes : Nm.16.19; , 2 vezes : Nm. 16.22;, 2 vezes :
Nm.20.29;, 3 vezes: Nm.31.20;, 2 vezes: Dt.16.15; , 2 vezes : Dt.21.5;
, 2 vezes : Dt.28.52; , 2 vezes ; Dt.28.61; , 2 vezes : Js. 10.37; . 2 vezes
: Js.11.16; , 2 vezes : Js.23.14; , 2 vezes : Jz.16.2;, 2 vezes : 2Sm.6.5;,
2 vezes : lRs.6.22; , 2 vezes ; lRs.7.14;, 2 vezes : lRs.8.14; , 2 vezes :
lRs.8.38; , 2 vezes: lRs.15.20; , 2 vezes : 2Rs.5.15;, 2 vezes; 2Rs.23.25;
, 2 vezes: 10:22.15;, 2 vezes: lCr.28.21; , 2 vezes: 10:29.16 ; , 2 vezes
: 1Cr.29.20;, 2 vezes : 2Cr.6.3;, 2 vezes ; 20:6.29 ; , 2 vezes : 2Cr.30.25;
, 2 vezes : Ed.7.16; , 2 vezes : Et.8.17; , 2 vezes : Is.4.5;, 2 vezes: Is.40.6;
, 2 vezes : Is.54.17; , 2 vezes ; Jr.13.11; , 2 vezes : Jr.48.37;, 2 vezes ;
Ez.20.40;, 2 vezes: Ez.20.47; , 2 vezes : Ez.36.10;, 2 vezes ; Ez.39.17;,
2 vezes: Mt.3.5;, 2 vezes: Mt.7.17;, 2 vezes: Lc.7.17; , 2 vezes: Jo.15.2;
, 2 vezes : At.13.10; , 2 vezes : At.17.26; , 2 vezes : lCo.13.2:, 3 vezes
: 2Co.9.8;, 2 vezes ; Ef.4.31; , 2 vezes : Ef.6.18; , 2 vezes : Cl.1.11; , 2
vezes; IPe. 1.24;
,

T O D A S Ocorrências; 982 vezes - VT (7//) ; N T (205) nos li
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Dt 30.1 e te recordares delas en tre 27 as nações, para
Dt 30.3 e tornará a ajuntar-te dentre 27 as nações entre
Dt 30.7 E o Senhor, teu Deus, porá 27 estas maldições
Dt 31.12 Deus, e tenham cuiaado de fazer 27 as palavras
D t 32.44 E veio Moisés e falou 27 as palavras deste cântico
D t 32.45 E, acabando Moisés de falar 27 estas palavras a
Dt 32.46 Aplicai o vosso coração a 27 as palavras que
Dt 32.46 que tenham cuidado de cumprir 27 as palavras desta
lei.
Js 3.15 o Jordão transbordava sobre 27 as suas
Js 4.18 e corriam, como antes, sobre 27 as suas ribanceiras.
Js 6.23 quanto tinha; tiraram também a 27 as suas
Js 8.34 E, depois, leu em alta voz 27 as palavras da lei,
Js 10.37 assim ao seu rei como a 27 as suas cidades, e
Js 10.39 e tomou-a com o seu rei e 27 as suas cidades e as
Js 11.12 E Josué tomou 27 as cidades desses reis e todos os
Js 11.19 moradores de Gibeão; por guerra as tomaram 27.
Js 11.21 Hebrom, de Debir, de Anabe, de 27 as montanhas de
Js 11.21 as montanhas de Judá e de 27 as montanhas de
Js 13.10 e 27 as cidades de Seom, rei dos amorreus, que
Js 13.17 Hesbom e 27 as suas cidades, que estão na campina;
Js 13.21 e 27 as cidades da campina, e todo o reino de
Js 13.25 e foi o seu termo Jazer, e 27 as cidades de
Js 13.30 reino de Ogue, rei de Basã, e 27 as aldeias de
Js 15.32 e Silim, e Aim, e Rimom: 27 as cidades e as
Js 15.46 desde Ecrom até ao mar, 27 as que estão da banda
Js 16.9 dos filhos de Manassés; 27 aquelas cidades e
Js 19.8 E 27 as aldeias que havia em redor destas cidades,
Js 21.19 27 as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão,
Js 21.26 27 as cidades para as famílias dos demais filhos
Js 21.33 27 as cidades dos gersonitas, segundo as suas
Js 21.40 27 estas cidades foram dos filhos de Merari,
Js 21.41 27 as cidades dos levitas, no meio da herança dos
Js 21.42 em redor delas; assim estavam 27 estas cidades.
Js 21.45 Palavra alguma falhou de 27 as boas palavras que o
Js 22.14 casa paterna um príncipe, de 27 as tribos de
Js 23.3 o Senhor, vosso Deus, fez a 27 estas nações por
Js 23.4 ficam desde o Jordão, com 27 as nações que tenho
Js 23.14 que nem uma só palavra caiu de 27 as boas palavras
Js 23.14 de vós o Senhor, vosso Deus; 27 vos
Js 23.15 assim como sobre vós vieram 27 estas boas coisas,
Js 23.15 assim trará o Senhor sobre vós 27 aquelas más
Js 24.1 Depois, ajuntou Josué 27 as tribos de Israel em
Js 24.18 expeliu de diante de nós a 27 estas gentes, até ao
Js 24.27 testemunho; pois ela ouviu 27 as palavras que o
Jz 3.1 a todos os que não sabiam de 27 as guerras de Canaã.
Jz 6.13 nos sobreveio? E que é feito de 27 as suas
Jz 7.24 enviou mensageiros a 27 as montanhas de
Jz 9.3 todos os cidadãos de Siquém 27 aquelas palavras; e
Jz 9.14 Então, 27 as árvores disseram ao espinheiro: Vem
Jz 11.11 sobre si; e Jefté falou 27 as suas palavras
Jz 11.26 Aroer e nas suas vilas, e em 27 as cidades que
Jz 20.2 o povo, se apresentaram de 27 as tribos de
Jz 20.10 dez homens de cem de 27 as tribos de Israel,
Jz 20.48 ali se achava, e também a 27 as cidades
Jz 21.5 filhos de Israel: Quem de 27 as tribos de Israel
ISm 1.4 e a todos os seus filhos, e a 27 as suas filhas.
ISm 2.28 E eu o escolhi dentre 27 as tribos de Israel para
ISm 2.28 mim; e dei à casa de teu pai 27 as ofertas
ISm 2.29 engordardes do principal de 27 as ofertas do meu
ISm 3.17 encobrires alguma palavra de 27 as palavras que
ISm 3.18 Então, Samuel lhe contou 27 aquelas palavras e
ISm 3.19 era com ele, e nenhuma de 27 as suas palavras
ISm 4.8 que feriram os egípcios com 27 as pragas junto ao de
serto.
ISm 6.18 ouro, segundo o número de 27 as cidades dos
ISm 8.5 para que ele nos julgue, como o têm 27 as nações.
ISm 8.8 Conforme 27 as obras que fez desde o dia em que o
ISm 8.10 E falou Samuel 27 as palavras do Senhor ao povo,
ISm 8.20 E nós também seremos como 27 as outras nações; e o
ISm 8.21 Ouvindo, pois, Samuel 27 as palavras do povo, as
ISm 9.21 E a minha família, a menor de 27 as famílias da
ISm 10.20 Fazendo, pois, chegar Samuel 27 as tribos,
ISm 12.7 perante o Senhor, sobre 27 as justiças do
ISm 18.6 os filisteus, as mulheres de 27 as cidades de
ISm 18.23 os servos de Saul falaram 27 essas palavras aos

Lv 16.21 dos filhos de Israel e 27 as suas
Lv 16.22 aquele bode levará sobre si 27 as iniquidades
Lv 18.24 vos contamineis, porque em 27 estas coisas se
Lv 18.27 porque 27 estas abominações fizeram os homens
Lv 20.23 vossa face, porque fizeram 27 estas coisas;
Lv 22.25 ao vosso Deus, de 27 estas coisas, pois
Lv 23.3 fareis; sábado do Senhor é em 27 as vossas habitações.
Lv 23.14 é por vossas gerações, em 27 as vossas habitações.
Lv 23.21 fareis; estatuto perpétuo é em 27 as vossas
Lv 23.31 é pelas vossas gerações, em 27 as vossas habitações.
Lv 23.38 os vossos votos, e além de 27 as vossas ofertas
Lv 27.30 Também 27 as dízimas do campo, da semente do
Lv 27.32 No tocante a 21 as dízimas de vacas e ovelhas, de
Nm 5.9 toda oferta de 27 as coisas
Nm 16.31 que, acabando ele de falar 27 estas palavras, a
Nm 17.9 Então, Moisés trouxe 27 as varas de diante do
Nm 18.8 minhas ofertas alçadas, com 27 as coisas santas
Nm 18.9 coisas santíssimas do fogo: 27 as suas ofertas,
Nm 18.9 ofertas de manjares, e com 27 as suas expiações
Nm 18.9 expiações do pecado, e com 27 as suas
Nm 18.11 alçada dos seus dons com 27 as ofertas movidas
Nm 18.19 2. as ofertas alçadas das santidades, que os
Nm 21.25 Assim, Israel tomou 27 estas cidades; e Israel
Nm 21.25 dos amorreus, em Hesbom e em 21 as suas aldeias.
Nm 26.43 27 as famílias dos suamitas, segundo os que foram
Nm 30.14 todos os seus votos e 27 as suas
Nm 31.4 Mil de cada tribo entre 27 as tribos de Israel
Nm 31.10 Equeimaram a fogo 27 as suas cidades com 27 as
Nm 31.10 27 as suas cidades com 27 as suas habitações e
Nm 31.15 E Moisés disse-lhes: Deixastes viver 27 as mulheres?
Nm 31.18 Porém 27 as crianças fêmeas que não conheceram
Nm 31.35 algum deitando-se com ele, 27 as almas foram
Nm 33.52 de vós e destruireis 27 as suas figuras;
Nm 33.52 'figuras; também destruireis 27 as suas imagens de
Nm 35.7 27 as cidades que dareis aos levitas serão
Nm 35.29 a vossas gerações, em 27 as vossas habitações.
Dt 1.18 naquele tempo, vos ordenei 27 as coisas que
Dt 2.34 E, naquele tempo, tomamos 27 as suas cidades e
Dt 2.34 as suas cidades e destruímos 27 as cidades, e
Dt 3.4 E, naquele tempo, tomamos 27 as suas cidades;
Dt 3.5 27 essas cidades eram fortificadas com altos
Dt 3.6 rei de Hesbom, destruindo 27 as cidades,
Dt 3.10 27 as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e
Dt 4.7 como o Senhor, nosso Deus, 27 as vezes que o chama
mos?
Dt 4.30 estiveres em angústia, e 27 estas coisas te
Dt 7.22 de ti; não poderás destruí-las 27 de pronto, para
Dt 9.10 nelas tinha escrito conforme 27 aquelas palavras
Dt 11.23 diante de vós lançará fora 27 estas nações, e
Dt 12.5 vosso Deus, escolher de 27 as vossas tribos,
Dt 12.15 teu Deus, que te dá dentro de 27 as tuas portas;
Dt 12.28 Guarda e ouve 27 estas palavras que te ordeno,
Dt 16.18 Juizes e oficiais porás em 27 as tuas portas que o
Dt 17.14 sobre mim um rei, assim como têm 27 as nações que
Dt 17.19 seu Deus, para guardar 27 as palavras desta
Dt 18.5 teu Deus, o escolheu de 27 as tuas tribos,
Dt 20.15 Assim farás a 27 as cidades que estiverem mui
Dt 20.18 ensinem a fazer conforme 27 as suas abominações,
Dt 26.19 assim te exaltar sobre 27 as nações que fez,
Dt 27.3 passado, escreverás nelas 27 as palavras desta
Dt 27.8 E, nestas pedras, escreverás 27 as palavras desta
Dt 28.1 teu Deus, te exaltará sobre 27 as nações da terra.
Dt 28.2 E 27 estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão,
Dt 28.14 E não te desviarás de 27 as palavras que hoje te
Dt 28.15 te ordeno, então, sobre ti virão 27 estas
Dt 28.26 cadáver será por comida a 27 as aves dos céus e
Dt 28.45 E 27 estas maldições virão sobre ti, e te
Dt 28.52 E te angustiará em 27 as tuas portas, até que
Dt 28.52 terra; e te angustiará até em 27 as tuas portas,
D t 28.55 que o teu inimigo te apertará em 27 as tuas portas.
D t 28.58 tiveres cuidado de guardar 27 as palavras desta
D t 29.21 o separará, para mal, de 27 as tribos de
Dt 29.21 as tribos de Israel, conforme 27 as maldições do
Dt 29.24 isto é, 27 as nações dirão: Por que fez o Senhor
Dt 29.29 para sempre, para cumprirmos 27 as palavras
Dt 30.1 E será que, sobrevindo-te 27 estas coisas, a
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lC r 7.5 E seus irmãos, em 27 as famílias de Issacar,
lC r 12.15 quando ele transbordava por 27 as suas
lC r 12.33 ordenados para a peleja com 27 as armas de
lC r 13.2 os nossos outros irmãos em 27 as terras de
lC r 14.17 o nome de Davi por 27 aquelas terras; e o
lC r 14.17 e o Senhor pôs o seu temor sobre 27 aquelas gentes.
lC r 16.9 atentamente falai de 27 as suas maravilhas.
lC r 17.6 Por 27 as partes por onde andei com todo o Israel, "
lC r 17.15 Conforme 27 estas palavras e conforme toda esta
lC r 17.19 o teu coração, fizeste 27 essas grandezas,
lC r 17.19 para fazer notórias 27 estas grandes coisas!
lC r 18.11 e ouro que trouxera de 27 as mais nações: dos
lC r 20.3 e assim fez Davi com 27 as cidades dos
lC r 22.5 para nome e glória em 27 as terras; eu,
lC r 23.28 câmaras, e na purificação de 27 as coisas
lC r 28.9 todos os corações e entende 27 as imaginações
lC r 28.12 da Casa do Senhor, e de 27 as câmaras em
lC r 28.19 mandado do Senhor, a saber, 27 as obras deste risco.
lC r 29.2 Eu, pois, com 27 as minhas forças já tenho
lC r 29.17 coração, voluntariamente dei 27 estas coisas; e
2Cr 2.14 hábil para toda obra de buril e para 27 as
2Cr 6.5 escolhi cidade alguma de 27 as tribos de
2Cr 7.20 que seja por provérbio e mote entre 27 as gentes.
2Cr 8.4 a Tadmor no deserto e 27 as cidades das
2Cr 8.6 como também a Baalate, e 27 as cidades das
2Cr 8.6 que Salomão tinha, e 27 as cidades dos
2Cr 9.2 E Salomão lhe explicou 27 as suas palavras, e
2Cr 9.28 E do Egito e de 27 aquelas terras traziam cavalos
2Cr 11.16 Depois desses, também de 27 as tribos de Israel,
2Cr 11.21 filha de Absalão, do que a 27 as suas outras
2Cr 11.23 filhos, alguns espalhou por 27 as terras de Judá
2Cr 11.23 de Judá e Benjamim, por 27 as cidades
2Cr 12.13 que o Senhor escolheu dentre 27 as tribos de
2Cr 14.5 Também tirou de 27 as cidades de Judá os altos e
2Cr 14.14 E feriram 27 as cidades nos arredores de Gerar,
2Cr 14.14 sobre eles; e saquearam 27 as cidades, porque
2Cr 16.4 e a Dã, e a Abel-Maim, e a 27 as cidades das
2Cr 17.2 E pôs gente de guerra em 27 as cidades fortes de
2Cr 17.9 da Lei do Senhor, e rodearam 27 as cidades de
2Cr 19.5 juizes na terra, em 27 as cidades fortes,
2Cr 20.4 socorro ao Senhor; também de 27 as cidades de Judá
2Cr 21.14 filhos, e às tuas mulheres, e a 27 as tuas fazendas.
2Cr 23.2 e ajuntaram os levitas de 27 as cidades de Judá
2Cr 24.7 a Casa de Deus e até 27 as coisas sagradaSv.
2Cr 27.7 pois, dos atos de Jotão, e 27 as suas guerras,
2Cr 31.18 as genealogias, com 27 as suas crianças, e
2Cr 32.4 povo se ajuntou e tapou 27 as fontes, como
2Cr 32.23 foi exaltado perante os olhos de 27 as nações.
2Cr 33.7 em Jerusalém, que escolhi dentre 27 as tribos de
2Cr 33.14 também pôs oficiais valentes em 27 as cidades
2Cr 33.22 pai, porque Amom sacrificou a 27 as imagens de
2Cr 34.7 a pó, e tendo cortado 27 as imagens do
2Cr 34.24 os seus habitantes, a saber, 27 as maldições que
2Cr 34.30 e ele leu aos ouvidos deles 27 as palavras do
2Cr 34.33 E Josias tirou 27 as abominações de 27 as
2Cr 34.33 dos filhos de Israel; e a 27 cjuantos se achara
2Cr 36.14 as transgressões, segundo 27 as abominações dos
Ed 3.5 e os das luas novas e de 27 as solenidades
Ed 10.3 Deus, de que despediremos 27 as mulheres e
Ne 8.15 e fizeram passar pregão por 27 as suas cidades e
Ne 10.35 os primeiros frutos de 27 as árvores, de ano
Ne 10.37 os levitas pagariam os dízimos em 27 as cidades da
Ne 11.20 e levitas, esteve em 27 as cidades de
Et 1.16 todos os povos que há em 27 as províncias do
Et 1.17 feito da rainha sairá a 27 as mulheres, de modo
Et 1.20 seu reino (porque é grande), 27 as mulheres darão
Et 1.22 Então, enviou cartas a 27 as províncias do rei, a
Et 2.3 ponha o rei comissários em 27 as províncias do seu
Et 2.3 do seu reino, que reúnam 27 as moças virgens,
Et 2.17 amou a Ester mais do que a 27 as mulheres, e ela
Et 2.17 e benevolência mais do que 27 as virgens; e pôs a
Et 3.8 dividido entre os povos em 27 as províncias do
Et 3.13 pela mão dos correios a 27 as províncias do
Et 4.3 E em 27 as províncias aonde a palavra do rei e a
Et 8.5 a perder os judeus que há em 27 as
Et 8.11 e matarem, e assolarem a 27 as forças do

ISm 19.7 chamou a Davi, e contou-lhe 27 estas palavras, e
ISm 22.22 a Saul; eu dei ocasião contra 27 as almas da
ISm 24.16 Davi de falar a Saul 27 estas palavras,
ISm 25.9 Davi e tendo falado a Nabal 27 aquelas palavras
ISm 25.12 e lhe anunciaram tudo, conforme 27 estas palavras.
ISm 30.20 Também tomou Davi 27 as ovelhas e vacas, e
2Sm 5.1 Então, 27 as tribos de Israel vieram a Davi, a
2Sm 6.14 E Davi saltava com 27 as suas forças diante do
2Sm 7.17 Conforme 27 estas palavras e conforme toda esta
2Sm 8.11 que já havia consagrado de 27 as nações que sujeitara:
2Sm 9.7 teu pai, e te restituirei 27 as terras de
2Sm 12.31 forno de tijolos; e assim fez a 27 as cidades dos
2Sm 13.21 E, ouvindo o rei Davi 27 essas coisas, muito se
2Sm 14.19 e foi ele que pôs na boca da tua serva 27 estas pa
lavras.
2Sm 15.10 enviou Absalão espias por 27 as tribos de Israel,
2Sm 15.22 o geteu, e todos os seus homens, e 27 as crianças
2Sm 15.35 sacerdotes? E será que 27 as coisas cjue
2Sm 15.36 mão deles aviso me mandareis de 27 as coisas que
ouvirdes.
2Sm 19.9 E todo o povo, em 27 as tribos de Israel, andava
2Sm 20.14 E passou por 27 as tribos de Israel até
2Sm 24.2 tinha consigo: Agora, rodeia por 27 as tribos de
2Sm 24.7 à fortaleza ae Tiro, e a 27 as cidades dos
lR s 4.24 de cá do rio; e tinha paz de 27 as bandas em roda dele.
lR s 4.31 de Maol; e correu o seu nome por 27 as nações em

redor.

lR s 6.29 E 27 as paredes da casa ao redor lavrou de
lR s 6.38 se acabou esta casa com 27 as suas
lR s 7.5 Também 27 as portas e ombreiras eram quadradas de
lR s 7.9 27 essas coisas eram de pedras finíssimas,
lRs 7.25 mar em cima estava sobre eles, e 27 as suas partes
lR s 7.37 esta, fez as dez bases; 27 tinham uma mesma
lR s 8.16 escolhi cidade alguma de 27 as tribos de Israel
lR s 8.50 houver pecado contra ti 27 as suas
lR s 8.56 nem uma só palavra caiu de 27 as suas boas
lR s 9.19 e a 27 as cidades das munições que Salomão tinha,
lR s 10.3 E Salomão lhe declarou 27 as suas palavras;
lR s 11.8 E assim fez para com 27 as suas mulheres
lR s 11.32 a cidade que elegi de 27 as tribos de Israel.
lR s 13.32 em Betei, como também contra 27 as casas dos
lR s 14.21 cidade que o Senhor elegera de 27 as tribos de
lR s 14.24 na terra; fizeram conforme 27 as abominações das
lR s 18.5 a Obadias: Vai pela terra a 27 as fontes de água e
lR s 18.36 e que conforme a tua palavra fiz 27 estas coisas.
lR s 20.1 rei da Síria, ajuntou 27 as suas forças; e
lR s 22.39 de marfim que edificou, e a 27 as cidades que
2Rs 3.19 E ferireis 27 as cidades fortes, e 27 as
2Rs 3.19 as cidades escolhidas, e 27 as boas árvores
2Rs 3.19 árvores cortareis, e tapareis 27 as fontes de
2Rs 3.25 e os entulharam, e taparam 27 as fontes de
2Rs 3.25 as fontes de águas, e cortaram 27 as boas árvores,
2Rs 4.8 a comer pão; e sucedeu que 27 as vezes que
2Rs 5.12 de Damasco, melhores do que 27 as águas de
2Rs 8.4 dizendo: Conta-me, peço-te, 27 as grandes
2Rs 8.6 restituir tudo quanto era seu e 27 as rendas das
2Rs 10.32 porque Hazael os feriu em 27 as fronteiras de Israel,
2Rs 12.18 Joás, rei de Judá, tomou 27 as coisas santas
2Rs 15.16 aberto; e os feriu, pois, e 27 as mulheres
2Rs 17.9 Deus; e edificaram altos em 27 as suas cidades,
2Rs 17.10 os altos outeiros e debaixo de 27 as árvores verdes.
2Rs 18.13 rei da Assíria, contra 27 as cidades fortes
2Rs 19.4 que o Senhor, teu Deus, ouça 27 as palavras de
2Rs 19.11 os reis da Assíria a 27 as terras,
2Rs 21.7 e em Jerusalém, que escolfii de 27 as tribos de
2Rs 22.16 os seus moradores, a saber, 27 as palavras do
2Rs 22.17 me provocarem à ira por 27 as obras das suas
2Rs 23.2 ao maior; e leu aos ouvidos deles 27 as palavras
2Rs 23.19 disso, também Josias tirou 27 as casas dos altos
2Rs 23.24 e os terafins, e os ídolos, e 27 as abominações
2Rs 23.25 e com toda a sua alma, e com 27 as suas forças,
2Rs 23.26 que ardia contra Judá, por 27 as provocações
2Rs 25.9 a casa do rei, como também 27 as casas de
2Rs 25.9 27 as casas de Jerusalém; 27 as casas dos
lC r 4.33 com 27 as suas aldeias que estavam em redor destas
lC r 6.60 e Anatote, e os seus arrabaldes; 27 as suas
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Et 8.12 num mesmo dia, em 27 as províncias do rei Assuero,
Et 8.13 uma ordem se anunciaria em 27 as províncias, foi
Et 9.2 judeus nas suas cidades, em 27 as províncias do
Et 9.4 rei, e a sua fama saía por 27 asprovíncias; '
Et 9.20 judeus que se achavam em 27 as províncias do rei
Et 9.26 pelo que também, por causa de 27 as palavras
Et 10.2 E 27 as obras do seu poder e do seu valor e a
Jó 9.28 receio 27 as minhas dores, porque bem sei que me
Jó 12.9 Quem não entende por 27 estas coisas que a mão do
Jó 20.28 transportadas; no dia da sua ira, 27 se derramarão.
Jó 28.10 rios, e o seu olho descobre 27 as coisas preciosas.
Jó 33.1 minhas razões e dá ouvidos a 27 as minhas palavras.
Jó 33.11 tronco os meus pés e observa 27 as minhas veredas.
Jó 42.11 ele todos os seus irmãos e 27 as suas irmãs e
SI 8.7 27 as ovelhas e bois, assim como os animais do campo;
SI 9.1 todo o meu coração; contarei 27 as tuas maravilhas.
SI 9.17 lançados no inferno e 27 as nações que se
SI 10.4 o ímpio não investiga; 27 as suas cogitações
SI 20.3 Lembre-se de 27 as tuas ofertas e aceite os teus
SI 20.5 pendões; satisfaça o Senhor 27 as tuas petições.
SI 22.27 se converterão ao Senhor; e 27 as gerações das
SI 25.10 27 as veredas do Senhor são misericórdia e verdade
SI 25.22 Redime, ó Deus, a Israel de 27 as suas angústias.
SI 26.7 com voz de louvor e contar 27 as tuas maravilhas.
SI 33.4 palavra do Senhor é reta, e 27 as suas obras são fiéis.
SI 33.15 de todos eles, que contempla 27 as suas obras.
SI 34.6 Senhor o ouviu; e o salvou de 27 as suas angústias.
SI 34.17 o Senhor os ouve e os livra de 27 as suas angústias.
SI 34.19 as aflições do justo, mas o Senhor o livra de 27.
SI 37.38 destruídos, e as relíquias dos ímpios 27 perecerão.
SI 39.8 Livra-me de 27 as minhas transgressões; não me
SI 42.7 ao ruído das tuas catadupas; 27as tuas ondas e
SI 45.8 27 as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a
SI 50.11 Conheço 27 as aves dos montes; e minhas são 27
SI 50.11 aves dos montes; e minhas são 27 as feras do campo.
SI 51.9 dos meus pecados e apaga 27 as minhas iniquidades.
SI 52.4 Amas 27 as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta.
SI 59.5 Israel, desperta para visitares 27 as nações: não
SI 65.5 tu és a esperança de 27 as extremidades da
SI 66.1 Louvai a Deus com brados de júbilo, 27 as terras.
SI 67.2 terra o teu caminho, e em 27 as nações a tua salvação.
SI 67.7 Deus nos abençoará, e 27 as extremidades da terra
SI 72.11 se prostrarão perante ele; 27 as nações o servirão.
SI 72.17 homens serão abençoados nele; 27 as nações lhe
SI 73.28 no Senhor Deus, para anunciar 27 as tuas obras.
SI 75.10 E quebrantarei 27 as forças dos ímpios, mas as
SI 77.12 Meditarei também em 27 as tuas obras e falarei dos
SI 82.8 Deus, julga a terra, pois te pertencem 27 as nações!
SI 85.5 contra nós? Estenderás a tua ira a 27 as gerações?
SI 86.9 27 as nações que fizeste virão e se prostrarão
SI 87.2 portas de Sião mais do que 27 as habitações de Jacó.
SI 87.7 de instrumentos entoarão: 27 as minhas fontes
SI 88.7 cólera; tu me abateste com 27 as tuas ondas. (Selá)
SI 92.2 a tua benignidade e, 27 as noites, a tua fidelidade,
SI 96.12 nele; então, se regozijarão 27 as árvores do bosque,
SI 98.3 para com a casa de Israel; 27 as extremidades da
SI 99.2 é grande em Sião e mais elevado que 27 as nações.
SI 102.24 meus dias, tu, cujos anos alcançam 27 as gerações.
SI 103.3 E ele que perdoa 27 as tuas iniquidades e sara
SI 103.3 as tuas iniquidades e sara 27 as tuas enfermidades;
SI 103.22 Bendizei ao Senhor, 27 as suas obras, em todos os
SI 104.24 variadas são as tuas obras! 27 as coisas fizeste
SI 105.2 cantai-lhe salmos; falai de 27 as suas maravilhas.
SI 105.36 da sua terra, as primícias de 27 as suas forças.
SI 113.4 está o Senhor, acima de 27 as nações, e a sua
SI 117.1 Louvai ao Senhor, 27 as nações; íouvai-o, todos os po
vos.
SI 118.10 27 as nações me cercaram, mas no nome do Senhor
as despedacei.
SI 119.14 dos teus testemunhos do que com 27 as riquezas.
SI 119.91 se mantém até hoje; porque 27 as coisas te obedecem.
SI 130.8 e ele remirá a Israel de 27 as suas iniquidades.
SI 132.1 Lembra-te, Senhor, de Davi e de 27 as suas aflições.
SI 134.1 Senhor, que assistis na Casa do Senhor 27 as noites.
SI 139.16 informe, e no teu livro 27 estas coisas foram
SI 145.9 e as suas misericórdias são sobre 27 as suas obras.
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SI 145.10 27 as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus
SI 145.13 eterno; o teu domínio estende-se a 27 as gerações.
SI 145.17 todos os seus caminhos e santo em 27 as suas obras.
SI 147.4 das estrelas, chamando-as a 27 pelos seus nomes.
SI 148.3 sol e lua; louvai-o, 27 as estrelas luzentes.
Pv 2.9 justiça, e juízo, e equidade, e 27 as boas veredas.
Pv 3.17 são caminhos de delícias, e 27 as suas veredas, paz.
Pv 5.21 olhos do Senhor, e ele aplana 27 as suas carreiras.
Pv 8.8 Em justiça são 27 as palavras da minha boca; não
Pv 8.9 27 elas são retas para o que bem as entende e
Pv 10.12 contendas, mas o amor cobre 27 as transgressões.
Pv 16.4 O Senhor fez 27 as coisas para os seus próprios
Pv 16.11 são do Senhor; obra sua são 27 as pedras da bolsa.
Pv 22.18 no teu coração, se as aplicares 27 aos teus lábios.
Pv 24.4 se encherão as câmaras de 27 as substâncias
Pv 30.4 sua roupa? Quem estabeleceu 27 as extremidades
Pv 31.29 agiram virtuosamente, mas tu a 27 és superior.
Ec 1.8 27 essas coisas se cansam tanto, que ninguém o
Ec 1.14 Atentei para 27 as obras que se fazem debaixo do
Ec 2.11 E olhei eu para 27 as obras que fizeram as minhas
Ec 4.1 voltei-me e atentei para 27 as opressões que se
Ec 7.21 apliques o teu coração a 27 as palavras que se
Ec 7.28 achei eu, mas uma mulher entre 27 estas não achei.
Ec 9.1 Deveras revolvi 27 essas coisas no meu coração,
Ec 11.5 não sabes as obras de Deus, que faz 27 as coisas.
Ec 11.9 teus olhos; sabe, porém, que por 27 essas coisas
Ec 12.4 levantar à voz das aves, e 27 as vozes do canto
Ct 4.2 do lavadouro, e das quais 27 produzem gêmeos, e
Ct 4.10 dos teus bálsamos do que o de 27 as especiarias!
Ct 4.14 incenso, a mirra e aloés, com 27 as principais especiarias.
Ct 6.6 do lavadouro, e das quais 27 produzem gêmeos, e
Is 2.2 cima dos outeiros; e concorrerão a ele 27as nações.
Is 2.16 navios de Társis e contra 27 as pinturas desejáveis.
Is 7.19 e virão e pousarão 27 nos vales desertos e nas
Is 7.19 e em todos os espinhos, e em 27 as florestas.
Is 8.7 seus leitos e transbordará por 27 as suas ribanceiras;
Is 13.7 Pelo que 27 as mãos se debilitarão, e o coração de
Is 14.26 esta é a mão que está estendida sobre 27 as nações.
Is 15.2 Nebo e por Medeba, Moabe uivará; 27 as cabeças
Is 21.9 Caída é Babilônia, caída é! E 27 as imagens de
Is 24.10 está a cidade vazia, 27 as casas fecharam,
Is 25.7 cobertos e o véu com que 27 as nações se escondem.
Is 26.12 tu és o que fizeste em nós 27 as nossas obras.
Is 27.9 pecado; quando ele fizer a 27 as pedras do
Is 28.8 Porque 27 as suas mesas estão cheias de vômitos e
Is 28.19 vos arrebatará, porque 27 as manhãs passará
Is 28.19 passará e todos os cfias e 27 as noites; e será
Is 29.7 noite será a multidão de 27 as nações que hão de
Is 32.13 e sarças, como também sobre 27 as casas de
Is 32.20 vós, que semeais sobre 27 as águas e que dais
Is 34.2 do Senhor está sobre 27 as nações, e o seu
Is 36.1 rei da Assíria, subiu contra 27 as cidades
Is 37.11 os reis da Assíria a 27 as terras,
Is 37.17 Senhor, os olhos e olha; e ouve 27 as palavras de
Is 38.16 estas coisas se vive, e em 27 elas está a vida
Is 40.17 27 as nações são como nada perante ele; ele
Is 40.26 conta o seu exército, quem a 27 chama pelo seu
Is 43.9 27 as nações se congreguem, e os povos se reúnam;
Is 44.23 com júbilo; também vós, bosques e 27 as árvores
Is 44.24 Eu sou o Senhor que faço 27 as coisas, que
Is 45.7 e crio o mal; eu, o Senhor, faço 27 essas coisas.
Is 45.17 envergonhados, nem confundidos em 27 as eternida
des.
Is 50.4 está cansado. Ele desperta-me 27 as manhãs,
Is 52.10 braço perante os olhos de 27 as nações; e todos
Is 55.12 prazer perante a vossa face, e 27 as árvores do
Is 56.9 todos os animais do campo 27 as feras dos
Is 60.7 27 as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti,
Is 61.11 fará brotar a justiça e o louvorpara 27 as nações.
Is 64.6 nós somos como o imundo, e 27 as nossas justiças,
Is 64.11 nossos pais, foi queimada; e 27 as nossas coisas
Is 66.2 Porque a minha mão fez 27 estas coisas, e 27
Is 66.2 fez 27 estas coisas, e 27 estas coisas foram
Is 66.18 tempo vem, em que ajuntarei 27 as nações e
Is 66.20 os vossos irmãos, dentre 27 as nações, por
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Jr 1.15 Porque eis que eu convoco 27 as famílias dos
Jr 1.15 seus muros em redor, e contra 27 as cidades de Judá.
Jr 2.4 do Senhor, ó casa de Jacó e 27 as famílias da casa
Jr 2.34 cavei para o achar, pois se vê em 27 estas coisas.
Jr 3.17 de trono do Senhor, e 27 as nações se
Jr 4.25 homem nenhum havia e que 27 as aves do céu
Jr 4.26 era um deserto e que 27 as suas cidades
Jr 4.29 e dos flecheiros fugiram 27 as cidades; entraram
Jr 4.29 e subiram pelos penhascos; 27 as cidades ficaram
Jr 5.19 nos fez o Senhor, nosso Deus, 27 estas coisas?
Jr 7.10 Somos livres, podemos fazer 27 estas abominações?
Jr 7.13 pois, porquanto fazeis 27 estas obras, diz o
Jr 7.27 Dir-lhes-ás, pois, 27 estas palavras, mas não te
Jr 9.26 que habitam no deserto; porque 27 as nações são
Jr 10.16 porque ele é o Criador de 27 as coisas, e Israel
Jr 10.20 tenda está destruída, e 27 as minhas cordas se
Jr 11.6 disse-me o Senhor: Apregoa 27 estas palavras nas
Jr 11.8 pelo que trouxe sobre eles 27 as palavras
Jr 14.22 em ti esperaremos, pois tu fazes 27 estas coisas.
Jr 16.10 anunciares a este povo 27 estas palavras, e
Jr 16.15 da terra do Norte e de 27 as terras para
Jr 17.9 é o coração, mais do que 27 as coisas, e
Jr 17.19 pela qual saem, como também a 27 as portas de Jeru
salém,
Jr 19.8 e assobiará, por causa de 27 as suas pragas.
Jr 19.13 de Tofete; como também 27 as casas sobre
Jr 19.15 sobre esta cidade e sobre 27 as suas cidades
Jr 20.5 e todo o seu trabalho, e 27 as suas coisas
Jr 21.2 o Senhor opere conosco segundo 27 as suas
Jr 23.3 das minhas ovelhas, de 27 as terras para onde
Jr 23.8 da terra do Norte e de 27 as terras para onde
Jr 25.9 eu enviarei, e tomarei a 27 as gerações do
Jr 25.9 e sobre os seus moradores, e sobre 27 estas nações
Jr 25.13 E trarei sobre esta terra 27 as palavras que disse
Jr 25.13 que profetizou Jeremias contra 27 estas nações.
Jr 25.15 furor e darás a beber dele a 27 as nações às quais
Jr 25.17 do Senhor e dei a beber a 27 as nações às quais o
Jr 25.30 Tu, pois, lhes profetizarás 27 estas palavras e
Jr 26.2 da Casa do Senhor e dize a 27 as cidades de Judá
Jr 26.2 vêm adorar à Casa do Senhor 27 as palavras que te
Jr 26.6 cidade uma maldição para 27 as nações da terra.
Jr 26.12 casa e contra esta cidade 27 as palavras que ouvistes.
Jr 26.15 a vós para dizer aos vossos ouvidos 27 estas palavras.
Jr 26.20 e contra esta terra, conforme 27 as palavras de Jere
mias.
Jr 27.6 E, agora, eu entreguei 27 estas terras nas mãos de
Jr 27.7 E 27 as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao
Jr 27.12 rei de Judá, conforme 27 estas palavras,
Jr 28.11 completos, de sobre o pescoço de 27 as nações. E
Jr 28.14 ferro pus sobre o pescoco de 27 estas nações, para
Jr 29.14 e congregar-vos-ei de 27 as nações e de
Jr 29.18 um assobio, e um opróbrio entre 27 as nações para
Jr 30.2 dizendo: Escreve num livro 27 as palavras que
Jr 30.11 salvar, porquanto darei fim a 27 as nações entre
Jr 31.1 o Senhor, serei o Deus de 27 as gerações de
Jr 31.24 E nela habitarão Judá e 27 as suas cidades
Jr 32.32 por 27 as maldades dos filhos de Israel e dos
Jr 32.37 que eu os congregarei de 27 as terras, para onde
Jr 33.8 contra mim e perdoarei 27 as suas iniquidades
Jr 33.9 de louvor e de glória, entre 27 as nações da terra
Jr 33.12 homens e sem animais e em 27 as suas cidades
Jr 34.1 contra Jerusalém e contra 27 as suas cidades, dizendo:
Jr 34.6 a Zedequias, rei de Judá, 27 estas palavras,
Jr 34.7 contra Jerusalém, contra 27 as cidades de Judá
Jr 36.2 de um livro e escreve nele 27 as palavras que te
Jr 36.2 e sobre Judá, e sobre 27 as nações, desde o
Jr 36.4 Baruque da boca de Jeremias 27 as palavras do
Jr 36.11 de Gemarias, filho de Safã, 27 as palavras do
Jr 36.13 E Miqueias anunciou-lhes 27 as palavras que
Jr 36.16 E sucedeu que, ouvindo eles 27 aquelas palavras,
Jr 36.16 nenhuma, anunciaremos ao rei 27 estas palavras.
Jr 36.17 como escreveste da sua boca 27 estas palavras.
Jr 36.18 Com a sua boca, ditava-me 27 estas palavras, e
Jr 36.20 e anunciaram aos ouvidos do rei 27 aquelas palavras.
Jr 36.24 os seus servos que ouviram 27 aquelas palavras.
Jr 36.28 outro rolo e escreve nele 27 as palavras que
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Jr 36.32 nele, da boca de Jeremias, 27 as palavras
Jr 38.22 Eis que 27 as mulheres que ficaram na casa do rei
Jr 38.23 Assim, a 27 as tuas mulheres e a teus filhos
Jr 38.27 declarou-lhes conforme 27 as palavras que o
Jr 40.11 e em Edom, e os que havia em 27 aquelas terras
Jr 43.1 de anunciar a todo o povo 27 as palavras do
Jr 43.1 o havia enviado, e que foram 27 aquelas palavras,
Jr 43.5 Judá que havia voltado dentre 27 as nações para
Jr 44.2 cair sobre Jerusalém e sobre 27 as cidades de
Jr 44.8 de maldição, de opróbrio entre 27 as nações da terra?
Jr 44.15 a deuses estranhos e 27 as mulheres que
Jr 44.24 Jeremias a todo o povo e a 27 as mulheres: Ouvi a
Jr 46.28 contigo; porque porei termo a 27 as nações entre
Jr 48.24 e sobre Bozra e até sobre 27 as cidades da terra
Jr 48.37 a barba, diminuída; sobre 27 as mãos haverá
Jr 49.13 de assolação e de execração; e 27 as suas cidades
Jr 49.17 e assobiará por causa de 27 as suas pragas.
Jr 50.13 se espantará e assobiará, vendo 27 as suas pragas.
Jr 51.19 porque ele é o Criador de 27 as coisas, e Israel
Jr 51.60 de vir sobre a Babilônia; 27 estas palavras
Jr 51.61 a Babilônia, verás e lerás 27 estas palavras.
Jr 52.13 e a casa do rei, e também a 27 as casas de
Jr 52.13 de Jerusalém, e incendiou 27 as casas dos grandes.
Jr 52.23 em cada banda; as romãs 27 eram um cento, em
Jr 52.30 e quarenta e cinco almas; 27 as almas são
Lm 1.4 quem venha à reunião solene; 27 as suas portas
Lm 1.7 e das suas rebeliões, de 27 as suas mais
Lm 1.10 o adversário a sua mão a 27 as coisas mais
Lm 1.22 fizeste a mim por causa de 27 as minhas
Lm 2.2 Devorou o Senhor 27 as moradas de Jacó e não se
Lm 2.19 que desfalecem de fome à entrada de 27 as ruas.
Lm 3.51 a minha alma, por causa de 27 as filhas da minha ci
dade.
Lm 4.1 as pedras do santuário ao canto de 27 as ruas!
Ez 3.10 do homem, coloca no coração 27 as minhas palavras
Ez 5.9 jamais farei, por causa de 27 as tuas abominações.
Ez 5.11 o meu santuário com 27 as tuas coisas
Ez 5.11 tuas coisas detestáveis e com 27 as tuas
Ez 6.9 causa das maldades que fizeram em 27 as suas abomi
nações.
Ez 6.11 bate com o pé, e dize: Ah! Por 27 as abominações
Ez 6.14 da banda de Ribla, em 27 as suas
Ez 7.3 caminhos, e trarei sobre ti 27 as tuas abominações.
Ez 7.8 caminhos, e porei sobre ti 27 as tuas abominações.
Ez 7.17 27 as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos
Ez 9.4 e que gemem por causa de 27 as abominações
Ez 11.18 E virão ali e tirarão dela 27 as suas coisas
Ez 11.18 as suas coisas detestáveis e 27 as suas abominações.
Ez 11.25 E falei aos do cativeiro 27 as coisas que o Senhor
Ez 12.14 dele para seu socorro, e 27 as suas tropas
Ez 12.16 e da peste, para que contem 27 as suas
Ez 14.6 e desviai o vosso rosto de 27 as vossas abominações.
Ez 14.11 nem se contamine mais com 27 as suas
Ez 16.22 E, em 27 as tuas abominações, e nas tuas
Ez 16.24 uma abóbada e fizeste lugares altos por 27 as ruas.
Ez 16.30 o Senhor Jeová, fazendo tu 27 essas coisas, obra
Ez 16.33 A 27 as meretrizes dão paga, mas tu dás presentes
Ez 16.33 para que venham a ti de 27 aspartes, pelas
Ez 16.43 farás tal perversidade sobre 2 7 as tuas abominações.
Ez 16.51 a tuas irmãs, com 27 as abominações que fizeste.
Ez 17.9 fruto, para que se seque? Em 27 as folhas de
Ez 17.18 aperto de mão; havendo feito 27 essas coisas, não es
capará.
Ez 17.21 os seus fugitivos, com 27 as suas tropas,
Ez 17.21 restarem serão espalhados em 27 as direções; e
Ez 17.23 e habitarão debaixo dele 27 as aves de toda
Ez 17.24 Assim saberão 27 as árvores do campo que eu, o
Ez 18.4 Eis que 27 as almas são minhas; como a alma do
Ez 18.13 porventura viverá? Não viverá! 27 estas
Ez 18.22 De 27 as suas transgressões que cometeu não haverá
Ez 18.24 e fazendo conforme 27 as abominações
Ez 18.24 o ímpio, porventura viverá? De 27 as suas
Ez 18.28 e se converte de 27 as suas
Ez 18.30 Jeová; vinde e convertei-vos de 27 as vossas
Ez 18.31 Lançai de vós 27 as vossas transgressões com que
Ez 20.6 qual mana leite e mel e é a glória de 27 as terras.
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Ez 20.15 qual mana leite e mel e é a glória de 27 as terras.
Ez 20.40 das vossas dádivas, com 27as vossas
Ez 20.43 nojo de vós mesmos, por 27 as vossas maldades
Ez 21.7 vêm; e todo coração desmaiará, e 27 as mãos se
Ez 21.15 os tropeços, contra 27 as suas portas,
Ez 22.2 Faze-lhe conhecer, pois, 27 as suas abominações
Ez 22.4 o opróbrio das nações e o escárnio de 27 as terras.
Ez 23.48 para que se escarmentem 27 as mulheres e não
Ez 25.8 e Seir: Eis que a casa de Judá é como 27 as nações;
Ez 26.11 dos seus cavalos pisará 27 as tuas ruas; ao teu
Ez 31.4 e ela enviava os regatos a 27 as árvores do campo.
Ez 31.5 elevou a sua estatura sobre 27 as árvores do
Ez 31.6 27 as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e
Ez 31.9 multidão dos seus ramos; e 27 as árvores do Éden,
Ez 31.12 renovos foram quebrados por 27 as correntes da
Ez 31.13 27 as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e
Ez 31.14 para que 27 as árvores junto às águas não se
Ez 31.15 Líbano de preto por causa dele, e 27 as árvores
Ez 31.16 com os que descem à cova; e 27 as árvores do
Ez 31.16 a flor e o melhor do Líbano, 27 as que bebem
Ez 32.4 e farei morar sobre ti 27 as aves do céu; e
Ez 32.8 27 as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti
Ez 33.13 não virão em memória 27 as suas
Ez 33.29 em assolação e espantevpor 27 as abominações
Ez 34.5 e ficaram para pasto de 2 . as feras do
Ez 34.8 e vieram a servir de pasto a 27 as feras do campo,
Ez 34.13 junto às correntes e em 27 as habitações da terra.
Ez 34.21 as vossas pontas, escorneais 27 as fracas, até
Ez 35.8 e nos teus vales, e em 27 as tuas
Ez 35.12 que eu, o Senhor, ouvi 27 as tuas
Ez 36.25 e ficareis purificados; de 27 as vossas
Ez 36.29 E vos livrarei de 27 as vossas imundícias; e
Ez 36.33 em que eu vos purificar de 27 as vossas maldades,
Ez 37.21 foram, e os congregarei de 27 as partes, e os
Ez 38.6 Gomer e 27 as suas tropas; a casa de Togarma, da
Ez 38.6 Togarma, da banda do Norte, e 27 as suas tropas,
Ez 38.7 sim, dispõe-te, tu e 27 as tuas
Ez 38.9 para cobrir a terra, tu e 27 as tuas tropas,
Ez 39.4 de Israel, cairás, tu, e 27 as tuas tropas, e
Ez 39.21 glória entre as nações, e 27 as nações verão o
Ez 42.11 assim era a sua largura; e 27 as suas saídas
Ez 43.11 saídas, e as suas entradas, e 27 as suas
Ez 43.11 e 27 as suas formas, e 27 as suas
Ez 44.5 da Casa do Senhor e de 27 as suas leis; e
Ez 44.5 coração a entrada da casa, com 27 as saídas do santu
ário.
Ez 44.6 o Senhor Jeová: Bastem-vos 27 as vossas
Ez 44.7 o meu concerto, por causa de 27 as vossas abomina
ções.
Ez 44.13 nem se chegarão a nenhuma de 27 as minhas coisas
Ez 44.24 leis e os meus estatutos em 27 as minhas
Ez 44.30 de tudo e toda oferta de 27 as vossas ofertas
Ez 45.17 luas novas, e nos sábados, e em 27 as solenidades
Ez 46.13 ao Senhor, cada dia; 27 as manhãs o prepararás.
Ez 46.14- de manjares para o Senhor 27 as manhãs, a sexta
Ez 46.15 de manjares, e o azeite, 27 as manhãs, em
Ez 48.19 cidade servir-lhe-ão dentre 27 as tribos de Israel.
Dn 1.17 e a inteligência em 27 as letras e
Dn 2.40 tudo, como o ferro quebra 27 as coisas, ele
Dn 3.4 a vós, ó povos, nações e gente de 27 as línguas:
Dn 4.28 27 essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor.
Dn 4.37 glorifico ao Rei dos céus; porque 27 as suas obras
Dn 9.7 aos de perto e aos de longe, em 27 as terras
Dn 9.14 é o Senhor, nosso Deus, em 27 as suas obras,
Dn 9.16 Ó Senhor, segundo 27 as tuas justiças, aparte-se a
Dn 11.43 de ouro e de prata e de 27 as coisas desejáveis
Dn 12.7 destruir o poder do povo santo, 27 essas coisas
Os 2.11 novas, e os seus sábados, e 27 as suas festividades.
Os 9.1 meretriz; amaste a paga sobre 27 as eiras de trigo.
Os 10.14 um grande tumulto, e 27 as tuas fortalezas
Os 13.10 rei, para que te guarde em 27 as tuas cidades?
J11.12 e a palmeira, e a macieira; 27 as árvores do
J11.19 do deserto, e a chama abrasou 27 as árvores do campo.
J1 3.2 congregarei 27 as nações e as farei descer ao vale
J13.12 me assentarei, para julgar 27 as nações em redor.
Am 3.2 De 27 as famílias da terra a vós somente conheci;
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Am 3.2 somente conhecir-portanto, 27 as vossas
Am 4.6 dei limpeza de dentes em 27 as vossas cidades e
Am 5.16 dos Exércitos, o Senhor: Em 27 as ruas haverá
Am 5.17 E em 27 as vinhas haverá pranto; porque passarei
Am 7.10 Israel; a terra não poderá sofrer 27 as suas palavras.
Am 8.7 Eu não me esquecerei de 27 as suas obras para sempre!
Am 9.9 a casa de Israel entre 27 as nações, assim
Am 9.12 o restante de Edom e 27 as nações que são
Ob 1.15 do Senhor está perto, sobre 27 as nações; como tu
Ob 1.16 assim beberão de contínuo 27 as nações;
Jn 2.3 e a corrente me cercou; 27 as tuas ondas e
M q 1.7 E 27 as suas imagens de escultura serão
Mq 5.11 da tua terra e cíerribarei 27 as tuas fortalezas;
Na 3.10 foram despedaçados no topo de 27 as ruas, e sobre
Na 3.12 27 as tuas fortaíezas serão como figueiras com
Hc 1.10 zombarias; eles se rirão de 27 as fortalezas,
Hc 2.5 que não se farta, ajunta a si 27 as nações e
Sf 2.11 cada um desde o seu lugar, 27 as ilhas das nações.
Sf 3.7 de madrugada, corromperam 27 as suas obras.
Ag 2.7 e farei tremer 27 as nacões, e virá o Desejado de
Ag 2.7 e virá o Desejado de 27 as nações, e
Zc 7.14 com tempestade entre 27 as nações que eles
Zc 8.17 o juramento falso; porque 27 estas coisas eu
Zc 8.23 que pegarão dez homens, de 27 as línguas das
Zc 9.1 porque o olhar- do homem e de 27 as tribos de
Zc 10.11 e ferirá as ondas do mar, e 27 as profundezas dos
Zc 12.3 e ajuntar-se-ão contra ela 27 as nações da terra.
Zc 12.9 dia, que procurarei destruir 27 as nações que
Zc 12.14 27 as mais linhagens, cada linhagem, à parte, e
Zc 14.2 Porque eu ajuntarei 27 as nações para a peleja
Zc 14.14 em redor as riquezas de 27 as nações, ouro, e
Zc 14.16 todos os que restarem de 27 as nações que vieram
Zc 14.19 egípcios e o castigo de 27 as nações que não
Zc 14.21 E jt. as panelas em Jerusalém e Judá serão
Ml 3.12 E 27 as nações vos chamarão bem-aventurados;
M t 1.17 De sorte que 27 as gerações, desde Abraão até
M t 4.23 evangelho do Reino, e curando 27 as enfermidades e
M t 6.32 (Porque 27 essas coisas os gentios procuram.)
M t 6.32 bem sabe que necessitais de 27 essas coisas;
M t 6.33 de Deus, e a sua justiça, e 27 essas coisas vos
M t 9.35 E percorria Jesus 27 as cidades e aldeias,
M t 9.35 evangelho do-Reino, e curando 27 as enfermidades e
M t 11.27 27 as coisas me foram entregues por meu Pai; e
M t 13.32 é realmente a menor de 27 as sementes; mas,
M t 13.51 Jesus: Entendestes 27 estas coisas?
M t 13.56 É não estão entre nós 27 as suas irmãs? Donde lhe
M t 14.35 o conheceram, mandaram por 27 aquelas terras em
Mt 17.11 Elias virá primeiro e restaurará 27 as coisas.
M t 23.5 E fazem 27 as obras a fim de serem vistos pelos
M t 23.36 Em verdade vos digo que 27 essas coisas hão de vir
M t 24.8 Mas 27 essas coisas são o princípio das dores.
M t 24.9 e sereis odiados de 27 as gentespor
M t 24.14 o mundo, em testemunho a 27 as gentes, e então
M t 24.30 o sinal do Filho do Homem; e 27 as tribos da terra
M t 24.33 Igualmente, quando virdes 27 essas coisas, sabei
M t 24.34 esta geração sem que 27 essas coisas aconteçam.
M t 25.5 tardando o esposo, tosquenejaram 27 e adormeceram.
M t 25.7 Então, 27 aquelas virgens se levantaram e
M t 25.32 e 27 as nações serão reunidas diante dele, e
M t 28.11 aos príncipes dos sacerdotes 27 as coisas que
M t 28.19 Portanto, ide, ensinai 27 as nações, batizando-as
M t 28.20 ensinando-as a guardar 27 as coisas que eu vos
M c 1.45 fora em lugares desertos; e de 27 as partes iam
M c 4.11 mas aos que estão de fora 27 essas coisas se
M c 4.13 parábola? Como, pois, entendereis 27 as parábolas?
Mc 4.31 semeia na terra, é a menor de 27 as sementes que
Mc 4.32 cresce, e faz-se a maior de 27 as hortaliças, e
Mc 6.33 e correram para lá, a pé, de 27 as cidades, e
M c 7.19 e é lançado fora, ficando puras 27 as comidas?
M c 9.12 verdade Elias virá primeiro e 27 as coisas
M c 10.27 não para Deus, porque para Deus 27 as coisas são
possíveis.
M c 11.17 A minha casa será chamada por 27 as nações casa de
M c 12.30 de todo o teu entendimento, e de 27 as tuas
M c 12.33 e de toda a alma, e de 27 as forças e amar
M c 13.4 e que sinal haverá quando 27 elas estiverem para
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ICo 6.12 nem 27 as coisas convêm; 27 as coisas me são
ICo 7.17 o Senhor o chamou. E o que ordeno em 27 as igrejas.
ICo 8.6 Jesus Cristo, pelo qual são 27 as coisas, e
ICo 10.23 27 as coisas me são lícitas, mas nem 27 as
IC o 10.23 nem 27 as coisas convêm; 27 as coisas me são
ICo 10.23 me são lícitas, mas nem 27 as coisas edificam.
ICo 11.25 no meu sangue; fazei isto, 27 as vezes que
ICo 11.26 Porque, 27 as vezes que comerdes este pão e
IC o 12.11 e o mesmo Espírito opera 27 essas coisas,
IC o 14.33 senão dejpaz, como em 27 as igrejas dos santos.
IC o 15.27 Porque 27 as coisas sujeitou debaixo de seus pés.
IC o 15.27 que se excetua aquele que sujeitou 27 as coisas.
IC o 15.28 E, quando 27 as coisas lhe estiverem sujeitas,
IC o 15.28 Filho se sujeitará àquele que 27 as coisas lhe
IC o 16.14 27 as vossas coisas sejam feitas com amor.
2Co 1.20 Porque 27 quantas promessas há de Deus são nele
2Co 7.4 e transbordante de gozo em 27 as nossas tribulações.
2Co 8.18 louvor no evangelho está espalhado em 27 as igrejas.
2Co 11.28 me oprime cada dia o cuidado de 27 as igrejas.
G13.8 o evangelho a Abraão, dizendo: 27 as nações serão
G13.10 aquele que não permanecer em 27 as coisas que
Ef 1.3 o qual nos abençoou com 27 as bênçãos
E f 1.10 a congregar em Cristo 27 as coisas, na
Ef 1.11 o propósito daquele que faz 27 as coisas,
Ef 1.22 E sujeitou 27 as coisas a seus pés e, sobre 27
Ef 1.22 coisas a seus pés e, sobre 27 as coisas, o
Ef 3.21 igreja, por Jesus Cristo, em 27 as gerações, para
Ef 4.10 acima de todos os céus, para cumprir 27 as coisas.
Ef 4.16 e ligado pelo auxílio de 27 as juntas, segundo
Ef 5.13 Mas 27 essas coisas se manifestam, sendo
Fp 1.3 Dou graças ao meu Deus 27 as vezes que me lembro
Fp 1.4 alegria, oração por vós em 27 as minhas súplicas,
Fp 2.14 Fazei 27 as coisas sem murmurações nem contendas;
Fp 3.8 tenho também por perda 27 as coisas, pela
Fp 3.8 pelo qual sofri a perda de 27 estas coisas e
Fp 3.21 eficaz poder de sujeitar também a si 27 as coisas.
Fp 4.12 em toda a maneira e em 27 as coisas, estou
Fp 4.13 Posso 27 as coisas naquele que me fortalece.
Fp 4.19 as suas riquezas, suprirá 27 as vossas
Cl 1.16 porque nele foram criadas 27 as coisas que há nos
Cl 1.17 E ele é antes de 27 as coisas, e 27 as coisas
Cl 1.17 antes de 27 as coisas, e 27 as coisas subsistem
Cl 1.20 reconciliasse consigo mesmo 27 as coisas, tanto
Cl 1.26 todos os séculos e em 27 as gerações e que,
Cl 2.13 juntamente com ele, perdoando-vos 27 as ofensas,
Cl 2.22 As quais coisas 27 perecem pelo uso, segundo os
lT s 4.6 o Senhor é vingador de 27 estas coisas, como
2Ts 1.4 vossa paciência e fé, e em 27 as vossas
2Ts 3.17 mim, Paulo, que é o sinal em 27 as epístolas;
lT m 6.13 diante de Deus, que 27 as coisas vivifica,
lT m 6.17 que abundantemente nos dá 27 as coisas para
2Tm 3.11 perseguições sofri, e o Senhor de 27 me livrou.
Tt 1.15 27 as coisas são puras para os puros, mas nada é
Hb 1.3 da sua pessoa, e sustentando 27 as coisas pela
Hb 2.8 27 as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora,
Hb 2.8 Mas, agora, ainda não vemosque 27 as coisas lhe
Hb 2.10 que aquele, para quem são 27 as coisas e
Hb 3.4 por alguém, mas o que edificou 27 as coisas é Deus.
Hb 4.4 sétimo: E repousou Deus de 27 as suas obras no
Hb 4.13 diante dele; antes, 27 as coisas estão
Hb 9.22 E quase 27 as coisas, segundo a lei, se purificam
IPe 2.1 e fingimentos, e invejas, e 27 as murmurações,
IPe 4.7 E já está próximo o fim de 27 as coisas; portanto,
2Pe 3.4 desde que os pais dormiram 27 as coisas
2Pe 3.11 Havendo, pois, de perecer 27 estas coisas, que
2Pe 3.16 falando disto, como em 27 as suas epístolas, entre
l jo 2.27 como a sua unção vos ensina 27 as coisas, e é
l jo 3.20 Deus do que o nosso coração e conhece 27 as coisas.
3Jo 1.2 desejo que te vá bem em 27 as coisas e que
jd 1.15 eles todos os ímpios, por 27 as suas obras de
Jd 1.15 impiamente cometeram e por 27 as duras palavras
Ap 1.7 mesmos que o traspassaram; e 27 as tribos da
Ap 2.23 de morte a seus filhos, e 27 as igrejas saberão
Ap 4.11 e poder, porque tu criaste 27 as coisas, e
Ap 5.13 terra, e que está no mar, e a 27 as coisas que
Ap 7.4 e quatro mil assinalados, de 27 as tribos dos

Mc 13.10 seja primeiramente pregado entre 27 as nações:
M c 13.30 esta geração sem que 27 essas coisas aconteçam.
M c 14.9 Em verdade vos digo que, em 27 as partes do mundo
M c 14.36 E disse: Aba, Pai, 27 as coisas te são possíveis;
Mc 16.20 tendo partido, pregarampor 27 as partes,
Lc 1.48 pois eis que, desde agora, 27 as gerações me
Lc 1.65 os seus vizinhos, e em 27 as montanhas da
Lc 1.65 da Judeia foram divulgadas 27 essas coisas.
Lc 2.19 Mas Maria guardava 27 essas coisas, conferindo-as
Lc 2.51 E sua mãe guardava no coração 27 essas coisas.
Lc 3.19 de seu irmão Filipe, e por 27 as maldades que
Lc 3.20 acrescentou a 27 as outras ainda esta, a de
Lc 4.14 e a sua fama correu por 27 as terras em derredor.
Lc 5.17 da lei que tinham vindo de 27 as aldeias da
Lc 7.18 discípulos de João anunciaram-lhe 27 essas coisas.
Lc 8.4 e vindo ter com ele gente de 27 as cidades, disse
Lc 9.6 E, saindo eles, percorreram 27 as aldeias,
Lc 9.43 E, maravilhando-se todos de 27 as coisas que
Lc 10.1 sua face, de dois em dois, a 27 as cidades e
Lc 10.27 e de toda a tua alma, e de 27 as tuas
Lc 12.18 maiores, e ali recolherei 27 as minhas
Lc 12.30 os gentios do mundo buscam 27 essas coisas; mas
Lc 12.31 antes, o Reino de Deus, e 27 essas coisas vos
Lc 13.17 e todo o povo se alegrava por 27 as coisas
Lc 15.31 tu sempre estás comigo, e 27 as minhas coisas
Lc 16.14 que eram avarentos, ouviam 27 essas coisas e
Lc 18.21 E disse ele: 27 essas coisas tenho observado desde
Lc 19.37 a Deus em alta voz, por 27 as maravilhas
Lc 19.43 e te sitiarão, e te estreitarão de 27 as bandas,
Lc 21.12 Mas, antes de 27 essas coisas, lançarão mão de vós
Lc 21.22 estes, para que se cumpram 27 as coisas que estão
escritas.
Lc 21.24 a fio de espada e para 27 as nações serão
Lc 21.29 Olhai para a figueira e para 27 as árvores.
Lc 21.36 havidos por dignos de evitar 27 essas coisas que
Lc 24.9 do sepulcro, anunciaram 27 essas coisas aos
Lc 24.27 o que dele se achava em 27 as Escrituras.
Lc 24.47 e a remissão dos pecados, em 27 as nações,
Jo 1.3 27 as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada
Jo 3.35 O Pai ama o Filho e 27 as coisas entregou nas suas mãos.
Jo 4.45 o receberam, porque viram 27 as coisas que
Jo 13.3 depositado nas suas mãos 27 as coisas, e que
Jo 14.26 em meu nome, vos ensinará 27 as coisas e vos
Jo 17.10 E 27 as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas
Jo 18.4 Sabendo, pois, Jesus 27 as coisas que sobre ele
Jo 19.28 sabendo Jesus que já 27 as coisas estavam
, At 1.18 rebentou pelo meio, e 27 as suas
At 2.5 varões religiosos, de 27 as nações que
At 3.25 descendência serão benditas 27 as famílias da terra.
At 4.32 possuía era sua própria, mas 27 as coisas lhes
At 5.20 no templo e dizei ao povo 27 as palavras desta vida.
At 7.10 E livrou-o de 27 as suas tribulações e lhe deu
At 7.50 Porventura, não fez a minha mão 27 estas coisas?
At 8.40 anunciava o evangelho em 27 as cidades, até
At 9.39 o levaram ao quarto alto, e 27 as viúvas o
At 9.40 Pedro, fazendo-as sair a 27, pôs-se de joelhos
At 10.39 E nós somos testemunhas de 27 as coisas que fez,
At 13.29 E, havendo eles cumprido 27 as coisas que dele
At 15.17 é invocado, diz o Senhor, que faz 27 estas coisas
At 15.36 a visitar nossos irmãos por 27 as cidades em que
At 16.26 se moveram, e logo se abriram 27 as portas, e
At 17.25 quem dá a todos a vida, a respiração e 27 as coisas;
At 19.1 Paulo, tendo passado por 27 as regiões
At 21.28 acudi! Este é o homem que por 27 as partes ensina
At 26.2 me haja, hoje, de defender de 27 as coisas de que
At 26.11 muitas vezes por 27 as sinagogas, os
Rm 1.5 a obediência da fé entre 27 as gentes pelo seu nome,
Rm 8.28 E sabemos que 27 as coisas contribuem juntamente
Rm 8.32 nós, como nos não dará também com ele 27 as coisas?
Rm 8.37 Mas em 27 estas coisas somos mais do que
Rm 11.36 e por ele, e para ele são 27 as coisas; glória,
Rm 16.4 eu lhes agradeço, mas também 27 as igrejas dos gen
tios.
Rm 16.26 mandamento do Deus eterno, a 27 as nações para
ICo 2.10 porque o Espírito penetra 27 as coisas, ainda as
IC o 6.12 27 as coisas me são lícitas, mas nem 27 as
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Sl 73.12 Eis que estes são ímpios; e, 77, estão sempre em
Sl 73.23 77, estou de contínuo contigo; tu me seguraste
Sl 74.12 77, Deus é o meu Rei desde a antiguidade,
Sl 78.36 77, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe
mentiam.
S182.7 77, como homens morrereis e caireis como
Sl 119.109 contínuo nas minhas mãos; 77, não me esqueço
Sl 129.2 desde a minha mocidade; 77, não prevaleceram
Pv 30.25 são um povo impotente; 77, no verão
Is 31.2 77, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não
Is 49.4 gastei as minhas forças; 77, o meu direito
Is 49.15 que esta se esquecesse, eu, 77, me não
Is 53.10 77, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o
Is 58.2 77, me procuram cada dia, tomam prazer em saber
Is 63.11 77, se lembrou dos dias da antiguidade, de
Jr2.11 posto não serem deuses? 77, o meu povo
Jr 2.32 a esposa dos seus cendais? 77, o meupovo se
Jr 15.10 emprestaram a mim com usura, e, 77, cada um
Jr 23.21 Não mandei os profetas; 77, eles foram correndo;
Jr 23.21 não lhes falei a eles; 77, eles profetizaram.
Jr 25.7 77, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me
Jr 34.4 77 ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de
Jr 40.15 77, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em
Ez 11.16 que os espalhei pelas terras, 77, lhes servirei
Ez 16.47 77, não andaste nos seus caminhos, nem fizeste
Ez 23.19 Ela, 77, multiplicou as suas prostituições,
Ez 31.18 entre as árvores do Éden? 77, descerás com
Ez 33.17 77, os filhos do teu povo dizem: Não é reto o
Ez 33.20 77, vós dizeis: Não é reto o caminho do Senhor;
D n5.17 dá os teus presentes a outro; 77, lerei ao rei
D n7.12 foi-lhes tirado o domínio; 77, foi-lhes dada
Dn 11.33 o povo ensinarão a muitos; 77, cairão pela
Os 1.10 77, o número dos filhos de Israel será como a
Os 4.4 77, ninguém contenda, nem qualquer repreenda;
Os 7.10 testificará em sua face; 77, não voltarão
Os 8.10 77, ainda que eles merquem entre as nações, eu
Os 11.3 77, eu ensinei a andar a Efraim; tomei-os pelos
Os 13.4 77, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do
Jn2.4 de diante dos teus olhos; 37, tornarei a ver
Na 3.10 37, ela foi levada, foi para o cativeiro; também
H c3.18 37, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus
Ml 1.2 irmão de Jacó? — disse o Senhor; 77 amei a Jacó
Ml 3.8 Roubará o homem a Deus? 77, vós me roubais e
M t 26.39 passa de mim este cálice; 37, não seja
M c 6.26 o rei entristeceu-se muito; 77, por causa do
Lc 1.20 77 ficarás mudo e não poderás falar até ao dia
Lc 11.8 ser seu amigo, levantar-se-á, 77, por causa da
Lc 18.5 77, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe
Lc 22.42 passa de mim este cálice; 77, não se faça a
Jo 4.27 falando com uma mulher; 37, nenhum lhe
Jo 7.13 77, ninguém falava dele abertamente, por medo
Jo 7.27 77, bem sabemos de onde este é; mas, quando vier
Jo 16.7 77, digo-vos a verdade: que vos convém que eu
Jo 20.5 viu no chão os lençóis; 37, não entrou.
At 4.15 37, mandando-os sair fora do conselho,
At 13.9 77, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do
At 17.34 77, chegando alguns varões a ele, creram: entre
At 21.25 77, quanto aos que creem dos gentios, já nós
At 25.9 77, Festo, querendo comprazer aos judeus,
IC o 2.6 77, falamos sabedoria entre os perfeitos; não,
IC o 3.15 mas o tal será salvo, 37 como pelo fogo.
IC o 4.3 77, a mim mui pouco se me dá de ser julgado por
ICo 7.10 77, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor,
ICo 7.28 se a virgem se casar, não peca. 77, os tais
ICo 7.37 77, o que está firme em seu coração, não tendo
ICo 8.6 77, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é
ICo 11.11 37, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher,
ICo 14.19 77 eu antes quero falar na igreja cinco palavras
ICo 15.10 muito mais do que todos eles; 77, não eu, mas
2Co 5.3 se, 37, estando vestidos, não formos achados nus.
G14.23 77, o que era da escrava nasceu segundo a carne,
Fp4.14 77, fizestes bem em tomar parte na minha aflição.
2Ts 3.15 37, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o
2Tm 2.19 77, o fundamento de Deus fica firme, tendo este
Fm 1.9 77, peço-te, antes, por amor, sendo eu tal como
Tg 2.8 77, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei

Ap 7.9 qual ninguém podia contar, de 37 as nações, e
Ap 12.5 um varão que há de reger 77 as nações contvara
Ap 14.8 aquela grande cidade que a 77 as nações deu a
Ap 15.4 só tu és santo; por isso, 77 as nações virão
Ap 18.3 Porque 37 as nações beberam do vinho da ira da sua
Ap 18.14 da tua alma foi-se de ti, e 37 as coisas gostosas
Ap 18.23 os grandes da terra; porque 37 as nações foram
Ap 19.17 com grande voz, dizendo a 37 as aves que voavam
Ap 19.21 assentado sobre o cavalo, e 37 as aves se fartaram
Ap 21.5 disse: Eis que faço novas 77 as coisas. E
Ap 21.7 Quem vencer herdará 77 as coisas, e eu serei seu
* (todas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.26.4; , 2 vezes :
Gn.41.57; , 2 vezes : Gn.46.26;, 2 vezes : Êx.24.3; , 2 vezes : Êx.38.31;
, 2 vezes : Lv. 16.21; , 4 vezes : Nm.18.9;, 3 vezes : Nm.21.25;, 2 vezes :
Nm.31.10; , 2 vezes: Nm.33.52;, 2 vezes: Dt.2.34;, 2 vezes; Dt.28.52;
, 2 vezes : Dt.29.21;, 2 vezes : Dt.30.1; , 2 vezes : Dt.32.46; , 2 vezes :
Js.11.21; , 2 vezes : Js.23.14; , 2 vezes : fs.23.15; , 2 vezes : lSm.2.28;,
4 vezes : 2Rs.3.19; , 2 vezes : 2Rs.3.25; , 2 vezes : 2Rs.25.9;, 2 vezes :
10:14.17 ; , 2 vezes : lCr.17.19;, 2 vezes: 20:8.6;, 2 vezes : 2Cr.ll.23:
, 2 vezes : 2Cr.14.14;, 3 vezes : 2Cr.34.33;, 2 vezes : Et.2.3;, 2 vezes
: Et. 2.17; , 2 vezes : Sl.50.11;, 2 vezes : Sl. 103.3;, 2 vezes : Is. 7.19;, 2
vezes : Is.28.19; , 2 vezes: Is.66.2; , 2 vezes: Jr.1.15; , 2 vezes : Jr.4.29;, 2
vezes: Jr.25.9; , 2 vezes : Jr.25.13; , 2 vezes: Jr.26.2; , 2 vezes : Jr.36.2; , 2
vezes :Jr.36.16;, 2 vezes : Jr.43.1; , 2 vezes: Jr.52.13; , 2 vezes : Ez.5.11;
, 2 vezes : Ez.11.18; , 2 vezes : Ez.16.33;, 2 vezes : Ez.17.21;, 2 vezes :
Ez. 18.24;, 2 vezes : Ez.31.16; , 2 vezes: Ez.38.6;, 3 vezes : Ez.43.11;, 2
vezes : Ez.44.5; , 2 vezes : Ain.3.2;, 2 vezes : Ag.2.7;, 2 vezes : Mt.6.32;
, 2 vezes : Alt.9.35;, 2 vezes : Lc.1.65;, 3 vezes : lCo.6.12;, 4 vezes :
1 Co. 10.23;, 3 vezes: 1Co. 15.27;,2 vezes: ICo. 15.28; , 2 vezes: Lf.1.22;
, 2 vezes: Fp.3.8; , 2 vezes : Cl. 1.17;, 3 vezes: Hb.2.8;, 2 vezes: Jd. 1.15;

T O D A V I A Ocorrências: 112 vezes - VT (79) ; N T (33) nos
livros:
Êx-2;Lv-l;Nm-4;Dt- l;lSm-2;2Stn-2; lRs-7;2Rs-4; lC rl;2Cr-2;Ed-l;Ne-l;Jó-6;Sl-10;Pv-l;Is-6;Jr-8;Ez-6;D n-3;O s-6;Jnl;N a-l;H c-l;M l-2;M t-l;M c-l;Lc-4;Jo-5;A t-5;lC o-10;2C o-l;G l-l;Fp-l;2Ts-l;2Tm -l;Fm -l;T g-l; N°(s) Strong (G1223, H389,
H5750); RNK Top 296posição; Veja também : todo;
Êx6.13 77, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes
Êx 9.30 77, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que
Lv 27.28 77, nenhuma coisa consagrada que alguém
Nm 22.20 chamar, levanta-te, vai com eles; 77, farás o
Nm 24.22 77, o queneu será consumido, até que Assur te
Nm 26.55 77, a terra se repartirá por sortes; segundo os
Nm 31.23 fogo, para que fique limpa; 77, se expiará com
Dt 9.29 77, são eles o teu povo e a tua herança que tu
ISm 25.15 77, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e
lSm 30.6 seus filhos e das suas filhas; 77, Davi se
2Sm 12.14 77, porquanto com este feito deste lugar
2Sm 17.18 Mas viu-os, 77, um moço, e avisou a Absalão;
1RsS.19 77, tu não edificarás esta casa, porém teu
lRs 11.12 77, nos teus dias não o farei, por amor de Davi,
lRs 11.22 tua terra? E disse ele: Nada, mas, 77, despede-me.
lRs 11.39 afligirei a semente de Davi; 77, não para sempre.
lRs 15.14 altos, porém, se não tiraram; 77, foi o coração
lRs 20.6 77, amanhã a estas horas, enviarei os meus
lRs 22.44 77, os altos não se tiraram; ainda o povo
2Rs3.17 vento e não vereis chuva; 77, este vale se
2Rs8.22 77, os edomitas ficaram revoltados contra o
2Rs 12.13 77, do dinheiro que se trazia à Casa do Senhor
2Rs 23.26 77, o Senhor se não demoveu do ardor da sua
lC r 11.42 rubenita, chefe dos rubenitas; 77, sobre ele
2Cr 21.10 77, os edomitas se revoltaram contra o domínio
2Cr 30.11 77, alguns de Aser, e de Manassés, e de Zebulom
Ed4.4 77, o povo da terra debilitava as mãos do povo
Ne 9.19 77, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os
Jó 8.12 e ainda não cortada, 77, antes de
Jó 10.7 tu que eu não sou ímpio; 77, ninguém há que
Jó 10.8 me fizeram e me entreteceram; e, 77, me consomes.
Jó 21.14 E, 77, dizem a Deus: Retira-te de nós; porque
Jó 30.26 77, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal;
Jó 32.3 não achando que responder, 77, condenavam a Jó.
Sl 44.17 Tudo isto nos sobreveio; 77, não nos esquecemos
Sl 49.12 77, o homem que está em honra não permanece;
Sl 55.21 mais brandas cio que o azeite; 77, eram espadas nuas.
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* (Todavia) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jr.23.21;

TODO

Gn 41.51 Deus me fez esquecer de 27 o meu trabalho e de
Gn 42.6 daquela terra; ele vendiaa 27 o povo da terra; e
Gn 45.1 e clamou: Fazei sair daqui a 27 varão; e ninguém
Gn 46.22 de Raquel, que nasceram a facó, ao 27 catorze almas.
Gn 46.34 na terra de Gósen, porque 27 o pastor de
Gn 47.14 Então, José recolheu 27 o dinheiro que se achou na
Gn 47.17 e os sustentou de pão aquele ano por 27 o seu gado.
Gn 48.16 o Anjo que me livrou de 27 o mal, abençoe estes
Gn 50.15 José e nos pagará certamente 27 o mal que lhe fize
mos.
Êx 1.14 em barro e em tijolos, e com 27 o trabalho no
Êx 1.14 27 o trabalho no campo, com 27 o seu serviço, em
Êx 1.22 Então, ordenou Faraó a 27 o seu povo, dizendo: A
Êx 7.19 sobre os seus tanques e sobre 27o ajuntamento
Êx 8.17 piolhos nos homens e no gado; 27 o pó da terra se
Êx 9.6 coisa no dia seguinte, e 27 o gado dos egípcios
Êx 9.19 e tudo o que tens no campo; 27 homem e animal
Êx 10.13 a terra um vento oriental 27 aquele dia e toda
Êx 10.15 toda a erva da terra e 27 o fruto das
Êx 11.5 e 27 primogênito na terra do Egito morrerá, desde o
Êx 11.5 serva que está detrás da mó, e i7 primogênito dos ani

T O D O Ocorrências: 1518 vezes- VT (1282) ;N T (236) nos livros:
Gn-68;Êx-83;Lv-41;Nm-94;Dt-98;Js-53;Jz-38;Rt-4;lSm-61;2Sm77;lR s-58;2R s-46;lC r-4S;2C r-91;Ed-18;N e-24;E t-5;Jó-13;Sl56;Pv-23;Ec-20;Is-54;Jr-121;Lm-6;Ez-41;Dn-19;Os-3;Jl-2;Am2;Jn-l;M q-2;N a-3;Sf-3;Ag-4;Zc-2;M l-3;M t-22;M c-9;Lc-30;Jo18;At-30;Rm-16; lC o-1 l;2Co-3;G l-5;Ef- 10;Fp-6;Cl-7;lTs-2;2Ts4;1 Tm-2;2 T m -l;Fm -l;H b-9; Tg-5;lPe-4;l Jo-1 l;2Jo-l;Jd-l;A p-28;
RNK Top 18 posição; Palavras Relacionadas: (toda-1200; todas-982; Todavia-112; todos-2286; tudo-810); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 6908
Gn 1.21 criou as grandes baleias, e 27 réptil de alma
Gn 1.25 conforme a sua espécie, e 27 o réptil da terra
Gn 1.26 e sobre toda a terra, e sobre 27 réptil que se
Gn 1.28 e sobre as aves dos céus, e sobre T. o animal que
Gn 1.30 E a 27 animal da terra, e a toda ave dos céus, e a
Gn 1.30 e a toda ave dos céus, e a 27 réptil da terra, em
Gn 2.1 Assim, os céus, e a terra, e l o seu exército
Gn 2.19 Senhor Deus formado da terra 27 animal do campo e
Gn 2.20 E Adão pôs os nomes a 27 o gado, e às aves dos
Gn 2.20 e às aves dos céus, e a 27 animal do campo;
Gn 4.14 errante na terra, e será que 27 aquele que me
Gn 6.20 conforme a sua espécie, de 27 réptil da terra
Gn 7.2 De 27 animal limpo tomaráspara ti sete e sete: o
Gn 7.8 são limpos, e das aves, e de 27 o réptil sobre a terra,
Gn 7.14 eles, e 7Z7 animal conforme a sua espécie, e 27
Gn 7.14 conforme a sua espécie, e 27 réptil que se roja
Gn 7.14 ave conforme a sua espécie, 27 pássaro de toda qua
lidade.
Gn 7.19 montes que havia debaixo de 21 o céu foram cobertos.
Gn 7.21 de gado, e de feras, e de 27 o réptil que se
Gn 7.21 o réptil que se roja sobre a terra, e de 27 homem.
Gn 8.1 Deus de Noé, e de 27 animal, e de toda
Gn 8.17 27 animal que está contigo, de toda carne, de ave,
Gn 8.17 carne, de ave, e de gado, e de 27 réptil que se
Gn 8.19 27 animal, 27 réptil, toda ave, tudo o que se
Gn 8.20 altar ao Senhor; e tomou de 27 animal limpo e de
Gn 8.21 nem tornarei mais a ferir 27 vivente, como fiz.
Gn 9.2 e o vosso pavor sobre 27 animal da terra e
Gn 9.5 da vossa vida; da mão de 27 animal o
Gn 9.10 está, de aves, de reses, e de 27 animal da terra
Gn 9.10 todos que saíram da arca, até 27 animal da terra.
Gn 14.11 de Sodoma e de Gomorra e 27 o seu mantimento e

mais.

Êx 11.8 de mim, dizendo: Sai tu e 27 o povo que te
Êx 12.6 quarto dia deste mês, e 27 o ajuntamento da
Êx 12.12 Egito esta noite e ferirei 27 primogênito na terra
Êx 12.44 Porém 27 servo de qualquer, comprado por dinheiro,
Êx 12.48 seja-lhe circuncidado 27 macho, e, então,
Êx 13.2 Santifica-me 27 primogênito, o que abrir toda madre
Êx 13.13 cortar-lhe-ás a cabeça; mas 27 primogênito do
Êx 13.15 tudo o que abre a madre; porém, a íp rim og ên ito
Êx 14.4 glorificado em Faraó e em 27 o seu exército; e
Êx 14.17 glorificado em Faraó, e em 27 o seu exército, e
Êx 14.28 os carros e os cavaleiros de 27 o exército de
Êx 18.8 por amor de Israel, e 27 o trabalho que
Êx 18.9 Ê alegrou-se Jetro de 27 o bem que o Senhor tinha
Êx 18.14 povo? Por que te assentas só, e 27 o povo está em
Êx 18.21 Ê tu, dentre 27 o povo, procura homens capazes,
Êx 18.22 que julguem este povo em 27 o tempo, e seja que
Êx 18.22 grave tragam a ti, mas 27 negócio pequeno
Êx 18.23 então, subsistir; assim também 27 este povo em paz
Êx 18.25 Moisés homens capazes, de 27 o Israel, e os pôs
Êx 18.26 E eles julgaram o povo em 27 tempo; o negócio árduo
Êx 18.26 árduo traziam a Moisés, e 27 negócio pequeno
Êx 19.8 Então, 27 o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo
Êx 19.11 descerá diante dos olhos de 27 o povo sobre o
Êx 19.12 monte nem toqueis o seu termo; 27 aquele que tocar
Êx 19.16 de maneira que estremeceu 27 o povo que
Êx 19.18 E 27 o monte Sinai fumegava, porque o Senhor
Êx 19.18 como fumaça de um forno, e 27 o monte tremia gran
demente.
Êx 20.18 E 27 o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o
Êx 20.24 ovelhas, e as tuas vacas; em 27 lugar onde eu
Êx 22.9 Sobre 27 negócio de injustiça, sobre boi, sobre
Êx 22.19 27 aquele que se deitar com animal certamente mor
rerá.
Êx 23.24 totalmente e quebrarás de 27 as suas estátuas.
Êx 23.27 de ti, desconcertando a 27 o povo aonde
Êx 25.2 uma oferta alçada; de 27 homem cujo coração
Êx 27.19 do tabernáculo em 27 o seu serviço, até
Êx 28.31 Também farás o manto do éfode 27 de pano azul.
Êx 29.12 sobre as pontas do altar, e 27 o sangue restante
Êx 29.18 Assim, queimarás 27 o carneiro sobre o altar; é um
Êx 30.13 Isto dará 27 aquele que passar ao arrolamento: a
Êx 31.3 e de entendimento, e de ciência em 27 artifício,
Êx 31.5 em artifício de madeira, para trabalhar em 27 lavor.
Êx 31.6 dado sabedoria ao coração de 27 aquele que é sábio
Êx 32.3 Então, 27 o povo arrancou os pendentes de ouro que
Êx 33.7 congregação; e aconteceu que 27 aquele que
Êx 33.8 que, saindo Moisés à tenda, 27 o povo se
Êx 33.10 E, vendo 27 o povo a coluna de nuvem que estava à
Êx 33.10 que estava à porta da tenda, 27 o povo se
Êx 33.16 seremos, eu e o teu povo, de 27 o povo que há
Êx 34.3 também ninguém apareça em 27 o monte; nem ovelhas
Êx 34.10 um concerto; farei diante de 27 o teu povo
Êx 34.10 gente alguma; de maneira que 27 este povo, em
Êx 34.19 que abre a madre meu é; até 27 o teu gado, que seja

foram-se.

Gn 17.10 semente depois de ti: Que 27 macho será circunci
dado.
Gn 17.12 pois, será circuncidado; 27 macho nas vossas
Gn 17.23 os comprados por seu dinheiro, 27 macho entre os
Gn 18.26 dentro da cidade, pouparei 27 o lugar por amor deles.
Gn 19.4 desde o moço até ao velho; 27 opovo de todos
Gn 20.13 esta a graça que me farás em 27 o lugar aonde
Gn 21.6 Deus me tem feito riso; e 27 aquele que o ouvir
Gn 23.17 e a cova que nele estava, e 27 o arvoredo que
Gn 23.17 no campo havia, que estava em 27 o seu contorno
Gn 25.25 E saiu o primeiro, ruivo e 27 como uma veste
Gn 26.11 E mandou Abimeleque a 27 o povo, dizendo: Qual
quer
Gn 30.32 passarei hoje por 27 o teu rebanho, separando dele
Gn 30.35 tudo em que havia brancura e 27 o moreno entre os
Gn 30.40 rebanho para os listrados e 27 moreno entre o
Gn 31.6 vós mesmas sabeis que, com 27 o meu poder, tenho
Gn 31.15 Pois vendeu-nos e comeu 27 o nosso dinheiro.
Gn 31.18 e levou 27 o seu gado e toda a sua fazenda que
Gn 33.8 disse Esaú: De que te serve 27 este bando que tenho
Gn 33.13 as afadigarem somente um dia, 27 o rebanho mor
rerá.
Gn 34.15 como nós, que se circuncide 27 macho entre vós;
Gn 34.22 que sejamos um só povo, se 27 macho entre nós se
Gn 34.24 da cidade; e foi circuncidado 27 macho, de todos os
Gn 34.25 e entraram afoitamente na cidade, e mataram 27 ma
cho.
Gn 35.6 de Canaã (esta é Betei), ele e 27 o povo que com
Gn 41.40 e por tua boca se governará 27 o meu povo; somente
Gn 41.48 E ajuntou 27 o mantimento dos sete anos que houve
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Êx 34.20 cortar-lhe-ás a cabeça; 27 primogênito de
Êx 34.23 Três vezes no ano, 27 macho entre ti aparecerá
Êx 35.2 sábado do repouso ao Senhor; 27 aquele que fizer
Êx 35.21 e veio 27 homem, a quem o seu coração moveu, e 27
Êx 35.21 tenda da congregação, e para 27 o seu serviço, e
Êx 35.22 e anéis, e braceletes, e 27 vaso de ouro;
Êx 35.22 braceletes, e 27 vaso de ouro; e 27 homem
Êx 35.23 e 27 homem que se achou com pano azul, e púrpura, e
Êx 35.24 27 aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de
Êx 35.24 oferta alçada ao Senhor; e 27 aquele que se
Êx 35.29 27 homem e mulher, cujo coração voluntariamente se
Êx 35.31 de sabedoria, entendimento e ciência em T. artifício,
Êx 36.1 Bezalel, e Aoliabe, e 27 homem sábio de
Êx 36.2 a Bezalel, e a Aoliabe, e a 27 homem sábio de
Êx 36.2 dado sabedoria, isto é , a T . aquele a quem o
Êx 36.8 Assim, 27 sábio de coração, entre os que faziam a
Êx 38.24 27 o ouro gasto na obra, em toda a obra do
Êx 39.22 fez o manto do éfode de obra tecida, 27 de pano azul.
Lv 2.2 farinha e do seu azeite com 27 o seu incenso; e o
Lv 2.16 e do seu azeite, com 27 o seu incenso;
Lv 4.7 na tenda da congregação; e 27 o resto do sangue
Lv 4.12 isto é, 27 aquele novilho, levará fora do arraial a
Lv 4.18 na tenda da congregação; e 27 o resto do sangue
Lv 4.30 do altar do holocausto; e 27 o resto do seu
Lv4.34 altar do holocausto; então, 27 o .resto do seu
Lv 6.15 oferta e do seu azeite e 27 o incenso que estiver
Lv 6.18 27 varão entre os filhos de Arão comerá da oferta
Lv 6.29 27 varão entre os sacerdotes a comerá; coisa
Lv 7.6 27 varão entre os sacerdotes a comerá; no lugar
Lv 8.21 com água; e Moisés queimou 27 o carneiro sobre o
Lv 9.23 o povo; e a glória do Senhor apareceu a 27 o povo.
Lv 9.24 sobre o altar; o que vendo 27 o povo, jubilou e
Lv 10.3 e serei glorificado diante de T. o povo. Porém Arão
calou-se.
Lv 11.10 nos mares e nos rios, 27 réptil das águas e
Lv 11.15 27 corvo segundo a sua espécie,
Lv 11.20 27 réptil que voa, que anda sobre quatro pés, será
Lv 11.21 Mas isto comereis de 27 o réptil que voa, que anda
Lv 11.23 E 27 réptil que voa, que tem quatro pés, será para
Lv 11.26 27 animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não
Lv 11.27 sobre as suas patas, isto é, 27 animal que anda a
Lv 11.31 serão por imundos entre 27 o réptil; qualquer
Lv 11.33 E 27 vaso de barro, em que cair alguma coisa deles,
Lv 11.34 27 manjar que se come, sobre o que vier tal água,
Lv 11.34 e toda bebida que se bebe, em TTvaso, será imunda.
Lv 11.41 Também 27 réptil que se arrasta sobre a terra será
Lv 11.42 ou que tem mais pés, entre 27 o réptil que se
Lv 13.12 E, se a lepra florescer de 27 napele e a lepra
Lv 13.13 limpo o que tem a mancha: 27 se tornou
Lv 13.55 praga penetrante é, seja pelado em 27 ou em parte.
Lv 14.8 as suas vestes, e rapará 27 o seu pelo, e se
Lv 14.9 que, ao sétimo dia, rapará 27 o seu pelo, e a
Lv 14.9 dos seus olhos; erapará 27 ooutropelo, e
Lv 14.45 e a sua madeira, como também 27 o barro da casa; e
Lv 15.11 Também 27 aquele em quem tocar o que tem o fluxo,
Lv 15.12 fluxo será quebrado; porém 27 vaso de madeira será
Lv 16.2 que não entre no santuário em 27 o tempo, para
Lv 16.33 pelos sacerdotes e por 27 o povo da congregação.
Lv 19.24 Porém, no quarto ano, 27 o seu fruto será santo,
Lv 22.3 Dize-lhes: 27 homem, que entre as vossas gerações,
Nm 1.2 o número dos nomes de 27 varão, cabeça por cabeça;
Nm 1.20 dos nomes, cabeça por cabeça, 27 varão de
Nm 1.22 dos nomes, cabeça por cabeça, 27 varão de vinte
Nm 3.12 de Israel, em lugar de 21 o primogênito que
Nm 3.13 Porque 27 primogênito meu é; desde o dia em que
Nm 3.13 Egito, santifiquei para mim 27 o primogênito em
Nm 3.15 suas gerações; contarás a 27 varão da idade de
Nm 3.22 contados pelo número de 27 varão da idade de um
Nm 3.26 como também as suas cordas para 27 o seu serviço.
Nm 3.28 Pelo número contado de 27 varão da idade de um mês
Nm 3.31 com que ministram, e o véu com 27 o seu serviço.
Nm 3.34 contados pelo número de 27 varão de um mês para
Nm 3.36 e todos os seus utensílios, com 27 o seu serviço,
Nm 3.39 segundo as suas gerações, 27 varão de um mês
Nm 3.40 o Senhor a Moisés: Conta 27 primogênito varão
Nm 3.41 sou o Senhor) em lugar de 27 primogênito dos
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Nm 3.41 dos levitas em lugar de 27 primogênito entre
Nm 3.42 como o Senhor lhe ordenara, 27 primogênito entre
Nm 3.45 os levitas em lugar de 27primogênito entre os
Nm 4.3 aos cinquenta anos será 27 aquele que entrar
Nm 4.6 ela estenderão um pano, 27 azul, e lhe meterão
Nm 4.16 e o azeite da unção, o cargo de 27 o tabernáculo
Nm 4.23 aos cinquenta, contarás a 27 aquele que entrar a
Nm 4.27 27 o ministério dos filhos dos gersonitas, em 27
Nm 4.27 em 27 o seu cargo e em 27 o seu ministério,
Nm 4.27 e lhes encomendareis em guarda 27 o seu cargo.
Nm 4.30 aos cinquenta, contarás a 27 aquele que entrar
Nm 4.31 guarda do seu cargo, segundo 27 o seu ministério,
Nm 4.32 todos os seus instrumentos, com 27 o seu
Nm 4.33 filhos de Merari, segundo 27 o seu ministério, na
Nm 4.35 cima, até aos cinquenta, 27 aquele que entrou
Nm 4.37 gerações dos coatitas, de 27 aquele que
Nm 4.39 cima, até aos cinquenta, 27 aquele que entrou
Nm 4.41 dos filhos de Gérson, de 27 aquele que
Nm 4.43 cima, até aos cinquenta, 27 aquele que entrou
Nm 4.47 cima, até aos cinquenta, 27 aquele que entrava
Nm 5.2 lancem fora do arraial a 27 leproso, e a 27 o
Nm 5.2 arraial a 27 leproso, e a 27 o quepadece fluxo,
Nm 7.86 segundo o siclo do santuário; 27 o ouro das taças
Nm 8.16 me são dados; em lugar de 27 aquele que abre a
Nm 8.17 Porque meu é 27 primogênito entre os filhos de
Nm 8.17 que, na terra do Égito, feri a 27 primogênito, os
Nm 8.18 os levitas em lugar de 27 primogênito entre os
Nm 9.12 osso algum; segundo 27 o estatuto da
Nm 11.11 que pusesses sobre mim a carga de 27 este povo?
Nm 11.12 Concebi eu, porventura, 27 este povo? Gerei-o eu
Nm 11.13 teria eu carne para dar a 27 este povo? Porquanto
Nm 11.14 sozinho não posso levar a 27 este povo, porque
Nm 11.29 ciúmes por mim? Tomara que 27 o povo do Senhor
Nm 11.32 Então, o povo se levantou 2. aquele dia, e toda
Nm 11.32 dia, e toda aquela noite, e 27 o dia seguinte, e
Nm 13.32 que consome os seus moradores; e 27 o povo que
Nm 14.5 os seus rostos perante 27 o ajuntamento dos
Nm 15.13 27 o natural assim fará estas coisas, oferecendo
Nm 15.26 meio deles, porquanto por erro sobreveio a 27 o
povo.
Nm 16.34 E 27 o Israel, que estava ao redor deles, fugiu do
Nm 17.13 27 aquele que se aproximar do tabernáculo do
Nm 18.4 da tenda da congregação em 27 o ministério da
Nm 18.7 o vosso sacerdócio em 27 o negócio do altar, e
Nm 18.10 lugar santíssimo o comerás; 27 varão o comerá;
Nm 18.11 dado por estatuto perpétuo; 27 o que estiver
Nm 18.12 27 o melhor do azeite e 27 o melhor do mosto e do
Nm 18.13 ao Senhor, serão teus; 27 o que estiver
Nm 18.31 E o comereis em 27 lugar, vós e a vossa casa,
Nm 19.13 27 aquele que tocar a algum morto, cadáver de al-

im

m 19.14 algum homem em alguma tenda: 27 aquele que en
trar
Nm 19.14 que entrar naquela tenda e 27 aquele que estiver
Nm 19.15 Também 27 o vaso aberto, sobre que não houver
pano
Nm 19.16 E 27 aquele que sobre a face do campo tocar a algum
Nm 19.18 sobre aquela tenda, e sobre 27 fato, e sobre as
Nm 20.14 diz teu irmão Israei: Sabes 27 o trabalho que
Nm 21.8 uma haste; e será que viverá 27 mordido que olhar
Nm 21.23 antes, Seom congregou 27 o seu povo, e saiu
Nm 21.33 de Basã, saiu contra eles, e 27 o seu povo, à
Nm 21.34 dado na tua mão, a ele, e a 27 o seu povo, e a
Nm 21.35 a ele, e a seus filhos, e a 27 o seu povo, que
Nm 23.13 a última parte dele, mas a 27 ele não verás; e
Nm 26.2 as casas de seus pais, 27 que, em Israel,
Nm 26.62 foram vinte e três mil, 27 o varão da idade de
Nm 30.13 27 voto e 27 juramento de obrigação, para
Nm 30.15 Porém, se de 27 lhos anular depois que o ouviu,
Nm 31.7 como o Senhor ordenara a Moisés; e mataram 27 va
rão.
Nm 31.9 todos os seus animais, e 27 o seu gado, e toda
Nm 31.11 E tomaram 27 o despojo e toda presa de homens e
de animais.
Nm 31.17 Agora, pois, matai 27 varão entre as crianças; e
Nm 31.20 toda obra de pelos de cabras, e 27 objeto de madeira.
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Nm 31.52 E foi 21 o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao
Nm 32.15 de novo no deserto, e destruireis a 21 este povo.
Nm 33.4 tinha ferido entre eles, a 27 primogênito, e
Nm 35.30 27 aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o
Dt 1.1 que Moisés falou a 27 o Israel, dalém do
Dt 1.19 de Horebe e caminhamos por 27 aquele grande e
Dt 1.31 um homem leva seu filho, por 27 o caminho que
Dt 1.33 que foi adiante de vós por 27 o caminho, para vos
Dt 2.25 povos que estão debaixo de 27 o céu; os que
Dt 2.32 saiu-nos ao encontro, ele e 27 o seupovo, à
Dt 2.33 o ferimos, a ele, e a seus filhos, e a 2. o seu povo.
Dt 3.1 nos saiu ao encontro, ele e 27 o seu povo, à
Dt 3.2 Não o temas, porque a ele, e a 27 o seu povo, e a
Dt 3.3 mão a Ogue, rei de Basã, e a 27 o seu povo; de
Dt 3.7 Porém 27o gado e o despojo das cidades tomamos
Dt 3.10 cidades da terra plana, e 27 o Gileade, e 27 o
Dt 3.10 plana, e 27 o Gileade, e 27 o Basã até Salca, e
Dt 3.13 de Gileade, como também 27 o Basã, o reino de
Dt 3.13 borda da terra de Argobe, por 27 o Basã, se
Dt 4.3 causa de Baal-Peor; pois a 27 homem que seguiu a
Dt 4.19 sol, e a lua, e as estrelas, 27 o exército dos
Dt 4.26 os vossos dias nela; antes, sereis de 27 destruídos.
Dt 4.29 o acharás, quando o buscares de 27 o teu coração e
Dt 4.40 terra que o Senhor, teu Deus, te dá para 27 o sempre.
Dt 5.1 E chamou Moisés a 27 o Israel e disse-lhes: Ouve, ó
Dt 5.33 Andareis em 27 o caminho que vos manda o Senhor,
Dt 6.5 pois, o Senhor, teu Deus, de 27 o teu coração, e
Dt 6.5 coração, e de toda a tua alma, e de 27 o teu poder.
Dt 6.11 e casas cheias de 27 bem, que tu não encheste, e
Dt 7.26 anátema, assim como ela; de 27 a detestarás e
Dt 7.26 ela; de 27 a detestarás e de 27 a abominarás,
Dt 8.2 E te lembrarás de 27 o caminho pelo qual o Senhor,
Dt 9.18 e não bebi água, por causa de 27 o vosso pecado
Dt 10.12 e sirvas ao Senhor, teu Deus, com 27 o teu
Dt 11.6 subsistia e lhes pertencia, no meio de 27 o Israel;
Dt 11.13 teu Deus, e de o servir de 27 o teu coração e
Dt 11.24 T. lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso,
D t 12.13 ofereças os teus holocaustos em 27 lugar que vires;
D t 12.15 Porém, conforme 27 o desejo da tua alma, degolarás
Dt 12.20 desejo de comer carne; conforme 27 desejo da tua
Dt 12.21 dentro das tuas portas, conforme 27 o desejo da
Dt 13.3 amais o Senhor, vosso Deus, com 27 o vosso coração
Dt 13.9 ele, para o matar; e depois a mão de 27 o povo.
Dt 13.11 Para que 27 o Israel o ouça e o tema, e não se
Dt 13.16 E ajuntarás 27 o seu despojo no meio da sua praça e
Dt 13.16 da sua praça e a cidade e T. o seu despojo
Dt 14.6 27 animal que tem unhas fendidas, que tem a unha
Dt 14.14 e 27 o corvo, segundo a sua espécie;
Dt 14.19 Também 27 réptil que voa vos será imundo; não se
comerá.
D t 15.2 é o modo da remissão: que 27 credor, que
Dt 15.8 antes, lhe abrirás de 27 a tua mão e livremente lhe
Dt 15.19 27 primogênito que nascer entre as tuas vacas e
Dt 16.16 Três vezes no ano, 27 varão entre ti aparecerá
D t 17.3 eles, ou ao sol, ou à lua, ou a 27 o exército do
D t 17.7 matá-lo; e, depois, a mão de 27 o povo; assim,
Dt 17.13 para que 27 o povo o ouça, e tema, e nunca mais se

ensoberbeça.

D t 18.6 alguma das tuas portas, de 27 o Israel, onde
Dt 18.6 onde habitar, e vier com 27 o desejo da sua
Dt 18.12 pois 27 aquele que faz tal coisa é abominação ao
Dt 19.3 em três; e isto será para que 27 homicida se
Dt 20.11 responder em paz e te abrir, 27 o povo que se achar
Dt 20.13 Deus, a dará na tua mão; e 27 varão que houver
Dt 20.14 e tudo o que houver na cidade, 27 o seu despojo,
Dt 21.21 o mal do meio de ti, para que 27 o Israel o ouça e tema.
Dt 25.16 é ao Senhor, teu Deus, 27 aquele que faz
Dt 25.16 27 aquele que faz isso, 27 aquele que faz injustiça.
Dt 26.11 E te alegrarás por 27 o bem que o Senhor, teu Deus,
Dt 26.16 guarda-os, pois, e faze-os com 27 o teu coração e
Dt 27.9 com os sacerdotes levitas, a 27 o Israel, dizendo:
Dt 27.14 E os levitas protestarão a 27 o povo de Israel em
Dt 27.15 puser em um lugar escondido! E 27 o povo responderá
Dt 27.16 a seu pai ou a sua mãe! E 27 o povo dirá: Amém!
Dt 27.17 o termo do seu próximo! E 27 opovo dirá: Amém!
Dt 27.18 que o cego erre do caminho! E 27 o povo dirá: Amém!
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Dt 27.19 do órfão e da viúva! E 27 o povo dirá: Amém!
Dt 27.20 a ourela de seu pai! E 27 o povo dirá: Amém!
Dt 27.21 se deitar com algum animal! E 27 o povo dirá: Amém!
D t 27.22 seu pai ou filha ae sua mãe! E 27 o povo dirá: Amém!
D t 27.23 que se deitar com sua sogra! E 27 o povo dirá: Amém!
Dt 27.24 o seu próximo em oculto! E 27 o povo dirá: Amém!
Dt 27.25 a alguma pessoa inocente! E 27 o povo dirá: Amém!
Dt 27.26 desta lei, não as cumprindo! E 27 o povo dirá: Amém!
Dt 28.32 e após eles desfalecerão 27 o dia; porém não
Dt 28.33 O fruto da tua terra e 27 o teu trabalho o comerá
Dt 28.42 27 o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá
Dt 29.2 E chamou Moisés a 27 o Israel e disse-lhe; Tendes
Dt 29.10 anciãos, os vossos oficiais, 27 o homem de Israel,
Dt 30.2 hoje, tu e teus filhos, com 27 o teu coração e
D t 30.6 amares ao Senhor, teu Deus, com 27 o coração e com
D t 30.10 ao Senhor, teu Deus, com 27 o teu coração e
Dt 31.1 foi Moisés, e falou estas palavras a 27 o Israel,
Dt 31.5 com eles fareis conforme 27 o mandamento que
Dt 31.7 e lhe disse aos olhos de 27 o Israel: Esforça-te
Dt 31.11 quando 27 o Israel vier a comparecer perante o
D t 31.11 lerás esta Lei diante de 27 o Israel aos seus ouvidos.
Dt 31.18 o meu rosto, naquele dia, por 27 o mal que tiver
D t 31.24 as palavras desta Lei num livro, até de 27 as acabar,
Dt 32.45 Moisés de falar todas estas palavras a 27 o Israel,
Dt 33.12 habitará seguro com ele; 27 o dia o Senhor o
Dt 34.2 e 27 o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés; e
Dt 34.12 e em toda a mão forte e em 27 o espanto grande que
Dt 34.12 grande que operou Moisés aos olhos de 21 o Israel.
Js 1.2 agora, passa este Jordão, tu e 27 este povo, à
Js 1.3 2. lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo
Js 1.18 27 homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as
Js 2.22 perseguidores os buscaram por 27 o caminho, porém
Js 3.7 perante os olhos de 27 o Israel, para que
Js 3.10 no meio de vós e que de 27 lançará de diante de
Js 3.16 que é o mar Salgado, faltavam de 27 e separaram-se;
Js 3.17 seco no meio do Jordão; e 27 o Israel passou em
Js 3.17 passou em seco, até que 27 o povo acabou de
Js 4.1 Sucedeu, pois, que, acabando 27 o povo de passar o
Js 4.11 E sucedeu que, assim que 27 o povo acabou de
Js 4.14 a Josué diante dos olhos de 27 o Israel; e
Js 5.4 que Josué os circuncidou: 27 o povo que tinha
Js 5.5 Porque 27 o povo que saíra estava circuncidado, mas
Js 6.5 vós o sonido da buzina, 27 o povo gritará com
Js 7.3 e disseram-lhe: Não suba 27 o povo; subam alguns
Js 7.3 a Ai; não fatigues ali a 27 o povo, porque
Js 7.24 Então, Josue e 27 o Israel com ele tomaram a Acã,
Js 7.25 te turbará a ti este dia. E 27 o Israel o
Js 8.5 Porém eu e 27 o povo que está comigo nos
Js 8.13 E puseram o povo, 27 o arraial que estava ao norte
Js 8.14 de Israel ao combate, ele e 27 o seu povo, ao
Js 8.15 Josué, pois, e 27 o Israel se houveram como feridos
Js 8.16 Pelo que 27 o povo, que estava na cidade, foi
Js 8.21 E, vendo Josué e 27 o Israel que a emboscada tomara
Js 8.24 até todos serem consumidos, 27 o Israel se
Js 8.33 E 27 o Israel, com os seus anciãos, e os seus
Js 9.5 e vestes velhas sobre si; e 27 o pão que traziam
Js 10.15 E tornou-se Josué, e 27 o Israel com ele, ao
Js 10.21 27 o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em
Js 10.29 Então, Josué, e 27 o Israel com ele, passou de
Js 10.31 Então, Josué, e 27 o Israel com ele, passou de
Js 10.34 E Josué, e 27 o Israel com ele, passou de Laquis a
Js 10.36 Depois, Josué, e 27 o Israel com ele, subiu de
Js 10.38 Então, Josué e 27 o Israel com ele, tornou a Debir
Js 10.43 Então, Josué, e 27 o Israel com ele, se tornou ao
Js 11.16 aquela terra, as montanhas, e 27 o sul, e toda a
Js 12.24 o rei de Tirza, outro; trinta e um reis ao 27.
Js 13.5 a terra dos gebalitas e 27 o Líbano, para o
Js 13.11 assureus, e dos maacateus, e 27 o monte Hermom, e
Js 13.12 27 o reino de Ogue, em Basã, que reinou em Astarote
Js 13.21 as cidades da campina, e 27 o reino de Seom, rei
Js 13.30 foi desde Maanaim, mais 27 o Basã, 27 o reino
Js 13.30 Maanaim, mais 27 o Basã, 27 o reino de Ogue,
Js 15.32 as cidades e as suas aldeias; vinte e nove ao 27.
Js 17.13 aos cananeus, porém não os expeliram de 27.
Js 20.9 que se acolhesse a elas 27 aquele que ferisse
Js 22.5 achegueis a ele, e o sirvais com 27 o vosso
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ISm 13.4 Então, 27 o Israel ouviu dizer: Saul feriu a
ISm 13.7 estando Saul ainda em Gilgal, 27 o povo veio atrás
ISm 13.20 Pelo que 27 o Israel tinha que descer aos filisteus
ISm 13.22 espada, nem lança na mão de 27 o povo que estava
ISm 14.15 no arraial, no campo e em 27 o povo; também a
ISm 14.20 Então, Saul e 27 o povo que havia com ele se
ISm 14.24 de meus inimigos. Pelo que 27 o povo se
ISm 14.25 E 27 o povo chegou a um bosque; e havia mel na
ISm 14.34 Senhor, comendo com sangue. Então, 27 o povo
ISm 14.39 certamente morrerá. E nenhum de 27 o povo lhe
respondeu.
ISm 14.40 Disse mais a 27 o Israel: Vós estareis de uma
ISm 15.8 rei dos amalequitas; porém a 27 o povo destruiu a
ISm 17.11 Ouvindo, então, Saul e 27 o Israel essas palavras
ISm 18.5 e era aceito aos olhos de 27 o povo e até aos
ISm 18.16 Porém 27 o Israel e Judá amavam Davi, porquanto
ISm 19.5 um grande livramento a 27 o Israel; tu mesmo o
ISm 19.24 e esteve nu por terra 27 aquele dia e toda
ISm 20.17 o amava; porque o amava com 27 o amor da sua
alma.
ISm 20.34 Pelo que Jônatas, 27 encolerizado, se levantou da
ISm 22.2 E ajuntou-se a ele 27 homem que se achava em
ISm 22.2 e 27 homem endividado, e 27 homem de espírito
ISm 23.8 Então, Saul mandou chamar a 27 o jjovo à peleja,
ISm 23.20 apressadamente desce conforme 27 o desejo da tua
ISm 24.2 homens, escolhidos dentre 27 o Israel, e foi à
ISm 25.1 E faleceu Samuel, e 27 os filhos de Israel se
ISm 25.17 que hás de fazer porque já de 27 determinado está o
ISm 25.30 com o meu senhor conforme 27 o bem que já tem
ISm 28.3 E já Samuel era morto, e 27 o Israel o tinha
ISm 28.4 em Suném; e ajuntou Saul a 27 o Israel, e se
ISm 28.20 porque não tinha comido pão 27 aquele dia e toda
ISm 30.6 porque o ânimo de 27 o povo estava em
ISm 30.16 e bebendo, e dançando, por 27 aquele grande
ISm 31.12 27 homem valoroso se levantou, e caminharam
toda a
2Sm 2.9 sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre 27 o Israel.
2Sm 2.28 Joabe tocou a buzina, e 27 o povo parou, e não
2Sm 2.29 o Jordão, caminharam por 27 o Bitrom, e vieram
2Sm 2.30 seguir a Abner e ajuntou 27 o povo, e dos servos
2Sm 3.12 minha mão será contigo, para tornar a ti 27 o Israel.
2Sm 3.21 e ajuntarei ao rei, meu senhor, 27 o Israel, para
2Sm 3.23 Chegando, pois, Joabe e 27 o exército que vinha com
2Sm 3.31 pois, Davi a Joabe e a 27 o povo que com ele
2Sm 3.32 junto da sepultura de Abner; e chorou 27 o povo.
2Sm 3.34 dos filhos da maldade! Então, 27 o povo chorou
2Sm 3.35 Então, 27 o povo veio fazer que Davi comesse pão,
2Sm 3.36 O que 27 o povo entendendo, pareceu bem aos seus
2Sm 3.36 quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de 27 o povo.
2Sm 3.37 E 27 o povo e 27 o Israel entenderam, naquele
2Sm 4.1 as mãos se lhe afrouxaram, e 27 o Israel pasmou.
2Sm 5.5 reinou trinta e três anos sobre 27 o Israel e Judá.
2Sm 6.2 Davi e partiu com 27 o povo que tinha
2Sm 6.15 subindo, levavam Davi e 27 o Israel a arca do
2Sm 6.19 E repartiu a 27 o povo e a toda a multidão de
2Sm 6.19 um frasco de vinho; então, foi-se 27 o povo, cada
2Sm 7.7 E, em 27 lugar em que andei com todos os filhos de
2Sm 8.9 de Hamate, que Davi ferira a 27 o exército de Hadadezer,
2Sm 8.14 pôs guarnições em Edom, em 27 o Edom pôs
2Sm 8.15 Reinou, pois, Davi sobre 27 o Israel; e Davi
2Sm 8.15 e Davi julgava e fazia justiça a 27 o seu povo.
2Sm 10.7 contra eles a Joabe com 27 o exército dos valentes.
2Sm 10.17 informado Davi, ajuntou a 27 o Israel, e passou o
2Sm 11.1 e a seus servos com ele, e a 27 o Israel, para
2Sm 11.18 Joabe e fez saber a Davi 27 o sucesso daquela peleja.
2Sm 11.19 Acabando tu de contar ao rei 27 o sucesso desta
peleja,
2Sm 12.12 farei este negócio perante 27 o Israel e perante o sol.
2Sm 12.29 Então, ajuntou Davi a 27 o povo, e marchou para
2Sm 12.31 filhos de Amom. E voltou Davi e 27 o povo para
Jerusalém.
2Sm 14.25 Não havia, porém, em 27 o Israel homem tão belo e
2Sm 15.2 da porta. E sucedia que a 27 o homem que tinha
2Sm 15.4 terra, para que viesse a mim 27 o homem que
2Sm 15.6 maneira fazia Absalão a 27 o Israel que vinha ao

Js 23.2 chamou Josué a 27 o Israel, aos seus anciãos, e aos
Js 23.14 a terra; e vós bem sabeis, com 27 o vosso coração e
Js 24.2 Então, Josué disse a l o povo; Assim diz o Senhor,
Js 24.17 nossos olhos, e nos guardou por 27 o caminho que
Js 24.27 E disse Josué a 27 o povo: Eis que esta pedra nos
Jz 1.28 dos cananeus tributários, porém não os expeliu de 27.
Jz 4.13 carros de ferro, e 27 o povo que estava
Jz 4.15 e todos os seus carros, e 27 o seu exército a
Jz 4.16 até Harosete-Hagoim, e 27 o exército de
Jz 7.1 se levantou de madrugada, e 27 opovo que com
Jz 7.4 contigo, esse contigo irá; porém 27 aquele de que
Jz 7.5 porás à parte; como também a 27 aquele que se
Jz 7.6 à boca, trezentos homens; e 27 o resto do povo se
Jz 7.14 dado na sua mão aos midianitas e a 27 este arraial.
Jz 7.18 a buzina ao redor de 21 o arraial e direis:
Jz 7.21 ao redor do arraial; então, 27 o exército deitou a
Jz 7.22 um contra o outro, e isto em 27 o arraial; e o
Jz 7.23 e de Naftali, e de Aser, e de 27 o Manassés foram
jz 8.12 a Zeba e a Salmuna, e afugentou 27 o exército.
Jz 8.27 na sua cidade, em Ofra; e i . o Israel se
Jz 8.35 a saber, de Gideão, conforme 27 o bem que ele
Jz 9.25 os cumes dos montes; e a 27 aquele que passava
Jz 9.34 pois, Abimeleque e 27 o povo que com ele
Jz 9.35 da cidade; e Abimeleque e 27 o povo que com ele
Jz 9.45 pelejou contra a cidade 27 aquele dia e tomou a
Jz 9.48 ao monte de Salmom, ele e 27 o povo que com ele
Jz 9.49 Assim, pois, também 27 o povo, cada um cortou o seu
Jz 9.57 Como também 27 o mal dos homens de Siquém fez
Jz 11.20 limites; antes, Seom ajuntou 27 o seu povo, e se
Jz 11.21 de Israel, deu a Seom com 27 o seu povo na mão
Jz 14.3 de teus irmãos, nem entre 21 o meu povo, para
Jz 15.2 Por certo dizia eu que de 21 a aborrecias; de
Jz 16.17 E descobriu-lhe 2. o seu coração e disse-lhe: Nunca
Jz 16.18 Dalila que já lhe descobrira 2! o seu coração,
Jz 16.18 porque, agora, me descobriu ele 27 o seu
Jz 16.30 sobre os príncipes e sobre 27 o povo que nela
Jz 20.2 E, dos cantos d e l . o povo, se apresentaram de
Jz 20.8 Então, 27 o povo se levantou como um só homem,
Jz 20.16 Entre 27 este povo havia setecentos homens
Jz 20.26 todos os filhos de Israel, 27 o povo, subiram, e
Jz 20.34 mil homens escolhidos de 27 o Israel vieram
Jz 21.11 é o que haveis de fazer: a 27 varão e a toda
Jz 21.13 Então, 27 o ajuntamento enviou, e falou aos filhos
Rt 1.18 Vendo ela, pois, que de 27 estava resolvida para ir
Rt 4.7 e contrato, para confirmar 27 negócio, que o
Rt 4.9 Boaz disse aos anciãos e a 27 o povo: Sois, hoje,
Rt 4.11 E 27 o povo que estava na porta e os anciãos
ISm 2.14 tomava para si; assim faziam a 27 o Israel que ia
ISm 2.22 quanto seus filhos faziam a 27 o Israel e de como
ISm 2.23 tais coisas? Porque ouço de 27 este povo os vossos
malefícios.
ISm 2.32 morada de Deus, em lugar de 27 o bem que houvera
de
ISm 2.36 E será que 27 aquele que ficar de resto da tua casa
ISm 3.11 uma coisa em Israel, a qual 27 o que ouvir lhe
ISm 3.20 E 27 o Israel, desde Dã até Berseba, conheceu que
ISm 4.1 veio a palavra de Samuel a 27 o Israel; e Israel
ISm 4.5 do Senhor ao arraial, 27 o Israel jubilou
ISm 7.3 de Israel, dizendo: Se com 27 o vosso coração
ISm 7.5 mais Samuel: Congregai 27 o Israel em Mispa, e
ISm 9.2 desde os ombros para cima, sobressaía a 27 o povo.
ISm 9.20 já se acharam. E para quem é 27 o desejo de
ISm 10.23 povo e era mais alto do que 27 o povo, desde o
ISm 10.24 Então, disse Samuel a 27 o povo: Vedes já a quem o
ISm 10.24 a ele. Então, jubilou 27 o povo, e
ISm 10.25 Senhor. Então, enviou Samuel a 27 o povo, cada um
ISm 11.2 e assim ponha esta afronta sobre 27 o Israel.
ISm 11.4 aos ouvidos do povo. Então, 27 o povo levantou a
ISm 11.15 E 27 o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali
ISm 12.1 Então, disse Samuel a 27 o Israel: Eis que ouvi a
ISm 12.18 e chuva naquele dia; pelo que 27 o povo temeu em
ISm 12.19 E 27 o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos
ISm 12.20 temais; vós tendes cometido 27 este mal; porém
ISm 12.20 Senhor, mas servi ao Senhor com 27 o vosso cora
ção.
ISm 12.24 e servi-o fielmente com 27 o vosso coração,
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lRs 14.18 E o sepultaram, e 27 o Israel opranteou, conforme
lRs 14.23 e imagens do bosque sobre 27 alto outeiro e
lRs 15.23 todos os atos de Asa, e a 27 o seupoder, e a
lRs 15.27 dos filisteus, quando Nadabe e 27o Israel
lRs 15.33 Aias, começou a reinar sobre 27 o Israel em
lRs 16.7 e contra a sua casa; e isso por 27 o mal que fizera
lRs 16.16 e até feriu o rei. 27 o Israel, pois, no
lRs 16.17 E subiu Onri, e 27 o Israel com ele, de Gibetom, e
lRs 18.19 pois, envia, ajunta a mim 27 o Israel no monte
lRs 18.21 Então, Elias se chegou a 27 cmjovo e disse: Até
lR s 18.24 por fogo esse será Deus. E 27 o povo respondeu
lRs 18.30 Então, Elias disse a 27 o povo: Chegai-vos a mim. E
lRs 18.30 o povo: Chegai-vos a mim. E 27 o povo se chegou a
lRs 18.39 O que vendo 27 o povo, caiu sobre os seus rostos e
lRs 20.8 E todos os anciãos e 27 o povo lhe disseram: Não
lRs 20.10 para encher as mãos de 27 o povo que me segue.
lRs 20.15 e dois; e depois deles contou 77 o povo, todos os
lRs 21.21 e arrancarei de Acabe a 27 homem, como também
lRs 22.11 Com estes ferirás aos siros até de 27 os consumir.
lRs 22.17 Então, disse ele: Vi 27 o Israel disperso pelos
lRs 22.19 assentado sobre o seu trono, e 27 o exército do
2Rs 3.6 tempo, saiu de Samaria e fez revista de 27 o Israel.
2Rs 4.13 que tu nos tens tratado com 27 o desvelo; que se
2Rs 6.24 rei da Síria, ajuntou 27 o seu exército; e
2Rs 7.15 até ao Jordão, e eis que 27 o caminho estava
2Rs 9.8 e destruirei de Acabe 27 varão, tanto o
2Rs 9.14 cercado a Ramote-Gileade, ele e 27 o Israel, por
2Rs 10.9 saindo ele, parou e disse a 27 o povo: Vós sois
2Rs 10.18 E ajuntou Jeú a 27 o povo e disse-lhe: Acabe serviu
2Rs 10.19 sacrifício a fazer a Baal; 27 aquele que
2Rs 10.21 Também Jeú enviou por 27 o Israel; e vieram todos
2Rs 10.31 teve cuidado de andar com 27 o seu coração na lei
2Rs 10.34 de Jeú e tudo quanto fez, e 27 o seu poder,
2Rs 11.14 e as trombetas, junto ao rei, e 27 o povo da terra
2Rs 11.18 Então, 27 o povo da terra entrou na casa de Baal, e
2Rs 11.19 capitães, e os da guarda, e 27 o povo da terra; e
2Rs 11.20 E 27 o povo da terra se alegrou, e a cidade
2Rs 12.4 disse Joás aos sacerdotes: 27 o dinheiro das
2Rs 12.4 segundo a sua avaliação, e 27 o dinheiro que
2Rs 12.9 da porta depositavam ali 27 o dinheiro que se
2Rs 12.18 de Judá, consagraram, como também 27 o ouro que
2Rs 14.14 E tomou 27 o ouro, e a prata, e todos os utensílios
2Rs 14.21 E 27 o povo de Judá tomou a Azarias, quejá era de
2Rs 16.4 e nos outeiros, como também debaixo de 27 arvoredo.
2Rs 16.15 de manjares, e o holocausto de 27 o povo da
2Rs 16.15 e 27 o sangue dos holocaustos, e 27 o sangue
2Rs 17.16 bosque, e se prostraram perante 27 o exército do
2Rs 20.13 mostrasse, nem em sua casa, nem em 27 o seu do
mínio.
2Rs 20.20 mais dos atos de Ezequias, e 27 o seu poder, e como
2Rs 21.3 Israel, e se inclinou diante de 27 o exército dos
2Rs 21.5 Também edificou altares a 27 o exército dos céus em
2Rs 21.21 Porque andou em 27 o caminho em que andara seu
pai;
2Rs 22.2 olhos do Senhor; e andou em 27 o caminho de Davi,
2Rs 22.13 por mim, e pelo povo, e por 27 o Judá, acerca das
2Rs 22.20 e os teus olhos não verão 27 o mal que hei de
2Rs 23.2 os sacerdotes, e os profetas, e 27 o povo, desde o
2Rs 23.3 e os seus estatutos, com 27 o coracão e com
2Rs 23.3 estavam escritas naquele livro; e 27 o povo esteve
2Rs 23.4 Baal, e para o bosque, e para 27 o exército dos
2Rs 23.5 à lua, e aos mais planetas, e a 27 o exército dos céus.
2Rs 23.21 E o rei deu ordem a 27 o povo, dizendo: Celebrai a
2Rs 23.25 convertesse ao Senhor com 27 o seu coração, e com
2Rs 25.1 veio contra Jerusalém, ele e 27 o seu
2Rs 25.5 nas campinas de Jericó; e 27 o seu exército se disper
sou.
2Rs 25.10 E 27 o exército dos caldeus, que estava com o
2Rs 25.26 Então, 27 o povo se levantou, desde o menor até ao
lC r 2.6 Zinri, e Etã, e Hemâ, e Calcol, e Dara; cinco ao 27.
lC r 2.16 de Zeruia: Abisai, e Joabe, e Asael; ao 27 três.
lC r 3.8 e Elisama, e Eliada, e Elifelete; nove ao 27.
lC r 3.20 Berequias, e Hasadias, e Jusabe-Hesede; cinco ao 27.
lC r 3.22 e Igal, e Barias, e Nearias, e Safate; seis ao 27.
lC r 3.23 Nearias: Elioenai, e Ezequias, e Azricão; três ao 27.
lC r 3.24 e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani; sete ao 27.

2Sm 15.17 Tendo, pois, saído o rei com 27 o povo a pé,
2Sm 15.23 a grandes vozes, passando 27 o povo; também o rei
2Sm 15.23 o ribeiro de Cedrom, e passou 27 o povo na direção
2Sm 15.24 Deus; e subiu Abiatar, até que 27 o povo acabou de
2Sm 15.30 com os pés descalços; e 27 o povo que ia com
2Sm 16.6 do rei Davi, ainda que 27 o povo e todos os
2Sm 16.8 te deu agora a paga de 27 o sangue da casa
2Sm 16.14 E o rei e 27 o povo que ia com ele chegaram
2Sm 16.15 Absalão, pois, e 27 o povo, os homens de Israel,
2Sm 16.18 que eleger o Senhor, e 27 este povo, e todos
2Sm 16.21 guardarem a casa; e, assim, 27 o Israel ouvirá
2Sm 16.22 ae seu pai perante os olhos de 27 o Israel.
2Sm 16.23 Deus se consultara: tal era 27 o conselho de
2Sm 17.2 e o espantarei, e fugirá 27 o povo que está
2Sm 17.3 E farei tornar a ti 27 o povo, pois o homem a quem
2Sm 17.3 se tornassem todos; assim, 27 o povo estará em paz.
2Sm 17.10 sem dúvida desmaiará; porque 27 o Israel sabe que
2Sm 17.11 toda a pressa, se ajunte a ti 27 o Israel, desde
2Sm 17.13 retirar para alguma cidade, 27 o Israel trará
2Sm 17.16 à outra bandajpara que o rei e 27 o povo que com
2Sm 17.22 Então, Davi e 27 o povo que com ele estava se
2Sm 17.24 passou o Jordão, ele e 27 o homem de Israel
2Sm 18.4 rei se pôs da banda da porta, e 27 o povo saiu em
2Sm 18.5 de mim ao jovem, a Absalão. E 27 opovo ouviu
2Sm 18.17 mui grande montão de pedras; e 27 o Israel fugiu,
2Sm 19.2 mesmo dia, em tristeza para 27 o povo; porque,
2Sm 19.7 e maior mal te será isso doque 27 o mal que
2Sm 19.8 à porta, e fizeram saber a 27o povo, dizendo:
2Sm 19.8 está assentado à porta. Então, 27 o povo veio
2Sm 19.9 E 27 o povo, em todas as tribos de Israel, andava
2Sm 19.11 sua casa? (Porque as palavras de 27 o Israel
2Sm 19.39 Havendo, pois, 27 o povo passado o Jordão, e,
2Sm 19.40 e Quimã passou com ele; e 27 o povo de Judá
2Sm 20.12 e, vendo aquele homem que 27 o povo parava,
2Sm 20.12 ele um manto; porque via que 27 aquele que
2Sm 20.15 em frente do antemuro; e 27 o povo que estava
2Sm 20.22 na sua sabedoria, entrou a 27 o povo, e cortaram
2Sm 20.23 E Joabe estava sobre 27 o exército de Israel; e
2Sm 23.5 Pois toda a minha salvação e 27 o meu prazer estão
lR s 1.20 rei, meu senhor, os olhos de 27 o Israel estão
lR s 1.39 e tocaram a trombeta, e 27 o povo disse:
lRs 1.40 E 27 o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas,
lRs 2.4 a minha face fielmente, com 27 o seu coração e
lRs 2.15 sabes que o reino era meu, e 27 o Israel tinha
lRs 2.33 e ao seu trono dará o Senhor paz para 27 o sempre.
lR s 3.28 E 27 o Israel ouviu a sentença que dera o rei e
lRs 4.1 Assim, foi Salomão rei sobre 27 o Israel.
lRs 4.7 doze provedores sobre 27 o Israel, que proviam
lRs 4.11 Ben-Abinadabe, em 27 o termo de Dor; tinha este a
lRs 5.13 subir leva de gente dentre 27 o Israel, e foi a
lRs 6.22 acabar toda a casa; também 27 o altar que estava
lR s 8.23 a teus servos que andam de 27 o seu coração

lRs 8.38 que qualquer homem de 27 o teu povo de Israel
lR s 8.48 e, se converterem a ti de 27 o seu coração e de
lRs 8.62 E o rei e 27 o Israel com ele sacrificaram
lRs 8.65 celebrou Salomão a festa, e 27 o Israel, com ele,
lRs 8.66 de coração, por causa de 27 o bem que o
lR s 9.1 do Senhor, e a casa do rei, e 27 o desejo de
lR s 9.8 casa, que é tão exaltada, 27 aquele que por ela
lRs 9.9 por isso, trouxe o Senhor sobre eles 27 este mal.
lRs 9.11 e de faia e ouro, segundo 27 o seu desejo).
lRs 9.20 Quanto a 27 o povo que restou dos amorreus, heteus,
lRs 11.13 porém 27 o reino não rasgarei; uma tribo darei a
lRs 11.16 ficou ali seis meses com 27 o Israel, até que
lRs 11.28 que era laborioso, o pôs sobre 27 o cargo da casa
lR s 11.42 Salomão em Jerusalém sobre 27 o Israel foram
lRs 12.1 Roboão para Siquém, porque 27 o Israel veio a
lR s 12.12 Veio, pois, Jeroboão e 27 o povo, ao terceiro dia,
lR s 12.16 Vendo, pois, 27 o Israel que o rei não lhe dava
lRs 12.18 estava sobre os tributos; e 27 o Israel o
lRs 12.20 E sucedeu que, ouvindo 27 o Israel que Jeroboão
lRs 12.20 e o fizeram rei sobre 27 o Israel; e
lR s 14.8 e que andou após mim com 27 o seu coração para
lR s 14.10 e separarei de Jeroboão 27 homem até ao
lRs 14.10 como se lança fora o esterco, até que de 27 se acabe.
lRs 14.13 E 27 o Israel o pranteará e o sepultará, porque de
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lC r 5.13 e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Héber, ao T, sete;
lC r 6.48 levitas, foram postos para 27 o ministério do
lC r 9.1 E 27 o Israel foi contado por genealogias; eis que
lC r 11.1 Então, 27 o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom,
lC r 11.4 E partiu Davi e 27 o Israel para Jerusalém, que é
lC r 11.10 no seu reino, com 27 o Israel, para o
lC r 12.38 levantar a Davi rei sobre 27 o Israel; e também
lC r 12.38 sobre 27 o Israel; e também 27 o resto de Israel
lC r 13.4 esse negócio pareceu reto aos olhos de 21 o povo.
lC r 13.5 Ajuntou, pois, Davi a 21 o Israel desde Sior do
lC r 13.6 E, então, Davi, com 27 o Israel, subiu a Baalá e
lC r 13.8 Davi e T. o Israel alegravam-se perante Deus, com
lC r 14.8 havia sido ungido rei sobre 27 o Israel, todos os
lC r 15.3 E Davi ajuntou a 27 o Israel em Jerusalém, para
lC r 15.28 E 27 o Israel fez subir a arca do concerto do
lC r 16.36 de século em século. E 27 o povo disse:
lC r 16.43 Então, se foi 27 o povo, cada um para a sua casa; e
lC r 17.6 partes por onde andei com 27 o Israel, porventura,
lC r 18.9 de Hamate, que Davi destruíra 27 o exército de
lC r 18.14 E Davi reinou sobre 27 o Israel; fazia juízo e
lC r 18.14 27 o Israel; fazia juízo e justiça a 27 o seu povo.
lC r 19.8 Davi, enviou Joabe e 21 o exército dos
lC r 19.17 que avisado Davi, ajuntou a 21 o Israel, e passou o
lC r 20.3 Amom; então, voltou Davi, com 27 o povo, para Je
rusalém.
lC r 21.4 que saiu Joabe e passou por 27 o Israel; então,
lC r 21.5 do número do povo; e era 27 o Israel um milhão e
lC r 25.9 eram ele, e seus irmãos, e seus filhos, ao 27, doze;
lC r 28.1 como também os eunucos e varões, e 27 varão valente.
lC r 28.4 agradou de mim para me fazer rei sobre 27 o Israel.
lC r 28.8 pois, perante os olhos de 21 o Israel, a
lC r 28.21 e dos levitas para 27 o ministério da Casa
lC r 28.21 também todos os príncipese 27 opovo, para
lC r 29.21 e sacrifícios em abundância por 21 o Israel.
lC r 29.23 de Davi, seu pai, e prosperou; e 21 o Israel lhe
lC r 29.25 perante os olhos de 21 o Israel; e deu-lhe
lC r 29.26 Ora, Davi, filho dejessé, reinou sobre 27 o Israel.
lC r 29.30 juntamente com 2. o seu reino, e o seu poder, e os
2Cr 1.2 E falou Salomão a 27 o Israel, aos capitães dos
2Cr 1.2 e a todos os príncipes em 27 o Israel, chefes
2Cr 6.14 servos que caminham perante ti de 27 o seu coração;
2Cr 6.29 que qualquer homem fizer ou 21 o teu povo de
2Cr 6.38 e se converterem a ti com 27 o seu coração e com
2Cr 7.4 E o rei e 27 o povo ofereciam sacrifícios perante o Se
nhor.
2Cr 7.5 cento e vinte mil; e o rei e 21 o povo
2Cr 7.6 as trombetas defronte deles, e 27 o Israel
2Cr 7.8 Salomão a festa sete dias, e 27 o Israel com ele,
2Cr 7.22 por isso, ele trouxe sobre eles 27 este mal.
2Cr 8.7 Quanto a 21 o povo que tinha ficado dos heteus, e
2Cr 9.30 Salomão em Jerusalém quarenta anos sobre 27 o Is
rael.
2Cr 10.1 foi Roboão a Siquém, porque 27 o Israel tinha vindo
2Cr 10.3 e veio, pois, Jeroboão com 21 o Israel; e
2Cr 10.12 Veio, pois, Jeroboão e 27 o povo a Roboão, no
2Cr 10.16 Vendo, pois, 27 o Israel que o rei lhes não dava
2Cr 10.16 agora, pela tua casa, ó Davi. Assim, 27 o
2Cr 11.3 de Salomão, rei de Judá, e a 21 o Israel, em Judá
2 C r ll,1 3 eos levitas que havia em 27 o Israel deixaram o
2Cr 12.1 deixou a lei do Senhor, e, com ele, 27 o Israel.
2Cr 12.12 para que o não destruísse de 21, porque ainda em
2Cr 13.4 de Efraim, e disse: O uvi-m ejeroboão e 27 o Israel!
2Cr 13.15 Deus feriu a Jeroboão e a 2. o Israel diante de
2Cr 15.2 e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e 21 o Judá, e
2Cr 15.9 E ajuntou a 27 o Judá, e Benjamim, e, com eles, os
2Cr 15.12 Deus de seus pais, com 27 o seu coração e com
2Cr 15.13 e de que 27 aquele que não buscasse ao Senhor, Deus
2Cr 15.15 E 27 o Judá se alegrou deste juramento, porque com
2Cr 15.15 deste juramento, porque com 27 o seu coração
2Cr 16.6 Então, o rei Asa tomou a 27 o Judá, e eles levaram
2Cr 17.5 o reino nas suas mãos, e 27 o Judá deu presentes
2Cr 17.19 o rei tinha posto nas cidades fortes por 27 o Judá.
2Cr 18.10 estes, ferirás aos siros, até de 27 os consumires.
2Cr 18.16 Então, disse ele: Vi 27 o Israel disperso pelos
2Cr 18.18 assentado no seu trono, e a 27 o exército
2Cr 19.11 presidirá sobre vós em 27 negócio do Senhor;
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2Cr 19.11 príncipe da casa de Judá, em 27 negócio do rei;
2Cr 20.3 a Duscar o Senhor; e apregoou jejum em 27 o Judá.
2Cr 20.13 E 27 o Judá estava em pé perante o Senhor, como
2Cr 20.15 Jaaziel disse: Dai ouvidos 27 o Judá, e vós,
2Cr 20.18 com o rosto em terra; e 27 o Judá e os
2Cr 22.9 de Josafá, que buscou ao Senhor com 27 o seu
2Cr 23.5 à porta do fundamento; e 27 o povo estará nos
2Cr 23.6 porque santos são; mas 27 o povo guardará o
2Cr 23.8 E fizeram os levitas e 27 o Judá conforme tudo o
2Cr 23.10 E dispôs 27 o povo, e a cada um com as armas na
2Cr 23.13 e as trombetas, junto ao rei; e 27 o povo da terra
2Cr 23.17 Depois, 27 o povo entrou na casa de Baal e a
2Cr 23.20 domínio entre o povo e 27 o povo da terra, e
2Cr 23.21 E 27 o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou
2Cr 24.5 de Judá e ajuntai dinheiro de 27 o Israel para
2Cr 24.10 Então, todos os príncipes e 27 o povo se alegraram,
2Cr 24.23 a todos os príncipes do povo, e 27 o seu despojo
2Cr 25.5 por chefes de centenas, por 27 o Judá e Benjamim;
2Cr 25.24 Também tomou 27 o ouro, e a prata, e todos os
2Cr 26.1 Então, 27 o povo tomou a Uzias, que era da idade de
2Cr 26.12 27 o número dos chefes dos pais, varões valentes,
2Cr 26.14 E preparou-lhes Uzias, para 27 o exército, escudos,
2Cr 28.19 Acaz desviara a Judá, que de 27 se dera a
2Cr 28.23 Porém eles foram a sua ruína e de 27 o Israel.
2Cr 29.24 o altar, para reconciliar a 27 o Israel, porque o
2Cr 29.24 holocausto e sacrifício pelo pecado por 27 o Israel.
2Cr 29.31 e ofertas de louvor, e 27 o que tinha essa
2Cr 29.36 E Ezequias e 27 o povo se alegraram por causa
2Cr 30.1 enviou mensageiros por 27 o Israel e Judá e
2Cr 30.5 fizesse passar pregão por 27 o Israel, desde
2Cr 30.6 rei e dos seus príncipes por 27 o Israel e Judá e
2Cr 30.17 os cordeiros da Páscoa por 27 aquele que não
2Cr 31.1 os altos e altares por 27 o Judá e Benjamim,
2Cr 31.19 distribuírem as porções a 27 varão entre os
2Cr 31.20 E assim fez Ezequias em 27 o Judá; e fez o que era
2Cr 31.21 para buscar a seu Deus, com 27 o seu coração o
2Cr 32.5 se fortificou, e edificou 27 o muro quebrado até
2Cr 32.9 estava diante de Laquis, com 27 o seu
2Cr 32.9 a Ezequias, rei de Judá, e a 27 o Judá que
2Cr 32.33 dos filhos de Davi; e 27 o Judá e os
2Cr 33.3 e prostrou-se diante de 27 o exército dos
2Cr 33.5 Edificou altares a 27 o exército dos céus, em ambos
2Cr 33.19 se aplacou para com ele, e 27 o seu pecado, e a
2Cr 34.9 de Manassés, e de Efraim, e de 27 o resto de
2Cr 34.9 resto de Israel, como também de 27 o Judá e
2Cr 34.28 e os teus olhos não verão 27 o mal que hei de
2Cr 34.30 sacerdotes, e os levitas, e 27 o povo, desde o
2Cr 34.31 e os seus estatutos, com 27 o seu coração e
2Cr 35.3 levitas que ensinavam a 27 o Israel e estavam
2Cr 35.13 e prontamente as repartiram entre 27 o povo.
2Cr 35.16 Assim se estabeleceu 27 o serviço do Senhor naquele
2Cr 35.18 com os sacerdotes, e levitas, e 27 o Judá e Israel
2Cr 35.24 nos sepulcros de seus pais; e 27 o Judá e
2Cr 36.22 o qual fez passar pregão por 27 o seu reino,
2Cr 36.23 em Judá; quem, dentre vós é de 27 o seu povo,
Ed 1.1 o qual fez passar pregãopor 27 o seu reino,
Ed 1.3 Quem há entre vós, de 27 o seu povo, seja seu Deus
Ed 1.4 E 27 aquele que ficar em alguns lugares em que
Ed 2.70 nas suas cidades, como também 27 o Israel nas suas
cidades.
Ed 3.11 para sempre sobre Israel. E 27 o povo jubilou
Ed 4.20 dalém do rio dominaram em 27 lugar, e se lhes
Ed 6.11 por mim se decreta que 27 homem que mudar este
Ed 6.17 por expiação do pecado de 27 o Israel, segundo
Ed 7.13 decreta que, no meu reino, 27 aquele do povo de
Ed 7.25 e juizes que julguem a 27 o povo que está
Ed 7.26 E 27 aquele que não observar a lei do teu Deus e a
Ed 8.25 e os seus príncipes, e 27 o Israel que
Ed 8.34 o peso de tudo aquilo; e 27 o peso se descreveu
Ed 8.35 Israel: doze novilhos por 27 o Israel, noventa e
Ed 9.14 tu, assim, contra nós até de 27 nos consumires,
Ed 10.5 sacerdotes e dos levitas e 27 o Israel, de que
Ed 10.8 e que 27 aquele que, em três dias, não viesse,
Ed 10.9 nono mês, no dia vinte do mês; e 27 o povo se
Ne 1.7 De 27 nos corrompemos contra ti e não guardamos os
Ne 4.6 Assim, edificamos o muro, e 27 o muro se cerrou até
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Ne 5.13 disse: Assim sacuda Deus a 27 homem da sua casa e
Ne 5.18 e, de dez em dez dias, de 77 o vinho
Ne 7.73 alguns do povo, e os netineus, e 27 o Israel nas
Ne 8.1 de Israel nas suas cidades, 77 o povo se ajuntou
Ne 8.3 e sábios; e os ouvidos de 77 o povo estavam
Ne 8.5 livro perante os olhos de 77 o povo; porque estava
Ne 8.5 77 o povo; e, abrindo-o ele, 77 o povo se pôs em pé.
Ne 8.6 o Senhor, o grande Deus; e 77 o povo respondeu:
Ne 8.9 ensinavam ao povo disseram a 77 o povo: Este dia
Ne 8.9 vos lamenteis, nem choreis. Porque 7Z7 o povo
Ne 8.11 E os levitas fizeram calar 77 o povo, dizendo:
Ne 8.12 Então, 77 o povo se foi a comer, e a beber, e a
Ne 8.13 os cabeças dos pais de 77 o povo, os
Ne 9.6 o céu, o céu dos céus e 77 o seu exército, a
Ne 9.10 a todos os seus servos, e a 77 o povo da sua
Ne 9.32 profetas, e aos nossos pais, e a 77 o teu
Ne 12.47 Pelo que 77 o Israel, já nos dias de Zorobabel e
Ne 13.12 Então, 77 o Judá trouxe os dízimos do grão, e do
Ne 13.18 e nosso Deus não trouxe 77 este mal sobre nós
Ne 13.26 Deus, e pondo-o Deus rei sobre 77 o Israel? E,
Ne 13.27 nós ouvidos, para fazermos 77 este grande mal,
Et 1.5 dias, fez o rei um convite a 77 o povo que se achou
Et 1.20 que o rei decretar em 77 o seu reino (porque
Et 3.6 todos os judeus que havia em 77 o reino de
Et 4.11 do rei bem sabem que para 77 homem ou mulher que
Et 4.14 Porque, se de 77 te calares neste tempo, socorro e
Jó 2.11 pois, três amigos de Jó 77 este mal que tinha
Jó 6.13 a minha ajuda? Não me desamparou 77 auxílio eficaz?
Jó 13.5 que vos calásseis de 77, que isso seria a
Jó 16.16 O meu rosto 77 está descorado de chorar, e sobre as
Jó 21.23 da sua plenitude, estando 77 quieto e sossegado.
Jó 27.10 no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em 77 o tempo?
Jó 28.21 encoberta aos olhos de 77 vivente e oculta às
Jó 34.13 o governo da terra? E quem dispôs a 77 o mundo?
Jó 37.7 Ele sela as mãos de 77 homem, para que conheçam
Jó 40.11 da tua ira, e atenta para 77 soberbo, e abate-o.
Jó 40.12 Olha para 77 soberbo, e humilha-o, e atropela os
Jó 41.34 77 o alto vê; é rei sobre todos os filhos de
Jó 42.11 dele, e o consolaram de 77 o mal que o
SI 9.1 Eu te louvarei, Senhor, de 77 o meu coração;
SI 16.3 na terra e aos ilustres em quem está 77 o meu prazer:
SI 20.4 conforme o teu coração e cumpra 77 o teu desígnio.
SI 25.5 da minha salvação; por ti estou esperando 77 o dia.
SI 32.3 os meus ossos pelo meu bramido em 77 o dia.
SI 32.6 Pelo que 77 aquele que é santo orará a ti, a tempo
SI 33.6 foram feitos os céus; e 77 o exército deles,
Si 34.1 Louvarei ao Senhor em 77 o tempo; o seu louvor
SI 35.28 falará da tua justiça e do teu louvor, 77 o dia.
SI 38.6 estou muito abatido, ando lamentando 77 o dia.
SI 38.9 Senhor, diante de ti está 77 o meu desejo, e o meu
SI 38.12 coisas que danificam e imaginam astúcias 77 o dia.
SI 39.5 diante de ti; na verdade, 77 homem, por mais
SI 39.6 Na verdade, 77 homem anda como uma sombra; na
SI 39.11 a sua beleza; de sorte que 77 homem é vaidade. (Selá)
SI 42.10 os meus adversários, quando 77 o dia me dizem:
SI 44.8 Em Deus nos gloriamos 77 o dia e louvamos o teu
SI 44.22 por amor de ti, somos mortos 77 dia; somos
SI 50.10 Porque meu é 77 animal da selva e as alimárias
SI 56.1 procura devorar-me; e me oprime, pelejando 77 o dia.
SI 56.2 procuram devorar-me 77 o dia; pois são
SI 71.8 a minha boca do teu louvor e da tua glória 77 o dia.
SI 71.15 justiça e da tua salvação 77 o dia, posto que não
SI 71.24 falará da tua justiça 77 o dia; pois estão
SI 73.14 Pois 77 o dia tenho sido afligido e castigado cada ma
nhã.
SI 78.51 E feriu 77 primogênito no Egito, primícias da sua
SI 86.3 de mim, ó Senhor, pois a ti clamo 77 o dia.
SI 86.12 Senhor, Deus meu, com 77 o meu coração e
SI 88.9 Senhor, tenho clamado a ti 77 o dia, tenho
SI 88.17 Como águas me rodeiam 77 o dia; cercam-me todos
juntos.
SI 89.16 Em teu nome se alegrará 77 o dia e na tua justiça
SI 102.8 meus inimigos me afrontam 77 o dia; os que contra
SI 105.31 enxames de moscas e piolhos em 77 o seu território.
SI 106.48 eternidade em eternidade, e 77 o povo diga: Amém!
SI 111.1 Louvarei ao Senhor de 77 o coração, na
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SI 111.8 Permanecem firmes para 77 o sempre; são feitos em
SI 116.11 Eu dizia na minha precipitação: 77 homem é mentira.
SI 116.14 votos ao Senhor, agora, na presença de 77 o seu povo.
SI 116.18 que eu possa fazê-lo na presença de 77 o meu povo,
SI 119.2 os seus testemunhos e o buscam de 77 o coração.
SI 119.10 De 77 o meu coração te busquei; não me deixes
SI 119.20 quebrantada de desejar os teus juízos em 77 o tempo.
SI 119.34 guardarei a tua lei e observá-la-ei de 77 o coração.
SI 119.43 boca não tires nunca de 77 a palavra de verdade,
SI 119.58 deveras o teu favor de 77 o meu coração; tem
SI 119.69 contra mim; mas eu de 77 o coração guardarei
SI 119.97 amo a tua lei! É a minha meditação em 77 o dia!
SI 119.101 Desviei os meus pés de 77 caminho mau, para
SI 119.104 entendimento; pelo que aborreço 77 falso caminho.
SI 119.145 Clamei de 77 o meu coração; escuta-me, Senhor, e
SI 119.174 tua salvação, ó Senhor; a tua lei é 77 o meu prazer.
SI 121.7 O Senhor te guardará de 77 mal; ele guardará a tua
alma.
SI 138.1 Eu te louvarei, Senhor, de 77 o meu coração; na
SI 138.2 engrandeceste a tua palavra acima de 27 o teu nome.
SI 144.13 despensas se encham de 77 o provimento; para
SI 145.21 a carne louvará o seu santo nome para 77 o sempre.
Pv 1.19 Tais são as veredas de 27 aquele que se entrega à
Pv 1.25 antes, rejeitastes 77 o meu conselho e não
Pv 3.5 Confia no Senhor de 77 o teu coração e não te
Pv 5.14 Quase que em 77 o mal me achei no meio da
Pv 5.19 saciem-te os seus seios em 77 o tempo; e pelo seu
Pv 6.14 há no seu coração; 77 o tempo maquina mal;
Pv 6.29 próximo; não ficará inocente 77 aquele que a tocar.
Pv 8.30 as suas delícias, folgando perante ele em 77 o tempo,
Pv 13.16 27 prudente age com conhecimento, mas o tolo
Pv 14.23 Em 27 trabalho há proveito, mas a palavra dos
Pv 15.3 olhos do Senhor estão em 27 lugar, contemplando
Pv 16.5 Abominação é para o Senhor TTaltivo de coração;
Pv 17.17 Em 27 o tempo ama o amigo; e na angústia nasce o
irmão.
Pv 20.1 bebida forte, alvoroçadora; e 27 aquele que neles
Pv 20.3 desviar-se de questões, mas 27 tolo se entremete nelas.
Pv 20.8 no trono do juízo, com os seus olhos dissipa 27 mal.
Pv 20.27 Senhor, a qual esquadrinha 27 o mais íntimo do ven
tre.
Pv 21.2 27 caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o
Pv 21.5 à abundância, mas os de 27 apressado, tão
Pv 21.26 27 o dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada
retém.
Pv 22.20 excelentes coisas acerca de 27 conselho e conheci
mento,
Pv 23.17 dos pecadores; antes, sê no temor do Senhor 27 o dia.
Pv 27.7 o favo de mel, mas à alma faminta 27 amargo é doce.
Ec 1.3 vantagem tem o homem de 27 o seu trabalho, que
Ec 2.10 o meu coração se alegrou por 27 o meu trabalho, e
Ec 2.10 e esta foi a minha porção de 27 o meu trabalho.
Ec 2.18 Também eu aborreci 27 o meu trabalho, em que
Ec 2.19 ele se assenhoreará de 27 o meu trabalho em
Ec 2.20 perdesse a esperança de 27 trabalho em que
Ec 2.22 que mais tem o homem de 27 o seu trabalho e da
Ec 3.1 e há tempo para 27 o propósito debaixo
Ec 3.13 e também que 27 homem coma e beba e goze do bem
de
Ec 3.13 e beba e goze do bem de 27 o seu trabalho. Isso
Ec 3.17 porque há um tempo para 27 intento e para toda obra.
Ec 4.4 Também vi eu que 77 trabalho e toda destreza em
Ec 4.8 filho nem irmã; e, contudo, de 77 o seu trabalho
Ec 4.16 Não tem fim 77 o povo, 77 o que ele domina;
Ec 5.18 e gozar cada um do bem de 27 o seu trabalho,
Ec 6.7 27 trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo,
Ec 8.6 Porque para 27 propósito há tempo e modo; porquanto
Ec 9.8 Em 77 tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca
Ec 12.13 seus mandamentos; porque este é o dever de 77 ho
mem.
Is 1.5 Toda a cabeça está enferma, e 77 o coração, fraco.
Is 2.12 dos Exércitos será contra 77 o soberbo e altivo e
Is 2.12 soberbo e altivo e contra 27 o que se exalta, para
Is 2.15 e contra toda torre alta e contra 27 muro firme;
Is 3.1 Judá o bordão e o cajado, 27 o sustento de pão e
Is 4.3 será chamado santo: 27 aquele que estiver
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Is 6.11 não fique morador, e a terra seja assolada de 27.
Is 7.22 e manteiga e mel comerá 27 aquele que ficar
Is 7.23 também, naquele dia, que 27 lugar em que
Is 9.9 E 27 este povo o saberá, Efraim e os moradores de
Is 11.9 fará mal nem dano algum em 27 o monte da minha
Is 13.15 27 o que for achado será traspassado e , T . o que
Is 13.15 achado será traspassado e, 27 o que for apanhado,
Is 19.17 um espanto para o Egito; 27 aquele a quem isso
Is 21.2 sitia, ó medo, que já fiz cessar 27 o seu gemido.
Is 22.17 como um homem forte e de 27 te envolverá.
Is 23.9 para denegrir a soberba de 27 o ornamento e
Is 23.13 os seus paços, mas já está arruinada de 27.
Is 24.3 De 27 se esvaziará a terra e de 27 será saqueada,
Is 24.3 se esvaziará a terra e de 27 será saqueada, porque
Is 24.19 De 27 será quebrantada a terra, de 27 se romperá
Is 24.19 terra, de 27 se romperá e de 27 se moverá a terra.
Is 24.20 De 27 vacilará a terra como o ébrio e será movida e
Is 26.7 O caminho do justo é 27 plano; tu retamente pesas o
Is 27.9 de Jacó, e este será 27 o fruto de se haver
Is 28.24 Porventura, lavra 27 o dia o lavrador, para semear?
Is 28.24 para semear? Ou abre e esterroa 27 o dia a sua terra?
Is 30.25 E haverá, em 27 monte alto e em 27 outeiro
Is 30.25 em 27 monte alto e em 27 outeiro elevado,
Is 33.15 que sacode das suas mãos 27 o presente; que
Is 34.2 nações, e o seu furor sobre 27 o exército delas;
Is 34.4 E 27 o exército dos céus se gastará, e os céus se
Is 34.4 enrolarão como um livro, e 27 o seu exército
Is 39.2 houve, nem em sua casa, nem em 27 o seu
Is 40.4 27 vale será exaltado, e 27 monte e 27 outeiro
Is 40.4 exaltado, e 27 monte e 27 outeiro serão
Is 40.16 Nem 27 o Líbano basta para o fogo, nem os seus
Is 45.23 que diante de mim se dobrará 27joelho, e por mim
Is 46.3 Ouvi-me, ó casa de Jacó e 27 o resíduo da casa de
Is 51.13 e fundou a terra, e temes 27 o dia o furor do
Is 52.5 e o meu nome é blasfemado incessantemente 27 o dia.
Is 54.11 eu porei as tuas pedras com 27 o ornamento e te
Is 56.3 ao Senhor, dizendo: De 27 me apartará o
Is 58.3 próprio contentamento e requereis 27 o vosso trabalho.
Is 58.6 livres os quebrantados, e que despedaces 27 o jugo?
Is 59.8 as fizeram para si mesmos; 27 aquele que anda
Is 59.21 diz o Senhor, desde agora e para 27 o sempre.
Is 60.12 perecerão; sim, essas nações de 27 serão assoladas.
Is 62.6 teus muros pus guardas, que 27 o dia e toda a
Is 65.2 Estendi as mãos 7/7 o dia a um povo rebelde, que
Is 65.5 uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde 27 o dia.
Is 65.25 farão mal nem dano algum em 27 o meu santo monte,
Jr 2.20 transgredirei; contudo, em 27 outeiro alto e
Jr 3.1 a ela mais? Não se poluiria de 27 aquela terra?
Jr 3.6 rebelde Israel? Ela foi-se a 27 monte alto e
Jr4.27 esta terra será assolada; de 27, porém, a não consumirei.
Jr 7.23 sereis o meu povo; e andai e m r . o caminho que eu
Jr 8.2 ao sol, e à lua, e a 27 o exército do céu,
Jr 8.3 a morte do que a vida de 27 o resto dos que
Jr 9.4 nenhum vos fieis; porque 27 irmão não faz mais
Jr 9.4 faz mais do que enganar, e 27 amigo anda caluniando.
Jr 9.25 o Senhor, em que visitarei a 27 circuncidado com o incircunciso.
Jr 10.7 os sábios das nações e em 27 o seu reino,
Jr 10.14 27 homem se embruteceu e não tem ciência;
Jr 10.14 tem ciência; envergonha-se 27 fundidor da sua
Jr 12.4 e se secará a erva de 27 o campo? Pela
Jr 13.12 diz o Senhor, Deus de Israel: 27 odre se encherá de
Jr 13.12 Não sabemos nós muito bem que 27 odre se encherá
Jr 13.18 no chão; porque já caiu 27 o ornato de vossas
Jr 13.19 e ninguém há que as abra; 27 o Judá foi levado
Jr 14.19 De TTrejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma
Jr 16.10 pronuncia o Senhor sobre nós 27 este grande mal, e
Jr 16.16 os quais os caçarão sobre 27 monte, e sobre
Jr 16.16 sobre 27 monte, e sobre 27 outeiro, e até
Jr 17.20 Senhor, vós, reis de Judá e 27 o Judá e todos os
Jr 18.16 e uma irrisão perpétua; 27 aquele que passar
Jr 18.23 Mas tu, ó Senhor, sabes 27 o seu conselho contra
Jr 19.8 e por objeto de assobios; 27 aquele que passar
Jr 19.13 queimaram incenso a 27 o exército dos céus
Jr 19.14 em pé no átrio da Casa do Senhor e disse a 27 o povo:
Jr 19.15 sobre todas as suas cidades 27 o mal que
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Jr 20.4 e teus olhos o verão; 27 o Judá entregarei
Jr 20.5 a fazenda desta cidade, e i7 o seu trabalho, e
Jr 20.7 sirvo de escárnio 27 o dia; cada um
Jr 20.8 Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio 27 o dia.
Jr 24.7 porque se converterão a mim de 27 o seu coração.
Jr 25.1 veio a Jeremias acerca de 27 o povo de Judá, no
Jr 25.2 o profeta Jeremias a 27 o povo de Judá e a
Jr 25.19 a seus servos, e a seus príncipes, e a 27 o seu povo;
Jr 26.7 sacerdotes, e os profetas, e 27 o povo, a Jeremias
Jr 26.8 ordenado que dissesse a 27 o povo, pegaram nele
Jr 26.8 sacerdotes, e os profetas, e 27 opovo, dizendo:
Jr 26.9 sem moradores? E ajuntou-se 27 o povo contra
Jr 26.11 profetas aos príncipes e a 27 o povo, dizendo:
Jr 26.12 a todos os príncipes e a 27 o povo, dizendo: O
Jr 26.16 disseram os príncipes e 27 o povo aos
Jr 26.18 rei de Judá, e falou a 27 opovo de Judá,
Jr 26.19 Ezequias, rei de Judá, e 27 o Judá? Antes,
Jr 27.16 falei aos sacerdotes e a 27 este povo, dizendo:
Jr 28.1 os olhos dos sacerdotes e de 27 o povo, dizendo:
Jr 28.5 dos sacerdotes e aos olhos de 27 o povo que
Jr 28.7 eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de 27 o povo:
Jr 28.11 Hananias aos olhos de 27 o povo, dizendo:
Jr 29.1 sacerdotes, e aos profetas, e a 27 o povo que
Jr 29.13 achareis quando me buscardes de 27 o vosso coração.
Jr 29.16 no trono de Davi e de 27 o povo que habita
jr 29.25 enviaste no teu nome cartas a 27 o povo que está em
Jr 29.26 da Casa do Senhor sobre 27 homem obsesso e que
Jr 30.11 castigar-te-ei com medida e, de 27, não te terei
Jr 31.30 pela sua iniquidade, e de 27 homem que comer
Jr 31.40 E 27 o vale dos cadáveres e da cinza e todos os
Jr 32.23 pelo que ordenaste lhes sucedesse 27 este mal.
Jr 32.41 nesta terra certamente, com 27 o meu coração e
Jr 32.42 eu trouxe sobre este povo 27 este grande mal,
Jr 32.42 assim eu trarei sobre ele 27 o bem que lhes
Jr 33.9 nações da terra que ouvirem 27 o bem que eu lhe
Jr 33.9 perturbar-se-ão por causa de 27 o bem e por causa
Jr 34.1 rei da Babilônia, e 27 o seu exército, e
Jr 34.8 Zedequias fez concerto com 27 o povo que havia em
Jr 34.10 todos os príncipes e 27 o povo que entrou no
Jr 34.19 os eunucos, e os sacerdotes, e 27 o povo da terra
Jr 35.17 os moradores de Jerusalém 27 o mal que falei
Jr 36.3 talvez, os da casa de Judá 27 o mal que eu
Jr 36.6 jejum; e também aos ouvidos de 27 o Judá vindo das
Jr 36.9 jejum diante do Senhor a 27 o povo em
Jr 36.9 povo em Jerusalém, como também a 27 o povo que
Jr 36.10 Nova da Casa do Senhor, aos ouvidos de L. o povo.
Jr 36.23 havia no braseiro, até que 27 o rolo se consumiu
Jr 36.31 e sobre os homens de Judá 27 aquele mal que
Jr 37.10 ainda que ferísseis a 27 o exército dos
Jr 37.21 padeiros, até que se acabou 27 o pão da cidade.
Jr 38.1 as palavras que anunciava Jeremias a 27 o povo, dizendo:
Jr 38.4 nesta cidade e as mãos de 27 o povo,
Jr 39.1 rei da Babilônia, e 27 o seu exército
Jr 40.15 Por que razão te tiraria ele a vida, e 27 o Judá
Jr 41.10 E Ismael levou cativo a 27 o resto do povo que
Jr 41.10 Mispa; as filhas do rei, e 27 opovo que ficara
Jr 41.11 exércitos que estavam com ele 27 o mal que havia
Jr 41.13 E aconteceu que, vendo 27 o povo que estava com
Jr 41.14 E 27 o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou
Jr 41.16 que estavam com ele a 27 o resto do povo
Jr 42.1 e Jezanias, filho de Hosaías, e 27 opovo, desde o
Jr 42.2 por nós ao Senhor, teu Deus, por 27 este resto;
Jr 42.8 que havia com ele, e a 27 o povo, desde o
Jr 43.1 Jeremias de anunciar a 27 o povo todas as
Jr 43.4 dos exércitos, nem o povo 27 à voz do Senhor,
Jr 43.5 os príncipes dos exércitos a 27 o resto de Judá
Jr 44.2 Deus de Israel: Vós vistes 27 o mal que fiz cair
Jr 44.11 contra vós, para mal e para desarraigar a 27 o Judá.
Jr 44.12 de lá peregrinar; e ele será 27 consumido na terra
Jr 44.15 grande multidão, como também 27 o povo que habi
tava
Jr 44.20 Então, disse Jeremias a 27 o povo, aos homens e às
Jr 44.20 aos homens e às mulheres, e a 27 o povo que lhe
Jr 44.24 Disse mais Jeremias a 27 o povo e a todas as
Jr 44.24 a palavra do Senhor, vós, 27 o Judá que estais
Jr 44.26 ouvi a palavra do Senhor, 27 o Judá que habitais
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Jr 44.27 do Egito à espada e à fome, até que se acabem de 27.
Jr 44.28 poucos em número; e saberá 27 o resto de Judá que
Jr 46.28 com medida e não te deixarei de 27 impune.
Jr 47.4 cortar de Tiro e de Sidom 27 o resto que os
Jr 48.31 por Moabe; sim, gritarei por 27 o Moabe, pois os
Jr 49.17 servirá Edom de espanto; 27 aquele que passar
Jr 49.32 para despojo; e espalharei a 27 vento, aqueles que
Jr 50.26 como a feixes e destruí-a de 27; nada lhe fique de resto.
Jr 50.37 os seus carros, e sobre 27 o povo misto que
Jr 51.3 perdoeis a seus jovens; destruí a 27 o seu exército.
Jr 51.17 Embruteceu-se 27 homem e não tem ciência;
Jr 51.17 tem ciência; envergonhou-se 27 ourives de imagem de
Jr 51.60 pois, Jeremias num livro 27 o mal que havia de
Jr 52.4 contra Jerusalém, ele e 27 o seu
Jr 52.8 nas campinas de Jericó, e 27o seu exército se
Jr 52.14 E l o exército dos caldeus que estavam com o
Jr 52.17 na Casa do Senhor e levaram 27 o bronze para a Ba
bilônia.
Lm 1.11 27 o seu povo anda suspirando, buscando o pão;
Lm 1.13 voltar para trás, fez-me assolada e enferma 27 o dia.
Lm 3.3 mim; virou contra mim de contínuo, a mão 27 o dia.
Lm 3.14 um objeto de escárnio para 27 o meu povo e a sua
Lm 3.14 para 27 o meu povo e a sua canção 27 o dia.
Lm 3.62 contra mim e as suas imaginações contra mim 27 o
dia.
Ez 5.10 em ti juízos, espalharei 27 o remanescente a
Ez 6.13 em redor dos seus altares, em 27 o outeiro alto,
Ez 6.13 toda árvore verde, e debaixo de 27 carvalho
Ez 8.10 de Israel estavam pintados na parede em 27 o redor.
Ez 9.6 até exterminá-los; mas a l o homem que
Ez 9.8 Jeová! Dar-se-á o caso que destruas 27 o restante
Ez 10.12 E 27 o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos,
Ez 16.15 tua fama, e prostituías-te a l o que passava, para
Ez 16.25 e alargaste as pernas a 27 o que passava; e
Ez 16.44 Eis que 27 o que usa de provérbios usará contra ti
Ez 17.10 tocando-lhe vento oriental, de 27 não se secará?
Ez 20.28 lha dar, então, olharam para 27 outeiro alto e
Ez 21.7 causa das novas, porque vêm; e 27 coração
Ez 21.7 todas as mãos se enfraquecerão, e 27 espírito se
Ez 21.10 pois? A vara do meu füho é que despreza 27 madeiro.
Ez 23.29 com ódio, e levarão 27 o teu trabalho, e te
Ez 25.7 as terras, e acabarei de 27 contigo; e
Ez 29.2 do Egito, e profetiza contra ele e contra 27 o Egito.
Ez 29.4 rios às tuas escamas; e 27 peixe dos teus rios
Ez 29.5 no deserto, a ti e a 27 peixe dos teus rios;
Ez 29.7 quebraste e lhes rasgaste 27 o ombro; e,
Ez 29.18 toda cabeça se tornou calva, e 27 ombro se pelou,
Ez 32.22 Ali está Assur com 27 o seu ajuntamento; em redor
Ez 32.31 sim, o próprio Faraó e 27 o seu exército,
Ez 34.6 por todos os montes e por 27 o alto outeiro; sim,
Ez 35.15 assolado serás, ó monte Seir, e 27 o Edom, sim,
Ez 35.15 ó monte Seir, e l o Edom, sim, 27; e saberão que
Ez 36.5 o resto das nações e contra 27 o Edom. Eles se
Ez 36.5 da minha terra, com alegria d e X o coração e com
Ez 38.4 e te levarei a ti, com 27 o teu exército,
Ez 39.13 Sim, 27 o povo da terra os enterrará, e será para
Ez 41.5 laterais, quatro côvados, por 27 o redor do templo.
Ez 41.7 templo subia mui alto por 27 o redor do templo;
Ez 41.10 a largura de vinte côvados por 27 o redor do templo.
Ez 43.12 casa. Sobre o cume do monte, 27 o seu contorno em
Ez 43.13 de largura, e a sua borda, em 27 o seu contorno,
Ez 44.14 da ordenança da casa, em 27 o seu serviço e em
Ez 45.1 de dez mil; este será santo em 27 o seu
Ez 45.16 27 o povo da terra concorrerá para esta oferta,
Ez 45.22 no mesmo dia, por si e por 27 o povo da terra,
Ez 48.13 e de largura dez mil; 27 o comprimento será
Dn 1.20 os magos ou astrólogos que havia em 27 o seu reino.
Dn 2.20 bendito o nome de Deus para 27 o sempre, porque
Dn 3.10 fizeste um decreto, pelo qual 27 homem que ouvisse
Dn 3.29 é feito um decreto, pelo qual 27 povo, nacão e
Dn 6.1 e vinte presidentes, que estivessem sobre 27 o reino;
Dn 6.3 e o rei pensava constituí-lo sobre 27 o reino.
Dn 6.12 assinaste o edito pelo qual 27 homem que fizesse
Dn 6.26 um decreto, pelo qual em 27 o domínio do meu
Dn 7.18 e possuirão o reino para 27 o sempre e de
Dn 7.27 dos reinos debaixo de 27 o céu serão dados
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Dn 8.6 rio; e correu contra ele com 27 o ímpeto da sua força.
Dn 9.6 e nossos pais, como também a 27 opovo da terra.
Dn 9.7 e aos moradores de Jerusalém, e a í o Israel; aos
Dn 9.11 Sim, 27 o Israel transgrediu a tua lei,
Dn 9.12 porquanto nunca debaixo de 21 o céu aconteceu
Dn 9.13 escrito na Lei de Moisés, 27 aquele mal nos
Dn 11.17 para vir com a força de 21 o seu reino, e com
Dn 11.36 e se engrandecerá sobre 27 deus; e contra o
Dn 12.1 tempo, uvrar-se-á o teu povo, 27 aquele que
Os 2.11 E farei cessar 27 o seu gozo, e as suas festas, e
Os 12.1 e segue o vento leste; 27 o dia multiplica a
Os 12.8 para mim grandes bens; em 27 o meu trabalho,
J12.12 Convertei-vos a mim de 21 o vosso coração; e
J12.32 E há de ser que 27 aquele que invocar o nome do
Ám 8.8 a terra? E não chorará 27 aquele que habita
Am 9.8 terra; mas não destruirei de 27 a casa de Jacó, diz
Jn 4.1 Jonas extremamente disso e ficou 21 ressentido.
M q 2.12 Certamente te ajuntarei 21 inteiro, ó Jacó;
M q 7.16 por causa de 27 o seu poder; porão a
Na 1.9 Ele mesmo vos consumirá de 27 não se levantará
Na 2.9 o provimento, abastança há de 27 gênero de móveis
apetecíveis.
Na 3.13 da tua terra estarão de 27 abertas aos teus
Sf 1.11 moradores de Mactés, porque 27 o povo de Canaã
Sf 3.8 derramar a minha indignação e 27 o ardor da minha
Sf 3.14 regozija-te e exulta de 27 o coração, ó
Ag 1.11 e sobre os animais, e sobre 27 o trabalho
Ag 1.12 de Jozadaque, sumo sacerdote, e 21 o resto do povo
Ag 1.14 e o espírito do resto de 21 o povo, e
Ag 2.4 sumo sacerdote, e esforçai-vos, 27 o povo da
Zc 4.2 disse: Olho, e eis um castiçal 27 de ouro, e um
Zc 7.5 Fala a 27 o povo desta terra e aos sacerdotes,
Ml 1.11 as nações o meu nome; e, em 21 lugar, se
Ml 2.9 e indignos diante de 21 o povo, visto que
M l 4.4 lhe mandei em Horebe para 21 o Israel, a qual
M t 5.11 e, mentindo, disserem 27 o mal contra vós,
M t 5.29 um dos teus membros do que 21 o teu corpo seja
M t 5.30 teus membros se perca do que 27 o teu corpo seja
M t 6.22 se os teus olhos forem bons, 27 o teu corpo terá luz.
M t 7.21 Nem 27 o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no
M t 7.24 21 aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e
M t 9.26 E espalhou-se aquela notícia por 27 aquele país.
M t 10.1 expulsarem e para curarem toda enfermidade e 27 mal.
M t 12.25 seus pensamentos, disse-lhes: 27 reino dividido
M t 12.31 Portanto, eu vos digo: 27 pecado e blasfêmia se
M t 13.52 E ele disse-lhes: Por isso, 27 escriba instruído
M t 19.29 E 27 aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou
M t 20.6 e perguntou-lhes: Por que estais ociosos 27 o dia?
M t 20.26 será assim entre vós; mas 27 aquele que quiser,
M t 22.37 Amarás o Senhor, teu Deus, de 27 o teu coração, e
M t 22.37 e de toda a tua alma, e de 27 o teu pensamento.
M t 23.35 para que sobre vós caia 27 o sangue justo, que foi
M t 24.14 do Reino será pregado em 27 o mundo, em
M t 26.13 evangelho for pregado, em 27 o mundo, também
M t 26.59 sacerdotes, e os anciãos, e 27 o conselho
Mt 27.25 E, respondendo 27 o povo, disse: O seu sangue caia
M t 28.18 falou-lhes, dizendo: E-me dado 27 o poder no céu e
M c 8.36 ao homem ganhar 27 o mundo e perder a
M c 12.30 pois, ao Senhor, teu Deus, de 27 o teu coração, e
M c 12.30 e de toda a tua alma, e de 27 o teu
Mc 12.33 e que amá-lo de 27 o coração, e de 27 o
M c 12.33 de 27 o coração, e de 27 o entendimento, e de
M c 12.44 depositou tudo o que tinha, 27 o seu sustento.
M c 14.55 dos sacerdotes e 27 o concílio buscavam
Mc 15.1 e os anciãos, e os escribas, e 27 o Sinédrio
M c 16.15 E disse-lhes: Ide por 27 o mundo, pregai o
Lc 2.1 de César Augusto, para que 27 o mundo se alistasse.
Lc 2.10 novas de grande alegria, que será para 27 o povo,
Lc 2.23 escrito na lei do Senhor: 27 macho primogênito
Lc 3.5 27 vale se encherá, e se abaixará 27 monte e
Lc 3.5 se encherá, e se abaixará 27 monte e outeiro; e o
Lc 3.21 E aconteceu que, como 27 o povo se batizava, sendo
Lc 4.6 o diabo: Dar-te-ei a ti 27 este poder e a sua
Lc 6.40 superior a seu mestre, mas 27 o que for perfeito
Lc 7.29 E 27 o povo que o ouviu e ospubucanos, tendo sido
Lc 8.47 ele, declarou-lhe diante de 2. o povo a causa
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Rm 7.1 tem domínio sobre o homem por 27 o tempo que vive?
Rm 8.36 ti somos entregues à morte 27 o dia: fomos
Rm 9.33 e uma rocha de escândalo; e 27 aquele que crer
Rm 10.4 da lei é Cristo para justiça de 27 aquele que crê.
Rm 10.11 Porque a Escritura diz: 27 aquele que nele crer não
Rm 10.13 Porque 27 aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo.
Rm 10.21 Mas contra Israel diz: 27 o dia estendi as minhas
Rm 11.26 E, assim, 27 o Israel será salvo, como está
Rm 14.11 minha vida, diz o Senhor, 27joelho se dobrará
Rm 15.13 de esperança vos encha de 2. o gozo e paz em
Rm 15.14 cheios de bondade, cheios de 27o conhecimento,
Rm 16.27 dada glória por Jesus Cristo para 27 o sempre. Amém!
ICo 1.2 santos, com todos os que em 27 lugar invocam o
ICo 1.5 nele, em toda a palavra e em 27 o conhecimento
ICo 6.18 Fugi da prostituição. 27 pecado que o homem comete
ICo 7.39 está ligada pela lei 27 o tempo em que o seu
ICo 9.25 E 27 aquele que luta de tudo se abstém; eles o
ICo 11.3 que Cristo é a cabeça de 27 varão, e o varão, a
ICo 11.4 27 homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça
ICo 12.17 Se 27 o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se
ICo 12.17 onde estaria o ouvido? Se 27 fosse ouvido, onde
ICo 15.24 e quando houver aniquilado 27 império e toda
ICo 16.16 vos sujeiteis aos tais e a 27 aquele que auxilia na
2Co 2.14 por meio de nós, manifesta em 27 lugar o cheiro do
2Co 4.2 recomendamos à consciência de 27 homem, na
2Co 10.5 de Deus, e levando cativo 27 entendimento à
G11.5 ao qual glória para 27 o sempre. Amém!
G1 3.10 porque escrito está: Maldito 27 aquele que não
G1 3.13 porque está escrito: Maldito 27 aquele que for
G14.1 Digo, pois, que, 27 o tempo em que o herdeiro é
G1 5.3 E, de novo, protesto a 27 homem que se deixa
Ef 1.21 acima de 27 principado, e poder, e potestade, e
Ef 1.21 e potestade, e domínio, e de 27 nome que se
Ef 2.21 no qual 27 o edifício, bem ajustado, cresce para
Ef 3.19 amor de Cristo, que excede 27 entendimento, para
Ef 3.21 Cristo, em todas as gerações, para 27 o sempre. Amém!
Ef 4.14 levados em roda por 27 vento de doutrina,
Ef 4.16 do qual 27 o corpo, bem ajustado e ligado pelo
Ef 4.19 os quais, havendo perdido 27 o sentimento, se
Ef 6.8 cada um receberá do Senhor 27 o bem que fizer, seja
Ef 6.18 orando em 27 tempo com toda oração e súplica no
Fp 1.9 mais e mais em ciência e em 27 o conhecimento.
Fp 2.9 e lhe deu um nome que é sobre 27 o nome,
Fp 2.10 ao nome de Jesus se dobre 27 joelho dos que estão
Fp 2.29 pois, no Senhor, com 27 o gozo, e tende-o
Fp 4.7 E a paz de Deus, que excede i7 o entendimento,
Fp 4.20 Deus e Pai seja dada glória para 27 o sempre. Amém!
Cl 1.6 a vós, como também está em 27 o mundo; e já vai
Cl 1.28 anunciamos, admoestando a 27 homem e ensinando a
Cl 1.28 para que apresentemos 27 homem perfeito em
Cl 2.10 nele, que é a cabeça de 27principado e potestade;
Cl 2.19 ligado à cabeça, da qual 27 o corpo, provido e
Cl 3.23 quanto fizerdes, fazei-o de 27 o coração, como ao
lTs 3.9 aar a Deus por vós, por 27 o gozo com que nos
lTs 5.23 vos santifique em tudo; e 27o vosso espírito, e
2Ts 1.11 da sua vocação e cumpra 27 desejo da sua
2Ts 2.9 a eficácia de Satanás, com 27 o poder, e sinais, e
2Ts 2.10 e com 27 engano da injustiça para os que perecem,
2Ts 3.6 Cristo, que vos aparteis de 27 irmão que andar
lT m 1.17 Deus seja honra e glória para 27 o sempre. Amém!
lT m 2.8 pois, que os homens orem em 27 o lugar, levantando
2Tm 4.18 celestial; a quem seja glóriapara 27 o sempre. Amém!
Fm 1.6 eficaz, no conhecimento de 27 o bem que em vós há,
Hb 5.1 Porque 27 sumo sacerdote, tomado dentre os homens,
Hb 8.3 Porque 27 sumo sacerdote é constituído para
Hb 9.6 coisas assim preparadas, a 27 o tempo entravam os
Hb 9.19 havendo Moisés anunciado a 27 o povo todos os
Hb 9.19 e aspergiu tanto o mesmo livro como 27 o povo,
Hb 10.11 E assim 27 sacerdote aparece cada dia, ministrando
Hb 12.1 nuvem de testemunhas, deixemos 27 embaraço e o
Hb 12.21 que Moisés disse: Estou 27 assombrado e tremendo.
Hb 13.21 Jesus, ao qual seja glória para 27 o sempre. Amém!
Tg 1.17 Toda boa dádiva e 27 dom perfeito vêm do alto,
Tg 1.19 meus amados irmãos; mas 27 o homem seja pronto
Tg 3.2 é perfeito e poderoso para também refrear 27 o corpo.

Lc 9.13 nós próprios formos comprar comida para 27 este
povo.
Lc 9.25 ao homem granjear o mundo 27, perdendo-se ou
Lc 10.27 Amarás ao Senhor, teu Deus, de 27 o teu coração, e
Lc 10.27 e de todas as tuas forças, e de 27 o teu
Lc 11.17 seus pensamentos, disse-lhes: 27 reino dividido
Lc 11.34 o teu olho simples, também 27 o teu corpo será
Lc 11.36 Se, pois, 27 o teu corpo é luminoso, não tendo em
Lc 11.36 tendo em trevas parte alguma, 27 será luminoso,
Lc 12.8 E digo-vos que 27 aquele que me confessar diante
Lc 12.10 E a 27 aquele que cfisser uma palavra contra o Filho
Lc 13.17 ficaram envergonhados, e 27 o povo se alegrava
Lc 16.16 anunciado o Reino de Deus, e 27 homem emprega
Lc 18.43 glorificando a Deus. E 27 o povo, vendo isso,
Lc 19.48 meio de o fazer, porque 27 o povo pendia para
Lc 20.6 E, se dissermos: dos homens, T. o povo nos
Lc 20.45 E, ouvindo-o 27 o povo, disse Jesus aos seus discípulos:
Lc 21.4 mas esta, da sua pobreza, deu 27 o sustento que tinha.
Lc 21.36 Vigiai, pois, em 27 o tempo, orando, para que
Lc 21.38 E 27 o povo ia ter com ele ao templo, de manhã
Lc 24.19 em obras e palavras diante de Deus e de 27 o povo;
Jo 1.9 verdadeira, que alumia a 27 homem que vem ao mundo,
Jo 2.10 E disse-lhe: 17 homem põe primeiro o vinho bom e,
Jo 3.8 nem para onde vai; assim é 27 aquele que é
Jo 3.15 para que 27 aquele que nele crê não pereça, mas
Jo 3.16 Filho unigénito, para que 27 aquele que nele crê
Jo 3.20 Porque 27 aquele que faz o mal aborrece a luz e não
Jo 5.22 o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho 27 o juízo,
Jo 6.40 que me enviou é esta: que 27 aquele que vê o
Jo 6.45 ensinados por Deus. Portanto, 27 aquele que do Pai
Jo 7.23 contra mim, porque, no sábado, curei de 27 um ho
mem?
Jo 8.2 cedo, voltou para o templo, e 27 o povo vinha ter
Jo 8.34 em verdade vos digo que 27 aquele que comete
Jo 9.34 disseram-lhe: Tu és nascido 27 em pecados e nos
Jo 11.26 e 27 aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.
Jo 12.46 que vim ao mundo, para que 27 aquele que crê em
Jo 13.10 senão os pés, pois no mais 27 está limpo. Ora,
Jo 18.37 fim de dar testemunho da verdade. 27 aquele que é
Jo 21.25 cuido que nem ainda o mundo 27 poderia conter
At 1.21 varões que conviveram conosco 27 o tempo em que o
At 2.21 e acontecerá que 27 aquele que invocar o nome do
At 2.47 Deus e caindo na graça de 27 o povo. E todos os
At 3.9 E 27 o povo o viu andar e louvar a Deus;
At 3.11 ele a Pedro e João, 27 o povo correu
At 4.10 de vós todos e de 27 o povo de Israel, que
At 5.34 doutor da lei, venerado por 27 o povo, mandou
At 7.11 Sobreveio, então, a 27 o país do Egito e de Canaã
At 7.32 e o Deus de Jacó. E Moisés, 27 trêmulo, não
At 8.37 Filipe: E lícito, se crês de 27 o coração. E,
At 10.41 não a 27 o povo, mas às testemunhas que Deus antes
At 11.26 E sucedeu que 27 um ano se reuniram naquela igreja
At 11.28 que haveria uma grande fome em 27 o mundo, e isso
At 13.10 Ó filho do diabo, cheio de 27 o engano e de toda a
At 13.24 da vinda dele, pregado a 27 o povo de Israel o
At 13.39 por ele é justificacto 27 aquele que crê.
At 16.29 pedindo luz, saltou dentro e, 27 trêmulo, se
At 17.30 agora a todos os homens, em 27 lugar, que se arre
pendam,
At 19.7 Estes eram, ao 27, uns doze varões.
At 20.18 em que entrei na Ásia, como em 27 esse tempo me
At 20.27 nunca deixei de vos anunciar 27 o conselho de Deus.
At 20.28 Olhai, pois, por vós e por 27 o rebanho sobre que o
At 21.22 Que faremos, pois? Em 27 o caso é necessário que a
At 21.27 no templo, alvoroçaram 27 o povo e lançaram
At 22.5 me é testemunha, e 27 o conselho dos
At 22.30 principais dos sacerdotes e 27 o seu conselho; e,
At 24.3 louváveis serviços, sempre e em 27 lugar, ó
At 24.3 lugar, ó potentíssimo Félix, com 27 o
At 24.5 entre todos os judeus, por 27 o mundo, e o
At 27.37 E éramos ao 27 no navio duzentas e setenta e seis al
mas.
Rm 1.8 de vós todos, porque em 27 o mundo é
Rm 1.16 de Deus para salvação de 27 aquele que crê,
Rm 3.4 seja Deus verdadeiro, e 27 homem mentiroso,
Rm 3.19 toda boca esteja fechada e 27 o mundo seja
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Tg 3.3 nos obedeçam; e conseguimos dirigir 27 o seu corpo.
Tg 3.6 nossos membros, e contamina 27 o corpo, e inflama
IPe 2.1 pois, toda malícia, e 27 engano, e
IPe 2.18 servos, sujeitai-vos com 27 o temor ao senhor,
IPe 4.11 pertence a glória e o poder para 27 o sempre. Amém!
IPe 5.11 seja a glória e o poderio, para 27 o sempre. Amém!
ljo 1.7 Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de 27 pecado,
ljo 2.2 somente pelos nossos, mas também pelos de 27 o mun
do.
l jo 2.29 que ele é justo, sabeis que 27 aquele que pratica a
l jo 4.1 Amados, não creiais em 27 espírito, mas provai se
ljo 4.2 o Espírito de Deus: 27 espírito que
ljo 4.3 e 27 espírito que não confessa que Jesus Cristo
ljo 5.1 27 aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de
ljo 5.1 Cristo é nascido de Deus; e 27 aquele que ama ao
ljo 5.4 Porque 27 o que é nascido de Deus vence o mundo; e
ljo 5.18 Sabemos que 27 aquele que é nascido de Deus não
ljo 5.19 que somos de Deus e que 27 o mundo está no maligno.
2Jo 1.9 27 aquele que prevarica e não persevera na doutrina
Jd 1.25 de todos os séculos, agora e para 27 o sempre. Amém!
Ap 1.6 Pai, a ele, glória e poder para 27 o sempre. Amém!
Ap 1.7 que vem com as nuvens, e 27 olho o verá, até os
Ap 1.18 mas eis aqui estou vivo para 27 o sempre. Amém! E
Ap 3.10 que há de vir sobre 27 o mundo, para tentar
Ap 4.9 sobre o trono, ao que vive para 27 o sempre,
Ap 4.10 adoravam o que vive para 27 o sempre e lançavam
Ap 5.13 graças, e honra, e glória, e poder para 27 o sempre.
Ap 5.14 e adoraram ao que vive para 27 o sempre.
Ap 6.15 os tribunos, e os poderosos, e 27 servo, e 27
Ap 6.15 e os poderosos, e 27 servo, e 27 livre se
Ap 7.12 poder, e força ao nosso Deus, para 27 o sempre. Amém!
Ap 10.6 por aquele que vive para 27 o sempre, o qual
Ap 11.15 e do seu Cristo, e ele reinará para 27 o sempre.
Ap 12.9 o diabo e Satanás, que engana 27 o mundo; ele foi
Ap 13.12 E exerce 27 o poder da primeira besta na sua
Ap 14.11 do seu tormento sobe para 27 o sempre; e não têm
Ap 15.7 cheias da ira de Deus, que vivepara 27 o sempre.
Ap 16.14 vão ao encontro dos reis de 27 o mundo para os
Ap 18.2 de demônios, e abrigo de 27 espírito imundo,
Ap 18.12 e toda madeira odorífera, e 27 vaso de
Ap 18.12 odorífera, e 27 vaso de marfim, e 27 vaso de
Ap 18.17 E 27 piloto, e 27 o que navega em naus, e 27
Ap 18.17 27 o que navega em naus, e 27 marinheiro, e todos
Ap 19.3 Aleluia! E a fumaça dela sobe para 27 o sempre.
Ap 20.10 dia e de noite serão atormentados para 27 o sempre.
Ap 22.5 o Senhor Deus os alumia, e reinarão para 27 o sempre.
Ap 22.18 Porque eu testifico a 27 aquele que ouvir as
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Gn 17.1 e disse-lhe: Eu sou o Deus 27; anda em
Gn 28.3 E Deus 27 te abençoe, e te faça
Gn 35.11 mais Deus: Eu sou o Deus 27; frutifica
Gn 43.14 E Deus 27 vos dê misericórdia diante do
Gn 48.3 E Jacó disse a José: O Deus 27 me apareceu
Gn 49.25 o qual te ajudará, e pelo 27, o qual te
Êx 6.3 Isaque, e a Jacó, como o Deus 27; mas pelo
N m 24.4 Deus, o que vê a visão do 27, caindo em
Nm 24.16 o que viu a visão do 27, caído em
Rt 1.20 porque grande amargura me tem dado o 27.
Rt 1.21 Senhor testifica contra mim, e o 27 me tem
Jó 5.17 não desprezes, pois, o castigo do 27.
Jó 6.4 Porque as flechas do 27 estão em mim, e o
JÓ6.14 ainda ao que deixasse o temor do 27.
Jó 8.3 o direito, e perverteria o 27 a justiça?
Jó 8.5 buscares a Deus e ao 27 pedires misericórdia,
Jó 11.7 de Deus ou chegarás à perfeição do 27?
Jó 13.3 Mas eu falarei ao 27; e quero defender-me
Jó 15.25 mão contra Deus e contra o 27 se embraveceu.
Jó 21.15 Quem é o 27, para que nós o sirvamos? E
Jó 21.20 veem a sua ruína, e ele bebe do furor do 27.
Jó 22.3 Ou tem o 27 prazer em que tu sejas justo,
Jó 22.17 de nós. E: Que foi que o 27 nos fez?
Jó 22.23 Se te converteres ao 27, serás edificado;
Jó 22.25 E até o 27 te será por ouro e por prata amontoada.
Jó 22.26 então, te deleitarás no 27 e
Jó 23.16 macerou o meu coração, e o 27 me perturbou.
Jó 24.1 Visto que do 27 se não encobriram os
Jó 27.2 desviou a minha causa, e o 27, que
Jó 27.10 Ou deleitar-se-á no 27 ou invocará a Deus
Jó 27.11 e não vos encobrirei o que está com o 27.
Jó 27.13 e a herança que os tiranos receberão do 27:
Jó 29.5 quando o 27 ainda estava comigo, e os meus
Jó 31.2 de cima, ou a herança do 27 desde as alturas?
Jó'31.35 que o meu intento é que o 27 me
Jó 32.8 no homem, e a inspiração do 27 os faz sábios.
Jó 33.4 me fez; e a inspiração do 27 me deu vida.
Jó 34.10 de Deus a impiedade, e do 27, a perversidade!
Jó 34.12 não procede impiamente; nem o TE perverte
Jó 35.13 a vaidade, nem atentará para ela o 27.
Jó 37.23 Ao 27 não podemos alcançar; grande é em
Jó 40.2 o contender contra o 27 é ensinar?
Is 13.6 do Senhor está perto; vem do 27 como assolação.
Ez 10.5 como a voz do Deus 27, quando fala.
JI 1.15 está perto e virá como uma assolação do 27.
M t 26.64 Homem assentado à direita do 27 e vindo
M c 14.62 Homem assentado à direita do 27 e vindo
2Co 6.18 para mim filhos e filhas, diz o Senhor 27.
Ap 1.8 que é, e que era, e que há de vir, o 27.
A p4.8 Santo, Santo é o Senhor Deus, o 27,
Ap 11.17 Graças te damos, Senhor, Deus 27, que és,
Ap 15.3 são as tuas obras, Senhor, Deus 27!
Ap 16.7 Na verdade, ó Senhor, Deus 27,
Ap 16.14 a batalha, naquele grande Dia do Deus 27.
Ap 19.6 Aleluia! Pois já o Senhor, Deus 27, reina.
Ap 19.15 lagar do vinho do furor e da ira do Deus 27.
Ap 21.22 seu templo é o Senhor, Deus 27, e o Cordeiro.

* (todo) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.1.30; , 2 vezes :
Gn.2.20;, 4 vezes : Gn.7.14;, 2 vezes : Gn.7.21; , 2 vezes : Gn.8.17;
, 2 vezes : Gn.8.19;, 2 vezes : Gn.9.10;, 2 vezes : Gn.23.17;, 2 vezes :
Êx.1.14;, 2 vezes : Êx.11.5;, 3 vezes : Êx. 18.22;, 2 vezes : Êx.18.26;,
2 vezes : Êx.19.18;, 2 vezes : Êx.33.10;, 2 vezes : Êx.34.10;, 3 vezes:
Êx.35.21;, 2 vezes : Êx.35.22;, 2 vezes : Êx.35.24;, 2 vezes : Êx.36.2;
, 2 vezes : Lv.11.34; , 2 vezes : Lv.14.9;, 3 vezes : Nm.3.13;, 2 vezes :
Nm.3.41;, 4 vezes : Nm.4.27;, 2 vezes : Nm.5.2;, 2 vezes : Nm.8.17;
, 2 vezes : Nm. 11.32;, 2 vezes : Nm.18.12; , 2 vezes : Nm.19.14;, 2
vezes : Nm.30.13; , 2 vezes : Dt.3.10;, 2 vezes : Dt.3.13; , 2 vezes :
Dt.6.5;, 2 vezes : Dt.7.26; , 2 vezes : Dt.13.16;, 2 vezes : Dt.18.6; ,
2 vezes : Dt.25.16;, 2 vezes : Dt.31.11;, 2 vezes : Dt.34.12;, 2 vezes
: Js.3.17;, 2 vezes : Js.7.3; , 2 vezes : Js.13.30;, 2 vezes : Jz.16.18;, 3
vezes: 1Sm. 10.24;, 2 vezes: 1Sm. 12.20;, 3 vezes: 1Sm.22.2;, 2 vezes:
2Sm.3.36;, 2 vezes: 2Sm.3.37;, 2 vezes: 2Sm.6.19;, 2 vezes: 2Sm.8.15;
, 2 vezes : 2Sm.lS.23;, 2 vezes : 2Sm.l7.3;, 2 vezes : 2Sm.l9.8; , 2
vezes : 2Sm.20.12;, 2 vezes : lRs.12.20;, 2 vezes: lRs.14.10;, 2 vezes :
lRs.18.30;, 2 vezes: 2Rs.l2.4;, 3 vezes: 2Rs. 16.15;, 2 vezes: 2Rs.23.3;
, 2 vezes: 1Cr. 12.38;, 2 vezes: 1 Cr. 18.14;,3 vezes: 1 Cr.28.21;, 2 vezes
: 2Cr. 1.2;, 2 vezes: 2Cr.l0.16; ,2 vezes: 2Cr.15.15;, 2 vezes: 2Cr. 19.11;
, 2 vezes: 2Cr.29.24;, 2 vezes : 2Cr.32.9; , 2 vezes: 2Cr.34.9;, 3 vezes:
Ne.8.5;, 2 vezes: Ne.8.9;, 2 vezes: Ec.2.10;, 2 vezes: Ec.3.13;, 2 vezes:
Ec.4.16;, 2 vezes: ls.2.12;, 2 vezes: Is. 13.15;, 2 vezes: Is. 24.3;, 3 vezes
: Is.24.19;, 2 vezes: Is.28.24;, 2 vezes : Is.30.25;, 2 vezes : Is.34.4;, 3
vezes: Is. 40.4;, 2 vezes: fr.9.4;, 2 vezes: Jr.10.14;, 2 vezes: Jr.13.12;, 2
vezes: Jr. 16.16; ,2 vezes: Jr.26.8;, 2 vezes: Jr.32.42;, 2 vezes: Jr.33.9;, 2
vezes: Jr.36.9;, 2 vezes: Jr.41.10;, 2 vezes: Jr.44.20;, 2 vezes: Jr.44.24;

T O D O S Ocorrências: 2286 vezes - VT (1754); N T (532) nos
livros: Gn-79;Êx-74;Lv-29;Nm-95;Dt-86;Js-57;Jz-54;lSm-61;2Sm64;lRs-81;2Rs-65;lCr-71;2C r-92;Ed-27;N e-23;Et-30;Jó-32;Sl160;Pv-19;Ec-26;Ct-2;Is-114;Jr-162;Lm -16;Ez-115;D n-32;O s10;Jl-10;Am -12;O b-l;M q-10;Na-7;H c-7;Sf-12;Zc-15;M l-4;M t40;M c-40;Lc-75;Jo-26;A t-109;Rm -37;lCo-54;2Co-16;G l-ll;Ef154
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15;Fp-14;Cl-4;lTs-12;2Ts-S;lTm-8;2Tm-8;Tt-4;Fm-l;Hb-21;Tg-4;lPe-4;2Pe-2;lJo-l;2Jo-l;3Jo-l;Jd-3;Ap-16; RNK Top 12posição;
Veja também : todo;

TODOS

Gn 45.1 se podia conter diante de 27 os que estavam com
Gn 45.15 E beijou 27 os seus irmãos e chorou sobre eles; e,
Gn 45.22 A 27 lhes deu, a cada um, mudas de vestes; mas a
Gn 47.15 e na terra de Canaã, vieram 27 os egípcios a
Gn 50.7 seu pai; e subiram com ele 27 os servos de Faraó,
Gn 50.7 os anciãos da sua casa e 27 os anciãos da
Gn 50.14 o Egito, ele, e seus irmãos, e 27 os que com ele
Êx 1.6 Sendo, pois, José falecido, e 27 os seus irmãos, e
Êx 1.22 a todo o seu povo, dizendo: A 27 os filhos que
Ex 4.19 volta para o Egito; porque 27 os que buscavam a
Êx 4.28 do Senhor, que o enviara, e 27 os sinais que lhe man
dara.
Êx 4.29 Moisés e Arão e ajuntaram 27 os anciãos dos
Êx 7.24 E 27 os egípcios cavarampoços junto ao rio, para
Êx 8.2 ir, eis que ferirei com rãs 27 os teus termos.
Êx 8.4 ti, e sobre o teu povo, e sobre 27 os teus servos.
Êx 9.11 porque havia sarna nos magos e em 27 os egípcios.
Êx 10.6 tuas casas, e as casas de 27 os teus servos, e
Êx 10.6 teus servos, e as casas de 27 os egípcios, como
Êx 10.14 e assentaram-se sobre 27 os ermos do Egito;
Êx 10.19 ainda um gafanhoto ficou em 27 os termos do Egito.
Êx 10.23 seu lugar por três dias; mas 27 os filhos de
Êx 11.7 mas contra 27 os filhos de Israel nem ainda um cão
Êx 11.8 Então, 27 estes teus servos descerão a mim e se
Êx 12.12 até aos animais; e sobre 27 os deuses do Egito
Êx 12.21 Chamou, pois, Moisés a 27 os anciãos de Israel e
Êx 12.29 que o Senhor feriu 27 os primogênitos na
Êx 12.29 cativo que estava no cárcere, e 27 os
Êx 12.30 levantou-se de noite, ele, e 27 os seus servos, e
Êx 12.30 e 27 os seus servos, e 27 os egípcios; e
Êx 12.33 da terra; porque diziam: 27 seremos mortos.
Êx 12.41 anos, naquele mesmo dia, 27 os exércitos do
Êx 12.42 do Senhor, que devem guardar 27 os filhos de
Êx 12.50 E 27 os filhos de Israel o fizeram; como o Senhor
Êx 13.7 nem ainda fermento será visto em 27 os teus termos.
Êx 13.15 nos deixar ir, o Senhor matou 27 os primogênitos
Êx 14.7 carros escolhidos, e 27 os carros do Egito,
Êx 14.7 os carros do Egito, e os capitães sobre eles 27.
Êx 14.9 egípcios perseguiram-nos, 27 os cavalos e carros
Êx 14.23 e entraram atrás deles 27 os cavalos de
Êx 15.15 um tremor, derreter-se-ão 27 os habitantes de Canaã.
Êx 15.26 seus mandamentos, eguardares 27 os seus
Êx 16.6 disse Moisés e Arão a 27 os filhos de
Êx 16.22 dois gômeres para cada um; e 27 os príncipes da
Êx 18.11 que o Senhor é maior que 27 os deuses; porque na
Êx 18.12 para Deus; e veio Arão, e 27 os anciãos de
Êx 19.5 propriedade peculiar dentre 27 os povos; porque
Êx 23.17 Três vezes no ano 27 os teus varões aparecerão
Êx 23.27 aonde entrares, e farei eme 27 os teus inimigos
Êx 24.3 as palavras do Senhor e 27 os estatutos,
Êx 25.9 e para modelo de 27 os seus móveis,
Êx 25.39 de ouro puro os farás, com 27 estes utensílios.
Êx 27.3 garfos, e os seus braseiros; 27 os seus
Êx 27.19 No tocante a 27 os utensílios do tabernáculo em
Êx 27.19 até 27 os seus pregos e 27 os pregos do pátio,
Êx 28.3 Falarás também a 27 os que são sáhios de coração,
Êx 30.27 e a mesa com 27 os seus utensílios, e o castiçal
Êx 30.28 o altar do holocausto com 27 os seus utensílios,
Êx 31.7 que estará sobre ela, e 27 os móveis da tenda;
Êx 31.8 e o castiçal puro com 27 os seus utensílios,
Êx 31.9 o altar do holocausto com 27 os seus utensílios e
Êx 32.26 mim. Então, se ajuntaram a ele 27 os filhos de Levi.
Êx 34.30 Olhando, pois, Arão e 27 os filhos de Israel para
Êx 34.31 Moisés os chamou, e Arão e 27 os príncipes da
Êx 34.32 Depois, chegaram também 27 os filhos de Israel; e
Êx 35.10 E 27 os sábios de coração entre vós virão e farão
Êx 35.13 a mesa, e os seus varais, e 27 os seus utensílios,
Ex 35.16 que terá seus varais, e 27 os seus
Êx 35.22 vieram homens e mulheres, 27 dispostos de
Êx 36.4 E vieram 27 os sábios que faziam toda a obra do
Êx 37.24 talento de ouro puro o fez, e 27 os seus utensílios.
Êx 38.3 Fez também 27 os utensílios do altar: os
Êx 38.3 e os garfos, e os braseiros; 27 os seus
Êx 38.30 o crivo de cobre para ele, e 27 os utensílios do altar,
Êx 39.33 o tabernáculo, e a tenda, e 27 os seus móveis; e
Êx 39.36 a mesa com 27 os seus utensílios e os pães da propo

Gn 3.14 que toda besta e mais que 27 os animais do
Gn 3.14 ventre andarás e pó comerás 27 os dias da tua vida.
Gn 3.17 de ti; com dor comerás dela 27 os dias da tua vida.
Gn 3.20 Eva, porquanto ela era a mãe de 27 os viventes.
Gn 4.21 Jubal; este foi o pai de 27 os que tocam harpa
Gn 5.5 E foram 27 os dias que Adão viveu novecentos e
Gn 5.8 E foram 27 os dias de Sete novecentos e doze anos;
Gn 5.11 E foram 27 os dias de Enos novecentos e cinco
Gn 5.14 E foram 27 os dias de Cainã novecentos e dez anos;
Gn 5.17 E foram 27 os dias de Maalalel oitocentos e
Gn 5.20 E foram 27 os dias de Jarede novecentos e sessenta
Gn 5.23 E foram 27 os dias de Enoque trezentos e sessenta
Gn 5.27 E foram 27 os dias de Metusalém novecentos e
Gn 5.31 E foram 27 os dias de Lameque setecentos e setenta
Gn 7.19 sobre a terra; e 27 os altos montes que
Gn 9.2 que se move sobre a terra e 21 os peixes do mar na
Gn 9.10 animal da terra convosco; desde 27 que saíram da
Gn 9.29 E foram 27 os dias de Noé novecentos e cinquenta
Gn 10.21 filhos, e ele é o pai de 27 os filhos de Éber e
Gn 10.29 Ofir, e a Havilá, e a Jobabe; 27 estes foram
Gn 11.6 Eis que o povo é um, e 27 têm uma mesma
Gn 14.3 27 estes se ajuntaram no vale de Sidim (que é o
Gn 15.10 E trouxe-lhe 27 estes, e partiu-os pelo meio, e
Gn 16.12 e a sua mão será contra 27, e a mão de 27,
Gn 16.12 ele; e habitará diante da face de 27 os seus irmãos.
Gn 17.23 a seu filho Ismael, e a 21 os nascidos na sua
Gn 17.23 os nascidos na sua casa, e a 27 os comprados por
Gn 17.27 E 27 os homens da sua casa, o nascido em casa e o
Gn 19.4 o moço até ao velho; todo o povo de 27 os bairros.
Gn 19.12 e teus filhos, e tuas filhas, e 27 quantos tens
Gn 19.25 e toda aquela campina, e 27 os moradores
Gn 20.8 manhã, de madrugada, chamou 27 os seus servos e
Gn 20.16 por véu dos olhos para com 27 os que contigo
Gn 20.16 contigo estão e até para com 27 os outros; e estás
advertida.
Gn 23.10 ouvidos dos filhos de Hete, de 27 os que
Gn 23.18 dos filhos de Hete, de 27 os que entravam
Gn 24.20 para tirar água, e tirou para 27 os seus camelos.
Gn 25.4 Enoque, e Abida, e Elda; estes 27 foram filhos de Quetura.
Gn 25.18 o seu assento diante da face de 27 os seus irmãos.
Gn 26.15 E 27 os poços que os servos de seu pai tinham
Gn 27.37 posto por senhor sobre ti, e 27 os seus irmãos
Gn 29.3 E ajuntavam ali 27 os rebanhos, e removiam a pedra
Gn 29.8 Não podemos, até que 27 os rebanhos se
Gn 29.22 Então, ajuntou Labão 27 os varões daquele lugar e
Gn 30.32 teu rebanho, separando dele 27 os salpicados e
Gn 30.32 os salpicados e malhados, e 27 os morenos entre
Gn 31.8 serão o teu salário, então, 27 os rebanhos davam
Gn 31.8 serão o teu salário, então, 27 os rebanhos
Gn 31.12 agora, os teus olhos e vê que 27 os bodes que
Gn 31.37 Havendo apalpado 27 os meus móveis, que achaste de
Gn 31.37 meus móveis, que achaste de 27 os móveis da tua
Gn 32.19 segundo, e ao terceiro, e a 27 os que vinham
Gn 34.23 e as suas possessões, e 27 os seus animais
Gn 34.24 Hamor e a Siquém, seu filho, 27 os que saíam da
Gn 34.24 circuncidado todo macho, de 27 os que saíam
Gn 34.29 e toda a sua fazenda, e 27 os seus meninos, e as
Gn 35.2 Jacó à sua família e a 27 os que com ele
Gn 35.4 Então, deram a Jacó 27 os deuses estranhos que
Gn 36.6 de sua casa, e seu gado, e 27 os seus
Gn 37.3 amava a José mais do que a 27 os seus filhos,
Gn 37.4 pai o amava mais do que a 27 os seus irmãos,
Gn 37.35 E levantaram-se 27 os seus filhos e todas as suas
Gn 39.22 entregou na mão de José 27 os presos que
Gn 40.17 no cesto mais alto, havia de 27 os manjares de
Gn 40.20 Faraó, que fez um banquete a 27 os seus servos; e
Gn 41.8 e enviou e chamou 27 os adivinhadores
Gn 41.8 os adivinhadores do Egito e 27 os seus sábios; e
Gn 41.37 aos olhos de Faraó e aos olhos de 27 os seus servos.
Gn 41.55 por pão; e Faraó disse a 27 os egípcios: Ide
Gn 42.11 27 nós somos filhos de um varão; somos homens de
Gn 44.32 to tornar, eu serei culpado a meu pai 27 os dias.
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Nm 7.1 e o ungiu, e o santificou, e 27 os seus
Nm 7.1 utensílios, e também o altar e 27 os seus
Nm 7.87 27 os bois para holocausto foram doze novilhos;
Nm 7.88 e 27 os bois para sacrifício pacífico foram vinte
Nm 9.3 a celebrareis; segundo 27 os seus estatutos
Nm 9.3 os seus estatutos e segundo 27 os seus ritos, a celebra
reis.
Nm 9.18 Senhor assentavam o arraial; 27 os dias em que a
Nm 10.25 dos filhos de Dã, fechando 27 os arraiais,
Nm 11.22 Ou ajuntar-se-ão para eles 27 os peixes do mar
Nm 12.3 mui manso, mais do que 27 os homens que havia
Nm 13.3 segundo o dito do Senhor; 27 aqueles homens
Nm 14.2 E 27 os filhos de Israel murmuraram contra Moisés
Nm 14.10 na tenda da congregação a 27 os filhos de Israel.
Nm 14.11 até quando me não crerão por 27 os sinais que fiz
Nm 14.22 27 os homens que viram a minha glória e os meus
Nm 14.29 vosso cadáver, como também 27 os que de vós foram
Nm 14.39 Moisés estas palavras a 27 os filhos de Israel;
Nm 15.22 a errar e não fizerdes 27 estes mandamentos,
Nm 15.39 o vejais, e vos lembreis de 27 os mandamentos do
Nm 15.40 Para que vos lembreis de 27 os meus mandamentos,
e
Nm 16.3 toda a congregação é santa, 27 eles são santos,
Nm 16.10 e te fez chegar e 27 os teus irmãos, os filhos de
Nm 16.26 que, porventura, não pereçais em 27 os seus peca
dos.
Nm 16.28 o Senhor me enviou a fazer 27 estes feitos, que
Nm 16.29 estes morrerem como morrem 27 os homens e se
forem
Nm 16.29 visitados como se visitam 27 os homens, então, o
Nm 16.32 suas casas, como também a 27 os homens que
Nm 17.2 para cada casa paterna de 27 os seus príncipes,
Nm 17.6 aos filhos de Israel; e 27 os seus maiorais
Nm 17.9 varas de diante do Senhor a 27 os filhos de
Nm 17.12 aqui, nós expiramos, perecemos, nósperecemos 27.
Nm 17.13 do Senhor, morrerá; seremos, pois, 27 consumidos?
Nm 18.21 filhos de Levi tenho dado 27 os dízimos em Israel
Nm 18.28 uma oferta alçada de 27 os vossos dízimos,
Nm 18.29 De 27 os vossos dons oferecereis toda oferta
Nm 23.6 pé do seu holocausto, ele e 27 os príncipes dos moabitas.
Nm 24.17 termos dos moabitas e destruirá 27 os filhos de Sete.
Nm 25.4 o Senhor a Moisés: Toma 27 os cabeças do povo
Nm 27.21 conforme o seu dito, entrarão, ele, e 27 os filhos
Nm 30.4 pai se calar para com ela, 27 os seus votos
Nm 30.5 no dia em que tal ouvir, 27 os seus votos e as
Nm 30.11 com ela, e lho não vedou, 27 os seus votos
Nm 30.14 com ela, então, confirmará 27 os seus votos e
Nm 31.9 crianças; também levaram 27 os seus animais, e
Nm 31.10 todas as suas habitações e 27 os seus acampamentos.
Nm 31.13 e Eleazar, o sacerdote, e 27 os maiorais da
Nm 31.30 dos jumentos e das ovelhas, de 27 os animais; e
Nm 31.51 tomaram deles o ouro; sendo 27 os vasos bem tra
balhados.
Nm 32.26 mulheres, a nossa fazenda e 27 os nossos animais
Nm 33.3 de Israel por alta mão aos olhos de 27 os egípcios,
Nm 33.52 lançareis fora 27 os moradores da terra diante de
Nm 33.52 imagens de fundição e desfareis 27 os seus altos;
Nm 35.3 e para a sua fazenda, e para 27 os seus animais.
Dt 1.7 à montanha dos amorreus, e a 27 os seus vizinhos,
Dt 1.22 Então, 27 vós vos chegastes a mim e dissestes:
Dt 2.16 que, sendo já consumidos 27 os homens de guerra
D t 3.18 passai, pois, armados vós, 27 os homens
D t 3.21 dois reis; assim fará o Senhor a 27 os reinos, a
D t 4.4 ao Senhor, vosso Deus, hoje 27 estais vivos.
D t 4.6 olhos dos povos que ouvirão 27 estes estatutos e
Dt 4.9 não apartem do teu coração 27 os dias da tua
D t 4.10 e aprendê-las-ão, para me temerem 27 os dias que
D t 4.19 o Senhor, teu Deus, repartiu a 27 os povos
D t 4.19 repartiu a 27 os povos debaixo de 27 os céus.
D t 5.3 concerto, senão conosco, 27 os que hoje aqui
Dt 5.23 fogo, vos achegastes a mim, 27 os cabeças das
Dt 5.29 me temessem e guardassem 27 os meus mandamentos
Dt 5.29 27 os meus mandamentos 27 os dias, para que
Dt 5.31 para que eu a ti te diga 27 os mandamentos, e
Dt 6.2 Senhor, teu Deus, e guardes 27 os seus estatutos

Êx 39.37 as lâmpadas da ordenança, e 27 os seus
Êx 39.39 de cobre, e os seus varais, e l o s seus
Êx 39.40 suas cordas, e os seus pregos, e 21 os utensílios
Êx 40.9 nele; e o santificarás com T. os seus móveis, e
Ê x 40.10 o altar do holocausto e a 2 ]o s seus utensílios e
Lv 4.22 erro fizer contra algum de 21 os mandamentos do
Lv 5.17 e fizer contra algum de 27 os mandamentos do
Lv 7.10 com azeite ou seca será de 27 os filhos de Arão,
Lv 8.11 o altar e ungiu o altar e 21 os seus vasos, como
Lv 10.11 aos filhos de Israel 27 os estatutos que o
Lv 11.2 os animais que comereis de 21 os animais que há
Lv 13.46 27 os dias em que a praga estiver nele, será
Lv 15.25 tempo do que a sua separação, 27 os dias do fluxo
Lv 15.26 cama sobre que se deitar T. os dias do seu fluxo
Lv 16.16 suas transgressões, segundo 27 os seus pecados;
Lv 16.21 suas transgressões, segundo 27 os seus pecados; e
Lv 16.30 e sereis purificados de 27 os vossos
Lv 16.34 pelos filhos de Israel, de 27 os seus pecados,
Lv 17.2 Arão, e aos seus filhos, e a 21 os filhos de
Lv 19.37 Pelo que guardareis 21 os meus estatutos e 27
Lv 19.37 27 os meus estatutos e 21 os meus juízos e os
Lv 20.5 do meio do seu povo, com 21 os que se
Lv 20.22 Guardai, pois, 27 os meus estatutos e 27 os
Lv 20.22 21 os meus estatutos e 27 os meus juízos e
Lv 21.24 a Arão, e a seus filhos, e a 27 os filhos de Israel.
Lv 22.18 a Arão, e a seus filhos, e a 21 os filhos de
Lv 23.38 dos vossos dons, e além de 21 os vossos votos, e
Lv 23.42 debaixo de tendas; 27 os naturais em
Lv 24.14 para fora do arraial; e 27 os que o ouviram
Lv 25.10 liberdade na terra a 27 os seus moradores;
Lv 26.14 não ouvirdes, e não fizerdes 27 estes mandamentos,
Lv 26.15 meus juízos, não cumprindo 27 os meus
Lv 26.34 folgará nos seus sábados, 27 o s dias da sua
Lv 26.35 27 os dias da assolação descansará, porque não
Nm 1.3 de vinte anos para cima, 27 os que saem à
Nm 1.20 todo varão de vinte anos para cima, 27 os que
Nm 1.22 varão de vinte anos para cima, 27 os que
Nm 1.24 dos de vinte anos para cima, 21 os que podiam
Nm 1.26 dos de vinte anos para cima, 27 os que podiam
Nm 1.28 dos de vinte anos para cima, 27 os que podiam
Nm 1.30 dos de vinte anos para cima, 27 os que podiam
Nm 1.32 dos de vinte anos para cima, 27 os que podiam
Nm 1.34 dos de vinte anos para cima, 27 os que podiam
Nm 1.36 dos de vinte anos para cima, 27 os que podiam
Nm 1.38 dos de vinte anos para cima, 27 os que podiam
Nm 1.40 dos de vinte anos para cima, 27 os que podiam
Nm 1.42 dos de vinte anos para cima, 27 os que podiam
Nm 1.45 Assim foram 27 os contados dos filhos de Israel,
Nm 1.45 de vinte anos para cima, 27 os que podiam
Nm 1.46 27 os contados, pois, foram seiscentos e três mil
Nm 1.50 do Testemunho, e sobre 27 os seus
Nm 1.50 eles levarão o tabernáculo e 27 os seus
Nm 2.9 27 os que foram contados no exército de Judá,
Nm 2.16 27 os que foram contados no exército de Rúben
Nm 2.24 27 os que foram contados no exército de Efraim
Nm 2.31 27 os que foram contados no exército de Dã foram
Nm 2.32 segundo a casa de seus pais; 27 os que foram
Nm 3.8 e tenham cuidado de 27 os utensílios da tenda da
Nm 3.36 colunas, e as suas bases, e 27 os seus
Nm 3.39 27 os que foram contados dos levitas, que contou
Nm 3.43 E 27 os primogênitos dos varões, pelo número dos
Nm 4.9 e os seus apagadores, e 27 os seus vasos
Nm 4.10 E meterão, a ele e a 27 os seus utensílios, na
Nm 4.12 Também tomarão 27 os utensílios do ministério, com
Nm 4.14 E sobre ele porão 27 os seus instrumentos com que
Nm 4.14 garfos, e as pás, e as bacias, 27 os utensílios
Nm 4.15 ae cobrir o santuário e 27 os instrumentos
Nm 4.26 em redor, e as suas cordas, e 27 os instrumentos
Nm 4.32 estacas, e as suas cordas, com 27 os seus
Nm 4.46 27 os que deles foram contados, que contaram
Nm 5.2 todo o que padece fluxo, e a 27 os imundos por
Nm 5.6 ou mulher fizer algum de 27 os pecados humanos,
Nm 6.4 27 os dias do seu nazireado, não comerá de coisa
Nm 6.5 27 os dias do voto do seu nazireado sobre a sua
Nm 6.6 27 os dias que se separar para o Senhor, não se
Nm 6.8 27 os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor.
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Js 4.24 Para que 27 os povos da terra conheçam a mão do
Js 4.24 para que temais ao Senhor, vosso Deus, 27 os dias.
Js 5.1 E sucedeu que, ouvindo 27 os reis dos amorreus que
Js 5.1 do Jordão, ao ocidente, e 27 os reis dos
Js 5.4 saído do Egito, os varões, 27 os homens de
Js 6.3 Vós, pois, 27 os homens de guerra, rodeareis a
Js 6.17 Raabe viverá, ela e 27 os que com ela
Js 7.9 Ouvindo isso, os cananeus e 27 os moradores da
Js 7.23 e as trouxeram a Josué e a 27 os filhos de
Js 8.4 vos alongueis muito da cidade; e 27 vós estareis aperce
bidos.
Js 8.24 os israelitas de matar 27 os moradores de Ai
Js 8.24 caído ao fio da espada até 27 serem consumidos,
Js 8.25 E 27 os que caíram aquele dia, assim homens como
Js 8.25 como mulheres, foram doze mil; 27 moradores de Ai.
Js 8.26 até destruir totalmente a 27 os moradores de Ai.
Js 9.1 E sucedeu que, ouvindo isso 27 os reis que estavam
Js 9.11 Pelo que nossos anciãos e 27 os moradores da nossa
Js 9.19 Então, 27 os príncipes disseram a toda a
Js 9.24 toda esta terra e destruísse 27 os moradores
Js 10.2 e ainda maior do que Ai, e 27 os seus homens, valentes.
Js 10.5 de Laquis, o rei de Eglom, eles e 27 os seus
Js 10.6 livra-nos, e ajuda-nos, porquanto 27 os reis dos
Js 10.7 a gente de guerra com ele e 27 os valentes e valorosos.
Js 10.24 reis a Josué, este chamou 27 os homens de
Js 10.25 porque assim fará o Senhor a 27 os vossos
Js 10.40 e as descidas das águas, e 27 os seus reis;
Js 10.42 E de uma vez tomoufosué 27 esses reis e as suas
Js 11.4 Saíram, pois, estes e 27 os seus exércitos com
Js 11.5 27 esses reis se ajuntaram, e vieram, e se
Js 11.6 esta mesma hora eu os darei 27 feridos diante dos
Js 11.10 Hazor, dantes, era a cabeça de 27 esses reinos.
Js 11.12 as cidades desses reis e 27 os seus reis e os
Js 11.14 E 27 os despojos dessas cidades e o gado os filhos
Js 11.14 para si; tão somente a 27 os homens feriram a
Js 11.17 monte de Hermom; também tomou 27 os seus reis, e
Js 11.18 muitos dias, Josué fez guerra contra 27 esses reis.
Js 11.20 deles, mas para os destruir a 27, como o Senhor
Js 13.2 que fica de resto é esta: 27 os termos dos
Js 13.6 27 os que habitam nas montanhas desde o Líbano até
Js 13.6 Líbano até Misrefote-Maim, 27 os sidônios; eu os
Js 17.16 carros ferrados há entre 27 os cananeus que
Js 20.9 que foram designadas para 27 os filhos de Israel
Js 21.44 a seus pais; e nenhum de 27 os seus inimigos
Js 21.44 ficou em pé diante deles; 27 os seus inimigos
Js 22.5 Senhor, vosso Deus, e andeis em 27 os seus
Js 23.1 dera repouso a Israel de 27 os seus inimigos em
Js 24.17 o caminho que andamos e entre 27 os povos pelo
Js 24.31 pois, Israel ao Senhor 27 os dias de Josué e
Js 24.31 27 os dias de Josué e 27 os dias dos
Jz 2.4 do Senhor estas palavras a 27 os filhos de
Jz 2.7 E serviu o povo ao Senhor 27 os dias de Josué e
Jz 2.7 27 os dias de Josué e 27 os dias dos anciãos
Jz 2.18 da mão dos seus inimigos, 27 os dias daquele
Jz 3.1 provar a Israel, a saber, a 27 os que não
Jz 3.3 príncipes dos filisteus, e 27 os cananeus, e
Jz 3.19 ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E 27 os que lhe
Jz 3.29 moabitas uns dez mil homens, 27 corpulentos e
Jz 3.29 homens, 27 corpulentos e 27 homens valorosos;
Jz 4.13 E Sísera convocou 27 os seus carros, novecentos
jz 4.15 Senhor derrotou a Sísera, e 27 os seus carros, e
Jz 5.31 Assim, ó Senhor, pereçam 27 os teus inimigos!
Jz 6.9 dos egípcios e da mão de 27 quantos vos
Jz 6.31 Porém Joás disse a 27 os que se puseram contra
Jz 6.33 E 27 os midianitas, e amalequitas, e os filhos do
Jz 7.8 suas buzinas, e ele enviou 27 os outros homens de
Jz 7.12 midianitas, e amalequitas, e 27 os filhos do
Jz 7.18 Tocando eu e 27 os que comigo estiverem a buzina,
Jz 7.24 o Jordão. Convocados, pois, 27 os homens de
Jz 8.10 eles, uns quinze mil homens, 27 os que ficaram
Jz 8.34 que os livrara da mão de 27 os seus inimigos
Jz 9.2 peço-vos, aos ouvidos de 27 os cidadãos de
Jz 9.2 para vós: que setenta homens, 27 os filhos de
Jz 9.3 dele perante os ouvidos de 27 os cidadãos de
Jz 9.6 Então, se ajuntaram 27 os cidadãos de Siquém e
Jz 9.44 deram de improviso sobre 27 quantos estavam no

Dt 6.2 filho, e o filho de teu filho, 27 os dias da
Dt 6.19 para que lance fora a 27 os teus inimigos de
Dt 6.24 nos ordenou que fizéssemos 27 estes estatutos,
Dt 6.25 tivermos cuidado de fazer 27 estes mandamentos
Dt 7.6 fosses o seu povo próprio, de 27 os povos que
Dt 7.7 era mais do que a de 27 os outros povos,
Dt 7.7 pois vós éreis menos em número do que 27 os povos,
Dt 7.14 Bendito serás mais do que 27 os povos; nem macho
Dt 7.15 sabes; antes, as porá sobre 27 os que te aborrecem.
Dt 7.16 Pois consumirás 27 os povos que te der o Senhor,
Dt 7.18 o Senhor, teu Deus, fez a Faraó e a 27 os egípcios;
Dt 7.19 assim fará o Senhor, teu Deus, com 27 os povos,
Dt 8.1 27 os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis
Dt 10.12 o Senhor, teu Deus, e que andes em 27 os seus
Dt 10.15 escolheu depois deles, de 27 os povos, como
Dt 11.1 e os seus juízos, e os seus mandamentos, 27 os dias.
Dt 11.8 Guardai, pois, 27 os mandamentos que eu vos ordeno
Dt 11.22 diligentemente guardardes 27 estes mandamentos
Dt 11.22 Senhor, vosso Deus, andando em 27 os seus
Dt 11.32 pois, cuidado em fazer 27 os estatutos e os
Dt 12.1 pais, para a possuirdes 27 os dias que
Dt 12.2 Totalmente destruireis 27 os lugares onde as
Dt 12.10 Deus; e vos dará repouso de 27 os vossos inimigos
D t 12.19 não desampares o levita 27 os teus dias na terra.
Dt 13.18 teu Deus, para guardares 27 os seus
Dt 14.2 e o Senhor te escolheu de 27 os povos que há
Dt 14.23 aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, 27 os dias.
Dt 14.28 fim de três anos, tirarás 27 os dízimos da tua
Dt 15.5 Deus, para cuidares em fazer 27 estes mandamentos
Dt 16.3 da tua saída da terra do Egito, 27 os dias da tua vida.
Dt 16.4 contigo por sete dias em 27 os teus termos;
Dt 17.19 o terá consigo e nele lerá 27 os dias da sua vida,
Dt 18.5 no nome do Senhor, ele e seus filhos, 27 os dias.
Dt 18.7 seu Deus, como também 27 os seus irmãos, os
Dt 19.9 (quando guardares 27 estes mandamentos que hoje te
Dt 19.9 e andando nos seus caminhos 27 os dias), então,
D t 21.6 E 27 os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao
Dt 21.21 Então, 27 os homens da sua cidade o apedrejarão
Dt 22.19 E lhe será por mulher, e em 27 os seus dias não
Dt 22.29 mulher; não a poderá despedir em 27 os seus dias.
Dt 23.6 nem paz nem bem em 27 os teus dias, para sempre.
Dt 25.18 te derribou na retaguarda 27 os fracos que iam
Dt 25.19 Deus, te tiver dado repouso de 27 os teus
Dt 26.2 tomarás das primícias de 27 os frutos da terra
Dt 26.12 Quando acabares de dizimar 27 os dízimos da tua
D t 26.13 e ao órfão e à viúva, conforme 27 os teus
Dt 26.18 te tem dito, e que guardarás 27 os seus mandamentos.
Dt 27.1 de Israel, dizendo: Guardai 27 estes
Dt 28.1 tendo cuidado de guardar 27 os seus
Dt 28.10 E 27 os povos da terra verão que és chamado pelo
Dt 28.15 para não cuidares em fazer 27 os seus
Dt 28.25 deles, e serás espalhado por 27 os reinos da terra.
Dt 28.29 serás oprimido e roubado 27 os dias; e não
Dt 28.33 e tu serás oprimido e quebrantado 27 os dias.
Dt 28.37 ditado e por fábula entre 27 os povos a que o
Dt 28.40 Em 27 os termos, terás oliveiras; porém não te
Dt 28.60 e fará tornar sobre ti 27 os males do Egito, de
Dt 28.64 Senhor vos espalhará entre 27 os povos, desde uma
Dt 29.2 vossos olhos, a Faraó, e a 27 os seus servos,
Dt 29.10 Vós 27 estais hoje perante o Senhor, vosso Deus:
Dt 30.8 à voz do Senhor; farás 27 os seus
Dt 31.9 do concerto do Senhor, e a 27 os anciãos de Israel.
D t 31.13 temer ao Senhor, vosso Deus, 27 os dias que
Dt 31.28 Ajuntai perante mim 27 os anciãos das vossas
Dt 32.4 obra é perfeita, poraue 27 os seus caminhos
Dt 32.26 Eu disse que por 27 os cantos os espalharia; faria
Dt 33.3 Na verdade, amas os povos; 27 os teus santos estão
Dt 34.11 nem semelhante em 27 os sinais e maravilhas, que o
Dt 34.11 terra do Egito, a Faraó, e a 27 os seus servos, e
Js 1.5 se susterá diante de ti, 27 os dias da tua
Js 1.14 na frente de vossos irmãos, 27 os valentes e
Js 2.9 de vós caiu sobre nós, e que 27 os moradores da
Js 2.24 nas nossas mãos, pois até 27 os moradores estão
Js 3.1 e vieram até ao Jordão, ele e 27 os filhos de
Js 3.15 todas as suas ribanceiras, 27 os dias da sega),
Js 4.14 como haviam temido a Moisés, 27 os dias da sua vida.
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ISm 22.7 Então, disse Saul a 27 os seus criados que estavam
ISm 22.7 terras e vinhas, e far-vos-á a 27 chefes de
ISm 22.8 para que 27 vós tenhais conspirado contra mim? E
ISm 22.11 que estavam em Nobe; e 27 eles vieram ao rei.
ISm 22.14 rei e disse: E quem, entre 27 os teus criados,
ISm 23.14 de Zife; e Saul o buscava 27 os dias, porém
ISm 23.23 e informai-vos acerca de 27 os esconderijos em
ISm 23.23 naquela terra, o buscarei entre 27 os milhares
ISm 25.7 nem coisa alguma lhes faltou 27 os dias que
ISm 25.15 deles, e naaa nos faltou em 27 os dias que
ISm 25.16 assim de dia como de noite, 27 os dias que
ISm 25.28 e não se tem achado mal em ti por 27 os teus dias.
ISm 26.12 nem que acordasse; porque 27 estavam
ISm 27.1 de mim e cesse de me buscar por 27 os termos de
ISm 27.11 E este era o seu costume por 27 os dias que
ISm 29.1 E ajuntaram os filisteus 27 os seus exércitos em
ISm 30.22 Então, 27 os maus e filhos de Belial, dentre os
ISm 30.31 e aos de Hebrom, e a 27 os lugares em que andara
ISm 31.6 o seu pajem de armas, e também 27 os seus homens
2Sm 1.11 e as rasgou, como também 27 os homens que
2Sm 2.23 mesmo lugar; e sucedeu que 27 os que chegavam
2Sm 3.18 mãos dos filisteus e das mãos de 27 os seus inimigos.
2Sm 5.3 Assim, pois, 27 os anciãos de Israel vieram ao
2Sm 5.17 ungido Davi rei sobre Israel, 27 os filisteus
2Sm 6.1 E tornou Davi a ajuntar 27 os escolhidos de
2Sm 7.1 lhe tinha dado descanso de 27 os seus inimigos
2Sm 7.7 todo lugar em que andei com 27 os filhos de
2Sm 7.11 ti, porém, te dei descanso de 27 os teus inimigos;
2Sm 8.4 de pé; e Davi jarretou 27 os cavalos dos
2Sm 8.14 o Edom pôs guarnições, e 27 os edomitas
2Sm 9.12 cujo nome era Mica; e 27 quantos moravam em
2Sm 10.9 e por detrás, escolheu dentre 27 os escolhidos de
2Sm 10.19 Vendo, pois, 27 os reis, servos de Hadadezer, que
2Sm 11.9 à porta da casa real, com 27 os servos do seu
2Sm 13.9 disse Amnom: Fazei retirar a 27 da minha
2Sm 13.9 a 27 da minha presença. E 27 se retiraram dele.
2Sm 13.23 a Efraim, e convidou Absalão a 27 os filhos do rei.
2Sm 13.25 Não, filho meu, não vamos 27 juntos, para
2Sm 13.27 deixou ir com ele a Amnom e a 27 os filhos do rei.
2Sm 13.29 lho havia ordenado. Então, 27 os filhos do rei
2Sm 13.30 de que se dizia: Absalão feriu 27 os filhos do
2Sm 13.31 por terra; da mesma maneira 27 os seus servos
2Sm 13.32 o meu senhor que mataram a 27 os jovens filhos
2Sm 13.33 tal coisa, dizendo: Morreram 27 os filhos do
2Sm 13.36 e choraram; e também o rei e 27 os seus servos
2Sm 13.37 E Davi trouxe dó por seu filho 27 aqueles dias.
2Sm 15.14 Disse, pois, Davi a 27 os seus servos que estavam
2Sm 15.18 E 27 os seus servos iam a seu lado, como também
2Sm 15.18 também 27 os quereteus e 27 os peleteus; e
2Sm 15.18 e 27 os peleteus; e 27 os geteus,
2Sm 15.22 Assim, passou Itai, o geteu, e 27 os seus
2Sm 15.24 ali estava, e com ele 27 os levitas que
2Sm 16.6 com pedras a Davi e a 27 os servos do rei
2Sm 16.6 ainda que todo o povo e 27 os valentes iam à
2Sm 16.11 mais Davi a Abisai e a 27 os seus servos: Eis
2Sm 16.18 o Senhor, e todo este povo, e 27 os homens de
2Sm 16.21 e se fortalecerão as mãos de 27 os que estão contigo.
2Sm 17.3 buscas é como se tornassem 27; assim, todo o povo
2Sm 17.4 de Absalão, e aos olhos de 27 os anciãos de Israel.
2Sm 17.12 a terra; e não ficará dele e de 27 os homens que
2Sm 17.14 Então, disse Absalão e 27 os homens de Israel:
2Sm 18.5 ouviu quando o rei deu ordem a 27 os capitães
2Sm 18.31 o Senhor te vingou da mão de 27 os que se
2Sm 18.32 os inimigos do rei, meu senhor, e 27 os que se
2Sm 19.5 Hoje, envergonhaste a face de 27 os teus servos,
2Sm 19.6 hoje, que, se Absalão vivesse, e 27 nós, hoje,
2Sm 19.14 Assim, moveu o coração de 27 os homens de Judá,
2Sm 19.14 ao rei, dizendo: Volta tu com 27 os teus servos.
2Sm 19.41 E eis que 27 os homens de Israel vieram ao rei e
2Sm 19.41 sua casa por sobre o Jordão e 27 os homens de Davi
2Sm 19.42 Então, responderam 27 os homens de Judá aos ho
mens
2Sm 20.2 Então, 27 os homens de Israel deixaram de seguir
2Sm 20.7 os quereteus, e os peleteus, e 27 os valentes;
2Sm 20.13 estava apartado do caminho, 27 os homens segui
ram

Jz 9.46 O que, ouvindo 27 os cidadãos da torre de Siquém,
Jz 9.47 contou-se a Abimeleque que 27 os cidadãos aa torre
Jz 9.49 com eles; de maneira que 1. os da torre
Jz 9.51 da cidade uma torre forte; e 27 os homens e
Jz 9.51 27 os homens e mulheres e 27 os cidadãos da
Jz 10.8 dezoito anos oprimiram 27 os filhos de
Jz 10.18 Amom? Ele será por cabeça de 27 os moradores de
Gileade.
Jz 11.8 e nos sejas por cabeça sobre 27 os moradores de Gile
ade.
Jz 11.22 E por herança tomaram 27 os limites dos amorreus,
Jz 11.24 de ti? Assim possuiremos nós 27 quantos o Senhor,
Jz 12.4 E ajuntou Jefté a 27 os homens de Gileade e
Jz 16.16 que, importunando-o ela 27 os dias com as suas
Jz 16.17 e me enfraqueceria e seria como 27 os mais homens.
Jz 16.27 e também ali estavam 27 os príncipes dos
Jz 18.31 Mica, estabeleceram para si, 27 os dias que a
Jz 19.29 em doze partes e enviou-os por 27 os termos de Israel.
Jz 20.1 Então, 27 os filhos de Israel saíram, e a
Jz 20.7 Eis que 27 sois filhos de Israel; dai aqui a vossa
Jz 20.11 contra esta cidade 27 os homens de
Jz 20.16 canhotos, os quais 27 atiravam com a
Jz 20.17 que arrancavam da espada, e 27 eles, homens de guer
ra.
Jz 20.25 mais dezoito mil homens, 27 dos que arrancavam
Jz 20.26 Então, 27 os filhos de Israel, todo o povo,
Jz 20.33 Então, 27 os homens de Israel se levantaram do seu
Jz 20.35 mil e cem homens de Benjamim, 27 dos que
Jz 20.44 dezoito mil homens, 27 estes sendo homens valentes.
Jz 20.46 E 27 os que de Benjamim caíram, naquele dia, foram
Jz 20.46 que arrancavam a espada, 27 eles homens valentes.
ISm 1.4 a Penina, sua mulher, e a 27 os seus filhos,
ISm 1.11 varão, ao Senhor o darei por 27 os dias da
ISm 1.28 Senhor eu o entreguei, por 27 os dias que viver;
ISm 2.32 a Israel; nem haverá por 27 os dias velho
ISm 5.5 de Dagom, nem nenhum de 27 os que entram na
ISm 5.8 e congregaram a si 27 os príncipes dos
ISm 5.11 E enviaram, e congregaram a 27 os príncipes dos
ISm 6.4 a praga é uma mesma sobre 27 vós e sobre
ISm 6.4 mesma sobre 27 vós e sobre 27 os vossos príncipes.
ISm 7.13 do Senhor contra os filisteus 27 os dias de Samuel.
ISm 7.15 E Samuel julgou a Israel 27 os dias da sua vida.
ISm 7.16 e a Mispa; e julgava a Israel em 27 aqueles lugares.
ISm 8.4 Então, 27 os anciãos de Israel se congregaram, e
ISm 9.22 e deu-lhes lugar acima de 27 os convidados, que
ISm 10.9 lhe mudou o coração em outro; e 27 aqueles sinais
ISm 10.11 E aconteceu que, como 27 os que dantes o conhe
ciam
ISm 10.18 mão dos egípcios e da mão de 27 os reinos que vos
oprimiam.
ISm 10.19 Deus, que vos livrou de 27 os vossos males e
ISm 11.1 a Jabes-Gileade; e disseram 27 os homens de
ISm 11.2 farei aliança convosco: que a 27 vos arranque o
ISm 11.3 que enviemos mensageiros por 27 os termos de
ISm 11.7 em pedaços, e os enviou a 27 os termos de
ISm 11.15 Saul se alegrou muito ali com 27 os homens de Is
rael.
ISm 12.19 venhamos a morrer; porque a 27 os nossos
ISm 14.22 Ouvindo, pois, 27 os nomens de Israel que se
ISm 14.38 Saul: Chegai-vos para cá, 27 os chefes do
ISm 14.47 Israel e pelejou contra 27 os seus inimigos em
ISm 14.52 guerra contra os filisteus, 27 os dias de Saul;
ISm 14.52 de Saul; pelo que Saul, a 27 os homens
ISm 15.6 usastes de misericórdia com 27 os filhos de
ISm 17.19 E estavam Saul, e eles, e 27 os homens de Israel
ISm 17.24 Porém 27 os homens de Israel, vendo aquele ho
mem,
ISm 18.14 conduzia com prudência em 27 os seus caminhos, e
ISm 18.22 o rei te está mui afeiçoado, e 27 os seus servos
ISm 18.27 prepúcios, e os entregaram 27 ao rei, para que
ISm 18.29 mais a Davi e Saul foi 27 os seus dias
ISm 18.30 mais prudentemente do que 27 os servos de Saul;
ISm 19.1 a Jônatas, seu filho, e a 27 os seus servos
ISm 20.31 Porque 27 os dias que o filho de Jessé viver sobre
ISm 22.4 moabitas, e ficaram com ele 27 os dias que Davi
ISm 22.6 e tinha na mão a sua lança, e 27 os seus criados
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2Sm 20.14 até Abel-Bete-Maaca e a 27 os beritas; e
2Sm 20.14 os beritas; e ajuntaram-se 27 e também o seguiram.
2Sm 21.20 seis, vinte e quatro por 27, e também este
2Sm 22.1 Senhor o livrou das mãos de 27 os seus inimigos e
2Sm 22.23 Porque 27 os seus juizes estavam diante de mim, e
2Sm 22.31 refinada; ele é o escudo de 27 os que nele confiam.
2Sm 23.6 os filhos de Belial serão 27 como os espinhos que
2Sm 23.39 Urias, heteu; trinta e sete por 27.
lRs 1.3 E buscaram por 27 os termos de Israel uma moça
lRs 1.9 à fonte de Rogel, e convidou 27 os seus irmãos,
lRs 1.9 irmãos, os filhos do rei, e a 21 os homens de
lRs 1.19 em abundância e convidou 27 os filhos do rei,
lRs 1.25 em abundância e convidou 27 os filhos do rei,
lRs 1.41 E o ouviu Adonias, e 21 os convidados que estavam
lRs 1.49 e se levantaram 27 os convidados que
lRs 3.13 haja teu igual entre os reis, por 27 os teus dias.
IRs 3.15 pacíficos, e fez um banquete a 21 os seus servos.
IRs 4.21 E dominava Salomão sobre 27 os reinos desde o rio
IRs 4.21 e serviram a Salomão 27 os dias da sua vida.
IRs 4.24 de Tifsa até Gaza, sobre 27 os reis da banda
IRs 4.25 desde Dã até Berseba, 27 os dias de Salomão.
IRs 4.27 no seu mês, ao rei Salomão e a 27 quantos se
IRs 4.30 do que a sabedoria de 27 os do Oriente e do
IRs 4.31 ainda mais sábio do que 27 os homens, e do que
IRs 4.34 E vinham de 27 os povos a ouvir a sabedoria de
IRs 4.34 sabedoria de Salomão e de 27 os reis da terra que
IRs 5.4 me tem dado descanso de 27 os lados;
IRs 6.12 os meus juízos, e guardares 27 os meus
IRs 7.33 e seus cubos, e seus raios, 27 eram fundidos.
IRs 7.45 e as pás, e as bacias, e 21 esses utensílios
IRs 7.45 Salomão, para a Casa do Senhor, 27 eram de cobre
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IRs 16.26 E andou em 27 os caminhos de Jeroboão, filho de
IRs 16.30 olhos do Senhor, mais do que 27 os que foram
IRs 16.33 Deus de Israel, do que 27 os reis de Israel
IRs 18.5 todas as fontes de água e a 27 os rios; pode ser
IRs 18.20 Acabe os mensageiros a 27 os filhos de Israel
IRs 19.1 e como totalmente matara 27 os profetas à espada.
IRs 19.18 ficar em Israel sete mil: 27 os joelhos que se
IRs 20.7 o rei de Israel chamou 27 os anciãos da terra
IRs 20.8 E 27 os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não
IRs 20.15 deles contou todo o povo, 27 os filhos de
IRs 22.10 à entrada da porta de Samaria; e 27 os profetas
IRs 22.12 E 27 os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe
IRs 22.22 da mentira na boca de 27 os seus profetas. E
IRs 22.23 da mentira na boca de 27 estes teus
IRs 22.28 tem falado por mim. Disse mais: Ouvi 27 os povos!
IRs 22.43 E andou em 27 os caminhos de Asa, seu pai, não se
2Rs 3.19 água, e danificareis com pedras 27 os bons campos.
2Rs 3.21 Ouvindo, pois, 27 os moabitas que os reis tinham
2Rs 3.21 contra eles, convocaram a 27 os que cingiam
2Rs 3.25 um lançou a sua pedra em 27 os bons campos, e
2Rs 4.3 para ti vasos emprestados a 27 os teus vizinhos,
2Rs 4.4 filhos, e deita o azeite em 27 aqueles vasos, e
2Rs 8.21 que Jeorão passou a Zair, e i t o s carros com ele;
2Rs 9.5 te dizer. E disse Jeú. A qual de 27 nós? E disse:
2Rs 9.7 os profetas, e o sangue de 27 os servos do
2Rs 10.9 o meu senhor e o matei; mas quem feriu 27 estes?
2Rs 10.11 Também Jeú feriu 27 os restantes da casa de Acabe,
2Rs 10.11 em Jezreel, como também 27 os seus grandes, e
2Rs 10.17 E, chegando a Samaria, feriu 27 os que ficaram de
2Rs 10.19 Pelo que chamai-me, agora, 27 os profetas de Baal,
2Rs 10.19 Baal, 27 os seus servos e 27 os seus
2Rs 10.21 por todo o Israel; e vieram 27 os servos de Baal,
2Rs 10.22 Tira as vestimentas para 27 os servos de Baal.
2Rs 11.6 assim, fareis a guarda desta casa, afastando a 27.
2Rs 11.7 duas partes de vós, a saber, 27 os que saem no
2Rs 12.2 reto aos olhos do Senhor 27 os dias em que o
2Rs 13.3 mão de Ben-Hadade, filho de Hazael, 27 aqueles dias.
2Rs 13.22 da Síria, oprimiu a Israel 27 os dias de Jeoacaz.
2Rs 14.14 todo o ouro, e a prata, e 27 os utensílios que
2Rs 15.16 Menaém feriu a Tifsa e 27 os que nela havia,
2Rs 15.18 mal aos olhos do Senhor; 27 os seus dias se não
2Rs 15.20 esse dinheiro de Israel, de 27 os poderosos e
2Rs 17.10 e imagens do bosque, em 27 os altos outeiros e
2Rs 17.11 E queimaram ali incenso em 27 os altos, como as
2Rs 17.13 a Judá, pelo ministério de 27 os profetas e de
2Rs 17.13 de 27 os profetas e de 27 os videntes,
2Rs 17.16 E deixaram 27 os mandamentos do Senhor, seu Deus,
2Rs 17.22 os filhos de Israel em 27 os pecados que
2Rs 17.23 falara pelo ministério de 27 os seus servos, os
2Rs 17.37 tereis cuidado de os observar 27 os dias; e não
2Rs 17.39 e ele vos livrará das mãos de 27 os vossos inimigos.
2Rs 18.5 não houve seu semelhante entre 27 os reis de
2Rs 18.21 é Faraó, rei do Egito, para com 27 os que nele con
fiam.
2Rs 18.35 Quais são eles dentre 27 os deuses das terras, os
2Rs 19.15 tu mesmo, só tu és Deus de 27 os reinos da
2Rs 19.19 da sua mão; e, assim, saberão 27 os reinos da
2Rs 19.24 plantas de meus pés secarei 27 os rios dos
2Rs 19.35 pela manhã cedo, eis que 27 eram corpos mortos.
2Rs 21.14 far-se-ão roubo e despojo para 27 os seus inimigos.
2Rs 21.24 o povo da terra feriu 27 os que conspiraram
2Rs 23.1 Então, o rei ordenou, e 27 os anciãos de Judá e de
2Rs 23.2 à Casa do Senhor, e com ele 27 os homens de Judá,
2Rs 23.2 27 os homens de Judá, e 27 os moradores de
2Rs 23.4 tirassem do templo do Senhor 27 os utensílios que
2Rs 23.8 E a 27 os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e
2Rs 23.19 à ira; e lhes fez conforme 27 os atos que tinha
2Rs 23.20 E sacrificou 27 os sacerdotes dos altos, que havia
2Rs 23.22 julgaram a Israel, nem em 27 os dias dos reis de
2Rs 24.13 E tirou dali 27 os tesouros da Casa do Senhor e os
2Rs 24.13 da casa do rei; e fendeu 27 os utensílios de
2Rs 24.14 a Jerusalém, como também 27 os príncipes, e
2Rs 24.14 valorosos, dez mil presos, e 27 os carpinteiros
2Rs 24.16 E 27 os homens, valentes, até sete m ií e
2Rs 24.16 e ferreiros, até mil, 27 eles destros
2Rs 25.4 a cidade foi arrombada, e 27 os homens de

brunido.

IRs 7.47 E deixou Salomão de pesar 27 os utensílios, pelo
IRs 7.48 Também fez Salomão 27 os utensílios que convinham
IRs 8.1 os anciãos de Israel e 27 os cabeças das
IRs 8.2 E 27 os homens de Israel se juntaram, na festa, ao
IRs 8.3 E vieram 27 os anciãos de Israel, e os sacerdotes
IRs 8.4 congregação, juntamente com 27 os utensílios
IRs 8.5 congregara a ele estavam 27 diante da arca,
IRs 8.39 e faze, e dá a cada um conforme 27 os seus
IRs 8.39 só tu conheces o coração de 27 os filhos dos homens.
IRs 8.40 Para que te temam 27 os dias que viverem na terra
IRs 8.43 a ti clamar, a fim de que 27 os povos da terra
IRs 8.53 tua herança, os elegeste de 27 os povos da terra,
IRs 8.58 coração, para andar em 27 os seus caminhos e
IRs 8.60 para que 27 os povos da terra saibam que o Senhor
IRs 8.63 mil ovelhas; assim o rei e 27 os filhos de
IRs 9.3 meus olhos e o meu coração estarão ali 27 os dias.
IRs 9.7 Israel será por ditado e motejo, entre 27 os povos.
IRs 10.15 dos especieiros, e de 27 os reis da Arábia,
IRs 10.21 Também 27 os vasos de beber do rei Salomão eram
de
IRs 10.21 rei Salomão eram de ouro, e 27 os objetos da casa
IRs 10.23 o rei Salomão excedeu a 27 os reis da terra,
IRs 10.29 por meio deles, os tiravam para 27 os reis dos
IRs 11.15 a enterrar os mortos, feriu a 27 os varões em Edom
IRs 11.16 o Israel, até que destruiu a 27 os varões em Edom).
IRs 11.25 adversário de Israel por 27 os dias de Salomão,
IRs 11.34 por príncipe o ponho por 27 os dias da sua
IRs 12.7 lhe falares boas palavras, 27 os dias serão
IRs 14.9 fizeste o mal, pior do que 27 os que foram antes
IRs 14.22 a zelo, mais do que 27 os seus pais
IRs 14.26 tomou tudo, e também tomou 27 os escudos de ouro
IRs 14.30 guerra entre Roboão e Jeroboão 27 os seus dias.
IRs 15.3 E andou em 27 os pecados que seu pai tinha
IRs 15.5 tudo o que lhe ordenara em 27 os dias da sua vida,
IRs 15.6 entre Roboão e Jeroboão 27 os dias da sua vida.
IRs 15.12 escandalosos, e tirou 27 os ídolos que seus
IRs 15.14 de Asa reto para com o Senhor 27 os seus dias.
IRs 15.16 entre Asa e Baasa, rei de Israel, 27 os seus dias.
IRs 15.22 por toda a Judá que 27, sem exceção,
IRs 15.23 Quanto ao mais de 27 os atos de Asa, e a todo o
IRs 15.32 entre Asa e Baasa, rei de Israel, 27 os seus dias.
IRs 16.13 por 27 os pecados de Baasa, e os pecados de Elá,
IRs 16.25 Senhor; e fez pior do que 27 quantos foram antes
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2Rs 25.14 e os perfumadores, eT.os utensílios de
2Rs 25.16 Senhor, o peso do cobre de 27 esses utensílios
2Rs 25.29 comia pão na sua presença 27 os dias da sua vida.
2Rs 25.30 porção de cada dia no seu dia, 27 os dias da sua vida.
lC r 1.23 Ofir, e a Havilá, e a Jobabe; 27 estes foram
lC r 1.33 Efer, e Enoque, e Abida, e Elda; 27 estes foram
lC r 2.4 deu à luz a Perez e a Zerá; 27 os filhos de Judá
lC r 2.23 a saber, sessenta cidades; 27 estes foram
lC r 3.9 27 estes foram filhos de Davi, afora os filhos das
lC r 5.16 jurisdição, como também em 27 os arrabaldes de
lC r 5.17 27 estes foram registrados, segundo as suas
lC r 5.20 eles, e os hagarenos e 27 quantos estavam com
lC r 7.3 e Obadias, e Joel, e Issias; 27 estes cinco
lC r 7.5 foram oitenta e sete mil, 27 contados pelas
lC r 7.8 e Abias, e Anatote, e Alemete; 27 estes
lC r 7.11 27 estes filhos de Jediael foram chefes das
lC r 7.40 27 estes foram filhos de Aser, chefes das casas
lC r 8.38 e Searias, e Obadias, e Hanã; 27 estes foram
lC r 8.40 de filhos, cento e cinquenta; 27 estes foram
lC r 9.9 e cinquenta e seis; 27 esses homens foram
lC r 9.22 27 estes, escolhidos p ara serem porteiros dos
lC r 9.29 cargo dos móveis e de 27 os objetos sagrados,
lC r 9.32 da proposição, para os prepararem em 27 os sábados.
lC r 10.7 E, vendo 27 os homens de Israel que estavam no
lC r 10.12 então, 27 os homens belicosos se levantaram, e
lC r 11.3 Também vieram 27 os anciãos de Israel ao rei, a
lC r 12.15 e fizeram fugir a 21 os dos vales para
lC r 12.21 contra aquela tropa, porque 27 eles eram heróis
lC r 12.32 duzentos de seus chefes eT.os seus irmãos,
lC r 12.38 T. estes homens de guerra, postos em ordem de
lC r 13.1 dos milhares, e dos centos, e com T. os príncipes;
lC r 13.2 depressa mensageiros a 27 os nossos outros
lC r 14.8 rei sobre todo o Israel, T. os filisteus
lC r 15.27 de linho fino, como também T. os levitas que
lC r 16.3 E repartiu a T. em Israel, tanto a homens como a
lC r 16.24 nações a sua glória, entre T. os povos as suas ma
ravilhas.
lC r 16.25 ser louvado, e mais tremendo é do que T. os deuses.
lC r 16.26 Porque T. os deuses das nações são vaidades; porém
lC r 17.8 de diante de ti exterminei T. os teus inimigos, e
lC r 17.10 povo de Israel; porém abati T. os teus inimigos;
lC r 18.4 homens de pé; e Davi jarretou 27 os cavalos aos
lC r 18.13 E pôs guarnições em Edom, e 27 os edomitas ficaram
lC r 21.3 ó rei, meu senhor, não são 27 servos de meu
lC r 21.12 e o anjo do Senhor destruam 27 os termos de
lC r 22.9 repouso lhe hei de dar de 27 os seus inimigos em
lC r 22.17 E Davi deu ordem a 27 os príncipes de Israel que
lC r 23.2 E ajuntou 27 os príncipes de Israel, como também
lC r 25.5 27 estes foram filhos de Hemã, o vidente do rei
lC r 25.6 27 estes estavam ao lado de seu pai para o canto
lC r 25.7 no canto do Senhor, 27 eles mestres,
lC r 26.8 27 esses foram dos filhos de Obede-Edom; eles, e
lC r 26.8 de força para o ministério, por 27, sessenta e dois.
lC r 26.11 o terceiro, Zacarias, o quarto; 27 os filhos e
lC r 26.26 irmãos tinham cargo de 27 os tesouros das
lC r 26.32 a meia tribo dos manassitas, para 27 os negócios
lC r 26.32 27 os negócios de Deus e para 27 os negócios
lC r 27.1 que serviam ao rei em 27 os negócios das
lC r 27.1 e saindo de mês em mês, em 27 os meses do
lC r 27.3 filhos de Perez, chefe de 27 os capitães dos
lC r 27.31 miúdo, Jaziz, o hagarita; 27 estes eram
lC r 28.1 Davi convocou em Jerusalém 27 os príncipes de
lC r 28.5 E, de 27 os meus filhos (porque muitos filhos me
lC r 28.8 do nosso Deus, guardai e buscai 27 os mandamentos
lC r 28.9 porque esquadrinha o Senhor 27 os corações e
lC r 28.13 da Casa do Senhor, e de 27 os utensílios do
lC r 28.14 segundo o peso do ouro, para 27 os utensílios de
lC r 28.14 os utensílios de prata, para 27 os utensílios
lC r 28.21 todo ministério, como também 27 os príncipes e
lC r 28.21 príncipes e todo o povo, para 27 os teus mandados.
lC r 29.11 o reino, e tu te exaltaste sobre 27 como chefe.
lC r 29.15 de ti e peregrinos como 27 os nossos pais; como
lC r 29.24 E 27 os príncipes, e os grandes, e até 27 os
lC r 29.24 e os grandes, e até 27 os filhos do rei
lC r 29.30 ele, e sobre Israel, e sobre 27 os reinos
2Cr 1.2 centenas, e aos juizes, e a 27 os príncipes em
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2Cr 1.17 deles, tiravam cavalos para 27 os reis dos
2Cr 2.5 porque o nosso Deus é maior do que 27 os deuses.
2Cr 2.17 E Salomão contou 27 os homens estrangeiros que
2Cr 4.16 e as pás, e os garfos, e 27 os seus
2Cr 4.18 E fez Salomão 27 esses objetos em grande
2Cr 4.19 Fez também Salomão 27 os utensílios que eram para
2Cr 5.1 seu pai; a prata, e o ouro, e 27 os
2Cr 5.2 os anciãos de Israel e 27 os chefes das
2Cr 5.3 E 27 os homens de Israel se congregaram ao rei na
2Cr 5.4 E vieram 27 os anciãos de Israel, e os levitas
2Cr 5.5 a tenda da congregação, com 27 os utensílios
2Cr 5.11 do santuário (porque 27 os sacerdotes, que
2Cr 5.12 os levitas, cantores de 27 eles, isto é,
2Cr 6.30 e dá a cada um conforme 27 os seus
2Cr 6.31 andarem nos teus caminhos, 27 os dias que
2Cr 6.33 te suplicar, a fim de que 27 os povos da
2Cr 7.3 E 27 os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a
2Cr 7.16 fixos os meus olhos e o meu coração 27 os dias.
2Cr 9.14 mercadores traziam; também 27 os reis da Arábia e
2Cr 9.20 Também 27 os vasos de beber do rei Salomão eram de
2Cr 9.20 rei Salomão eram de ouro, e 27 os objetos da casa
2Cr 9.22 excedeu o rei Salomão a 27 os reis da terra,
2Cr 9.23 E 27 os reis da terraprocuravam ver o rosto de
2Cr 9.26 E dominava sobre 27 os reis, desde o rio até à
2Cr 10.7 e lhes falares boas palavras, 27 os dias serão
2Cr 11.23 E usou de prudência e, de 27 os seus filhos,
2Cr 12.15 guerras entre Roboão e Jeroboão em 27 os seus dias.
2Cr 13.3 mil homens escolhidos, 27 varões valentes.
2Cr 14.8 escudo e atiravam de arco; 27 estes eram
2Cr 15.5 mas muitas perturbações, sobre 27 os habitantes
2Cr 15.17 o coração de Asa foi perfeito 27 os seus dias.
2Cr 17.10 o temor do Senhor sobre 27 os reinos das terras
2Cr 18.9 entrada da porta de Samaria, e 27 os profetas
2Cr 18.11 E 27 os profetas profetizavam o mesmo, dizendo:
2Cr 18.21 de mentira na boca de 27 os seus profetas. E
2Cr 18.27 não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos 27!
2Cr 20.6 céus? Pois tu és dominador sobre 27 os reinos das
2Cr 20.27 Então, voltaram 27 os homens de Judá e de
2Cr 20.29 veio o temor de Deus sobre 27 os reinos daquelas
2Cr 21.2 e Azariau, e Micael, e Sefatias; 27 estes foram
2Cr 21.4 fortificado, matou 27 os seus irmãos à
2Cr 21.7 tinha dito que lhe dariapor 27 os dias uma
2Cr 21.9 com os seus chefes, e 27os carros, com ele;
2Cr 22.1 ao arraial tinha matado a 27 os mais velhos; e
2Cr 24.2 reto aos olhos do Senhor, 27 os dias do
2Cr 24.10 Então, 27 os príncipes e todo o povo se alegraram,
2Cr 24.14 holocaustos na Casa do Senhor, 27 os dias de Joiada.
2Cr 24.23 e destruíram dentre o povo a 27 os príncipes do
2Cr 25.12 alto da rocha os lançaram abaixo, e 27 arrebentaram.
2Cr 25.24 todo o ouro, e a prata, e 27 os utensílios que
2Cr 26.20 olhou para ele, como também 27 os sacerdotes, e
2Cr 28.6 em Judá cento e vinte mil, 27 homens belicosos,
2Cr 28.15 e vestiram do despojo a 27 osque dentre eles
2Cr 28.15 e de beber, e os ungiram; e a 27 os que
2Cr 28.24 e fez para si altares em 27 os cantos de Jerusalém.
2Cr 28.26 pois, de seus atos e de 27 os seus caminhos,
2Cr 29.18 o altar do holocausto com 27 os seus
2Cr 29.18 e a mesa da proposição com 27 os seus objetos.
2Cr 29.19 Também 27 os objetos que o rei Acaz, no seu
2Cr 29.29 de o oferecer, o rei e 27 quantos com ele se
2Cr 29.34 e não podiam esfolar a 27 os holocaustos;
2Cr 30.14 Jerusalém, e também tiraram 27 os vasos de
2Cr 30.22 falou benignamente a 27 os levitas que
2Cr 30.25 e toda a congregação de 27 os que vieram de
2Cr 31.1 E, acabando tudo isso, 27 os israelitas que ali se
2Cr 31.1 tudo destruíram; então, tornaram 27 os filhos de
2Cr 31.16 três anos e daí para cima, a 27 os que entravam na
2Cr 31.19 entre os sacerdotes e a 27 os que estavam
2Cr 32.13 eu e meus pais fizemos a 27 os povos das terras?
2Cr 32.14 Qual é, de 27 os deuses daquelas nações que meus
2Cr 32.21 enviou um anjo que destruiu 27 os varões valentes,
2Cr 32.22 da Assíria, e das mãos de 27; e de 27 os
2Cr 32.22 e das mãos de 27; e de 27 os lados os guiou.
2Cr 33.15 e o ídolo, como também 27 os altares que
2Cr 33.25 o povo da terra feriu 27 quantos conspiraram
2Cr 34.12 a obra, e outros levitas, 27 que eram
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2Cr 34.13 e os inspetores de 27 os que trabalhavam
2Cr 34.29 o rei convocou e ajuntou 27 os anciãos de Judá
2Cr 34.30 subiu à Casa do Senhor com 27 os homens de Judá e
2Cr 34.32 E fez estar em pé a 27 quantos se acharam em
2Cr 34.33 ao Senhor, seu Deus; 27 o s seus dias não
2Cr 35.7 e cabritos do rebanho, 27 para os sacrifícios
2Cr 35.7 em número de trinta mil, por 27 que ali se
2Cr 35.25 lamentação sobre Josias; e 77 os cantores e
2Cr 36.14 Também 27 os chefes dos sacerdotes e o povo
2Cr 36.17 dos velhos, nem dos decrépitos; a 77 os deu nas
2Cr 36.18 E 77 os utensílios da Casa de Deus, grandes e
2Cr 36.19 os muros de Jerusalém, e 77 os seuspalácios
2Cr 36.19 queimaram, destruindo também 77 os seus precio
sos objetos.
2Cr 36.21 agradasse dos seus sábados; 77 os dias da
2Cr 36.23 Senhor, Deus dos céus, me deu 77 os reinos da
Ed 1.2 Senhor, Deus dos céus, me deu 77 os reinos da
Ed 1.5 sacerdotes, e os levitas, com 77 aqueles cujo
Ed 1.6 E 77 os que habitavam nos arredores lhes
Ed 1.11 77 os utensílios de ouro e de prata foram cinco
Ed 1.11 cinco mil e quatrocentos; 77 estes levou
Ed 2.42 Hatita, os filhos de Sobai, por 77, cento e
Ed 2.58 77 os netineus e os filhos dos servos de Salomão,
Ed 3.8 os sacerdotes e os levitas, e 77 os que
Ed 4.5 frustrarem o seu plano, 77 os dias de Ciro,
Ed 6.12 ali o seu nome derribe a 77 os reis e povos
Ed 6.20 se fossem um só homem, e 77 estavam limpos; e
Ed 6.20 o cordeiro da Páscoa para 77 os filhos do
Ed 6.21 voltado do cativeiro, com 77 os que a eles se
Ed 7.21 rei Artaxerxes, se decreta a 77 os tesoureiros que
Ed 7.24 fazemos saber acerca de 77 os sacerdotes,
Ed 7.25 o povo que está dalém do rio, a 77 os que sabem as
Ed 7.28 e os seus conselheiros, e 77 os príncipes
Ed 8.20 e vinte netineus, que 77 foram expressos
Ed 8.22 A mão do nosso Deus é sobre 77 os que o buscam
Ed 8.22 a sua força e a sua ira, sobre 77 os que o deixam.
Ed 9.4 Então, se ajuntaram a mim 77 os que tremiam das
Ed 10.7 por Judá e Jerusalém, a 77 os que vieram do
Ed 10.9 Então, 77 os homens dejudá e Benjamim, em três
Ed 10.14 sobre este negócio; e 77 os que, em
Ed 10.16 a casa de seus pais, e 77 pelos seus nomes;
Ed 10.17 E acabaram de tratar com 77 os homens que casaram
Ed 10.44 77 estes tinham tomado mulheres estranhas; e
Ne 4.8 E ligaram-se entre si 77, para virem atacar
Ne 4.12 vezes nos disseram que, de 77 os lugares,
Ne 4.15 dissipado o conselho deles, 77 voltamos ao muro,
Ne 5.16 e terra nenhuma compramos; e 77 os meus moços se
Ne 6.9 Porque 77 eles nos procuravam atemorizar, dizendo:
Ne 6.16 E sucedeu que, ouvindo-o 77 os nossos inimigos,
Ne 6.16 os nossos inimigos, temeram 77 os gentios que
Ne 7.60 77 os netineus e os filhos dos servos de Salomão,
Ne 8.2 homens como de mulheres e de 77 os sábios para
Ne 9.2 de Israel se apartou de 77 os estranhos, e
Ne 9.6 há; e tu os guardas em vida a 77, e o exército
Ne 9.10 e prodígios a Faraó, e a 77 os seus servos, e a
Ne 10.28 os cantores, os netineus e 77 os que se
Ne 10.28 seus filhos e suas filhas, 77 os sábios e
Ne 10.29 e de que guardariam e cumpririam 77 os mandamen
tos
Ne 10.35 novidades da nossa terra e 77 os primeiros frutos
Ne 11.2 E o povo bendisse a 77 os homens que
Ne 11.6 77 os filhos de Perez, que habitaram em Jerusalém,
Ne 11.18 77 os levitas na santa cidade foram duzentos e
Ne 11.24 Judá, estava à mão do rei, em 77 os negócios do povo.
Ne 12.27 buscaram os levitas de 77 os seus lugares,
Ne 13.8 de sorte que lancei 77 os móveis da casa
Ne 13.30 Assim, os alimpei de 77 os estranhos e designei os
Et 1.3 remado, fez um convite a 77 os seus príncipes e
Et 1.8 o rei expressamente a 77 os grandes da sua
Et 1.13 do rei na presença de 77 os que sabiam a
Et 1.16 Vasti, mas também contra 27 os príncipes e
Et 1.16 77 os príncipes e contra 77 os povos que há
Et 1.18 e da Média dirão o mesmo a 77 os príncipes do
Et 1.22 e que isso se publicasse em 77 os povos
Et 2.15 e alcançava Ester graça aos olhos de 77 quantos a viam.
Et 2.18 rei fez um grande convite a 77 os seus príncipes e
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Et 3.1 e pôs o seu lugar acima de 77 os príncipes
Et 3.2 E 77 os servos do rei, que estavam à porta do rei,
Et 3.6 Hamã, pois, procurou destruir 77 os judeus que
Et 3.8 são diferentes das leis de 27 os povos e que não
Et 3.13 e lançassem a perder a 77 os judeus desde o
Et 3.14 província foi enviada a 27 os povos, para que
Et 4.11 77 os servos do rei e o povo das províncias do rei
Et 4.13 na casa do rei, mais do que 27 os outros judeus.
Et 4.16 Vai, e ajunta 27 os judeus que se acharem em Susã,
Et 5.14 disse Zeres, sua mulher, e 27 os seus amigos:
Et 6.13 a Zeres, sua mulher, e a 27 os seus amigos
Et 8.13 as províncias, foi enviada a 27 os povos, para que
Et 9.2 porque o seu terror caiu sobre 27 aqueles povos.
Et 9.3 E 27 os maiorais das províncias, e os sátrapas, e
Et 9.5 Feriram, pois, os judeus a 27 os seus inimigos, a
Et 9.20 coisas e enviou cartas a 27 os judeus que se
Et 9.21 do mês de adar e o dia quinze do mesmo, 27 os anos,
Et 9.24 o agagita, inimigo de 27 os judeus, tinha
Et 9.27 sobre a sua semente, e sobre 27 os que se
Et 9.27 deles e segundo o seu tempo determinado, 27 os anos;
Et 9.30 E mandaram cartas a 27 os judeus, às cento e vinte
Jó 1.3 que este homem era maior do que 27 os do Oriente.
Jó 1.5 holocaustos segundo o número de 27 eles; porque
Jó 4.14 o espanto e o tremor, e 27 os meus ossos estremeceram.
Jó 8.13 Assim são as veredas de 27 quantos se esquecem de
Jó 13.4 inventores de mentiras e vós 27, médicos que não
Jó 13.27 pés em cepos, e observas 27 os meus caminhos, e
Jó 14.14 porventura, tornará a viver? 27 os dias de meu
Jó 15.20 77 os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto
Jó 16.2 muitas coisas como estas; 27 vós sois
Jó 16.10 me feriram nos queixos e contra mim se ajuntam 27.
Jó 17.7 mágoa os meus olhos e já 27 os meus membros são
Jó 17.10 Mas, na verdade, tornai 27 vós e vinde cá; porque
Jó 19.10 Quebrou-me de 27 os lados, e eu me vou; e arrancou
Jó 19.19 27 os homens do meu secreto conselho me abominam,
Jó 21.33 e ele arrasta após si a 27 os homens; e antes
Jó 24.17 Porque a manhã, para 77 eles, é como sombra de
Jó 24.24 abatidos, encerrados como 77 os outros e
Jó 27.12 Eis que 77 vós já vistes isso; por que, pois, vos
Jó 30.23 e à casa do ajuntamento destinada a 77 os viventes.
Jó 31.4 ele os meus caminhos e não conta 27 os meus passos?
Jó 34.19 mais do que o pobre; porque 27 são obra de suas mãos.
Jó 34.21 os caminhos de cada um, e ele vê 27 os seus passos.
Jó 36.19 ele tanto tuas riquezas, ou 27 os esforços da tua
Jó 36.25 27 os homens a veem, e o homem a enxerga de longe.
Jó 37.3 Ele o envia por debaixo de 27 os céus e a sua luz,
Jó 37.7 homem, para que conheçam 27 os homens a sua obra.
Jó 38.7 alegremente cantavam, e 27 os filhos de Deus rejubi
lavam?
Jó 40.20 lhe produzem pasto, onde 27 os animais do
Jó 41.11 Pois o que está debaixo de 27 os céus é meu.
Jó 41.34 Todo o alto vê; é rei sobre 27 os filhos de
Jó 42.11 Então, vieram a ele 27 os seus irmãos e todas as
Jó 42.11 e todas as suas irmãs e 27 quantos dantes o
SI 2.12 a sua ira. Bem-aventurados 77 aqueles que nele confiam.
SI 3.7 Deus meu, pois feriste a 27 os meus inimigos
SI 5.5 à tua vista; aborreces a 27 os que praticam a maldade.
SI 5.11 Mas alegrem-se 27 os que confiam em ti; exultem
SI 6.7 e têm envelhecido por causa de 27 os meus inimigos.
SI 6.8 Apartai-vos de mim 27 os que praticais a
SI 6.10 e perturbem-se 27 os meus inimigos;
SI 7.1 em ti confio; salva-me de 27 os que me
SI 7.11 Deus é um juiz justo, um Deus que se ira 27 os dias.
SI 9.14 para que eu conte 27 os teus louvores às portas da
SI 12.3 O Senhor cortará 27 os lábios lisonjeiros e a
SI 14.3 Desviaram-se 27 e juntamente se fizeram imundos;
SI 18.22 Porque 27 os seus juízos estavam diante de mim, e
SI 18.30 é provada; é um escudo para 27 os que nele confiam.
SI 21.8 A tua mão alcançará 27 os teus inimigos; a tua mão
SI 22.7 27 os que me veem zombam de mim, estendem os
SI 22.14 Como água me derramei, e 27 os meus ossos se
SI 22.17 Poderia contar 27 os meus ossos; eles veem e me con
templam.
SI 22.23 temeis ao Senhor, louvai-o; 27 vós, descendência
SI 22.23 Jacó, glorificai-o; e temei-o 27 vós,
SI 22.27 27 os limites da terra se lembrarão e se
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SI 22.29 27 os grandes da terra comerão e adorarão, e 27
SI 22.29 terra comerão e adorarão, e 27 os que descem ao pó
SI 23.6 a misericórdia me seguirão 27 os dias da minha
SI 25.18 e para a minha dor e perdoa 27 os meus pecados.
SI 27.4 morar na Casa do Senhor 27 os dias da minha
SI 31.11 Por causa de 27 os meus inimigos, fui o opróbrio
SI 31.13 havia ao redor; porquanto 27 se conluiavam
SI 31.23 Amai ao Senhor, vós 27 os que sois seus santos;
SI 31.24 o vosso coração, vós 27 os que esperais no Senhor.
SI 32.11 justos; e cantai alegremente 27 vós que sois
SI 33.8 a terra ao Senhor; temam-no 27 os moradores do mun
do.
SI 33.13 os céus e está vendo a 27 os filhos dos homens;
Sl 33.14 da sua morada contempla 27 os moradores da terra.
SI 33.15 é que forma o coração de 27 eles, que contempla
Sl 34.4 e ele me respondeu; livrou-me de 27 os meus temores.
Sl 34.20 Ele lhe guarda 27 os seus ossos; nem sequer um
Sl 35.10 27 os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu?
Sl 39.12 como um estranho, e peregrino como 27 os meus pais.
S141.7 27 os que me aborrecem murmuram à uma contra mim;
Sl 47.1 Aplaudi com as mãos, 27 os povos; cantai a Deus
Sl 49.1 Ouvi isto, vós 27 os povos; inclinai os ouvidos,
Sl 49.1 povos; inclinai os ouvidos, 27 os moradores do mundo,
Sl 53.3 Desviaram-se 27 e juntamente se fizeram imundos;
Sl 56.5 27 os dias torcem as minhas palavras; 27 os
Sl 56.5 torcem as minhas palavras; 27 os seus pensamentos
Sl 59.8 Senhor, te rirás deles; zombarás de 27 os gentios.
Sl 62.3 um homem? Sereis mortos 27 vós, sereis como
Sl 62.8 Confiai nele, ó povo, em 27 os tempos; derramai
Sl 64.8 se volte contra si mesmos; 27 aqueles que os
Sl 64.9 E 27 os homens temerão e anunciarão a obra de
Sl 64.10 Senhor e confiará nele; e 27 os retos de coração
Sl 66.16 Vinde e ouvi, 27 os que temeis a Deus, e eu
Sl 67.3 a ti, ó Deus, os povos; louvem-te os povos 27.
Sl 67.5 a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos 27.
Sl 69.19 confusão; diante de ti estão 27 os meus adversários.
Sl 70.4 Folguem e alegrem-se em ti 27 os que te buscam; e
Sl 71.18 a esta geração, e o teu poder a 27 os vindouros.
Sl 72.11 E 27 os reis se prostrarão perante ele; todas as
Sl 72.15 se fará por ele oração, e 27 os dias o bendirão.
Sl 73.27 tu tens destruído 27 aqueles que,
Sl 74.8 de uma vez. Queimaram 27 os lugares santos
Sl 74.17 Estabeleceste 27 os limites da terra; verão e
Sl 75.3 Dissolve-se a terra e 27 os seus moradores, mas eu
Sl 75.8 e dá a beber dele; certamente 27 os ímpios da
Sl 76.9 para julgar, para livrar a 27 os mansos da terra. (Selá)
Sl 80.12 os seus valados, de modo que 27 os que passam por
Sl 82.5 entendem; andam em trevas; 27 os fundamentos da
Sl 82.6 deuses, e vós outros sois 27 filhos do Altíssimo.
Sl 83.11 a Orebe, e como a Zeebe; e a 27 os seus príncipes
Sl 85.2 do teu povo; cobriste 27 os seus pecados. (Selá)
Sl 86.5 em benignidade para com 27 os que te invocam.
Sl 88.17 águas me rodeiam todo o dia; cercam-me 27 juntos.
Sl 89.7 e grandemente reverenciado por 27 os que o cercam.
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Sl 97.7 Confundidos sejam 27 os que servem a imagens de
Sl 97.7 inúteis; prostrai-vos diante dele 27 os deuses.
Sl 97.9 toda a terra; muito mais elevado que 27 os deuses.
Sl 98.4 com júbilo ao Senhor, 27 os moradores da
Sl 100.1 com júbilo ao Senhor, 27 os moradores da terra.
Sl 101.8 Pela manhã destruirei 27 os ímpios da terra, para
Sl 101.8 da cidade do Senhor 27 os que praticam a iniquidade.
Sl 102.15 temerão o nome do Senhor, e 27 os reis da terra,
Sl 102.22 quando os povos 27 se congregarem, e os reinos,
Sl 102.26 mas tu permanecerás; 27 eles, como uma
Sl 103.6 O Senhor faz justiça e juízo a 27 os oprimidos.
Sl 103.21 Bendizei ao Senhor, 27 os seus exércitos, vós,
Sl 103.22 todas as suas obras, em 27 os lugares do seu
Sl 104.11 Dão de beber a 27 os animais do campo; os jumentos
Sl 104.20 e faz-se noite, na qual saem 27 os animais da selva.
Sl 104.27 27 esperam de tique lhes dês o seu sustento em
Sl 105.36 Feriu também a 27 os primogênitos da sua terra, as
Sl 106.3 o direito, o que pratica a justiça em 27 os tempos.
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Sl 107.42 veem isto e alegram-se, mas 27 os iníquos fecham a j
boca.
Sl 111.2 do Senhor, procuradas por 27 os que nelas tomam I
prazer.
Sl 111.7 são verdade e juízo; fiéis, 27 os seus mandamentos.
Sl 111.10 bom entendimento têm 27 os que lhe
Sl 115.8 a eles os que os fazem e 27 os que neles confiam.
SI 116.12 Que darei eu ao Senhor por 27 os benefícios que me j
Sl 117.1 ao Senhor, todas as nações; louvai-o, 27 os povos.
Sl 119.6 atentando eu para 27 os teus mandamentos.
Sl 119.13 os meus lábios declarei 27 os juízos da tua boca.
Sl 119.63 Companheiro sou de 27 os que te temem e dos que
Sl 119.86 27 os teus mandamentos são verdade; com mentiras j
Sl 119.99 mais entendimento do que 27 os meus mestres,
Sl 119.118 Tu desprezas a 27 os que se desviam dos teus
Sl 119.119 da terra, como escórias, a 27 os ímpios; pelo
Sl 119.128 tenho, em tudo, como retos 27 os teus preceitos
Sl 119.151 Tu estás perto, ó Senhor, e 27 os teus mandamentos
Sl 119.168 os teus testemunhos, porque 27 os meus caminhos
Sl 119.172 falará da tua palavra, pois 77 os teus mandamentos
Sl 128.5 verás o bem de Jerusalém em 27 os dias da tua vida.
Sl 129.5 confundidos e tornem atrás 27 os que aborrecem a
Sião!
Sl 134.1 aqui, bendizei ao Senhor 27 vós, servos do
Sl 135.5 e que o nosso Deus está acima de 27 os deuses.
Sl 135.6 nos céus e na terra, nos mares e em 27 os abismos.
Sl 135.11 e a Ogue, rei de Basã, e a 27 os reinos de Canaã,
Sl 135.18 tornem os que os fazem, e 27 os que confiam neles.
Sl 138.4 27 os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando
Sl 139.3 e o meu deitar; e conheces 27 os meus caminhos.
Sl 143.5 dos dias antigos; considero 27 os teus feitos;
Sl 143.12 os meus inimigos e destrói a 27 os que angustiam a
Sl 145.9 O Senhor é bom para 27, e as suas misericórdias
Sl 145.14 O Senhor sustenta a 27 os que caem e levanta a
Sl 145.14 a 27 os que caem e levanta a 27 os abatidos.
Sl 145.15 Os olhos de 27 esperam em ti, e tu lhes dás o seu
Sl 145.16 a mão e satisfazes os desejos de 27 os viventes.
Sl 145.17 Justo é o Senhor em 27 os seus caminhos e santo em
Sl 145.18 Perto está o Senhor de 27 os que o invocam, de
Sl 145.18 27 os que o invocam, de 27 os que o invocam em
verdade.
Sl 145.20 O Senhor guarda a 27 os que o amam; mas 27 os
Sl 145.20 a 27 os que o amam; mas 27 os ímpios serão destru
ídos.
Sl 148.2 Louvai-o, 27 os seus anjos; louvai-o, 27 os
Sl 148.2 27 os seus anjos; louvai-o, 27 os seus exércitos.
Sl 148.7 Senhor desde a terra, vós, baleias e 27 os abismos,
Sl 148.9 montes e 27 os outeiros, árvores frutíferas e
Sl 148.9 os outeiros, árvores frutíferas e 27 os cedros;
Sl 148.10 as feras e 27 os eados, répteis e aves voadoras;
Sl 148.11 reis da terra e 2. os povos, príncipes e 27 os
Sl 148.11 e 27 os povos, príncipes e 27 os juizes da terra;
Sl 148.14 do seu povo, o louvor de 27 os seus santos, dos
Sl 149.9 esta honra, tê-la-ão 27 os santos. Louvai
Pv 1.14 a tua sorte entre nós; teremos 27 uma só bolsa.
Pv 2.19 27 os que se dirigem a ela não voltarão e não
Pv 3.6 Reconhece-o em 27 os teus caminhos, e ele
Pv 3.18 a seguram, e bem-aventurados são 27 os que a retêm.

Sl 89.40 Derribaste 27 os seus muros; arruinaste as suas forti
ficações.

Sl 89.41 27 os que passampelo caminho o despojam;
Sl 89.42 fizeste com que 27 os seus inimigos se regozijassem.
Sl 89.47 por que criarias debalde 27 os filhos dos nomens?
Sl 89.50 no meu peito o escárnio de 27 os povos poderosos,
Sl 90.9 Pois 27 os nossos dias vão passando na tua
Sl 90.14 nos regozijemos e nos alegremos 27 os nossos dias.
Sl 91.11 respeito, para te guardarem em 27 os teus caminhos.
Sl 92.7 como a erva, e florescem 27 os que praticam a
Sl 92.9 perecerão; serão dispersos 27 os que praticam a iniqui
dade.
Sl 94.4 duras e se gloriarão 27 os que praticam a iniquidade?
Sl 94.15 justiça, e não de segui-lo 27 os retos de coração.
Sl 95.3 é Deus grande e Rei grande acima de 27 os deuses.
Sl 96.1 novo, cantai ao Senhor, 27 os moradores da terra.
Sl 96.3 nações a sua glória; entre 27 os povos, as suas maravi
lhas.
Sl 96.4 digno de louvor, mais tremendo do que 27 os deuses.
Sl 96.5 Porque 27 os deuses dos povos são coisas vãs; mas
Sl 96.9 tremei diante dele 27 os moradores da terra.
Sl 97.6 anunciam a sua justiça, e 27 os povos veem a sua glória.
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Pv 4.26 a vereda de teus pés, e 27 os teus caminhos
Pv 5.10 estranhos do teu poder, e 27 os teus trabalhos
Pv 7.12 ora pelas praças, espreitando por 27 os cantos,
Pv 8.16 príncipes e os nobres; sim, 27 os juizes da terra.
Pv 8.36 a sua própria alma; 27 os que me aborrecem
Pv 15.15 27 os dias do aflito são maus, mas o de coração
Pv 16.2 27 os caminhos do homem são limpos aos seus olhos,
Pv 19.7 27 os irmãos do pobre o aborrecem; quanto mais se
Pv 22.2 rico e o pobre se encontraram; a 27 os fez o Senhor.
Pv 26.10 Como um besteiro que a 27 espanta, assim é o que
Pv 29.12 mentirosas achará que 27 os seus servos são ímpios.
Pv 30.27 não têm rei; e, contudo, 27 saem e em bandos
Pv 31.5 do estatuto, e pervertam o juízo de 27 os aflitos.
Pv 31.8 do mudo, pelo direito de 27 os que se acham em de
solação.
Pv 31.12 Ela lhe faz bem e não mal, 27 os dias da sua vida.
Ec 1.7 27 os ribeiros vão para o mar, e, contudo, o mar
Ec 1.16 e sobrepujei em sabedoria a 27 os que houve antes
Ec 2.7 vacas e ovelhas, mais do que 27 os que houve antes
Ec 2.9 e aumentei mais do que 27 os que houve antes
Ec 2.14 então, entendi eu que o mesmo lhes sucede a 27.
Ec 2.23 Porque 27 os seus dias são dores, e a sua ocupação
Ec 3.19 morre um, assim morre o outro, 27 têm o mesmo
Ec 3.19 os animais não é nenhuma, porque 27 são vaidade.
Ec 3.20 27 vão para um lugar; 27 são pó e 27 ao pó tornarão.
Ec 3.20 vãtypara um lugar; 27 são pó e 27 ao pó tornarão.
Ec 4.15 Vi 27 os viventes andarem debaixo do sol com o
Ec 5.9 O proveito da terra é para 27; até o rei se serve
Ec 5.17 e de haver comido 27 os seus dias nas trevas, e de
Ec 5.18 em que trabalhou debaixo do sol, 27 os dias da sua
Ec 6.6 não gozasse o bem, não vão 27 para um mesmo lugar?
Ec 6.12 nesta vida para o homem, por 27 os dias da sua
Ec 7.2 porque ali se vê o fim de 27 os homens; e os
Ec 9.2 Tudo sucede igualmente a 27; o mesmo sucede ao
Ec 9.3 faz debaixo do sol: que a 27 sucede o mesmo; que
Ec 9.4 para o que acompanha com 27 os vivos há
Ec 9.9 vida com a mulher que amas, 27 os dias de vida da
Ec 9.9 Deus te deu debaixo do sol, 27 os dias da tua
Ec9.11 o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a 27.
Ec 10.3 lhe falta entendimento, e diz a 27 que é tolo.
Ec 11.8 viver muitos anos e em 27 eles se alegrar,
Ct 3.8 27 armados de espadas, destros na guerra; cada um
Ct 4.4 mil escudos pendem dela, 27 broquéis de valorosos.
Is 2.13 e contra 27 os cedros do Líbano, altos e sublimes;
Is 2.13 altos e sublimes; e contra 27 os carvalhos de Basã;
Is 2.14 e contra 27 os montes altos, e contra 27 os
Is 2.14 os montes altos, e contra 27 os outeiros elevados;
Is 2.16 e contra 27 os navios de Társis e contra todas as
Is 2.18 E 27 os ídolos totalmente desaparecerão.
Is 5.28 flechas serão agudas, e 27 os seus arcos,
Is 7.19 nas fendas das rochas, e em 27 os espinhos, e em
Is 7.25 E também a 27 os montes que costumam cavar com
Is 8.7 a sua glória; e subirá sobre 27 os seus leitos
Is 8.9 quebrantados; dai ouvidos, 27 os que sois de
Is 9.3 e a alegria lhe aumentaste; 27 se alegrarão
Is 9.17 e das suas viúvas, porque 27 eles são hipócritas
Is 10.8 Porque diz: Não são meus príncipes 27 eles reis?
Is 13.7 debilitarão, e o coração de L. os homens se desanimará.
Is 14.9 despertou por ti os mortos e 27 os príncipes da
Is 14.9 e fez levantar do seu trono a 27 o reis das nações.
Is 14.10 Estes 27 responderão e te dirão: Tu também
Is 14.18 27 os reis das nações, 27 eles, jazem com
Is 15.3 terraços e nas suas praças, 27 andam uivando e
Is 16.7 Moabe uivará por Moabe; 27 uivarão; gemereis
Is 18.3 Vós, 27 os habitantes do mundo, e vós, os
Is 18.6 as aves de rapina, e 27 os animais da
Is 19.8 gemerão, e suspirarão 27 os que lançam anzol
Is 19.10 serão despedaçados, e 27 os que trabalham
Is 22.3 27 os teus príncipes juntamente fugiram, foram
Is 22.3 ligados pelos arqueiros; 27 os que em ti se
Is 22.24 renovos e os descendentes, 27 os vasos menores,
Is 23.17 e terá comércio com 27 os reinos que há
Is 24.7 a vide; e suspirarão 27 os alegres de coração.
Is 25.6 dará, neste monte, a 27 os povos uma festa
Is 25.7 a máscara do rosto com que 27 os povos andam
Is 25.8 Senhor Jeová as lágrimas de 27 os rostos, e tirará
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Is 26.15 mas longe os lançaste, para 27 os confins da terra.
Is 28.19 todas as manhãs passará e 27 os dias e todas as
Is 29.7 contra Ariel, como também 27 os que pelejarem
Is 29.20 se consome o escarnecedor, e 27 os que se dão a
Is 30.17 de um e, ao grito de cinco, 27 vós fugireis, até
Is 30.18 de equidade. Bem-aventurados 27 os que nele espe
ram.
Is 30.20 antes, os teus olhos verão a 27 os teus mestres.
Is 31.3 quando o Senhor estender a mão, 27 cairão por
Is 31.3 o auxiliador como o ajudado, e 27 juntamente
Is 32.7 Também 27 os instrumentos do avarento são maus;
Is 34.12 nobres, mas nenhum haverá, e 27 os seus príncipes
Is 36.6 é Faraó, rei do Egito, para com 27 os que nele confiam.
Is 36.20 Quais são eles, dentre 27 os deuses desses países,
Is 37.16 tu és o Deus, tu somente, de 27 os reinos da
Is 37.18 os reis da Assíria assolaram 27 os países e suas terras.
Is 37.20 das suas mãos, para que 27 os reinos da
Is 37.25 a planta de meus pés, sequei 27 os rios do Egito.
Is 38.13 como um leão, quebrou 27 os meus ossos;
Is 38.15 assim, passarei mansamente por 27 os meus anos,
Is 38.17 para trás das tuas costas 27 os meus pecados.
Is 38.20 nós o louvaremos 27 os dias de nossa
Is 40.2 em dobro da mão do Senhor, por 27 os seus pecados.
Is 41.11 e confundidos serão 27 os que se irritaram
Is 41.20 para que 27 vejam, e saibam, e considerem, e
Is 41.29 Eis que 27 são vaidade; as suas obras não são
Is 42.14 como a que está de parto, e a 27 assolarei, e
Is 42.22 um povo roubado e saqueado; 27 estão enlaçados em
Is 43.7 a 27 os que são chamados pelo meu nome, e os que
Is 43.14 contra a Babilônia e a 27 farei descer
Is 44.9 27 os artífices de imagens de escultura são
Is 44.11 Eis que 27 os seus seguidores ficarão confundidos,
Is 44.11 dentre os homens; ajuntem-se 27 e levantem-se;
Is 45.12 mãos estenderam os céus e a 27 os seus exércitos
Is 45.13 o despertei em justiça e 27 os seus caminhos
Is 45.16 e também se confundirão 27; cairão juntamente
Is 45.21 chegai-vos, e tomai conselho 27 juntos; quem fez
Is 45.22 mim e sereis salvos, vós, 27 os termos da
Is 45.24 mas serão envergonhados 27 os que se
Is 48.14 Ajuntai-vos, 27 vós, e ouvi: Quem, dentre eles,
Is 49.9 pastarão nos caminhos e, em 27 os lugares
Is 49.11 E farei de 27 os meus montes um caminho; e as
Is 49.18 os olhos ao redor e olha; 27 estes que se
Is 49.18 vivo eu, diz o Senhor, que de 27 estes te
Is 50.9 há que me condene? Eis que 27 eles, como vestes,
Is 50.11 27 vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas,
Is 51.3 a Sião, e consolará a 27 os seus lugares
Is 51.18 De 27 os filhos que teve, nenhum há que a guie
Is 51.18 que a guie mansamente; e, de 27 os filhos que
Is 51.20 jazem nas entradas de 27 os caminhos, como o
Is 52.10 olhos de todas as nações; e 27 os confins da terra
Is 53.6 27 nós andamos desgarrados como ovelhas; cada um
Is 53.6 o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós 27.
Is 54.12 as tuas portas, de rubins, e 27 os teus termos, de
Is 54.13 E 27 os teus filhos serão discípulos do Senhor; e
Is 55.1 Ó vós 27 os que tendes sede, vinde às águas, e vós
Is 56.6 sendo deste modo servos seus, 27 os que guardarem
Is 56.7 casa será chamada Casa de Oração para 27 os povos.
Is 56.9 Vós 27 os animais do campo todas as feras dos
Is 56.10 27 os seus atalaias são cegos, nada sabem; 27
Is 56.10 são cegos, nada sabem; 27 são cães mudos,
Is 56.11 que nada compreendem; 27 eles se tornam
Is 57.13 congregados; mas o vento a 27 levará, e a
Is 59.11 27 nós bramamos como ursos e continuamente ge
memos
Is 60.4 em redor os olhos e vê; 27 estes já se
Is 60.6 dromedários de Midiã e Efa; 27 virão de Sabá;
Is 60.14 à planta dos teus pés 27 os que te
Is 60.21 E 27 os do teu povo serão justos, para sempre
Is 61.2 da vingança do nosso Deus; a consolar 27 os tristes;
Is 61.9 no meio dos povos; 27 quantos os virem
Is 62.2 verão a tua justiça, e 27 os reis, a tua
Is 63.9 e os tomou, e os conduziu 27 os dias da antiguidade.
Is 64.6 Mas 27 nós somos como o imundo, e todas as nossas
Is 64.6 como trapo da imundícia; e 27 nós caímos como a
Is 64.8 o barro, e tu, o nosso oleiro; e 27 nós, obra
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Is 64.9 eis, olha, nós te pedimos, T. nós somos o
Is 65.8 amor de meus servos, para que os não destrua a 27.
Is 65.12 vos destinarei à espada, e 27 vos encurvareis à
Is 66.10 e alegrai-vos por ela, vós 27 que a amais;
Is 66.10 por ela de alegria, 27 que por ela pranteastes;
Is 66.20 E trarão 27 os vossos irmãos, dentre todas as
Jr 1.14 se descobrirá o mal sobre 27 os habitantes da terra.
Jr 1.15 portas de Jerusalém, e contra 27 os seus muros em
Jr 2.3 primícias da sua novidade; 27 os que o devoravam
Jr 2.24 quem impediria o seu encontro? 27 os que a
Jr 2.29 Por que disputais comigo? 27 vós transgredistes
Jr 4.24 eis que estavam tremendo; e 27 os outeiros estreme
ciam.
Jr 5.16 é como uma sepultura aberta; 27 eles são valentes.
Jr 6.28 27 eles são os mais rebeldes e andam murmurando;
Jr 6.28 duros como bronze e ferro, 27 eles andam corrupta
mente.
Jr 7.2 Ouvi a palavra do Senhor, 27 de Judá, vós os
Jr 7.15 presença, como arrojei a 27 os vossos irmãos, a
Jr 7.25 Egito até hoje, enviei-vos 27 os meus servos, os
Jr 7.25 os meus servos, os profetas, 27 os dias
Jr 9.2 e me apartaria dele, porque 27 eles são
Jr 9.26 filhos de Amom, e a Moabe, e a 77 os que cortam
Jr 10.7 ti pertence; porquanto, entre 77 os sábios das
Jr 10.8 Mas eles 27 se embruteceram e se tornaram loucos;
Jr 10.9 azul celeste e púrpura; obra de sábios são 27 eles.
Jr 10.21 por isso, não prosperaram, e 71 os seus gados se espa
lharam.
Jr 12.1 dos ímpios, e vivem em paz 27 os que cometem
Jr 12.9 vinde, pois, ajuntai-vos, l . os animais do
Jr 12.12 Sobre 71 os lugares altos do deserto vieram
Jr 12.14 diz o Senhor acerca de 77 os meus maus
Jr 13.13 eu encherei de embriaguez 71 os habitantes
Jr 13.13 e os sacerdotes, e os profetas, e 71 os habitantes
Jr 15.4 ao desterro em 71 os reinos da terra;
Jr 15.13 preço ao saque; e isso por 77 os teus pecados,
Jr 15.13 T. os teus pecados, mesmo em 77 os teus limites.
Jr 16.17 os meus olhos estão sobre 77 os seus caminhos;
Jr 17.3 no campo, a tua riqueza e 77 os teus tesouros
Jr 17.3 altos por causa do pecado, em 77 os teus termos!
Jr 17.13 Senhor, Esperança de Israel! 27 aqueles que te
Jr 17.20 reis de Judá e todo o Judá e 71 os moradores de
Jr 20.4 terror para ti mesmo e para 27 os teus amigos;
Jr 20.5 as suas coisaspreciosas; sim, 27 os tesouros dos
Jr 20.6 E tu, Pasur, e í os moradores da tua casa ireis
Jr 20.6 e ali serás sepultado, tu e 27 os teus
Jr 20.10 de muitos: Há terror de 27 os lados!
Jr 20.10 Denunciai, e o denunciaremos! 27 os que têm paz
Jr 22.22 O vento apascentará 27 os teus pastores, e os teus
Jr 23.9 quebrantado dentro de mim; 27 os meus ossos
Jr 24.9 um terror, um mal para 71 os reinos da terra,
Jr 24.9 um escárnio e uma maldição em 27 os lugares para
Jr 25.2 a todo o povo de Judá e a 27 os habitantes de
Jr 25.4 Também vos enviou o Senhor 27 os seus servos, os
Jr 25.20 a mistura de gente, e a 27 os reis da terra de
Jr 25.20 os reis da terra de Uz, e a 71 os reis da terra
Jr 25.22 e a 71 os reis de Tiro, e a 27 os reis de
Jr 25.22 71 os reis de Tiro, e a 71 os reis de Sidom, e
Jr 25.23 Dedã, e a Tema, e a Buz, e a 71 os que habitam
Jr 25.24 e a 77 os reis da Arábia, e a 71 os reis do
Jr 25.24 os reis da Arábia, e a 27 os reis do
Jr 25.25 e a 77 os reis de Zinri, e a 71 os reis de
Jr 25.25 e a 27 os reis de Elão, eaT.os reis da Média;
Jr 25.26 eaT.os reis do Norte, os de perto e os de
Jr 25.26 de longe, um com outro, eaT.os reinos da
Jr 25.29 porque eu chamo a espada sobre T. os moradores
Jr 25.30 como dos que pisam as uvas, contra T. os
Jr 26.12 E falou Jeremias a 71 os príncipes e a todo o
Jr 26.21 E, ouvindo o rei Jeoaquim, e í os seus valentes,
Jr 26.21 e 71 os seus valentes, e T. os príncipes as
Jr 27.20 rei de Judá, como também a i o s nobres de Jerusalém.
Jr 28.3 a trazer a este lugar T. os utensílios da
Jr 28.4 de Jeoaquim, rei de Judá, e a T. os do cativeiro
Jr 28.6 utensílios da Casa do Senhor e T. os do
Jr 29.4 o Deus de Israel, aT.os que foram
Jr 29.14 de todas as nações e de T. os lugares para
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Jr 29.18 de um lado para outro entre T. os reinos da
Jr 29.20 ouvi a palavra do Senhor, T. os do cativeiro
Jr 29.22 maldição que estava sobre T. os transportados de
Jr 29.25 de Maaseias, o sacerdote, e a T. os
Jr 29.31 Manda a T. os do cativeiro, dizendo: Assim diz o
jr 30.6 E por que se têm tornado macilentos T. os rostos?
Jr 30.14 T. os teus amantes se esqueceram de ti e não
Jr 30.16 Mas também T. os que te devoram serão devorados; e
Jr 30.16 os teus adversários irão, T. eles^para o
Jr 30.16 te roubam serão roubados, e a T. os que te
Jr 30.20 o meu rosto; e punirei T. os seus opressores.
Jr 31.34 Conhecei ao Senhor; porque T. me conhecerão,
Jr 31.40 dos cadáveres e da cinza e 71 os campos até ao
Jr 32.12 da compra e perante os olhos de T. os judeus que
Jr 32.19 olhos estão abertos sobre T. os caminhos dos
Jr 32.39 caminho, para que me temam T. os dias, para seu
Jr 33.18 oferta de manjares, e faca sacrifício T. os dias.
Jr 34.1 e todo o seu exército, e í os reinos da
Jr 34.1 sob o domínio da sua mão, e 71 os povos
Jr 34.10 E ouviram T. os príncipes e todo o ljpvo que entrou
Jr 34.17 a fome; e dar-vos-eipor espanto aT.os reinos
jr 35.3 e a seus irmãos, e a 27 os seus filhos,
Jr 35.7 mas habitareis em tendas T. os vossos dias,
Jr 35.8 maneira que não bebemos vinho em T. os nossos
Jr 35.15 E vos enviei T. os meus servos, os profetas,
Jr 35.17 que trarei sobre Judá e sobre T. os moradores de
Jr 35.18 vosso pai, e guardastes T. os seus
Jr 35.19 Recabe, que assista perante a minha face T. os dias.
Jr 36.12 câmara do escriba. E eis que T. os príncipes
Jr 36.12 Safã; e Zedequias, filho de Hananias; e T. os
Jr 36.14 Então, T. os príncipes mandaran^eudi, filho de
Jr 36.21 ouvidos do rei e aos ouvidos de T. os príncipes
Jr 36.24 as suas vestes o rei e T. os seus servos que
Jr 38.27 Vindo, pois, T. os príncipes a Jeremias e
Jr 39.3 E entraram T. os príncipes do rei da Babilônia, e
Jr 39.3 Nergal-Sarezer, Rabe-Mague, e T. os outros
jr 39.4 Zedequias, rei de Judá, eT.os homens de
Jr 39.6 matou o rei da Babilônia T. os nobres de Judá.
Jr 39.13 Nergal-Sarezer, Rabe-Mague e 71 os príncipes
Jr 40.1 ele atado com cadeias no meio de T. os do
Jr 40.7 Ouvindo, pois, T. os príncipes dos exércitos que
Jr 40.11 Do mesmo modo, quando T. os judeus que estavam
em
Jr 40.12 tornaram, então, T. os judeus de T. os lugares
Jr 40.12 então, T. os judeus de T. os lugares para
jr 40.13 Joanã, filho de Careá, eT.os príncipes dos
Jr 41.3 Também feriu Ismael T. os judeus que estavam com
Jr 41.9 poço em que Ismael lançou T. os cadáveres dos
Jr 41.11 pois, Joanã, filho de Careá, e 71 os príncipes dos
Jr 41.12 tomaram T. os seus homens e foram pelejar contra
Jr 41.13 a Joanã, filho de Careá, eaT.os príncipes dos
Jr 41.16 Joanã, filho de Careá, e T. os príncipes dos
Jr 42.1 Então, chegaram T. os príncipes dos exércitos, e
Jr 42.8 a Joanã, filno de Careá, e a 77 os príncipes dos
Jr 42.17 Assim será com T. os homens que puseram o seu
Jr 43.2 e Joanã, filho de Careá, eT.os homens
Jr 43.4 filho de Careá, nem nenhum de T. os príncipes dos
Jr 43.5 Joanã, filho de Careá, e T. os príncipes dos
Jr 44.1 veio a Jeremias acerca de T. os judeus habitantes
Jr 44.4 E eu vos enviei T. os meus servos, os profetas,
Jr 44.15 responderam a Jeremias T. os homens que
Jr 44.27 bem; e serão consumidos T. os homens de Judá
Jr 45.5 darei a tua alma por despojo, em T. os lugares
Jr 47.2 nela; e os homens clamarão, eT.os moradores
Jr 47.4 que vem para destruir aT.os filisteus, para
Jr 48.17 Condoei-vos dele, T. os que estais em redor dele e
Jr 48.17 que estais em redor dele e 77 os que sabeis o seu
Jr 48.38 Sobre T. os telhados de Moabe e nas suas ruas
Jr 48.39 de escárnio e de espanto para T. os que estão em
Jr 49.5 Jeová dos Exércitos, de T. os que estão ao
Jr 49.26 seus jovens nas suas ruas; eT.os homens de
Jr 49.29 gados, as suas cortinas, e 77 os seus
Jr 49.29 para si; e lhes gritarão: Há medo de 77 os lados!
Jr 49.32 os cantos do seu cabelo, e de 27 os lados lhes
Jr 49.36 espalharei na direção de 27 estes ventos; e não
Jr 50.7 27 os que as achavam as devoraram; e os seus
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Ez 23.7 de quem se enamorava; com 27 os seus ídolos
Ez 23.12 que andam montados em cavalos, 27 jovens de co
biçar.
Ez 23.15 largas na sua cabeça, 27 com a aparência de
Ez 23.23 os filhos de Babilônia, e 27 os caldeus de Pecode,
Ez 23.23 cobiçar, prefeitos e magistrados 27 eles, capitães
Ez 23.23 eles, capitães e homens afamados, 27 eles
Ez 24.4 nela bons pedaços de carne, 27 os bons pedaços, as
Ez 26.16 E 27 os príncipes do mar descerão dos seus tronos,
Ez 26.17 moradores, que atemorizaram a 27 os teus visitantes!
Ez 27.5 Fabricaram 27 os teus conveses de faias de Senir;
Ez 27.9 consertavam as tuas fendas; 27 os navios do mar e
Ez 27.21 Arábia e 27 os príncipes de Quedar, eram eles os
Ez 27.22 eles os teus mercadores; em 27 os mais refinados
Ez 27.27 osque faziam os teus negócios e 27 os teus
Ez 27.29 E 27 os que pegam no remo, os marinheiros, e 27
Ez 27.29 no remo, os marinheiros, e 27 os pilotos do mar
Ez 27.35 27 os moradores das ilhas foram cheios de espanto
Ez 28.18 cinza sobre a terra, aos olhos de 27 os que te veem.
Ez 28.19 27 os que te conhecem entre os povos estão
Ez 28.26 eu executar juízos contra 27 os que roubam
Ez 29.6 E saberão 27 os moradores do Egito que eu sou o
Ez 29.7 te quebraste, tornando imóveis 77 os seus lombos.
Ez 30.8 ao Egito e forem destruídos 27 os que lhe davam auxílio.
Ez 31.6 aninhavam nos seus ramos, e 27 os animais do campo
Ez 31.6 debaixo dos seus ramos, e 27 osarandes povos
Ez 31.12 ramos sobre os montes e por 27 os vales, e os
Ez 31.12 todas as correntes da terra; e 27 os povos da
Ez 31.13 sobre a sua ruína, e 27 os animais do campo
Ez 31.14 causa da sua altura; porque 27 estão entregues
Ez 32.12 dos valentes, que são 27 os mais terríveis
Ez 32.13 E exterminarei 27 os seus animais sobre as muitas
Ez 32.15 plenitude, e quando ferir 27 os que nela
Ez 32.22 estão os seus sepulcros; 27 eles foram
Ez 32.23 em redor do seu sepulcro; 27 foram
Ez 32.24 em redor do seu sepulcro; 27 eles foram
Ez 32.25 dele estão os seus sepulcros; 27 eles são
Ez 32.26 estão os seus sepulcros; 27 eles são
Ez 32.29 está Edom, os seus reis e 27 os seus príncipes,
Ez 32.30 os príncipes do Norte, 27 eles, e 27 os
Ez 32.30 do Norte, 27 eles, e 27 os sidônios, que
Ez 33.16 De 27 os seus pecados com que pecou não se fará
Ez 34.6 andam desgarradas por 27 os montes e por todo
Ez 34.12 ovelhas; e as farei voltar de 27 os lugares por
Ez 36.24 e vos congregarei de 27 os países, e vos
Ez 36.25 as vossas imundícias e de 27 os vossos ídolos
Ez 36.34 vez de estar assolada aos olhos de 27 os que passam.
Ez 37.22 Israel, e um rei será rei de 27 eles; e nunca mais
Ez 37.23 e os livrarei de 27 os lugares de sua
Ez 37.24 Davi reinará sobre eles, e 27 eles terão um
Ez 38.4 exército, cavalos e cavaleiros, 27 vestidos
Ez 38.4 grande, com escudo e rodela, manejando 27 a espada;
Ez 38.5 e os de Pute com eles, 27 com escudo e capacete;
Ez 38.8 foi tirada dentre os povos, e 27 eles habitarão segura
mente.
Ez 38.11 repouso, que habitam seguros; 27 eles habitam sem
Ez 38.13 e os mercadores de Társis, e 27 os seus
Ez 38.15 muitos povos contigo, montados 27 a cavalo,
Ez 38.20 céu, e os animais do campo, e 27 os répteis que se
Ez 38.20 e os precipícios se desfarão, e 27 os muros
Ez 38.21 Gogue a espada, sobre 27 os meus montes, diz
Ez 39.17 às aves de toda espécie e a 27 os animais do
Ez 39.18 dos bodes e dos bezerros, 27 engordados em Basã.
Ez 39.20 de carros, e de valentes, e de 27 os homens de
Ez 39.23 nas mãos de seus adversários, e 27 caíram à espada.
Ez 43.11 e todas as suas formas, e 27 os seus
Ez 43.11 para que guardem toda a sua forma e 27 os seus
Ez 44.5 tudo quanto eu te disser de 27 os estatutos da
Ez 44.30 E as primícias de 27 os primeiros frutos de tudo e
Ez 45.25 mês, na festa, fará o mesmo 27 os sete dias,
Ez 46.10 quando eles entrarem; e, saindo eles, sairão 27.
Dn 1.15 estavam mais gordos do que 27 os jovens que
Dn 1.19 rei falou com eles; e entre 27 eles não foram
Dn 1.20 dez vezes mais doutos do que 27 os magos ou
Dn 2.12 e ordenou que matassem a 27 os sábios de Babilônia.
Dn 2.30 mais sabedoria do que em 27 os viventes, mas

Jr 50.10 a Caldeia servirá de presa; 27 os que a saquearem
Jr 50.14 para cercar Babilônia, 27 os que armais
Jr 50.27 Matai à espada a T . o s seus novilhos, que eles
Jr 50.29 Babilônia os flecheiros, 27 os que armam arcos;
Jr 50.30 seus jovens nas suas ruas; e 21 os seus homens de
Jr 50.32 suas cidades, o qual consumirá 27 os seus contornos.
Jr 50.33 foram oprimidos juntamente; 27 os que os levaram
Jr 51.24 E pagarei à Babilônia e a 27 os moradores da
Jr 51.28 da Média, os seus capitães, 21 os seus
Jr 51.31 que a sua cidade foi tomada de 27 os lados.
Jr 51.47 terra será envergonhada, e 27 os seus
Jr 52.7 uma brecha na cidade, e 27 os homens de guerra
Jr 52.10 vista e também degolou a 27 os príncipes de
Jr 52.14 capitão da guarda derribou 27 os muros que
Jr 52.18 as bacias, e os perfumadores, e 27 os utensílios
Jr 52.20 a Casa do Senhor, o bronze de 27 estes utensílios
Jr 52.33 pão sempre na sua presença, 27 os dias da sua vida.
Jr 52.34 até o dia da sua morte, 27 os dias da sua vida.
Lm 1.2 não tem quem a console entre 27 os seus amadores;
Lm 1.2 entre 27 os seus amadores; 27 os seus amigos se
Lm 1.3 as nações, não acha descanso; 27 os seus
Lm 1.8 por isso, se fez instável; 27 os que a honravam
Lm 1.12 Não vos comove isso, a 27 vós que passais pelo
Lm 1.15 O Senhor atropelou 27 os meus valentes no meio de
Lm 1.18 seus mandamentos; ouvi, pois, 27 os povos e vede
Lm 1.21 não tenho quem me console; 27 os meus inimigos
Lm 2.5 devorou Israel, devorou 27 os seus palácios,
Lm 2.15 27 os que passam pelo caminho batem palmas,
Lm 2.16 27 os teus inimigos abrem a boca contra ti,
Lm 3.34 Pisar debaixo dos pés 27 os presos da terra,
Lm 3.46 27 os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca.
Lm 3.60 Viste toda a sua vingança, 27 os seus pensamentos
Lm 3.61 as suas afrontas, Senhor, 27 os seus
Lm 4.12 os reis da terra, nem 27 os moradores do
Ez 1.8 aos quatro lados; e assim 27 quatro tinham seus
Ez 1.10 de homem; e, à mão direita, 27 os quatro tinham
Ez 1.10 rosto de boi, e também rosto de águia, 27 os quatro.
Ez 5.10 espalharei todo o remanescente a77 o s ventos.
Ez 5.12 terça parte espalharei a 27 os ventos e a
Ez 5.14 em redor de ti, aos olhos de 27 os que passarem.
Ez 6.6 Em 27 os vossos lugares habitáveis, as cidades
Ez 6.13 em todo o outeiro alto, em 27 os cumes dos
Ez 6.13 onde ofereciam suave perfume a 27 os seus ídolos.
Ez 7.16 como pombas dos vales, 27 gemendo, cada um
Ez 7.17 as mãos se enfraquecerão, e 77 os joelhos
Ez 7.18 os cobrirá o tremor; e sobre 27 os rostos haverá
Ez 8.10 de animais abomináveis, e de 27 os ídolos da casa
Ez 11.15 e toda a casa de Israel, 27 eles são
Ez 12.14 E 27 os que estiverem ao redor dele para seu
Ez 12.14 as suas tropas espalharei a 27 os ventos; e
Ez 12.19 por causa da violência de 27 os que habitam nela.
Ez 13.18 das que cosem almofadas para 27 os sovacos e que
Ez 14.5 no seu coração, porquanto 27 se apartaram de mim
Ez 16.33 mas tu dás presentes a 27 os teus amantes; e
Ez 16.36 teus amantes, como também com 27 os ídolos das
Ez 16.37 eis que ajuntarei 27 os teus amantes, com os quais
Ez 16.37 27 os que amaste, com 27 os que
Ez 16.47 corrompeste mais do que elas, em 27 os teus cami
nhos.
Ez 16.57 das filhas da Síria e de 27 os que estavam
Ez 17.21 E 27 os seus fugitivos, com todas as suas tropas,
Ez 18.11 e não cumprir 77 aqueles deveres, mas, antes,
Ez 18.14 ele gerar um filho que veja 27 os pecados que seu
Ez 18.19 juízo e justiça, e guardou 27 os meus
Ez 18.21 se o ímpio se converter de 27 os seus pecados que
Ez 18.21 que cometeu, e guardar 27 os meus estatutos,
Ez 20.31 que estais contaminados com 27 os vossos ídolos,
Ez 20.43 de vossos caminhos e de 27 os vossos atos com
Ez 20.47 antes, com ela se queimarão 27 os rostos,
Ez 21.7 e todo espírito se angustiará, e 27 os joelhos
Ez 21.12 contra o meu povo, contra 27 os príncipes de
Ez 21.24 os vossos pecados em 27 os vossos atos,
Ez 22.18 tornou para mim em escória; 27 eles são bronze, e
Ez 22.19 diz o Senhor Jeová: Poisque 27 vós vos tomastes
Ez 23.6 prefeitos e magistrados, 27jovens de cobiçar,
Ez 23.7 com eles, que eram 27 a flor dos filhos
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Na 3.7 E há de ser que 27 os que te virem fugirão de ti e
Na 3.10 seus nobres lançaram sortes, e~T. os seus grandes
Na 3.19 a tua chaga é dolorosa; 27 os que ouvirem a
Hc 1.9 Eles 27 virão com violência; o seu rosto buscará o
Hc 1.15 Ele a 27 levanta com o anzol, e apanha-os com a
Hc 2.5 a si todas as nações e congrega a si 27 os povos.
Hc 2.6 Não levantarão, pois, 27 estes contra ele uma
Hc 2.8 despojaste muitas nações, 27 os mais povos te
Hc 2.8 para com a terra, a cidade e 27 os que habitam nela.
Hc 2.17 para com a terra, a cidade e 27 os seus moradores.
Sf 1.4 mão contra Judá e contra 27 os habitantes de
Sf 1.8 e os filhos do rei, e 27 os que se vestem
Sf 1.9 também, naquele dia, 27 aqueles que saltam
Sf 1.11 povo de Canaã está arruinado, 27 os carregados de
Sf 1.18 porque certamente fará de 27 os moradores da
Sf 2.3 Buscai o Senhor, vós 27 os mansos da terra, que
Sf 2.11 eles, porque aniquilará 27 os deuses da terra;
Sf 2.11 27 os deuses da terra; e 27 virão adorá-lo,
Sf 2.14 dela, repousarão os rebanhos, 27 os animais dos
Sf 3.9 puros aos povos, para que 27 invoquem o nome
Sf 3.19 tempo, procederei contra 27 os que te afligem,
Sf 3.20 darei um nome e um louvor entre 27 os povos da
Zc 8.9 Esforcem-se as mãos de 27 vós que nestes dias
Zc 8.10 do inimigo, porque eu incitei a 27 os homens, cada
Zc 10.4 de guerra, dele juntamente sairão 27 os exatores.
Zc 11.10 concerto, que tinha estabelecido com 27 estes povos.
Zc 12.2 um copo de tremor para 27 os povos em redor e
Zc 12.3 uma pedra pesada para 27 os povos; 27 os
Zc 12.3 pesada para 27 os povos; 27 os que carregarem
Zc 12.4 o Senhor, ferirei de espanto 27 os cavalos e de
Zc 12.4 olhos e ferirei de cegueira 27 os cavalos dos povos.
Zc 12.6 à esquerda eles consumirão a 27 ospovos em redor,
Zc 14.5 então, virá o Senhor, meu Deus, e 27 os santos
Zc 14.12 com que o Senhor ferirá 27 ospovos que
Zc 14.15 camelos e dos jumentos e de 27 os animais que
Zc 14.16 E acontecerá que 27 os que restarem de todas as
Zc 14.21 ao Senhor dos Exércitos, e 27 os que sacrificarem
M l 2.10 Não temos nós 27 um mesmo Pai? Não nos criou um
Ml 3.10 Trazei 27 os dízimos à casa do tesouro, para que
Ml 4.1 dia vem ardendo como forno; 27 os soberbos e 27
Ml 4.1 forno; 27 os soberbos e 27 os que cometem
M t 2.4 E, congregados 27 os príncipes dos sacerdotes e os
M t 2.16 muito e mandou matar 27 os meninos que
M t 2.16 que havia em Belém e em 27 os seus
M t 4.8 muito alto; e mostrou-lhe 27 os reinos do mundo
M t4.24 toda a Síria; e traziam-lhe 27 os que padeciam
M t 5.15 mas, no velador, e dá luz a 27 que estão na casa.
M t 6.27 E qual de vós poderá, com 27 os seus cuidados,
M t 8.16 deles os espíritos e curou 27 os que estavam enfermos,
M t 10.22 E odiados de 27 sereis por causa do meu nome; mas
M t 10.30 mesmo os cabelos da vossa cabeça estão 27 contados.
M t 11.13 Porque 27 os profetas e a lei profetizaram até João.
M t 11.28 Vinde a mim, 27 os que estais cansados e
M t 12.15 uma grande multidão de gente, e ele curou a 27.
M t 14.20 E comeram 27 e saciaram-se, e levantaram dos
M t 14.35 em redor e trouxeram-lhe 27 os que estavam enfer
mos.
M t 14.36 tocar a orla da sua veste; e 27 os que a tocavam
M t 15.37 E 27 comeram e se saciaram, e levantaram, do que
M t 19.11 Ele, porém, lhes disse: Nem 27 podem receber esta
M t 21.12 templo de Deus, e expulsou 27 os que vendiam e
M t 21.26 homens, tememos o povo, porque 27 consideram
João
M t 22.9 e convidai para as bodas a 27 os que encontrardes.
M t 22.10 pelos caminhos, ajuntaram 27 quantos
M t 22.27 por fim, depois de 27, morreu também a mulher.
M t 22.28 dos sete será a mulher, visto que 27 a possuíram?
M t 23.8 Mestre, a saber, o Cristo, e 27 vós sois irmãos.
M t 24.39 veio o dilúvio, e os levou a 27, assim será também
M t 24.47 verdade vos digo que o porá sobre 27 os seus bens.
M t 25.31 Homem vier em sua glória, e 27 os santos anjos,
M t 26.1 que, quando Jesus concluiu 27 esses discursos,
M t 26.27 e dando graças, deu-lho, dizendo: Bebei dele 27.
M t 26.31 Então, Jesus lhes disse: 27 vós esta noite vos
M t 26.33 disse-lhe: Ainda que 27 se escandalizem
M t 26.35 contigo, não te negarei. E 27 os discípulos

Dn 2.38 e fez que dominasses sobre 27 eles; tu és a
Dn 2.44 povo; esmiuçará e consumirá 27 esses reinos e
Dn 2.48 por principal governador de 27 os sábios de Babilônia.
Dn 3.2 os conselheiros, os oficiais e 27 os

Dn 3.3 os conselheiros, os oficiais e 21 os
Dn 3.7 no mesmo instante em que 27 os povos ouviram o
Dn 3.7 sorte de música, se prostraram 27os povos,
Dn 4.1 Nabucodonosor, rei, a 21 os povos, nações e
Dn 4.6 introduzidos à minha presença 27 os sábios de
D n4.12 e havia nela sustento para 2.; debaixo dela, os
Dn 4.18 dize a interpretação; 27 os sábios do
Dn 4.21 abundante, e em que para 27 havia mantimento;
Dn 4.35 E 27 os moradores da terra são reputados em nada;
Dn 5.8 Então, entraram 27 os sábios do rei; mas não
Dn 5.19 da grandeza que lhe deu, 27 os povos, nações e
Dn 5.23 mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e 21 os
Dn 6/7 21 os príncipes do reino, os prefeitos e
Dn 6.24 apoderaram deles, e lhes esmigalharam 27 os ossos.
Dn 6.25 o rei Dario escreveu a 27 os povos, nações e
Dn 7.7 o que sobejava; era diferente de 27 os animais
Dn 7.14 a honra, e o reino, para que 27 os povos, nações
Dn 7.19 animal, que era diferente de 27 os outros, muito
Dn 7.23 o qual será diferente de 27 os reinos; e
Dn 7.27 reino será um reino eterno, e 27 os domínios o
Dn 9.16 e o teu povo um opróbrio para 27 os que estão
Dn 11.2 grandes riquezas mais do que 27; e,
Dn 11.2 com as suas riquezas, agitará 27 contra o
Os 5.2 na matança; mas eu serei a correção de 27 eles.
Os 7.4 27 eles são adúlteros: semelhantes são ao forno
Os 7.7 Eles estão 27 quentes como um forno e consomem os
Os 7.7 e consomem os seus juizes; 27 os seus reis caem;
Os 9.4 como pão de pranteadores; 27 os que dele
Os 9.8 laço de caçador de aves em 27 os seus caminhos,
Os 9.15 minha casa; não os amarei mais; 27 os seus

Os 11.8 Está mudado em mim o meu coração, 27 os meus
Os 13.2 segundo o seu entendimento, 27 obra de
Os 13.15 fonte; ele saqueará o tesouro de 27 os vasos desejáveis.
J11.2 isto, vós, anciãos, e escutai, 27 os moradores da
J11.5 ébrios, e chorai; gemei, 27 os que bebeis
J11.14 congregai os anciãos e 27 os moradores desta
J11.20 Também 27 os animais do campo bramam a ti; porque
J12.1 santidade; perturbem-se 27 os moradores da
J12.6 dele temerão os povos; 27 os rostos são como
J13.4 vós comigo, Tiro e Sidom e 27 os termos da
J13.9 os valentes; cheguem-se, subam 27 os homens de guerra.
J13.11 Ajuntai-vos, e vinde, 27 os povos em redor, e
J13.18 e dos outeiros manará leite, e 27 os rios de Judá
Am 1.6 porque levaram em cativeiro 27 os cativos para
Am 1.9 o castigo, porque entregaram 27 os cativos a Edom
Am 2.3 o juiz do meio dele e a 27 os seus príncipes
Am 4.6 cidades e falta de pão em 27 os vossos lugares;
Am 5.16 as ruas haverá pranto, e em 27 os bairros
Am 8.3 os cadáveres; em 27 os lugares serão
Am 8.10 as vossas festas em luto e 27 os vossos cânticos
Am 8.10 pano de saco sobre 27 os lombos e calva
Am 9.1 em pedaços sobre a cabeca de 27 eles; e eu
Am 9.5 a terra, e ela se derrete, e 27 os que habitam
Am 9.10 27 os pecadores do meu povo morrerão à espada, os
Am 9.13 e os montes destilarão mosto, e 27 os outeiros se der
reterão.
Ob 1.7 27 os teus confederados te levaram para fora dos
M q 1.2 Ouvi, 27 os povos, presta atenção, ó terra, em tua
M q 1.7 serão despedaçadas, e 27 os seus salários
M q 1.7 queimados pelo fogo, e de 27 os seus ídolos eu
M q 2.12 restante de Israel; pô-los-ei 27 juntos, como
M q 3.7 se confundirão, sim, 27 eles cobrirão os
M q 4.5 Porque 27 os povos andarão, cada um em nome do seu
M q 5.9 os teus adversários; e 27 os teus inimigos
M q 7.2 os homens um que seja reto; 27 armam ciladas para
M q 7.3 corrupção da sua alma, e assim 27 eles são perturba
dores.
Mq 7.19 iniquidades e lançará 27 os nossos pecados
Na 1.4 mar, e o faz secar, e esgota 27 os rios;
Na 1.5 sua presença, sim, o mundo e 27 os que nele habitam.
Na 2.10 e tremem os joelhos, e em 27 os lombos há
Na 2.10 os lombos há dor; e os rostos de 27 eles empalidecem.
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lugar a tua espada, porque 27 os que lançarem
e porretes, para me prender? 27 os dias me
dos profetas. Então, 27 os discípulos,
Mas ele negou diante de 27, dizendo: Não sei o que

Mt 27.1 E, chegando a manhã, 27 os príncipes dos
Mt 27.22 chamado Cristo? Disseram-lhe 27: Seja crucificado!
M t 28.20 e eis que eu estou convosco 27 os dias, até à
Mc 1.5 a província da Judeia eT.os habitantes de
Mc 1.5 iam ter com ele; e T. eram batizados por
M c 1.27 ET.se admiraram, a ponto de perguntarem entre
Mc 1.32 se pondo o sol, trouxeram-lhe T. os que se achavam
Mc 1.37 E, achando-o, lhe disseram: T. te buscam.
M c 2.12 o leito, saiu em presença de T., de sorte que
Mc 2.12 de T., de sorte que T. se admiraram e
Mc 3.10 muitos, de tal maneira que T. quantos tinham
Mc 3.28 Na verdade vos digo que T. os pecados serão
Mc 5.12 E T. aqueles demônios lhe rogaram, dizendo:
Mc 5.20 coisas Jesus lhe fizera; eT.se maravilhavam.
Mc 6.39 que fizessem assentar a T., em grupos, sobre a
Mc 6.41 diante deles. E repartiu os dois peixes por T..
Mc 6.42 E T. comeram e ficaram fartos,
Mc 6.50 Porque T. o viram e perturbaram-se; mas logo falou
Mc 6.56 ao menos na orla da sua veste, eT.os que lhe
Mc 7.3 Porque os fariseus eT.os judeus, conservando a
M c 7.14 disse-lhes: Ouvi-me, vós T., e compreendei.
Mc 7.23 T. estes males procedem de dentro e contaminam o
homem.
M c 8.25 e já via ao longe e distintamente a T..
Mc 9.35 primeiro, será o derradeiro de T. e o servo de T..
Mc 9.35 será o derradeiro de T. e o servo de 27.
Mc 10.44 dentre vós, quiser ser o primeiro será servo de T.
Mc 11.32 homens, tememos o povo, porque T. sustentavam
que
Mc 12.22 Finalmente, depois de T., morreu também
Mc 12.28 Qual é o primeiro de T. os mandamentos?
Mc 12.29 O primeiro de T. os mandamentos é:
Mc 12.33 como a si mesmo é mais do que T. os holocaustos e
sacrifícios.
Mc 12.43 viúva depositou mais do que T. os que
Mc 12.44 porque T. ali depositaram do que lhes sobejava,
Mc 13.13 E sereis aborrecidos por T. por amor do meu nome;
Mc 13.37 E as coisas que vos digo digo-as a 27: Vigiai.
Mc 14.23 o cálice e dando graças, deu-lho; e T. beberam dele.
Mc 14.27 E disse-lhes Jesus: T. vós esta noite vos
Mc 14.29 disse-lhe Pedro: Ainda que T. se escandalizem,
Mc 14.31 te negarei. E da mesma maneira diziam T. também.
M c 14.49 T. os dias estava convosco ensinando no templo, e
Mc 14.50 Então, deixando-o, T. fugiram.
Mc 14.53 sacerdote, e ajuntaram-se T. os principais dos
Mc 14.64 blasfêmia; que vos parece? E T. o consideraram
Lc 1.6 irrepreensivelmente em T. os mandamentos e
Lc 1.63 dizendo: O seu nome é João. E T. se maravilharam.
Lc 1.65 E veio temor sobre T. os seus vizinhos, e em todas
Lc 1.66 E T. os que as ouviam as conservavam em seu
Lc 1.71 inimigos e das mãos de T. os que nos aborrecem
Lc 1.75 ejustiça perante ele, T. os dias da nossa vida.
Lc 2.3 E 27 iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
Lc 2.18 E T. os que a ouviram se maravilharam do que os
Lc 2.31 a qual tu preparaste perante a face de T. os povos,
Lc 2.38 a Deus e falava dele a T. os que esperavam a
Lc 2.41 Ora, T. os anos, iam seus pais a Jerusalém, à
Lc 2.47 E 27 os que o ouviam admiravam a sua inteligência
Lc 3.15 em expectação e pensando 27 de João, em seu
Lc 3.16 respondeu João a 27, dizendo: Eu, na verdade,
Lc 4.5 num momento de tempo, 27 os reinos do mundo.
Lc 4.15 E ensinava nas suas sinagogas e por 27 era louvado.
Lc 4.20 assentou-se; e os olhos de 1. na sinagoga
Lc 4.22 E 27 lhe davam testemunho, e se maravilhavam das
Lc 4.28 E 27, na sinagoga, ouvindo essas coisas, se
Lc 4.36 E veio espanto sobre 27, e falavam uns e outros,
Lc 4.37 sua fama divulgava-se por 27 os lugares, em redor
Lc 4.40 E, ao pôr do sol) 27 os que tinham enfermos de
Lc 5.9 se apoderara dele e de T. os que com ele
Lc 5.26 E 27 ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus,
Lc 6.10 E, olhando para 27 ao redor, disse ao homem:
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L c6.19 tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava 27.
Lc 6.26 Ai de vós quando 27 os homens falarem bem de vós,
Lc 7.1 E, depois de concluir 27 esses discursos perante o
Lc 7.16 E de 27 se apoderou o temor, e glorificavam a
Lc 7.35 Mas a sabedoria é justificada por 27 os seus filhos.
Lc 8.40 a multidão o recebeu, porque 27 o estavam esperando.
Lc 8.43 e gastara com os médicos 27 os seus haveres,
Lc 8.45 é que me tocou? E, negando 27, disse Pedro e os
Lc 8.52 E 27 choravam e a pranteavam; e ele disse: Não
Lc 9.1 virtude e poder sobre 27 os demônios e para
Lc 9.15 E assim o fizeram, fazendo-os assentar a 27.
Lc 9.17 E comeram 27 e saciaram-se; e levantaram, do que
Lc 9.23 E dizia a 27: Se alguém quer vir após mim,
Lc 9.43 E 27 pasmavam da majestade de Deus. E,
Lc 9.43 de Deus. E, maravilhando-se 27 de todas as coisas
Lc 9.48 porque aquele que entre vós 27 for o menor, esse
Lc 11.50 seja requerido o sangue de 27 os profetas que,
Lc 12.7 da vossa cabeça estão 27 contados. Não
Lc 12.41 Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a 27?
Lc 12.44 verdade vos digo que sobre 27 os seus bens o porá.
Lc 13.2 foram mais pecadores do que 27 os galileus, por
Lc 13.3 se vos não arrependerdes, T. de igual modo perecereis.
Lc 13.4 foram mais culpados do que 27 quantos homens
Lc 13.5 se vos não arrependerdes, 27 de igual modo perecereis.
Lc 13.17 E, dizendo ele isso, 27 os seus adversários
Lc 13.27 sois; apartai-vos de mim, vós 27 os que praticais
Lc 13.28 Abraão, e Isaque, e Jacó, e 27 os profetas no
Lc 14.18 E 27 à uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o
Lc 14.29 e não a podendo acabar, 27 os que a virem
Lc 15.1 E chegavam-se a ele 27 os publicanos e pecadores
Lc 16.19 e de linho finíssimo, e vivia 27 os dias regalada
Lc 17.27 entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a 27.
Lc 17.29 choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a 27.
Lc 19.7 E, vendo 27 isso, murmuravam, dizendo que entrara
Lc 19.45 templo, começou a expulsar 27 os que nele
Lc 19.47 E 27 os dias ensinava no templo; mas os principais
Lc 20.31 e, igualmente, os sete. 27 eles morreram e
Lc 20.32 E, por último, depois de 27, morreu também a mu
lher.
Lc 20.38 de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem 27.
Lc 21.3 vos digoque lançou mais ao que T. esta pobre viúva,
Lc 21.4 porque 27 aqueles deram como ofertas de Deus do
Lc 21.15 resistir, nem contradizer 27 quantos se vos opuserem.
Lc 21.17 E de 27 sereis odiados por causa do meu nome.
Lc 21.35 virá como um laço sobre 27 os que habitam na
Lc 22.53 Tenho estado 27 os dias convosco no templo e não
Lc 22.55 no meio do pátio, estando 27 sentados,
Lc 22.70 E disseram 27: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele
Lc 23.49 E 27 os seus conhecidos e as mulheres que
Lc 24.9 todas essas coisas aos onze e a 27 os demais.
Lc 24.27 começando por Moisés e por 27 os profetas,
Jo 1.7 testificasse da luz, para que T. cressem por ele.
Jo 1.12 Mas a 27 quantos o receberam deu-lhes o poder de
Jo 1.16 E 27 nós recebemos também da sua plenitude, com
Jo 2.15 azorrague de cordéis, lançou 27 fora do templo,
Jo 2.24 mesmo Jesus não confiava neles, porque a T. conhecia
Jo 3.26 testemunho, ei-lo batizando, e T. vão ter com ele.
Jo3.31 que vem de cima é sobre 27, aquele que vem da
Jo 3.31 e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre 27.
Jo 5.23 para que 27 honrem o Filho, como honram o Pai.
Jo 5.28 porque vem a hora em que 27 os que estão nos
Jo 6.39 enviou, é esta: que nenhum de 27 aqueles que me
Jo 6.45 nos profetas: E serão 27 ensinados por Deus.
Jo 7.21 e disse-lhes: Fiz uma obra, e 27 vos maravilhais.
Jo 10.8 27 quantos vieram antes de mim são ladrões e
Jo 10.29 que mas deu, é maior do que 27; e ninguém pode
Jo 11.48 Se o deixamos assim, 27 crerão nele, e virão os
Jo 12.19 Vedes que nada aproveitais? Eis que 27 vão após ele.
Jo 12.32 quando for levantado da terra, 27 atrairei a mim.
Jo 13.10 todo está limpo. Ora, vós estais limpos, mas não 27.
Jo 13.11 de trair; por isso, disse: Nem 27 estais limpos.
Jo 13.18 Não falo de 27 vós; eu bem sei os que tenho
Jo 13.35 Nisto 27 conhecerão que sois meus discípulos, se
Jo 17.2 para que dê a vida eterna a 27 quantos lhe deste.
Jo 17.21 para que 27 sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim,
Jo 18.20 na sinagoga e no templo, onde 27 os judeus se
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Jo 18.40 Então, 27 voltaram a gritar, dizendo: Este não,
At 1.14 27 estes perseveravam unanimemente em oração e
At 1.19 E foi notório a i o s que habitam em Jerusalém, de
At 1.24 conhecedor do coração de 27, mostra qual
At 2.1 dia de Pentecostes, estavam 27 reunidos no mesmo lugar;
At 2.4 E 27 foram cheios do Espírito Santo e começaram a
At 2.7 E 27 pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos
At 2.7 Pois quê! Não são galileus 27 esses homens que
At 2.11 e cretenses, e árabes, 27 os temos ouvido em
At 2.12 E 27 se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo
At 2.14 e disse-lhes: Varões judeus e 27 os que habitais
At 2.32 a este Jesus, do que 27 nós somos testemunhas.
At 2.39 a vós, a vossos filhos e a 27 os que estão longe:
At 2.44 27 os que criam estavam juntos e tinham tudo em co
mum.
At 2.45 e fazendas e repartiam com 27, segundo cada um
At 2.46 E, perseverando unânimes 27 os dias no templo e
At 2.47 na graça de todo o povo. E 27 os dias
At 3.2 de sua mãe era coxo, o qual 27 os dias punham à
At 3.16 ele deu a este, na presença de 27 vós, esta
At 3.18 que já dantes pela boca de 27 os seus profetas
At 3.21 Deus falou pela boca de 27 os seus santos
At 3.24 E 27 os profetas, desde Samuel, 27 quantos
At 3.24 os profetas, desde Samuel, 27 quantos depois
At 4.6 Caifis, e João, e Alexandre, e 27 quantos havia
At 4.10 seja conhecido de vós 27 e de todo o povo de
At 4.16 a estes homens? Porque a 27 os que habitam em
At 4.21 ir por causa do povo; porque 27 glorificavam a
At 4.31 em que estavam reunidos; e 27 foram cheios do
At 4.33 do Senhor Jesus, e em 27 eles havia
At 4.34 necessitado algum; porque 27 os que possuíam
At 5.5 E um grande temor veio sobre 27 os que isto ouviram.
At 5.11 em toda a igreja e em 27 os que ouviram estas coisas.
At 5.12 dos apóstolos. E estavam 27 unanimemente no
At 5.16 de espíritos imundos, os quais 27 eram curados.
At 5.17 o sumo sacerdote e 27 os que estavam com
At 5.21 ele, convocaram o conselho e a 27 os anciãos dos
At 5.36 homens; o qual foi morto, e 27 os que lhe
At 5.37 si; mas também este pereceu, e 27 os que lhe
At 5.42 E 27 os dias, no templo e nas casas, não cessavam
At 6.15 Então, 27 os que estavam assentados no conselho,
At 8.1 que estava em Jerusalém; e 27 foram dispersos
At 8.10 ao qual 27 atendiam, desde o mais pequeno até ao
At 8.27 o qual era superintendente de 27 os seus
At 9.14 sacerdotes para prender a 27 os que invocam o teu
nome.
At 9.21 27 os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não
At 9.26 aos discípulos, mas 27 o temiam, não
At 9.35 E viram-no 27 os que habitavam em Lida e Sarona,
At 10.12 no qual havia de 27 os animais quadrúpedes,
At 10.33 em vir. Agora, pois, estamos 27 presentes diante
At 10.36 a paz por Jesus Cristo (este é o Senhor de 27),
At 10.38 fazendo o bem e curando a 27 os oprimidos do
At 10.43 A este dão testemunho 27 os profetas, de que 27
At 10.43 27 os profetas, de que 27 osque nele creem
At 10.44 caiu o Espírito Santo sobre 27os que ouviam a palavra.
At 10.45 que eram da circuncisão, 27 quantos tinham
At 11.23 Deus, se alegrou e exortou a 27 a que, com firmeza
At 13.27 as vozes dos profetas que se leem 27 os sábados.
At 13.48 a palavra do Senhor, e creram 27 quantos estavam
At 14.16 passados, deixou andar 27 os povos em seus
At 15.3 dos gentios, e davam grande alegria a 27 os irmãos.
At 15.17 busque ao Senhor, e também 27 os gentios sobre os
At 16.3 naqueles lugares; porque 27 sabiam que seu
At 16.26 todas as portas, e foram soltas as prisões de 27.
At 16.28 Não te faças nenhum mal, que 2 7 aqui estamos.
At 16.32 a palavra do Senhor e a 27 os que estavam em
At 16.33 os vergões; e logo foi batizado, ele e 27 os seus.
At 17.7 os quais Jasom recolheu. 27 estes procedem contra
At 17.17 os judeus e religiosos e, 27 os dias, na praça,
At 17.21 (Pois 27 os atenienses e estrangeiros residentes
At 17.25 pois ele mesmo é quem dá a 27 a vida, a
At 17.30 ignorância, anuncia agora a 27 os homens, em todo
At 17.31 e disso deu certeza a 27, ressuscitando-o
At 18.2 (pois Cláudio tinha mandado que 27 os judeus
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At 18.4 E 27 os sábados disputava na sinagoga e convencia
At 18.17 Então, 27 agarraram Sóstenes, principal da
At 18.23 Galácia e da Frigia, confirmando a 27 os discípulos.
At 19.9 os discípulos, disputando 27 os dias na
At 19.10 anos, de tal maneira que 27 os que habitavam na
At 19.17 E foi isto notório a 27 os que habitavam em Éfeso,
At 19.17 gregos; e caiu temor sobre 27-eles, e o nome do
At 19.19 queimaram na presença de 27, e, feita a conta do
At 19.34 conheceram que era judeu, 27 unanimemente
At 20.25 E, agora, na verdade, sei que 27 vós, por quem
At 20.26 hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de 27;
At 20.32 vos edificar e dar herança entre 1 . os santificados.
At 20.36 dito isto, pôs-se de joelhos e orou com 27 eles.
At 20.37 um grande pranto entre 27 e, lançando-se ao
At 21.5 caminho, acompanhando-nos 27, cada um com sua
At 21.18 conosco em casa de Tiago, e 27 os anciãos vieram ali.
At 21.20 de judeus há que creem, e 27 são zelosos da lei.
At 21.21 informados de que ensinas 27 os judeus que estão
At 21.24 para que rapem a cabeça, e 27 ficarão sabendo
At 21.28 por todas as partes ensina a 27, contra o povo, e
At 22.3 pais, zeloso para com Deus, como 27 vós hoje sois.
At 22.12 que tinha bom testemunho de 27 os judeus que ali
moravam,
At 22.15 sua testemunha para com 27 os homens do que
At 24.5 promotor de sedições entre 27 os judeus, por todo
At 25.24 E Festo disse: Rei Agripa e 27 os varões que
At 26.3 que tens conhecimento de 27 os costumes e
At 26.4 entre os da minha nação, 27 os judeus a sabem.
At 26.14 E, caindo nós 27 por terra, ouvi uma voz que me
At 26.29 não somente tu, mas também 27 quantos hoje me
At 27.17 este para cima, usaram de 27 os meios, cingindo
At 27.24 a César, e eis que Deus te deu 27 quantos navegam
contigo.
At 27.33 dia vinha, Paulo exortava a 27 a que comessem
At 27.35 graças a Deus na presença de 27 e, partindo-o,
At 27.36 E, tendo já 27 bom ânimo, puseram-se também a co
mer.
At 27.44 navio. E assim aconteceu que 27 chegaram à terra,
At 28.2 fogueira, nos recolheram a 27 por causa da
At 28.30 que alugara e recebia 27 quantos vinham vê-lo,
Rm 1.7 A 27 os que estais em Roma, amados de Deus,
Rm 1.8 Jesus Cristo, acerca de vós 27, porque em todo o
Rm 2.12 Porque 27 os que sem lei pecaram sem lei também
Rm 2.12 sem lei também perecerão; e 27 os que sob a lei
Rm 3.9 que, tanto judeus como gregos, 27 estão debaixo
Rm 3.12 27 se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
Rm 3.22 fé em Jesus Cristo para 27 e sobre 27 os
Rm 3.22 Cristo para 27 e sobre 27 os que creem;
Rm 3.23 Porque 27 pecaram e destituídos estão da glória de
Deus,
Rm 4.11 para que fosse pai de 27 os que creem
Rm 4.16 à que é da fé de Abraão, o qual é pai de 27 nós
Rm 5.12 assim também a morte passou a i7 os homens, por
Rm 5.12 passou a 27 os homens, por isso que 27 pecaram.
Rm 5.18 ofensa veio o juízo sobre 27 os homens para
Rm 5.18 justiça veio a graça sobre 27 os homens para
Rm 6.3 Ou não sabeis que 27 quantos fomos batizados em
Rm 8.14 Porque 27 os que são guiados pelo Espírito de
Rm 8.32 antes, o entregou por 27 nós, como nos não
Rm 9.5 a carne, o qual é sobre 27, Deus bendito
Rm 9.6 haja faltado, porque nem 27 os que são de
Rm 9.7 descendência de Abraão são 27 filhos; mas: Em
Rm 10.12 um mesmo é o Senhor de 27, rico para com
Rm 10.12 Senhor de 27, rico para com 27 os que o invocam.
Rm 10.16 Mas nem 27 obedecem ao evangelho; pois Isaías diz:
Rm 11.32 Porque Deus encerrou a 27 debaixo da
Rm 11.32 da desobediência, para com 27 usar de misericórdia.
Rm 12.4 temos muitos membros, e nem 27 os membros têm a
Rm 12.17 procurai as coisas honestas perante 27 os homens.
Rm 12.18 quanto estiver em vós, tende paz com 27 os homens.
Rm 14.5 dia, mas outro julga iguais 27 os dias. Cada um
Rm 14.10 que desprezas teu irmão? Pois 27 havemos de
Rm 15.11 outra vez: Louvai ao Senhor, 27 os gentios, e
Rm 15.11 Senhor, 27 os gentios, e celebrai-o 27 os povos.
Rm 15.33 E o Deus de paz seja com 27 vós. Amém!
Rm 16.15 a sua irmã, e a Olimpas, e a 27 os santos que com
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Em 16.19 é ela conhecida de 27. Comprazo-me^pois,
Rm 16.24 de nosso Senhor Jesus Cristo seja com 27 vós. Amém!
IC o 1.2 Jesus, chamados santos, com 27 os que em todo
IC o 1.10 Jesus Cristo, que digais 27 uma mesma coisa
IC o 4.13 ser como o lixo deste mundo e como a escória de 27.
IC o 7.7 Porque quereria que 27 os homens fossem como eu
IC o 8.1 aos ídolos, sabemos que 27 temos ciência. A
IC o 8.7 Mas nem em 27 há conhecimento; porque alguns até
IC o 9.19 sendo livre para com 27, fiz-me servo de
IC o 9.19 com 27, fiz-me servo de TI, para ganhar ainda mais.
IC o 9.22 os fracos. Fiz-me tudo para 27, para, por 27
IC o 9.22 tudo para 27, para, por 27 os meios, chegar
IC o 9.24 os que correm no estádio, 27, na verdade,
IC o 10.1 que nossos pais estiveram 27 debaixo da nuvem;
IC o 10.1 27 debaixo da nuvem; e 27 passaram pelo mar,
ICo 10.2 e 27 foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar,
ICo 10.3 e 27 comeram de um mesmo manjar espiritual,
ICo 10.4 e beberam 27 de uma mesma bebida espiritual,
IC o 10.17 só pão e um só corpo; porque 27 participamos do
IC o 10.33 também eu em tudo agrado a 27, não buscando
o meu
IC o 12.6 operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em
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2Co 13.13 a comunhão do Espírito Santo sejam com vós 27.
Amém!
G11.2 e 27 os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia:
G12.14 disse a Pedro na presença de 27: Se tu, sendo
G13.10 27 aqueles, pois, que são das obras da lei estão
G13.26 Porque 27 sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus;
G13.27 porque 27 quantos fostes batizados em Cristo já
G13.28 há macho nem fêmea; porque 27 vós sois um em
G14.26 que é de cima é livre, a qual é mãe de 27 nós;
G16.6 na palavra reparta de 27 os seus bens com
G16.10 temos tempo, façamos o bem a 27, mas
G16.12 27 os que querem mostrar boa aparência na carne,
G16.16 E, a 27 quantos andarem conforme esta regra, paz e
E f 1.15 Senhor Jesus e o vosso amor para com 27 os santos,
Ef 1.23 corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em 27.
Ef2.3 entre os quais 27 nós também, antes, andávamos nos
Ef 3.8 A mim, o mínimo de 27 os santos, me foi dada esta
Ef 3.9 e demonstrar a 27 qual seja a dispensação do
Ef 3.18 compreender, com 27 os santos, qual
E f4.6u m só D eu se P aid e 27, o qual é sobre 27, e
E f4.6 27, o qual é sobre 27, epor 27, e em 27.
Ef 4.10 o mesmo que subiu acima de 27 os céus, para

Ef 4.13 até que 27 cheguemos à unidade da fé e ao
Ef 6.16 com o qual podereis apagar 27 os dardos
E f 6.18 com toda perseverança e súplica por 27 os santos
E f 6.24 A graça seja com 27 os que amam a nosso Senhor
Fp 1.1 servos de Jesus Cristo, a7Z7 os santos em
Fp 1.7 justo sentir isto de vós 27, porque vos retenho
Fp 1.7 retenho em meu coração, pois 27 vós fostes
Fp 1.8 das saudades que de 27 vós tenho, em
Fp 1.13 toda a guarda pretoriana e por 27 os demais lugares;
Fp 1.25 ficarei e permanecerei com 27 vós para proveito
Fp 2.17 serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com 27 vós.
Fp 2.21 porque 27 buscam o que é seu e não o que é de
Fp 2.26 muitas saudades de vós 27 e estava muito
Fp 3.15 Pelo que 27 quantos já somos perfeitos sintamos
Fp 4.5 a vossa equidade notória a 27 os homens. Perto
Fp 4.21 Saudai a 7E os santos em Cristo Jesus. Os irmãos
Fp 4.22 27 os santos vos saúdam, mas principalmente os que
Fp4.23 de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós 27. Amém!
Cl 1.4 Jesus e do amor que tendes para com 27 os santos;
Cl 1.26 que esteve oculto desde 27 os séculos e em
Cl 2.3 em quem estão escondidos 27 os tesouros da
Cl 3.11 cita, servo ou livre; mas Cristo é tudo em 27.
lT s 1.2 graças a Deus por vós 27, fazendo menção de
lT s 1.7 que fostes exemplo para 27 os fiéis na
lT s 1.8 e Acaia, mas também em 27 os lufares a vossa
lT s 2.15 não agradam a Deus, e são contrários a 27 os homens.
1Ts3.12 com os outros e para com 27, como também nós
lT s 3.13 de nosso Senhor Jesus Cristo, com 27 os seus santos.
lTs 4.10 já assim o fazeis para com 27 os irmãos que estão
lTs 5.5 porque 27 vós sois filhos da luz e filhos do dia;
lTs 5.14 sustenteis os fracos e sejais pacientes para com 27.

IC o 12.12 é um e tem muitos membros, e 27 os membros,
sendo
ICo 12.13 Pois 27 nós fomos batizados em um Espírito,
IC o 12.13 quer servos, quer livres, e 27 temos bebido
IC o 12.19 E, se 27 fossem um só membro, onde estaria o corpo?
IC o 12.26 que, se um membro padece, 27 os membros pade
cem
ICo 12.26 ele; e, se um membro é honrado, 27 os membros se
IC o 12.29 Porventura, são 27 apóstolos? São 27 profetas?
IC o 12.29 São 27 profetas? São 27 doutores? São
IC o 12.29 São 27 doutores? São 27 operadores de milagres?
IC o 12.30 Têm 27 o dom de curar? Falam 27 diversas
IC o 12.30 curar? Falam 27 diversas línguas? Interpretam TI?
ICo 13.2 de profecia, e conhecesse 27 os mistérios e toda
ICo 14.5 E eu quero que 27 vós faleis línguas estranhas;
\Co 14.18 ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós
14.23 se congregar num lugar, e 27 falarem línguas
14.24 Mas, se TTprofetizarem, e algum indouto ou infiel
14.24 entrar, de 27 é convencido, de 21 é julgado.
14.31 Porque 27 podereis profetizar, uns depois dos
14.31 para que 27 aprendam e 27 sejam consolados.
15.7 foi visto por Tiago, depois, por 27 os apóstolos
15.8 e, por derradeiro de 21, me apareceu também a mim,
15.10 trabalhei muito mais do que 27 eles; todavia,
ICo 15.19 vida, somos os mais miseráveis de 27 os homens.
ICo 15.22 Porque, assim como 27 morrem em Adão, assim

IC o
IC o
IC o
IC o
ICo
ICo
ICo
ICo

também

IC o 15.22 morrem em Adão, assim também 27 serão vivifi
cados
IC o 15.25 reine até que haja posto a 27 os inimigos debaixo
IC o 15.28 coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em 27.
IC o 15.51 um mistério: Na verdade, nem 27 dormiremos, mas
IC o 15.51 nem 27 dormiremos, mas 27 seremos transforma
dos,
IC o 16.20 27 os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros
IC o 16.24 O meu amor seja com 27 vós, em Cristo Jesus.
Amém!
2Co 1.1 Deus que está em Corinto, com 27 os santos que
2Co 2.3 alegrar-me, confiando em vós 27 de que a minha
2Co 2.3 em vós 27 de que a minha alegria é a de 27 vós.
2C o2.5 senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós 27;
2Co 3.2 nossos corações, conhecida e lida por 27os homens,
2Co 3.18 Mas 27 nós, com cara descoberta, refletindo, como
2Co 5.10 Porque 27 devemos comparecer ante o tribunal de
2C o5.14 assim:que,seummorreupor 27, logo, 27 morreram.
2Co 5.14 que, se um morreiy>or 27, logo, 27morreram.
2Co 5.15 E ele morreu por 27, para que os que vivem não
2C o7.13 Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós 27.
2Co 7.15 da obediência de vós 27 e de como o
2C o9.13 de vossos dons para com eles e para com 27,
2Co 13.2 digo aos que antes pecaram e aTZI os mais que, se
2Co 13.12 outros com ósculo santo. 27 os santos vos saúdam.

W s 5.15 bem, tanto uns para com os outros como para com
lT s 5.26 Saudai a 27 os irmãos com ósculo santo.
lT s 5.27 que esta epístola seja lida a 27 os santos irmãos.
2Ts 1.10 admirável, naquele Dia, em 27 os que creem
2Ts 2.12 para que sejam julgados 27 os que não creram a
2Ts 3.2 homens dissolutos e maus; porque a fé não é de 27.
2Ts 3.16 paz de toda maneira. O Senhor seja com 27 vós.
2Ts 3.18 de nosso Senhor Jesus Cristo seja com 27 vós. Amém!
lT m 2.1 intercessões e ações de graças por 27 os homens,
lT m 2.2 pelos reis e por 27 os que estão em eminência,
lT m 2.4 que quer que 27 os homens se salvem e venham ao
lT m 2 .6 em preço de redenção por 27, para servir de
lT m 4.10 vivo, que é o Salvador de 27 os homens,
lT m 4.15 para que o teu aproveitamento seja manifesto a 27.
lT m 5.20 repreende-os na presença de 27, para que também
os
lT m 6.1 27 os servos que estão debaixo do jugo estimem a
2Tm 1.15 que os que estão na Ásia 27 se apartaram de
2Tm 2.24 mas, sim, ser manso para com 27, apto para
2Tm 3.9 irão, porém, avante; porque a 27 será manifesto o
2Tm 3.12 E também 27 os que piamente querem viver em Cris
to
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2Tm 4.8 não somente a mim, mas também a T. os que amarem
2Tm 4.16 primeira defesa; antes, T. me desampararam.
2Tm 4.17 fosse cumprida a pregação e T. os gentios a
2Tm 4.21 e Pudente, e Lino, e Cláudia, e T. os irmãos te saú
dam.
Tt 2.11 se há manifestado, trazendo salvação a T. os homens,
Tt 3.2 mostrando toda mansidão para com T. os homens.
Tt 3.15 Saúdam-te T. os que estão comigo. Saúda tu os que
Tl 3.15 que nos amam na fé. A graça seja com vós 2 7 Amém!
Fm 1.5 com o Senhor Jesus Cristo e para com T. os santos;
Hb 1.6 mundo o Primogênito, diz: E T. os anjos de Deus
Hb 1.11 mas tu permanecerás; e T. eles, como roupa, enve
lhecerão,
Hb 1.14 Não são, porventura, T. eles espíritos
Hb 2.9 que, pela graça de Deus, provasse a morte por 27
Hb 2.11 os que são santificados, são T. de um; por cuja
Hb 2.15 e livrasse T. os que, com medo da morte, estavam
Hb 3.13 exortai-vos uns aos outros T. os dias, durante o
Hb 3.16 ouvido, o provocaram; mas não T. os que saíram do
Hb 5.9 de eterna salvação para T. os que lhe obedecem,
Hb 8.11 Conhece o Senhor; porque T. me conhecerão,
Hb 9.19 anunciado a todo o povo T. os mandamentos
Hb 9.21 com sangue o tabernáculo eT.os vasos do ministério.
Hb 11.13 T. estes morreram na fé, sem terem recebido as
Hb 11.39 E T. estes, tendo tido testemunho pela fé, não
Hb 12.8 sem disciplina, da qual 27 são feitos
Hb 12.14 Segui a paz com T. e a santificação, sem a qual
Hb 12.23 nos céus, e a Deus, o Juiz de 21, e aos espíritos
Hb 13.4 Venerado seja entre T. o matrimônio e o leito sem
Hb 13.24 Saudai T. os vossos chefes eT.os santos. Os
Hb 13.24 T. os vossos chefes eT.os santos. Os da
Hb 13.25 A graça seja com 21 vós. Amém!
Tg 1.5 peça-a a Deus, que a 21 dá liberalmente e
Tg 1.8 coração dobre é inconstante em 21 os seus caminhos.
Tg 2.10 e tropeçar em um só ponto tomou-se culpado de T.
Tg 3.2 Porque T. tropeçamos em muitas coisas. Se alguém
IPe 2.17 Honrai a T. Amai a fraternidade. Temei a Deus.
IPe 3.8 E, finalmente, sede T. de um mesmo sentimento,
IPe 5.5 sujeitos aos anciãos; e sede T. sujeitos uns aos
IPe 5.14 de amor. Paz seja com T. vós que estais em
2Pe 2.8 entre eles, afligia T. os dias a sua alma
2Pe 3.9 alguns se percam, senão que T. venham a arrepender-se.
ljo 2.19 é para que se manifestasse que não são T. de nós.
2Jo 1.1 e não somente eu, mas também T. os que têm
3Jo 1.12 T. dão testemunho de Demétrio, até a mesma
Jd 1.15 para fazer juízo contra T. e condenar dentre eles
Jd 1.15 e condenar dentre eles T. os ímpios, por todas
Jd 1.25 domínio e poder, antes de T. os séculos,
Ap 2.24 que estão em Tiatira, a T. quantos não têm
Ap 3.19 Eu repreendo e castigo a 2 7 quantos amo; sê, pois,
Ap 5.8 diante do Cordeiro, tendo T. eles harpas e
Ap 6.14 um livro que se enrola; eT.os montes e ilhas
Ap 7.11 E T. os anjos estavam ao redor do trono, e dos
Ap 8.3 para o pôr com as orações de T. os santos sobre o
Ap 13.8 E adoraram-na T. os que habitam sobre a terra,
Ap 13.15 e fizesse que fossem mortos T. os que não
Ap 13.16 E faz que a T, pequenos e grandes, ricos e
Ap 18.17 em naus, e todo marinheiro, e 21 os que negociam
Ap 18.19 daquela grande cidade, na qual T. os que tinham
Ap 18.24 profetas, e dos santos, e de T. os que foram
Ap 19.5 Louvai o nosso Deus, vós, T. os seus servos,
Ap 19.18 eles se assentam, e a carne de T. os homens,
Ap 21.8 feiticeiros, e aos idólatras e a 21 os
Ap 22.21 de nosso Senhor Jesus Cristo seja com 21 vós. Amém!
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, 2 vezes: Jd.1.15;

TOFEL Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; N°(s) Strong
(H8603); RNK Top 406 posição;
Dt 1.1 do mar de Sufe, entre Parã, e

T., e Labã, e

TOFETE Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: 2Rs'-l;Jr-8;
N°(s) Strong (H4480, H8612); RNK Top 398 posição;
2Rs 23.10 Também profanou a 27 que está no vale dos filhos
Jr 7.31 E edificaram os altos de 27 que está no vale do
Jr7.32 em que nunca se chamará mais 27 nem vale do
Jr7.32 vale da Matança; e enterrarão em T., por não
Jr 19.6 lugar não se chamará mais 27 nem o vale do
Jr 19.11 refazer-se, e os enterrarão em T, porque não
Jr 19.12 seus moradores; sim, para pôr esta cidade como 27
Jr 19.13 imundas como o lugar de T.; como também todas
Jr 19.14 Vindo, pois, Jeremias de 27 para onde o tinha

* (todos) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.3.14; , 3 vezes :
Gn. 16.12;, 2 vezes: Gn.17.23;, 2 vezes: Gn.20.16;, 2 vezes: Gn.30.32;
, 2 vezes : Gn.31.8;, 2 vezes: Gn.31.37;, 2 vezes : Gn.34.24;, 2 vezes
: Gn.41.8;, 2 vezes: Gn.50.7;, 2 vezes : Êx.10.6;, 2 vezes : Êx.12.29;
, 2 vezes : Êx.12.30;, 2 vezes : Êx.14.7;, 3 vezes : Êx.27.19;, 2 vezes
: Êx.38.3;, 2 vezes : Lv.19.37;, 2 vezes : Lv.20.22; , 2 vezes : Nm.1.45;
, 2 vezes : Nm.l.SO;, 2 vezes : Nm.4.14;, 2 vezes : Nm.7.1;, 2 vezes :
Nm.9.3;, 2 vezes: Nm. 16.29;, 2 vezes: Nm.33.52;, 2 vezes: Dt.4.19;, 2
vezes: Dt.5.29;, 2 vezes: Dt.6.2;, 2 vezes: Dt. 7.7;, 2 vezes: Dt. 11.22;,
2 vezes: Dt. 19.9;, 2 vezes: Dt.34.11;, 2 vezes: Js.4.24;, 2 vezes: Js.S.l;

* (Tofete) repete na(s) referênciafs): 2 vezes: Jr. 7.32;

TOGARMA Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Gn-l;lC r-l;E z-2; N°(s) Strong (H8425); RNK Top 403posição;
Gn 10.3 os filhos de Gomer são: Asquenaz, e Rifate, e 27
lC r 1.6 E os filhos de Gomer: Asquenaz, e Rifate, e 27
Ez 27.14 Das casas de T. traziam às tuas feiras cavalos,
Ez 38.6 as suas tropas; a casa de 27 da banda do
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Pv 26.4 Não respondas ao T. segundo a sua estultícia, para
Pv 26.5 Responde ao T. segundo a sua estultícia, para que
Pv 26.6 o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de
um T..
Pv 26.8 preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao 27.
Pv 26.11 ao seu vômito, assim é o 27 que reitera a sua estultícia.
Pv 26.12 próprios olhos? Maior esperança há no 27 do que nele.
Pv 27.22 Ainda que pisasses o 27 com uma mão de gral entre
Pv29.9 sábioquepfeiteiácom o 27, quer se perturbe
Pv 29.11 Um 27 expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre
Pv 29.20 palavras? Maior esperança há de um 27 do que dele.
Pv 30.22 servo, quando reina; e pelo 27, quando anda farto
E c2.15 coração: Como acontece ao 27, assim me sucederá a
E c2.16 do sábio do que do 27; porquanto de tudo
Ec 2.16 haverá. E como morre o sábio, assim morre o 27!
E c2.19 quem sabe se será sábio ou 27? Contudo, ele se
Ec 4.5 O 27 cruza as suas mãos e come a sua própria carne.
Ec 5.3 vêm os sonhos, e a voz do 27, da multidão das palavras.
E c6.8 mais tem o sábio do que o 27? E que mais tem o
Ec 7.5 do sábio do que ouvir alguém a canção do 27.
E c7.6 uma panela, tal é o riso do 27; também isso é vaidade.
Ec 10.2 mão direita, mas o coração do 27 está à sua esquerda.
Ec 10.3 E, até quando o 27 vai pelo caminho, lhe falta
Ec 10.3 lhe falta entendimento, e diz a todos que é 27.
Ec 10.6 o 27, assentam-no em grandes alturas, mas os ricos
Ec 10.12 do sábio, há favor, mas os lábios do 27 o devoram.
Ec 10.14 Bem que o 27 multiplique as palavras, não sabe o

TOI Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: 2Sm-3; N°(s) Strong
(H8S83); RNK Top 404 posição;
2Sm 8.9 Ouvindo, então, 27, rei de Hamate, que Davi ferira a
2Sm 8.10 mandou 27 seu filho Jorão ao rei Davi, para lhe
2Sm 8.10 de contínuo fazia guerra a 27) ; e na sua mão
* (Toí) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Sm.8.10;

TOLA Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Gn-l;N m -l;fz-1;1 Cr-3;Pv-l; N°(s) Strong (H8439); RNK Top 400posição;
Gn 46.13 E os filhos de Issacar: 27, e Puva, e Jó, e Sinrom.
Nm 26.23 as suas famílias, foram: de 21, a família dos
Jz 10.1 para livrar a Israel, 21, filho de Puá,
lC r 7.1 aos filhos de Issacar, foram: 21, e Puva, Jasube, e
lC r 7.2 E os filhos de 21 foram: Uzi, e Refaías, e Jeriel,
lC r7 .2 de seus pais, e descendentes de 21, varões de
Pv 14.1 edifica a sua casa, mas a 27 derriba-a com as
* (Tola) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 1Cr. 7.2;

TOLADE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s)
Strong (H8434); RNK Top 406posição;
lC r 4.29 e em Bila, e em Ezém, e em 27,

TOLAÍTAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s)
Strong (H8440); RNK Top 406 posição;

* (tolo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ec.2.16;, 2 vezes: Ec. 10.3;

Nm 26.23 foram: de Tola, a família dos 27; de Puva, a

TOLOS Ocorrências: 21 vezes - VT (21) nos livros: Pv-15;Ec-6;

TOLERAIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 2C o-l; N°(s)
Strong (G430); RNK Top 406posição;

N°(s) Strong (H191, H3684); RNK Top 386 posição; Veja também :
tolo;

2Co 11.19 vós sensatos, de boa mente 27 os insensatos.

Pv 10.21 apascentam muitos, mas os 27, por falta de
Pv 12.23 mas o coração dos 27 proclama a estultícia.
Pv 13.20 serás sábio, mas o companheiro dos 27 será afligido.
Pv 14.8 o seu caminho, mas a estultícia dos 27 é enganar.
Pv 14.24 a sua riqueza, a estultícia dos 27 é só estultícia.
Pv 14.33 mas o que há no interior dos 27 se conhece.
Pv 15.2 a sabedoria, mas a boca dos 27 derrama a estultícia.
Pv 15.7 o conhecimento, mas o coração dos 27 não fará assim.
Pv 15.14 mas a boca dos 27 se apascentará de estultícia.
Pv 16.22 de vida, mas a instrução dos 27 é a sua estultícia.
Pv 19.29 escarnecedores e os açoites para as costas dos 27.
Pv 26.3 para o jumento, e a vara, para as costas dos 27.
Pv 26.7 pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos 27.
Pv 26.9 na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos 27.
Pv 26.10 assim é o que assalaria os 27 e os transgressores.
E c5.1 a oferecer sacrifícios de 27, pois não sabem
Ec 5.4 porque não se agrada de 27; o que votares, paga-o.
E c7.4 do luto, mas o coração dos 27, na casa da alegria.
E c7.9 a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos 27.
E c9.17 mais do que o clamor do que domina sobre os 27.
Ec 10.15 O trabalho dos 27 a cada um deles fatiga, pois não

TOLERÂNCIA Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mc-l;L c-l; RNK Top 405 posição;
M c 6.11 verdade vos digo que haverá mais 27 no Dia do
Lc 10.12 E digo-vos que mais 27 haverá naquele dia

TOLERARES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1;
N°(s) Strong (G1439); RNK Top 406 posição;
Ap 2.20 Mas tenho contra ti o 21 que Jezabel, mulher

TOLO Ocorrências: 50 vezes - VT (50) nos livros: Jó-l;Pv-34;Ec-lS; N°(s) Strong (H3684, H5036, H5529, H5530, H7945);
RNK Top 357posição; Palavras Relacionadas: (tolos-21); Total de
referencias das palavras relacionadas: 71
Jó 5.2 Porque a ira destrói o louco; e o zelo mata o 21.
Pv 10.10 com os olhos dá dores, e o 27 de lábios será transtor
nado.
Pv 10.14 a sabedoria, mas a boca do 21 é uma destruição.
Pv 10.23 Um divertimento é para o 27 praticar a iniquidade;
Pv 11.29 casa herdará o vento, e o 27 será servo do sábio
Pv 12.15 O caminho do 21 é reto aos seus olhos, mas o que dá
Pv 13.16 age com conhecimento, mas o 27 espraia a sua lou
cura.
Pv 14.3 Na boca do 27 está a vara da soberba, mas os lábios
Pv 14.16 e desvia-se do mal, mas o 27 encoleriza-se e
Pv 15.5 O 27 despreza a correção de seu pai, mas o que
Pv 17.7 Não convém ao 21 a fala excelente; quanto menos ao
Pv 17.10 a repreensão no prudente do que cem açoites no 27
Pv 17.16 serviria o preço na mão do 27 para comprar a
Pv 17.21 O que gera um 21, para sua tristeza o faz; e o pai
Pv 17.28 Até o 27, quando se cala, será reputado por sábio;
Pv 18.2 Não toma prazer oT .n o entendimento, senão em que
Pv 18.6 Os lábios do T. entram na contenda, e a sua boca
Pv 18.7 A boca do T. é a sua própria destruição, e os seus
Pv 19.1 na sua sinceridade do que o perverso de lábios e T..
Pv 19.10 Ao T. não está bem o deleite; quanto menos ao servo
Pv 20.3 de questões, mas todo T. se entremete nelas.
Pv 23.9 Não fales aos ouvidos do T., porque desprezará a
Pv 24.7 demasiadamente alta para o 27 toda a sabedoria; na
Pv24.9 O pensamento do 21 é pecado, e é abominável aos

TOM Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: lCr-1; RNK Top 406
posição;
lC r 15.21 com harpas, sobre Seminite, para esforçar o 27.

TOMA Ocorrências: 117 vezes - VT (95); N T (22) nos livros:
Gn-7;Êx-9;Lv-2;Nm-13;Js-l;Jz-4;lSm-5;2Sm-2;lRs-3;2Rs-8;Edl;E t-l;Jó-2;S l-l;P v-5;Is-9;Jr-9;E z-7;D n -l;O s-l;N a-3;Z c-l;M t6;M c-2;Lc-4;Jo-3;A t-l;lCo-l;Ef-l;lTm -l;2Tm -l;H b-l;A p-l; RNK
Top 291 posição; Veja também: tomar;
Gn 6.21 E tu 27 para ti de toda comida que se come e
Gn 14.21 a Abrão: Dá-me a mim as almas e a fazenda 27 para ti.
Gn 19.15 com Ló, dizendo: Levanta-te, 27 tua mulher e
Gn 22.2 E disse: 27 agora o teu filho, o teu único filho,
Gn 27.3 Agora, pois, 27 as tuas armas, a tua aljava e o teu
Gn 28.2 de Betuel, pai de tua mãe, e 27 de lá uma mulher
Gn 33.11 27, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida;
Éx4.17 27, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais.
Êx 7.9 algum milagre; dirás a Arão: 27 a tua vara e
Êx 7.19 a Moisés: Dize a Arão: 27 tua vara e estende
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Ez 5.1 E tu, ó filho do homem, 77 uma faca afiada; como
Ez 10.6 vestido de linho, dizendo: 77 fogo dentre as
Ez 37.16 Tu, pois, ó filho do homem, 77um pedaço de madeira
Ez 37.16 de Israel, seus companheiros. E 77 outro pedaço de
Dn 9.23 declarar, porque és mui amado; 77, pois, bem
Os 1.2 pois, o Senhor a Oseias: Vai, 77 uma mulher de
Na 1.2 é um Deus zeloso e que 27 vingança; o Senhor
Na 1.2 e é cheio de furor; o Senhor 27vingança contra os
Zc 11.15 E o Senhor me disse: 27 ainda para ti o instrumento
M t 2.13 sonhos, dizendo: Levanta-te, e 27 o menino e sua
M t 2.20 dizendo: Levanta-te, e 27 o menino e sua mãe, e vai
M t 9.6 ao paralítico: Levanta-te, 27 a tua cama e vai
M t 10.38 E quem não 27 a sua cruz e não segue após mim não é
M t 13.33 ao fermento que uma mulher 77 e introduz em três
M t 20.14 27 o que é teu e retira-te; eu quero dar a este
M c 2.9 ou dizer-lhe: Levanta-te, e 27 o teu leito, e anda?
M c 2.11 a ti te digo: Levanta-te, e 27 o teu leito, e vai
Lc 5.24 eu te digo: Levanta-te, 27 a tua cama e vai
Lc 9.39 Eis que um espírito o 27, e de repente clama, e o
Lc 16.6 de azeite. E disse-lhe: 27 a tua conta e,
Lc 16.7 de trigo. E disse-lhe: 27 a tua conta e
Jo 5.8 Jesus disse-lhe: Levanta-te, 27 tua cama e anda.
Jo 5.11 me curou, ele próprio disse: 77 a tua cama e anda.
Jo 5.12 Quem é o homem que te disse: 77 a tua cama e anda?
At 21.24 27 estes contigo, e santifica-te com eles, e faze
ICo 11.21 Porque, comendo, cada um 77 antecipadamente a
sua
Ef 3.15 do qual toda a família nos céus e na terra 77 o nome,
lT m 6.12 Milita a boa milícia da fé, 77 posse da vida
2Tm 4.11 Só Lucas está comigo. 77 Marcos e traze-o contigo,
Hb 5.4 E ninguém 77 para si essa honra, senão o que é
Ap 10.8 falar comigo e disse: Vai e 77 o livrinho aberto da

Êx 16.33 Disse também Moisés a Arão: 27 um vaso, e mete nele
Êx 17.5 Passa diante do povo e 77 contigo alguns dos
Êx 17.5 dos anciãos de Israel; e 77 na tua mão a tua
Êx 29.1 me administrem o sacerdócio; 77 um novilho, e dois
Êx 30.23 Tu, pois, 77 para ti das principais especiarias: da
Êx 30.34 mais o Senhor a Moisés: 27 especiarias
Lv 8.2 27 a Arão, e a seus filhos com ele, e as vestes, e
Lv 9.2 e disse a Arão: 27 um bezerro, para expiação do
Nm 3.40 idade de um mês para cima e 27 o número dos seus
nomes.
Nm 3.45 27 os levitas em lugar de todo primogênito entre os
Nm 4.2 27 a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos
Nm 4.22 27 também a soma dos filhos de Gérson, segundo a
Nm 7.5 27 os deles, e serão para servir no ministério aa
Nm 8.6 27 os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os;
Nm 16.46 e disse Moisés a Arão: 27 o teu incensário, e põe
Nm 17.2 aos filhos de Israel e 27 deles uma vara para
Nm 20.8 27 a vara e ajunta a congregacão, tu e Arão, teu
Nm 20.25 27 a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir
Nm 25.4 Disse o Senhor a Moisés: 77 todos os cabeças do
Nm 27.18 disse o Senhor a Moisés: 77 para ti a Josué,
Nm 31.26 27 a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de
Js 8.1 Não temas e não te espantes; 27 contigo toda a
Jz 4.6 e atrai gente ao monte de Tabor, e 27 contigo
Jz 6.20 o Anjo de Deus lhe disse: 27 a carne e os bolos
Jz 6.25 que o Senhor lhe disse: 27 o boi de teu pai,
Jz 6.26 num lugar conveniente; e 27 o segundo boi e o
ISm 2.16 a gordura de hoje, e depois 27 para ti quanto
ISm 9.3 disse Quis a Saul, seu filho: 27 agora contigo um
ISm 16.2 me matará. Então, disse o Senhor: 27 uma bezerra
ISm 17.17 Jessé a Davi, seu filho: 27, peço-te, para teus
ISm 26.11 do Senhor; agora, porém, 27 lá a lança que
2Sm 2.21 lança mão de um dos jovens, e 37 os seus despojos.
2Sm 20.6 Bicri, do que Absalão; pelo que 27 tu os servos de
lR s 11.31 E disse a Jeroboão: 27 para ti os dez pedaços,
lR s 14.3 E 27 na tua mão dez pães, e bolos, e uma botija de
lRs 19.4 e disse: Já basta, ó Senhor; 27 agora a minha
2Rs 4.29 Cinge os teus lombos, e 27 o meu bordão na tua
2Rs 4.36 chamou-a, e veio a ele. E disse ele: 27 o teu filho.
2Rs 8.8 Então, o rei disse a Hazael: 27 um presente na tua
2Rs 9.1 Cinge os teus lombos, e 27 esta almotolia de
2Rs 9.3 E 27 a almotolia de azeite, e dèrrama-o sobre a sua
2Rs 9.17 uma tropa. Então, disse Jorão: 27 um cavaleiro e
2Rs 13.15 E Eliseu lhe disse: 27 um arco e flechas. E tomou
2Rs 13.18 E disse mais: 27 as flechas. E tomou-as. Então,
Ed 5.15 E disse-lhe: 27 estes utensílios, e vai, e leva-os
Et 6.10 o rei a Hamã: Apressa-te, 27 a veste e o
Jó 8.20 não rejeitará ao reto; nem 27 pela mão aos malfeitores;
Jó 12.20 confiados tira a fala e 27 o entendimento aos velhos.
SI 37.21 O ímpio 27 emprestado e não paga; mas o justo se
Pv 9.7 o escarnecedor afronta 27 para si; e o que
Pv 16.32 governa o seu espírito do que o que 77 uma cidade.
Pv 18.2 Não 27 prazer o tolo no entendimento, senão em que
Pv 22.7 sobre os pobres, e o que 27 emprestado é servo
Pv 26.17 alheia é como aquele que 27 um cão pelas orelhas.
Is 3.6 roupa, sê nosso príncipe e 27 sob a tua mão esta ruína;
Is 8.1 Disse-me também o Senhor: 27 um grande volume e
Is 16.3 27 conselho, executa o juízo, e põe a tua sombra no
Is 23.16 27 a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue
Is 24.2 ao que empresta, como ao que 27 emprestado;
Is 44.14 Tomou para si cedros, ou 27 um cipreste, ou um
Is 44.19 E nenhum deles 27 isso a peito, e já não têm
Is 47.2 27 a mó e mói a farinha; descobre a cabeça,
Is 66.3 próprios caminhos, e a sua alma 27 prazer nas
Jr 13.4 27 o cinto que compraste, e trazes sobre os teus
Jr 13.6 Levanta-te, vai ao Eufrates e 27 dali o cinto que
Jr 25.15 o Senhor, o Deus de Israel: 27 da minha mão este
Jr 32.14 Exércitos, o Deus de Israel: 27 estes autos, este
Jr 36.2 27 o rolo de um livro e escreve nele todas as
Jr 36.28 27 ainda outro rolo e escreve nele todas as
Jr 38.10 o etíope, dizendo: 27 contigo daqui
Jr 43.9 27 na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o
Jr 46.11 Sobe a Gileade e 77 balsamo, ó virgem filha do
Ez 4.1 Tu, pois, ó filho do homem, 77 um tijolo, e
Ez 4.3 E tu 77 uma assadeira de ferro, e põe-na por muro
Ez 4.9 E tu, 77 trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e

,

“(toma) repetena(s) referência(s):2 vezes:Êx.17.5;, 2 vezes: Ez.37.16;
3 vezes : Na. 1.2;

TOMA-A Ocorrências: 8 vezes

VT (8) nos livros: Gn-2;Jz-l;R t-2;lS m -l;2S m -l;l Cr A; RNI< Top 399posição: Veja também:
tomar;

Gn 12.19 agora, pois, eis aqui tua mulher; 77 e vai-te.
Gn 24.51 está diante da tua face; 27 e vai-te; seja a
Jz 15.2 nova mais formosa do que ela? 27, pois, em seu lugar.
Rt 4.4 em teus ouvidos, dizendo: 27 diante dos
Rt 4.8 pois, o remidor a Boaz: 27 para ti. E
ISm 21.9 do éfode; se tu a queres tomar, 27, porque
2Sm 12.28 do povo, e cerca a cidade, e 27, para que,
lC r 21.23 Então, disse Ornã a Davi: 27 para ti, e faça o

TOMÁ-LA Ocorrências: 7 vezes - VT (S) ; N T (2) nos livros:
D t-3;lSm -l;Jr-l;Jo-2; RNK Top 400posição; Veja também: tomar;
Dt 24.4 despediu, não poderá tornar a 27 para que seja
Dt 24.19 no campo, não tornarás a 27; para o
Dt 25.8 e, se ele ficar nisto e disser: Não quero 27;
ISm 25.39 mandou Davi falar a Abigail, para 27 por sua mulher.
Jr 32.24 vieram contra a cidade para 27, e a cidade está
Jo 10.17 me ama, porque dou a minha vida para tornar a 27.
Jo 10.18 a dar e poder para tornar a 27. Esse mandamento

TOM Á-LA-Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tomar;
Jr 32.28 de Nabucodonosor, rei da Babilônia; e ele 27.

TOMA-LHE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK
Top 406posição; Veja também : tomar;
Pv 27.13 por fiador do estranho,

T

tu a sua roupa e

TOMÁ-LOS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK
Top 406posição; Veja também : tomar;
Lc 17.31 em casa, não desça a 21; e, da mesma

TOMÁ-LOS-ÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
RNK Top 406posição; Veja também : tomar;
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Gn 12.19 De maneira que a houvera 27 por minha mulher;
Gn 21.25 que os^servos de Abimeleque haviam 27 por força.
Gn 30.15 disse: É já pouco que hajas 27 o meu marido?
Gn 31.1 Labão, que diziam: Jacó tem 27 tudo o que era
Gn 31.34 Mas tinha 27 Raquel os ídolos, e os tinha posto
Nm 3.12 E eu, eis que tenho 27 os levitas do meio cios
N m 8.16 cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho 27.
Nm 12.1 que tomara; porquanto tinha 27 a mulher cuxita.
Nm 18.6 E eu, eis que tenho 27 vossos irmãos, os levitas,
Nm 21.26 rei dos moabitas e tinha 27 da sua mão toda a
Nm 31.53 homens de guerra, cada um tinha 27 presa para si).
Dt 2.35 para nós e o despojo das cidades que tínhamos 27.
Js 4.20 as doze pedras que tinham 27 do Jordão levantou
Js 7.15 E será que aquele que for 27 com o anátema será
Js 7.17 a família de Zerá, homem por homem, foi 27 Zabdi;
Js 7.18 casa, homem por homem, foi 27 Acã, filho de
ISm 7.14 que os filisteus tinham 27 a Israel foram
ISm 12.3 oprimido e de cuja mão tenho 27 presente e com
ISm 14.42 entre mim e Jônatas, meu filho. E foi 27 Jônatas.
ISm 30.19 até tudo quanto lhes tinham 27: tudo Davi tornou
2Sm 18.18 quando ainda vivia, tinha 27 e levantado para
2Rs 2.9 que te faça, antes que seja 27 de ti. E
2Rs 2.10 se me vires quando for 27 de ti, assim se
2Rs 13.25 de Ben-Hadade, que este tinha 27 das mãos de
2Cr 11.21 concubinas; porque ele tinha 27 dezoito mulheres
2Cr 17.2 nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, tinha 27.
2Cr 25.17 E, tendo 27 conselho, Amazias, rei de Judá,
Ed 10.44 Todos estes tinham 27 mulheres estranhas; e
Et 8.2 o rei o seu anel, que tinha 27 a Hamã, e o deu a
SI 119.111 teus testemunhos tenho eu 27 por herança para
Is 52.5 o Senhor, pois o meu povo foi 27 sem nenhuma
Lc 17.34 dois numa cama; um será 27, e outro será deixado.
Lc 17.36 estarão no campo; um será 27, e outro será deixado.
Lc 19.15 voltando ele, depois de ter 27 o reino, disse
Jo 13.30 E, tendo Judas 27 o bocado, saiu logo. E era já noite.
At 20.9 janela, caiu do terceiro andar, 27 de um sono
Rm 4.23 causa dele está escrito que lhe fosse 27 em conta,
Rm 4.24 também por nós, a quem será 27 em conta, os que
Hb 5.1 Porque todo sumo sacerdote, 27 dentre os homens,
Ap 5.8 E, havendo 27 o livro, os quatro animais e os

Jr 20.5 os quais saqueá-los-ão, 27 e

TOMA-ME Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-2;
RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tomar;
Gn 15.9 E disse-lhe: 27 uma bezerra de três anos, e uma
Gn 34.4 a Hamor, seu pai, dizendo: 27 esta por mulher.

TOMA-NOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; RNK
Top 4 06posição; Veja também : tomar;
Êx 34.9 iniquidade e o nosso pecado e 27 pela tua herança.

TOMA-O Ocorrências: 9 vezes - VT (7 ); N T (2) nos livros:
Gn-2;lSm-l;2Rs-2;fr-2;M t-l;Ap-l; RNK Top 398 posição; Veja
tam bém : tomar;
Gn 23.13 peço-te: o preço do campo o darei; 27 de mim, e
Gn 31.32 é teu do que está comigo e 27 para ti. Pois
ISm 20.21 as flechas estão para cá de ti, 27 contigo; vem,
2Rs 9.25 disse a Bidcar, seu capitão: 27, lanoa-o no
2Rs 9.26 campo, diz o Senhor. Agora, pois, 27 e lança-o
Jr 36.14 que leste aos ouvidos do povo, 27 nas tuas
Jr 39.12 27, e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças
M t 17.27 a boca, encontrarás um estáter; 27 e dá-o por
Ap 10.9 o livrinho. E ele disse-me: 27 e come-o, e ele

TOMA-OS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tomar;
Dt 32.11 filhos, estende as suas asas, 27 e os leva sobre

TOMA-SE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Ez-2; RNK
Top 405 posição; Veja também : tomar;
Ez 15.3 27 dele madeira, para fazer alguma obra? Ou
Ez 15.3 para fazer alguma obra? Ou 27 dele alguma
* (Toma-se) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ez.15.3;

TOMADA Ocorrências: 20 vezes - VT (19); N T (1) nos livros:
Gn-2;Js-l;lSm -4;lRs-l;2Rs-l;Jr-9;Zc-l;Lc-l; RNK Top 387 p osi
ção; Veja também : tomar;

TOMADOS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lSm -l;Jó-2; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : tomar;

Gn 2.23 esta será chamada varoa, porquanto do varão foi 27.
Gn 12.15 de Faraó; e foi a mulher 27 para a casa de Faraó.
Js 7.16 segundo as suas tribos; e a tribo de Judá foi 27.
ISm 4.11 E foi 27 a arca de Deus; e os dois filhos de Eli,
ISm 4.17 Hofni e Fineias, morreram, e a arca de Deus é 27.
ISm 4.19 novas, de que a arca de Deus era 27 e de que seu
ISm 4.22 a glória é levada presa, pois é 27 a arca de Deus.
lRs 16.18 vendo que a cidade era 27, se foi ao paço da
2Rs 18.10 ano nono de Oseias, rei de Israel, Samaria foi 27.
Jr 38.28 até o dia em que foi 27 Jerusalém e ainda
Jr 38.28 e ainda ali estava quando foi 27 Jerusalém.
Jr48.1 está Quiriataim e já é 27; Misgabeestá
Jr48.7 tesouros, também tu serás 27; eQuem os sairá
Jr 50.2 ouvir, e não encubrais; dizei: 27 é a
Jr50.9 contra ela; dali, será 27; as suas flechas
Jr 50.46 Ao estrondo da 27 da Babilônia, estremeceu a
Jr 51.31 que a sua cidade foi 27 de todos os lados.
Jr 51.41 Como foi 27 Sesaque, e apanhada de surpresa a
Zc 14.2 Jerusalém; e a cidade será 27, e as casas serão
Lc 17.35 juntas, moendo; uma será 27, e outra será deixada.

ISm 14.41 Então, Jônatas e Saul foram 27 por sorte, e
Jó 34.20 e passam, e os poderosos são 27 sem mão.
Jó 36.20 pela noite, em que os povos sejam 27 do seu lugar.

TOMAI Ocorrências: 50 vezes - VT (43) ; N T (7) nos livros:
Gn-7;Êx-5;Lv-2;Nm-5;Dt-l;Js-5;lSm-3;2Sm-l;lRs-3;2Rs-2;2Crl;Jó-l;Sl-l;Is-2;Jr-3;O s-l;M t-2;M c-l;lCo-l;Ef-2;Tg-l; RNK Top
357posição; Veja também : tomar;
Gn 34.9 dai-nos as vossas filhas e 27 as nossas filhas
Gn 34.10 face; habitai, e negociai nela, e 27possessão nela.
Gn 42.33 comigo um de vossos irmãos, e 27 para a fome de
Gn 43.11 Pois que assim é, fazei isso; 27 do mais
Gn 43.12 E 27 em vossas mãos dinheiro dobrado; e o dinheiro
Gn 43.13 27 também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai
Gn 45.19 pois, é ordenado; fazei isto: 27 vós da terra do
Êx 5.11 ide vós mesmos, e 27 vós palha de onde a achardes;
Êx 9.8 o Senhor a Moisés e a Arão: 27 os punhos cheios
Êx 12.21 e disse-lhes: Escolhei, e 27 vós cordeiros
Êx 12.22 Então, 27 um molho de hissopo, e molhai-o no
Êx 35.5 27, do que vós tendes, uma oferta para o Senhor;
Lv 9.3 filhos de Israel, dizendo: 27 um bode, para
Lv 10.12 seus filhos que lhe ficaram: 27 a oferta de
Nm 1.2 27 a soma de toda a congregação dos filhos de
Nm 13.20 ou não; e esforçai-vos e 2. do fruto da
Nm 16.6 Fazei isto: 27 vós incensários, Corá e toda a sua con
gregação;
Nm 16.17 E 27 cada um o seu incensário e neles ponde
Nm 26.2 27 a soma de toda a congregação dos filhos de
Dt 31.26 27 este livro da Lei e ponde-o ao lado da arca do
Js 3.12 27, pois, agora, doze homens das tribos de Israel,
Js 4.2 27 do povo doze homens, de cada tribo um homem,
Js 4.3 e mandai-lhes, dizendo: 27 daqui, do meio do

* (tomada) repete na(s) referência(s): 2 vezes: jr.38.28;

TOMADAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tom ada;
Jr 48.41 São 27 as cidades e ocupadas as fortalezas; e

TOMADO Ocorrências: 42 vezes - VT (33); N T (9) nos li
vros:
Gn-7;Nm-6;Dt-l;Js-4;lSm-4;2Sm-l;2Rs-3;2Cr-3;Ed-l;Etl;Sl-l;ls-l;Lc-3;Jo-l;A t-l;Rm -2;H b-l;A p-l; RNK Top 365posição;
Veja tam bém : tomar;
G n3.19 à terra; porque dela foste 27, porquanto és pó
Gn 3.23 do Éden, para lavrar a terra, de que fora 27.
173

Joshua Concordância Bíblica

TOMAI-LHES

Js 9.11 terra nos falaram, dizendo: T. convosco em vossas
Js 22.19 o tabernáculo do Senhor, e T. possessão entre
ISm 6.7 Agora, pois, 27 e fazei-vos um carro novo, e
ISm 6.7 e fazei-vos um carro novo, e T. duas vacas que
ISm 6.8 Então, T. a arca do Senhor, e ponde-a sobre o
2Sm 13.28 aos seus moços, dizendo: T. sentido; quando o
lR s 1.33 E o rei lhes disse: T. convosco os servos de vosso
lR s 20.18 vivos; e ainda que à peleja saíssem, vivos os 27
lR s 22.26 disse o rei de Israel: i . a Micaías e tornai
2Rs 10.6 meus e ouvirdes a minha voz, T. as cabeças dos
2Rs 20.7 Disse mais Isaías: T. uma pasta de figos. E a
2Cr 18.25 disse o rei de Israel: T. a Micaías e tornai
Jó 42.8 27 pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao
SI 81.2 T. o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde.
Is 8.10 T. juntamente conselho, e ele será dissipado;
Is 45.21 Anunciai, e chegai-vos, e T. conselho todos
Jr 29.6 27 mulheres e gerai filhos e filhas; T.
Jr 29.6 e gerai filhos e filhas; T. mulheres para
Jr 51.8 arruinada; gemei sobre ela, T. bálsamo para a
Os 14.2 T. convosco palavras e convertei-vos ao Senhor;
M t 11.29 T. sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que
M t 26.26 e o deu aos discípulos, e disse: 27 comei, isto
M c 14.22 o partiu, e deu-lho, e disse: 27 comei, isto
IC o 11.24 graças, o partiu e disse: 27 comei; isto é o
Ef 6.13 Portanto, T toda a armadura de Deus, para que
Ef 6.17 T. também o capacete da salvação e a espada do
Tg 5.10 Meus irmãos, 2. por exemplo de aflição e paciência

Jr 46.9 os etíopes, e os de Pute, que 27 o escudo, e
Jr 46.9 27 o escudo, e os lídios, que 27 e entesam o arco.
Ez 22.25 tesouros e coisas preciosas 27, multiplicam as
M q2.2 e os arrebatam, e casas, e as 21; assim fazem
Hb 7.8 E aqui certamente 27 dízimos homens que morrem;
* (tomam) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jr.46.9;

TOMAMOS Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros: Dt-7;Js-l;Jz-l;N e-l; RNK Top 397posição; Veja tam bém : tomar;
D t 2.34 E, naquele tempo, 27 todas as suas cidades e
D t 2.35 Somente 27 por presa o gado para nós e o despojo
D t 3.4 E, naquele tempo, 27 todas as suas cidades;
D t 3.7 e o despojo das cidades 27 para nós por presa.
D t 3.8 Assim, naquele tempo, 27 a terra da mão daqueles
D t3.12 27, pois, esta terra em possessão naquele tempo;
D t 29.8 e 27 a sua terra e a demos por herança aos
Js 9.12 Este nosso pão 27 quente das nossas casas para
Jz 21.22 deles, pois nesta guerra não 27 mulheres para
Ne 5.4 Também havia quem dizia: 27 dinheiro emprestado

TOMANDO Ocorrências: 51 vezes - VT (11) ; N T (40) nos
livros: Êx-l;Js-2;Jz-2;2Sm-2;2Rs-2;Jó-l;Jr-l;Mt-12;Mc-7;Lc-8;Jo2;At-4;Rm-2;Ef-l;Fp-2;2Ts-l;3Jo-l; RNK Top 356 posição; Veja
também : tomar;
Êx 23.2 nem numa demanda falarás, 27 parte com o
Js 6.18 não vos metais em anátema 27 dela, e assim
Js 8.8 E será que, 27 vós a cidade, poreis a cidade a
Jz 15.4 e tomou trezentas raposas, e, 27 tições, as
Jz 18.18 pois, em casa de Mica e 27 a imagem de
2Sm 4.7 e lhe cortaram a cabeça; e, 27 a sua
2Sm 12.28 a cidade, e toma-a, para que, 21 eu a cidade,
2Rs 2.12 E nunca mais o viu; e, 27 das suas
2Rs 11.9 ordenara o sacerdote Joiada, 27 cada um os seus
Jó 2.8 E Jó, 27 um pedaço de telha para raspar com ele
Jr 28.11 E Jeremias, o profeta, se foi, 27 o seu caminho.
M t 15.15 E Pedro, 27 a palavra, disse-lhe: Explica-nos
M t 15.36 E, 27 os sete pães e os peixes e dando graças,
M t 17.4 E Pedro, 27 a palavra, disse a Jesus: Senhor,
M t 19.27 Então, Pedro, 27 a palavra, disse-lhe: Eis que
M t 22.1 Então, Jesus, 27 a palavra, tornou a falar-lhes
M t 25.1 a dez virgens que, 27 as suas
M t 25.3 As loucas, 21 as suas lâmpadas, não levaram
M t 26.27 E, 27 o cálice e dando gracas, deu-lho, dizendo:
M t 27.6 príncipes dos sacerdotes, 27 as moedas de
M t 27.24 antes o tumulto crescia, 27 água, lavou as
M t 27.59 E José, 21 o corpo, envolveu-o num fino e limpo len
çol,
M t 28.12 eles com os anciãos e 27 conselho entre
M c 2.12 E levantou-se e, 21 logo o leito, saiu em
M c 5.41 E, 27 a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi,
M c 6.41 E, 27 ele os cinco pães e os dois peixes,
M c 8.6 se assentasse no cnão. E, 27 os sete pães e
M c 8.23 E, 27 o cego pela mão, levou-o para fora da
M c 9.5 E Pedro, 27 a palavra, disse a Jesus: Mestre,
M c 14.23 E, 27 o cálice e dando graças, deu-lho; e todos
Lc 5.25 log) diante deles e 27 a cama em que
Lc 9.16 E, i7 os cinco pães e os dois peixes e olhando
Lc 13.14 E, 27 a palavra o príncipe da sinagoga,
Lc 14.3 E Jesus, 27 a palavra, falou aos doutores da lei
Lc 18.31 E, 27 consigo os doze, disse-lhes: Eis que
Lc 22.17 E, 27 o cálice e havendo dado graças, disse:
Lc 22.19 E, 27 o pão e havendo dadograças, partiu-o e
Lc 24.30 estando com eles à mesa, 27 o pão, o
Jo 12.3 Então, Maria, 27 uma libra de unguento de nardo
Jo 13.4 da ceia, tirou as vestes e, 27 uma toalha, cingiu-se.
At 21.26 Então, Paulo, 21 consigo aqueles varões, entrou,
At 21.32 Este, 27 logo consigo soldados e centuriões,
At 23.31 27 pois, os soldados a Paulo, como lhes fora
At 27.35 E, havendo dito isto, 27 o pão, deu graças a
Rm 7.8 Mas o pecado, 27 ocasião pelo mandamento,
Rm 7.11 Porque o pecado, 27 ocasião pelo mandamento, me
Ef 6.16 27 sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis
Fp 1.14 dos irmãos no Senhor, 27 ânimo com as
Fp 2.7 aniquilou-se a si mesmo, 27 a forma de servo,

* (tomai) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lSm.6.7;, 2 vezes: Jr.29.6;

TOMAI-LHES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1;
RNK Top 406posição; Veja também: tomar;
Jz 7.24 ao encontro dos midianitas e 21 as águas até

TOMAI-MA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tomar;
Jz 14.2 filhas dos filisteus; agora, pois,

T. por mulher.

TOMAI-M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tomar;
Jz 14.3 E disse Sansão a seu pai:

TOMANDO

T. esta,

TOMAI-O Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Lc-l;Jo-l;
RNK Top 405posição; Veja tam bém : tomar;
Lc 22.17 e havendo dado graças, disse: T. e reparti-o
Jo 19.6 Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: 27 vós e

TOMAI-OS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tomar;

lRs 20.18 Ainda que para paz saíssem, 27 vivos; e ainda

TOMAI-VOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; RNK
Top 4 06posição; Veja também : tomar;

Dt 1.13 27 homens sábios, inteligentes e

TOMAIS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: N e-l;A m -l;
RNK Top 405 posição; Veja também : tomar;
Ne 5.7 e disse-lhes: Usura 27 cada um de seu
Am 5.12 pecados; afligis o justo, 27 resgate e

TOMAM Ocorrências: 13 vezes - VT (12); N T (1) nos livros:
Jó-l;Sl-3;Pv-l;Is-3;Jr-2;Ez-l;M q-l;H b-l; RNK Top 394 posição;
Veja também : tomar;
Jó 24.3 Levam o jumento do órfão; 21 em penhor o boi da viúva.
SI 44.10 inimigo, e aqueles que nos odeiam nos 27 como saque.
SI 111.2 Senhor, procuradas por todos os que nelas 27 prazer.
SI 139.20 contra ti; e os teus inimigos 27 o teu nome em vão.
Pv 3.35 herdarão honra, mas os loucos 27 sobre si confusão.
Is 46.7 Sobre os ombros o 21, o levam e o põem no seu
Is 48.2 E até da santa cidade 27 o nome e se firmam sobre
Is 58.2 me procuram cada dia, 27 prazer em saber os
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2Ts 1.8 como labareda de fogo, 27 vingança dos que não
3Jo 1.7 porque pelo seu Nome saíram, nada 27 dos gentios.

TOMARA

Lv 20.14 E, quando um homem 27 uma mulher e a sua mãe,
Lv 20.17 E, quando um homem 27 a sua irmã, filha de seu pai
Lv 20.21 E, quando um homem 27 a mulher de seu irmão,
Dt 4.34 ou se um deus intentou ir 27 para si um povo do
Dt 5.11 não terá por inocente ao que 27 o seu nome em vão.
Dt 20.19 pelejando contra ela para a 27, não destruirás o
Dt 21.11 à vista, e a cobiçares, e a quiseres 27 por mulher,
Dt 22.13 Quando um homem 27 mulher, e, entrando a ela, a
aborrecer,
Dt 24.1 Quando um homem 27 uma mulher e se casar com ela,
Dt 24.5 Quando algum homem 27 uma mulher nova, não sairá
à
Dt 25.7 se o tal homem não cjuiser 27 sua cunhada,
Dt 27.25 Maldito aquele que 27 suborno para matar a alguma
Js 7.14 será que a tribo que o Senhor 27 se chegará,
Js 7.14 por casas; e a casa que o Senhor 27 se chegará
Js 15.16 ferir a Quiriate-Sefer e a 27, lhe darei a minha
Jz 1.12 ferir a Quiriate-Sefer e a 27, lhe darei a minha
Jz 14.3 o meu povo, para que tu vás 27 mulher dos
Jz 14.8 dias, voltou ele para a 27; e, apartando-se
ISm 18.25 prepúcios de filisteus, para se 27 vingança dos
ISm 21.9 detrás do éfode; se tu a queres 27, toma-a,
ISm 25.40 nos tem mandado a ti, para te 27 por sua mulher.
2Sm 4.6 da casa, como que vindo 27 trigo, e o feriram
2Sm 12.4 homem rico, deixou este de 27 das suas ovelhas e
2Sm 23.10 e o povo voltou atrás dele somente a 27 o despojo.
lR s 22.3 e nós estamos quietos, sem a 27 da mão do rei da Síria?
2Rs 5.20 que hei de correr atrás dele e 27 dele alguma coisa.
2Rs 5.23 E disse Naamã: Sê servido 27 dois talentos. E
2Rs 13.25 filho de Jeoacaz, tornou a 27 as cidades das
lC r 7.21 os mataram, porque desceram para 27 os seus gados.
SI 50.16 os meus estatutos e que 27 o meu concerto na
SI 139.9 se 27 as asas da alva, se habitar nas extremidades
Ec 5.19 poder para delas comer, e 27 a sua porção, e
Is 30.14 pedaços um que sirva para 27 fogo do lar ou
Jr 25.28 E será que, se não quiserem 27 o copo da tua mão
Ez 24.8 subir a indignação, para 27 vingança, eu pus o
Ez 33.2 a terra e o povo da terra 27 um homem dos seus
Ez 33.4 e vier a espada e o 27, o seu sangue será
Ez 38.12 isso a fim de 27 o despojo, e de arrebatar a
Ez 38.13 te dirão: Vens tu para 27 o despojo?
Ez 38.13 para levar a prata e o ouro, para 27 o gado e as
M c 7.27 os filhos, porque não convém 27 o pão dos filhos e
M c 10.32 atemorizados. E, tornando a 27 consigo os
M c 13.15 desça para casa, nem entre a 27 coisa alguma de
M c 13.16 no campo, que não volte atrás, para 27 a sua veste.
Lc 6.30 que te pedir; e ao que 27 o que é teu, não
Lc 14.9 e então, com vergonha, tenhas de 27 o derradeiro lugar.
Lc 14.31 não se assenta primeiro a 27 conselho sobre se
Lc 19.12 uma terra remota, a fim de 27 para si um reino
At 15.14 Deus visitou os gentios, rara 27 deles um povo
Fp 4.14 Todavia, fizestes bem em 27 parte na minha aflição.
Hb 7.5 têm ordem, segundo a lei, de 27 o dízimo do povo,
Ap 5.9 dizendo: Digno és de 27 o livro e de abrir

TOMANDO-A Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos
livros: E z-l;M c-l; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tomar;
Ez 17.5 num campo de semente; 27, a pôs junto às
Mc 9.36 pô-la no meio deles e, 27 nos seus

TOM AND O-AS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: M c-1;
RNK Top 406posição; Veja também : tomar;
Mc 10.16 E, 27 nos seus braços e impondo-lhes as mãos,

TOMANDO-O Ocorrências: 14 vezes - VT (1); N T (13) nos
livros: 2Cr-l;M t-l;M c-l;Lc-3;At-8; N°(s) Strong (G4084); RNK
Top 393 posição; Veja também : tomar;
2Cr 30.16 sacerdotes aspergiam o sangue, 27 das mãos
M t 16.22 E Pedro, 27 de parte, começou a repreendê-lo,
Mc 9.27 Mas Jesus, 27 pela mão, o ergueu, e ele se levantou.
Lc 13.19 de mostarda que um homem, 27, lançou na sua
Lc 13.21 ao fermento que uma mulher, 27, escondeu em
Lc 14.4 Eles, porém, calaram-se. E 27, o curou e despediu.
At 2.23 e presciência de Deus, 27 vós, o
At 3.7 E, 27 pela mão direita, o levantou, e logo os
At 9.25 27 de noite os discípulos, o desceram, dentro
At 9.27 Então, Barnabé, 27 consigo, o trouxe aos
At 16.3 que este fosse com ele e, 27, o circuncidou,
At 17.19 E, 27, o levaram ao Areópago, dizendo:
At 23.18 27 ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O
At 23.19 E o tribuno, 27 pela mão e pondo-se à parte,

TOMANDO-OS Ocorrências: 4 vezes - víi}(2); N T (2) nos
livros: 2R s-l;Jr-l;Lc-l;A t-l; RNK Top 403 posição; Veja também:
tomar;
V
2Rs 25.20 E 27 Nebuzaradã, o capitão da guarda, os
Jr 52.26 27, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os
Lc 9.10 tudo o que tinham feito. E, 27 consigo,
At 16.33 E, 27 ele consigo naquela mesma hora da

TOMANDO-TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1;
RNK Top 406posição; Veja também : tomar;
Ez 29.7 27 eles pela mão, te quebraste e lhes

TOMAR Ocorrências: 61 vezes - VT (49); N T (12) nos livros:
G n-5;Êx-3;Lv-3;D t-9;js-4;Jz-3;lSm -3;2Sm -3;lRs-l;2Rs-3;lCrl;Sl-2;Ec-l;Is-l;Jr-l;Ez-6;M c-4;Lc-4;At-l;Fp-l;H b-l;Ap-l; RNK
Top 346 posição; Palavras Relacionadas: (toma-117; toma-a-8; tomada-20; tomadas-1; tomado-42; tomados-3; tomai-50;
tornai- lhes-1; tomai-m a-1; Tomai-me-1; Tomai-o-2; tomai-os-1;
tomais-2; Tomai-vos-1; tomá-la-7; tom á-la-á-1; toma-lhe-1; tomá-los-1; tom á-los-ão-1; tomam-13; Toma-me-2; tomamos-10;
tomando-51; tomando-a-2; tomando-as-1; tomando-o-14;
tomando-os-4; Tomando-te-1; toma-nos-1; toma-o-9; toma-os-1; Tomara-22; tomará-64; tomaram-121; tom aram -lhe-1;
tomaram-lhes-1; tomaram-na-1; tomaram-no-2; tomarão-31; tomarás-67; tomardes-1; tomarei-27; tomareis-17; tomarem-S; tomaremos-5; tomares-7; Tomaria-2; tomaríamos-2; tomarmos-1;
tom ar-te-ão-1; tomas-1; Toma-se-2; tomasse-3; tomassem-3;
tomássemos-1; tomasses-1; tomaste-14; tomastes-3; tomava-S;
tomavam-3; tome-28; tome-a-1; tomei-30; tomei-os-2; tomeis-2;
tomem-3; tomemos-3; Tomem-se-1; Tome-o-1; tomes-8; tomo-8;
tomou-359; tomou-a-11; tomou-as-1; tomou-lhe-2; tomou-o-S;
tomou-os-5; tomou-se-2); Total de referencias das palavras rela
cionadas: 1317

*

(tomar) repete na(s) referéncia(s): 3 vezes: fs. 7.14; , 2 vezes: Ez.38.13;

TOMAR-TE-ÃO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tomar;
M t 4.6 dará ordens a teu respeito, e 27 nas mãos,

TOMARA Ocorrências: 22 vezes - VT (20); N T (2) nos livros:
Gn-2;Nm-3;Dt- l;Js-3;jz-1; lRs-l;2R s-l;2C r-l;N e-2;Et-2;Jó-2;Sl-l;2C o-l;A p-l; RNK Top 385 posição; Veja tam bém : tomar;
Gn 17.18 E disse Abraão a Deus: 27 que viva Ismael diante
Gn 30.34 Então, disse Labão: 27 que seja conforme a tua pa
lavra.
Nm 11.29 Tens tu ciúmes por mim? 27 que todo o povo
Nm 12.1 causa da mulher cuxita, que 27; porquanto tinha
Nm 22.29 Porque zombaste de mim; 27 que tivera eu uma
Dt 32.29 27 eles fossem sábios, que isso entendessem e
Js 7.7 para nos fazerem perecer? 27 nos
js 8.21 o Israel que a emboscada 27 a cidade e que a
Js 10.1 rei de Jerusalém, que Josué 27 a Ai, e a tinha
Jz 14.9 não lhes deu a saber que 27 o mel do corpo

Gn 19.14 genros, aos que haviam de 27 as suas filhas, e
Gn 24.48 pelo caminho da verdade, para 27 a filha do
Gn 27.46 das filhas de Hete; se Jacó 27 mulher das filhas
Gn 28.6 e o enviara a Padã-Arã, para 27 mulher para si
Gn 38.20 seu amigo, o adulamita, para 27 o penhor da mão da
Êx 10.26 porque daquele havemos de 27 para servir ao
Êx 20.7 não terápor inocente o que 27 o seu nome em vão.
Êx 21.10 Se lhe 27 outra, não diminuirá o mantimento desta,
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lR s 7.8 a filha de Faraó, que Salomão 27 por mulher,
2Rs 5.3 E disse esta à sua senhora: 27 que o meu senhor
2Cr 15.8 como também das cidades que 27 nas montanhas
Ne 6.18 de Ará; e seu filho Joanã 27 a filha de
Ne 7.63 os filhos de Barzilai, que 27 uma mulher das
Et 2.7 seu pai e sua mãe, Mardoqueu a í p o r sua filha.
Et 2.15 Abiail, tio de Mardoqueu (que a 27 por sua
Jó 13.5 27 que vos calásseis de todo, que isso seria a
Jó 14.13 27 que me escondesses na sepultura, e me
SI 119.5 27 que os meus caminhos sejam dirigidos de
2Co 11.1 27 que me suportásseis um pouco na minha loucura!
Ap 3.15 que nem és frio nem quente. 27 que foras frio ou quen
te!

TOMARAM

Ez 46.18 E o príncipe não 27 nada da herança do povo, não
Dn 11.15 e levantará baluartes, e 27 a cidade forte; e
Dn 11.18 o seu rosto para as ilhas e 27 muitas; mas um
Dn 11.21 mas ele virá caladamente e 27 o reino com engano.
Am 6.10 E a alguém 27 o seu tio ou o que o queima, para
* (tomará) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Lv.21.14; , 2 vezes :
Nm.5.17;

TOMARAM Ocorrências: 121 vezes - VT (108) ; N T (13)
nos livros: Gn-14;Êx-3;Lv-l;N m-ll;D t-2;Js-13;Jz-ll;Rt-l;lSm 10;2Sm -5;lRs-4;2Rs-9;lCr-5;2Cr-7;Ed-l;N e-2;Et-l;Jó-2;Is-l;Jr4;Dn-l;Mt-2;Mc-2;Lc-2;}o-5;At-2; RNK Top 287 posição; Veja
também : tomar;

TOMARA Ocorrências: 64 vezes - VT (64) nos livros: Êx-l;Lv-30;N m -9;D t-4;lSm -5;2Rs-2;Pv-2;Ec-l;Is-l;Jr-2;Ez-3;D n-3;Am-l; RNK Top 343 posição; Veja também : tomar;

Gn 6.2 dos homens eram formosas; e 27 para si mulheres
Gn 9.23 Então, 27 Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre
Gn 11.29 E 27 Abrão e Naor mulheres para si; o nome da
Gn 14.11 E 27 toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e
Gn 14.12 Também 27 a Ló, que habitava em Sodoma, filho do
Gn 31.46 irmãos: Ajuntai pedras. E 27 pedras, e
Gn 34.25 Simeão e Levi, irmãos de Diná, 27 cada um a
Gn 34.26 e a seu filho Siquém; e T. Diná da casa de
Gn 34.28 e o que na cidade e o que no campo havia 27;
Gn 37.31 Então, 27 a túnica de José, e mataram um
Gn 43.15 E os varões 27 aquele presente e 27
Gn 43.15 27 aquele presente e T. dinheiro dobrado
Gn 46.6 E 27 o seu gado e a sua fazenda que tinham
Gn 47.27 na terra de Gósen, e nela 27 possessão, e
Êx 9.10 E eles 27 a cinza do forno epuseram-se diante
Êx 17.12 eram pesadas; por isso, 27 uma pedra e a
Êx 36.3 27, pois, de diante de Moisés toda oferta alçada
Lv 10.1 de Arão, Nadabe e Abiú, 27 cada um o seu
Nm 1.17 Então, 27 Moisés e Arão a estes homens, que
Nm 16.18 27, pois, cada qual o seu incensário, e neles
Nm 17.9 de Israel; e eles o viram e 27 cada um a sua vara.
Nm 21.32 Moisés espiar a Jazer, e 27 as suas aldeias
Nm 21.35 que nenhum deles escapou; e 27 a sua terra
Nm 31.11 E 27 todo o despojo e toda presa de homens e de
animais.
Nm 31.32 o restante do despojo, que 27 os homens de
Nm 31.49 a Moisés: Teus servos 27 a soma dos homens
Nm 31.51 e Eleazar, o sacerdote, 27 deles o ouro;
Nm 31.54 27, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro
Nm 32.39 foram-se para Gileade e a 27; e daquela
Dt 1.25 E 27 do fruto da terra nas suas mãos, e no-lo
Dt 4.47 E 27 a sua terra em possessão, como também a
Js 6.20 cidade, cada qual em frente de si, e 27 a cidade.
Js 7.11 lhes tinha ordenado, e até 27 do anátema, e'
Js 7.23 27, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as
Js 7.24 e toao o Israel com ele 27 a Acã, filho de
Js8.19 sua mão, e vieram à cidade, e a 27; e
Js 8.23 Porém ao rei de Ai 27 vivo e o trouxeram a Josué.
Js 9.4 e se fingiram embaixadores, e 27 sacos velhos
Js 9.14 aqueles homens israelitas 27 da sua provisão e
Js 10.35 e, no mesmo dia, a 27 e a feriram a fio de
Js 10.37 e a 27 e a feriram a fio de espada, assim ao seu
Js 11.19 moradores de Gibeão; por guerra as 27 todas.
Js 18.7 e a meia tribo de Manassés 27 a sua herança
Js 19.47 e pelejaram contra Lesém, e a 27, e a feriram
Jz 1.8 contra Jerusalém, e a 27, e a feriram a
Jz 3.6 27 de suas filhas para si por mulheres e deram
Jz 3.13 e foi, e feriu a Israel, e 27 a cidade das Palmeiras.
Jz 3.25 as portas do cenáculo; então, 27 a chave e
Jz 3.28 mão; e desceram após ele, e 27 os vaus do
Jz 5.19 junto às águas de Megido; não 27 ganho de prata.
Jz 11.22 E por herança 27 todos os limites dos amorreus,
Jz 12.5 Porém 27 os gileaditas aos efraimitas os vaus do
Jz 14.11 sucedeu que, como o vissem, 27 trinta
Jz 18.17 a terra, entraram nela, e 27 a imagem de
Jz 18.27 Eles, pois, 27 o que Mica tinha feito e o
Rt 1.4 os quais 27 para si mulheres moabitas; e era o
ISm 5.1 Os filisteus, pois, 27 a arca de Deus e a
ISm 5.2 E 27 os filisteus a arca de Deus, e a meteram na
ISm 5.3 diante da arca do Senhor; e 27 a Dagom e
ISm 6.10 fizeram aqueles homens, e 27 duas vacas que
ISm 8.3 se inclinaram à avareza, e 27 presentes, e

Êx 16.16 das vossas almas; cada um 27 para os que se
Lv 2.2 os sacerdotes, um dos quais 27 dela um punhado
Lv 2.9 E o sacerdote 27 daquela oferta de manjares o seu
Lv4.5 Então, o sacerdote ungido 27 do sangue do novilho
Lv 4.25 o sacerdote com o seu dedo 27 do sangue da
Lv 4.30 o sacerdote com o seu dedo 27 do seu sangue e o
Lv 4.34 o sacerdote com o seu dedo 27 do sangue da
Lv 5.12 e o sacerdote dela 27 o seu punho cheio
Lv 6.15 E 27 o seu punho cheio da flor de farinha da
Lv 12.8 para um cordeiro, então, 27 duas rolas ou
Lv 14.6 E 27 a ave viva, e opau de cedro, e o carmesim,
Lv 14.10 E, ao dia oitavo, 27 dois cordeiros sem mancha, e
Lv 14.12 E o sacerdote 27 um dos cordeiros e o oferecerá
Lv 14.14 E o sacerdote 27 do sangue da oferta pela
Lv 14.15 Também o sacerdote 27 do logue de azeite e o
Lv 14.21 a sua mão não alcançar tanto, 27 um cordeiro para
Lv 14.24 E o sacerdote 27 o cordeiro da expiação da culpa
Lv 14.25 da culpa, e o sacerdote 27 do sangue da
Lv 14.42 pedras; e outro barro se 27, e a casa se rebocará.
Lv 14.49 Depois, 27 para expiar a casa duas aves, e pau de
Lv 14.51 Então, 27 pau de cedro, e o hissopo, e o
Lv 15.14 E, ao dia oitavo, 27 duas rolas ou dois
Lv 15.29 E, ao oitavo dia, 27 duas rolas ou dois pombinhos
Lv 16.5 dos filhos de Israel 27 dois bodes para
Lv 16.7 Também 27 ambos os bodes e os porá perante o
Lv 16.12 27 também o incensário cheio de brasas de fogo do
Lv 16.14 E 27 do sangue do novilho e, com o seu dedo,
Lv 16.18 e fará expiação por ele; e 27 do sangue do
Lv 21.13 E ele 27 uma mulher na sua virgindade.
Lv 21.14 ou prostituta, estas não 27, mas virgem dos
Lv 21.14 27, mas virgem dos seus povos 27 por mulher.
Nm 5.17 E o sacerdote 27 água santa num vaso de barro;
Nm 5.17 num vaso de barro; também 27 o sacerdote do pó
Nm 5.25 E o sacerdote 27 a oferta de manjares dos ciúmes
Nm 5.26 Também o sacerdote 27 um punhado da oferta de
Nm 6.18 a cabeça do seu nazireado, e 27 o cabelo da
Nm 6.19 Depois, o sacerdote 27 a espádua cozida do
Nm 19.4 E Eleazar, o sacerdote, 27 do seu sangue com o
Nm 19.6 E o sacerdote 27 um pedaço de madeira de cedro, e
Nm 19.18 E um homem limpo 27 hissopo, e o molhará naquela
Dt 22.30 Nenhum homem 27 a mulher de seu pai, nem
Dt 25.5 seu cunhado entrará a ela, e a 27 por mulher, e
Dt 26.4 E o sacerdote 27 o cesto da tua mão e o porá
Dt 30.4 ali te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te 27 dali.
ISm 2.15 assar ao sacerdote, porque não 27 de ti carne
ISm 8.11 de reinar sobre vós: ele 27 os vossos filhos
ISm 8.13 E 27 as vossas filhas para perfumistas,
ISm 8.14 E 27 o melhor das vossas terras, e das vossas
ISm 8.16 jovens, e os vossos jumentos 27 e os empregará
2Rs 2.3 Sabes que o Senhor, hoje, 27 o teu senhor
2Rs 2.5 Sabes que o Senhor, hoje, 27 o teu senhor
Pv 6.27 27 alguém fogo no seu seio, sem que as suas
Pv 19.25 o escarneceaor, e o simples 27 aviso; repreende
Ec 5.15 indo-se como veio; e nada 27 do seu trabalho,

Is 44.5 sou do Senhor; e por sobrenome 27 o nome de Israel.
Jr32.3 cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a 27;
Jr 38.3 mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a 27.
Ez 29.19 e levará a sua multidão, e 27 o seu
Ez 45.19 E o sacerdote 27 do sangue do sacrifício pela
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ISm 10.23 Ecorreram e o 27 dali.Epôs-se no meio do povo
ISm 14.32 povo se lançou ao despojo, e 27 ovelhas, e
ISm 30.16 todo aquele grande despojo que 27 da terra
ISm 30.18 livrou Davi tudo quanto 27 os amalequitas;
ISm 31.13 E 27 os seus ossos, e os sepultaram debaixo de
2Sm 4.12 sobre o tanque de Hebrom; 27, porém, a cabeça
2Sm 5.21 ali os seus íaolos; e Davi e os seus homens os 27.
2Sm 17.28 27 camas, e bacias, e vasilhas de barro, e
2Sm 18.17 E 27 Absalão, e o lançaram no bosque, numa
2Sm 23.16 que está junto à porta, e a 27, e a trouxeram
lR s 9.28 E vieram a Ofir, e 27 de lá quatrocentos e vinte
lR s 11.18 de Midiã, e vieram a Pará, e 27 consigo homens
lR s 18.26 E 27 o bezerro que lhes dera e o prepararam; e
lRs 20.33 E aqueles homens 27 isso por bom presságio, e
2Rs 7.8 tenda, e comeram, e beberam, e 27 dali prata,
2Rs 7.8 e entraram em outra tenda, e dali também 27
2Rs 7.14 27, pois, dois cavalos de carro; e o rei os
2Rs 10.7 que, chegada a eles a carta, 27 os filhos do
2Rs 17.24 em lugar dos filhos de Israel; e 27 a Samaria em
2Rs 18.10 E a 27 ao fim de três anos; sim, no ano sexto de
2Rs 20.7 uma pasta de figos. E a 27 e a puseram
2Rs 25.6 E 27 o rei e o fizeram subir ao rei de
2Rs 25.14 Também 27 as caldeiras, e as pás, e os
lC r 2.23 E Gesur e Arã 27 deles as aldeias de Jair e
lC r 10.9 E os despojaram, e 27 a sua cabeça e as suas
lC r 10.12 belicosos se levantaram, e 27 o corpo de Saul
lC r 11.18 Belém que estava à porta; e 27 dela e a
lC r 23.22 filhos de Quis, seus irmãos, as 27 por mulheres.
2Cr 8.18 os servos de Salomão a Ofir, e 27 de lá
2Cr 20.25 também objetos preciosos; e 27 para si tanto,
2Cr 28.15 seus nomes se levantaram, e 27 os presos, e
2Cr 28.18 campina e do Sul de Judá e 27 Bete-Semes, e
2Cr 29.16 do Senhor; e os levitas a 27, para a
2Cr 29.22 os bois, e os sacerdotes 27 o sangue e o
2Cr 35.24 pais; e todo o Judá e Jerusalém 27 luto por Josias.
Ed 9.2 porque 27 das suas filhas para si e para seus
Ne 9.24 entraram nela os filhos e 27 aquela terra; e
Ne 9.25 E 27 cidades fortes e terragorda e possuíram
Et 9.27 confirmaram os judeus e 27 sobre si, e sobre a
Jó 1.15 sobre eles os sabeus, e os 27, e aos moços
Jó 1.17 deram sobre os camelos, e os 27, e aos moços
Is 30.1 rebeldes, diz o Senhor, que 27 conselho, mas
Jr 38.6 Então, 27 Jeremias e o lançaram no calabouço de
Jr 41.12 27 todos os seus homens e foram pelejar contra
Jr 49.24 a tomou; angústia e dores a 27 como da mulher
Jr 52.18 Também 27 os caldeirões, e as pás, e os garfos,
Dn 6.7 capitães e governadores 27 conselho, a fim
Mt 12.38 dos escribas e dos fariseus 27 a palavra,
Mt 27.9 o profeta Jeremias: 27 as trinta moedas
M c 3.6 E, tendo saído os fariseus, 27 logo conselho com
M c 6.29 tendo ouvido isso, foram, 27 o seu corpo e o
Lc 20.31 e o terceiro também a 27, e, igualmente, os
Lc 23.26 E, quando o iam levando, 27 um certo Simão,
Jo 12.10 principais dos sacerdotes 27 deliberação para
Jo 12.13 T. ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro,
Jo 19.16 para que fosse crucificado. E 27 a Jesus e o levaram.
Jo 19.23 soldados crucificado a Jesus, 27 as suas vestes
Jo 19.40 27, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em
At 9.23 muitos dias, os judeus 27 conselho entre
At 17.5 movidos de inveja, 27 consigo alguns

M c 12.22 E 27 os sete, sem, contudo, terem deixado

TOMARAM-NO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
G n-l;Jz-l; RNK Top 405 posição; Veja também : tomar;
Gn 37.24 E 27 e lançaram-no na cova; porém a cova
Jz 16.31 e toda a casa de seu pai, e 27, e subiram

TOMARÃO Ocorrências: 31 vezes - VT (31) nos livros: Êx-2;Lv-4;Nm-4;Dt-4;Js-l;2Rs-l;Is-l;Jr-7;Ez-5;Hc-l;Zc-l; RNK Top
376posição; Veja tam bém : tomar;
Êx 12.7 E 27 do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras
Êx 28.5 E 27 o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o
Lv 14.42 Depois, 27 outras pedras e as porão no lurar das
Lv 21.7 Não 27 mulher prostituta ou infame, nem 27
Lv 21.7 prostituta ou infame, nem 27 mulher repudiada
Lv 26.43 assolada por causa deles; e 27 por bem o
Nm 4.9 Então, 27 um pano azul e cobrirão o castiçal da
Nm 4.12 Também 27 todos os utensílios do ministério, com
Nm 8.8 Então, 27 um novilho, com a sua oferta de
Nm 19.17 Para um imundo, pois, 27 do pó da queima da
Dt 21.3 os anciãos da mesma cidade 27 uma bezerra da
Dt 22.15 o pai da moça e sua mãe 27 os sinais da
Dt 22.18 os anciãos da mesma cidade 27 aquele homem, e o
castigarão,
Dt 24.6 Não se 27 em penhor as duas mós, nem mesmo a mó
Js 20.4 anciãos da tal cidade; então, 27 consigo na
2Rs 20.18 de ti, e que tu gerares 27, para que sejam
Is 39.7 de ti e tu gerares, 27, para que sejam
Jr 13.21 ensinaste? Porventura, não te 27 as dores, como
Jr 29.22 E 27 deles a maldição que estava sobre todos os
Jr 34.22 e pelejarão contra ela, e a 27, e a
Jr 37.8 contra esta cidade, e a 27, e a queimarão.
Jr 49.29 27 as suas tendas, e os seus gados, as suas
Jr 50.42 Arco e lança 27; eles são cruéis e não conhecem
Jr 51.26 E não 27 de ti pedra para esquina, nem pedra
Ez 16.39 te despirão as tuas vestes, e 27 as tuas joias
Ez 23.25 filhos e tuas filhas eles te 27, e o que ficar
Ez 23.26 as tuas vestes e te 27 as tuasjoias ae adorno.
Ez 30.4 os traspassados no Egito; e 27 a sua multidão,
Ez 44.22 nem com repudiada, mas 27 virgens da
Hc 1.10 as fortalezas, porque, amontoando terra, as 27.
Zc 14.21 sacrificarem virão, e delas 27, e nelas
* (tomarão) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.21.7;

TOMARAS Ocorrências: 67 vezes - VT (67) nos livros: Gn-7;Êx-21;Lv-4;Nm-7;Dt-13;Rt-l;lSm-2;lRs-l;Jó-l;Jr-l;Ez-9; RNK
Top 340posição; Veja tam bém : tomar;
Gn 7.2 De todo animal limpo 27 para ti sete e sete: o
Gn 21.30 E disse: 27 estas sete cordeiras de minha mão,
Gn 24.3 e Deus da terra, que não 27 para meu filho
Gn 24.4 e à minha parentela e daí 27 mulher para meu
Gn 24.37 me fez jurar, dizendo: Não 27 mulher para meu
Gn 24.38 meu pai e à minha família e 27 mulher para meu filho.
Gn 30.15 hajas tomado o meu marido? 27 também as
Êx 4.9 sinais, nem ouçam a tua voz, 27 das águas do
Êx 4.9 na terra seca; e as águas que 27 do rio
Êx 7.15 dele na praia do rio e 27 em tua mão a
Êx 20.7 Não 27 o nome do Senhor, teu Deus, em vão;
Êx 23.8 Também presente não 27; porque o presente cega
Êx 28.9 E 27 duas pedras sardónicas e lavrarás nelas os
Êx 29.5 depois, 27 as vestes e vestirás a Arão da
Êx 29.7 e 27 o azeite da unção e o derramarás sobre a
Êx 29.12 Depois, 27 do sangue do novilho, e o porás com o
Êx 29.13 Também 27 toda a gordura que cobre as entranhas,
Êx 29.15 Depois, 27 um carneiro, e Arão e seus filhos
Êx 29.16 e degolarás o carneiro, e 27 o seu sangue, e o
Êx 29.19 Depois, 27 o outro carneiro, e Arão e seus
Êx 29.20 e degolarás o carneiro, e 27 do seu sangue, e o
Êx 29.21 Então, 27 do sangue que estará sobre o altar e
Êx 29.22 Depois, 27 do carneiro a gordura, e a cauda, e a
Êx 29.25 Depois, o 27 das suas mãos e o queimarás no
Êx 29.26 E 27 o peito do carneiro das consagrações, que é
Êx 29.31 E 27 o carneiro das consagrações e cozerás a sua

* (tomaram) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.43.lS; , 2 vezes :
2RS.7.8;

TOMARAM-LHE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne1; RNK Top 406posição; Veja tam bém : tomar;
Ne 5.15 de mim, oprimiram o povo e

T

pão e vinho

TOMARAM-LHES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Jz-1; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tomar;
Jz 7.24 pois, todos os homens de Efraim,

TOMARÁS

T. as

TOMARAM-NA Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tomar;
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Êx 30.16 E 27 o dinheiro das expiações dos filhos de
Êx 40.9 Então, 27 o azeite da unção e ungirás o
Lv 18.17 filha não descobrirás; não 27 a filha de seu
Lv 18.18 E não 27 uma mulher com sua irmã, para
Lv 24.5 Também 27 da flor de farinha e dela cozerás doze
Lv 25.36 Não 27 dele usura nem ganho; mas do teu Deus
Nm 1.49 a tribo de Levi, nem 27a soma deles
Nm 3.41 Epara mim 27 os levitas (eu sou o Senhor) em
Nm 3.47 27 para cada cabeça cinco siclos; conforme o
N m 3.47 o siclo do santuário os 27, avintegerasosiclo.

Ez 37.19 o Senhor Jeová: Eis que eu 27 avara de José,
Ez 37.21 o Senhor Jeová: Eis que eu 27 os filhos de
Ag 2.23 o Senhor dos Exércitos, te 21, ó Zorobabel,
At 24.22 Lísias tiver descido, então 27 inteiro
IC o 6.15 são membros de Cristo? 27, pois, os membros

TOMAREIS Ocorrências: 17 vezes - VT (17) nos livros: Êx-3;Lv-l;N m -9;Js-l;Ed-l;N e-l;Ez-l; RNK Top 390 posição; Veja
tam bém : tomar;
Êx 12.5 um macho de um ano, o qual 27 das ovelhas
Êx 25.2 mover voluntariamente, dele 27 a minha oferta alçada.
Êx 25.3 esta é a oferta alçada que 27 deles: ouro, e
Lv 23.40 E, ao primeiro dia, 27 para vós ramos de
Nm 31.29 Da sua metade o T .eo dareis ao sacerdote
Nm 33.53 e 27 a terra em possessão e nela habitareis;
Nm 33.54 segundo as tribos de vossospais, 27 as heranças.
Nm 34.13 dizendo: Esta é a terra que 2. em sorte por
Nm 34.18 27 mais de cada tribo um príncipe, para
Nm 35.8 Israel, do que tiver muito, 21 muito; e, do
Nm 35.8 muito; e, do que tiver pouco, 27 pouco; cada
Nm 35.31 e não 27 expiação pek vida do homicida, que
Nm 35.32 Também não 27 expiação por aquele que se
Js 8.7 saireis vós da emboscada e 27 a cidade; porque
Ed 9.12 filhos, e suas filhas não 27 para vossos
Ne 13.25 filhas a seus filhos e não 27 mais suas
Ez 47.13 o termo conforme o qual 27 a terra em

Nm 8.8 amassada com azeite; e 27 outro novilho,
Nm 31.28 Então, para o Senhor 27 o tributo dos homens de
Nm 31.30 metade dos filhos de Israel, 27 de cada
Dt 5.11 Não 27 o nome do Senhor, teu Deus, em vão,
Dt 7.3 filhas a seus filhos e não 27 suas filhas para
Dt 7.25 elas não cobiçarás, nem os 27 para ti, para
Dt 12.26 tiveres e os teus votos 27 e virás ao lugar
Dt 15.6 a muitas nações, mas não 27 empréstimos;
Dt 15.17 então, 27 uma sovela e lhe furarás a orelha, à
Dt 16.19 acepção de pessoas, nem 27 suborno,
Dt 20.14 na cidade, todo o seu despojo, 27 para ti; e
Dt 22.6 ou sobre os ovos, não 27 a mãe com os filhos;
Dt 22.7 a mãe e os filhos 27 para ti; para que
Dt 24.17 estrangeiro e do órfao; nem 27 em penhor a roupa
Dt 26.2 então, 27 das primícias de todos os frutos da
Dt 28.12 a muitas gentes, porém tu não 27 emprestado.
Rt 4.5 da mão de Noemi, também a 27 da mão de
ISm 10.4 estás e te darão dois pães, que 27 da sua mão.

* (tomareis) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Nm.35.8;

ISm 17.18 irmãos, a ver se lhes vai bem; e l o seu penhor.
lRs 5.9 ali os desamarrarei; e tu os 27; tu também farás
Jó 41.4 ele concertos contigo, ou o 27 tu por escravo
Jr 16.2 Não 27 para ti mulher, nem terás filhos nem
Ez 5.1 como navalha de barbeiro a 27 e a farás
Ez 5.1 cabeça e da tua barba; então, 27 uma balança e
Ez 5.2 os dias do cerco; então, 27 outra terça
Ez 5.3 Também 27 deles um pequeno número e atá-los-ás
Ez 5.4 E ainda destes 27 alguns, e os lançarás no meio
Ez 24.17 Refreia o teu gemido; não 27 luto por mortos;
Ez 43.20 E 27 do seu sangue, e o porás sobre os seus
Ez 43.21 Então, 27 o bezerro da expiação do pecado, o
Ez 45.18 mês, no primeiro dia do mês, 27 um bezerro sem

TOMAREM Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Lv-l;Jz-l;2R s-l;2C r-l;Sl-l; RNK Top 402 posição; Veja tam bém : tomar;
Lv 26.41 incircunciso se humilhar, e 27 por bem o
Jz 20.10 mil, e mil de dez mil, para 27 mantimento para
2Rs 12.8 os sacerdotes em não 27 mais dinheiro do
2Cr 32.18 atemorizarem e os perturbarem, para 27 a cidade.
Sl 149.7 para 27 vingança das nações e darem repreensões

TOMAREMOS Ocorrências: S vezes - VT (5) nos livros: Gn-3;Jz-l;2Rs-l; RNK Top 402posição; Veja também : tomar;
Gn 34.16 as nossas filhas, e 27 nós as vossas
Gn 34.17 e não vos circuncidardes, 27 a nossa filha
Gn 34.21 de espaço diante da sua face; 27 nós as suas
Jz 20.10 E 27 dez homens de cem de todas as tribos de
2Rs 7.12 Quando saírem da cidade, então, os 27 vivos e

* (tomarás) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.4.9; , 2 vezes :
Nm.3.47;, 2 vezes: Ez.5.1;

TOMARDES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Rt-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tomar;
Rt 1.13 Deter-vos-íeis por eles, sem

TOMAS

TOMARES Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Gn-l;Êx-

T. marido? Não,

-2;Rt-l;2Rs-2;Sl-l; RNK Top 400 posição; Veja também : tomar;

TOMAREI Ocorrências: 27 vezes - VT (25);N T (2) nos livros:

Gn 31.50 as minhas filhas e se 27 mulheres além das
Êx 22.26 Se 27 em penhor a veste do teu próximo, lho
Êx 30.12 Quando 27 a soma dos filhos de Israel, conforme
Rt 4.5 porém, Boaz: No dia em que 27 a terra da mão
2Rs 5.26 Era isso ocasião para 27 prata e para
2Rs 5.26 para 27 prata e para 27 vestes, e
Sl 10.14 o trabalho e enfado, para os 27 sob tuas mãos; a

Gn-l;Êx-l;D t-l;lSm -l;2Sm -l;lRs-3;2Rs-l;lCr-l;Jó-l;Sl-2;Is-3;Jr4;Ez-4;Ag-l;At-l;lCo-l; RNK Top 380 posição; Veja também :
tomar;
Gn 14.23 à correia dum sapato, não 27 coisa alguma de
Êx 6.7 E eu vos 27 por meu povo, e serei vosso Deus; e
Dt 31.28 contra eles por testemunhas 27 os céus e a terra.
ISm 2.16 agora a hás de dar; e, se não, por força a 27.
2Sm 12.11 mesma casa o mal sobre ti, e 27 tuas mulheres
lR s 11.34 Porém não 27 nada desse reino da sua mão; mas
lR s 11.35 Mas das mãos de seu filho 27 o reino e to darei
lR s 11.37 E te 27, e reinarás sobre tudo o que desejar a
2Rs 5.16 presença estou, que a não 27. E instou com
lC r 21.24 a quero comprar; porque não 27 o que é teu,
Jó 9.27 da minha queixa, mudarei o meu rosto e 27 alento;
Sl 16.4 suas libações de sangue, nem 27 o seu nome nos
SI 116.13 27 o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Is 42.6 te chamei em justiça, e te 21 pela mão, e te
Is 47.3 e ver-se-á o teu opróbrio; 27 vingança e não
Is 66.21 E também deles 21 alguns para sacerdotes e para
Jr3.14 eu vos desposarei e vos 21, a um de uma
Jr 25.9 eis que eu enviarei, e 27 a todas as gerações do
Jr 43.10 Israel: Eis que eu enviarei, e 27 a
Jr 44.12 E 21 o resto de Judá, que pôs o rosto para
Ez 17.22 o Senhor Jeová: Também eu 21 o topo do cedro e
Ez 36.24 E vos 27 dentre as nações, e vos congregarei de

* (tomares) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Rs.5.26;

TOMARIA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lSm -TJó-1; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tomar;
ISm 25.11 27 eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a
Jó 13.14 Por que razão 27 eu a minha carne com os dentes

TOMARÍAMOS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
Ne-2; RNK Top 405 posição; Veja também : tomar;
Ne 10.30 aos povos da terra, nem 27 as filhas
Ne 10.31 grão para venderem, nada 27 deles no

TOMARMOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tomar;
Ne 5.3 nossas casas empenhamos, para 27 trigo nesta fome.

TOMAS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK Top
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406 posição; Veja também : toma;

TOMEI

2Rs 6.22 ferirás; feririas tu os que 27 prisioneiros

Êx 12.4 para um cordeiro, então, 27 um só com seu
Êx 23.12 boi e o teu jumento; e para que 27 alento o filho
Nm 16.37 de Arão, o sacerdote, que 27 os incensários do
2Sm 19.30 E disse Mefibosete ao rei: 27 ele também tudo, pois
2Sm 24.22 Então, disse Araúna a Davi: 27 e ofereça o rei, meu
2Sm 24.23 Araúna ao rei: O Senhor, teu Deus, 27 prazer em ti.
2Rs 22.4 o sumo sacerdote, para que 27 o dinheiro que se
Jó 3.6 A escuridão 27 aquela noite, e não se goze entre os
Jó 10.20 pois, e deixa-me para que por um pouco eu 27 alento;
SI 39.13 Poupa-me, até que 27 alento, antes que me vá e não
SI 109.8 Sejam poucos os seus dias, e outro 27 o seu ofício.
Is 10.6 que lhe roube a presa, e lhe 27 o despojo, e o
Is 51.18 todos os filhos que criou, nenhum que a 27 pela mão.
Jr 12.11 porquanto não há ninguém que 27 isso a peito.
Jr 33.26 meu servo, de modo que não 27 da sua semente quem
M t 16.24 mim, renuncie-se a si mesmo, 27 sobre si a sua
M c 8.34 após mim, negue-se a si mesmo, e 27 a sua cruz, e
siga-me.
Lc 9.23 mim, negue-se a si mesmo, e 27 cada dia a sua
Lc 20.28 não deixar filhos, o irmão dele 27 a mulher e
Jo 6.7 lhes bastarão, para que cada um deles 27 um pouco.
At 1.20 não haja quem nela habite; e: 27 outro o seu bispado.
At 1.25 para que 27 parte neste ministério e apostolado, de
Ap 3.11 guarda o que tens, para que ninguém 27 a tua coroa.
Ap 22.17 tem sede venha; e quem quiser 27 de graça da água

TOMASTE Ocorrências: 14 vezes

TOME Ocorrências: 12 vezes - N T (12) nos livros: M t-l;M c-

Lc 19.21 que és homem rigoroso, que 27 o que não puseste

TOMASSE Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos livros:
lR s-l;2R s-l;M c-l; RNK Top 404 posição; Veja também: tomar;
lRs 18.12 ti, o Espírito do Senhor te 27, não sei para
2Rs5.16 E instou com ele para que a 27, mas ele recusou.
M c 12.19 não deixasse filhos, seu irmão 27 a mulher dele

TOMASSEM Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Mc-l;At-2; RNK Top 404 posição; Veja também : tomar;
M c 6.8 e ordenou-lhes que nada 27 para o caminho,
At 15.37 E Barnabé aconselhava que 27 consigo a João,
At 15.38 parecia razoável que não 27 consigo aquele

TOMÁSSEMOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tomar;
D t3.4 cidade houve que lhe não 27: sessenta

TOMASSES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l; RNK
Top 406 posição; Veja também : tomar;

VT (13) ; N T (1) nos li
vros: Gn-2;1 Sm -l;2Sm -2;lR s-l;l Cr-l;Is-l;Ez-S;Ap-l; RNK Top
393 posição; Veja também : tomar;

-

M t 10.3 Filipe e Bartolomeu; 27 e Mateus, o publicano;
M c 3.18 e Bartolomeu, e Mateus, e 27, e Tiago, filho
Lc 6.15 Mateus e 27; Tiago, filho de Alfeu, e Simão,
Jo 11.16 Disse, pois, 27, chamado Dídimo, aos condiscípulos:
Jo 14.5 Disse-lhe 27: Senhor, nós não sabemos para onde
Jo 20.24 Ora, 27, um dos doze, chamado Dídimo, não estava
Jo 20.26 discípulos dentro, e, com eles, 27. Chegou Jesus,
Jo 20.27 Depois, disse a 27: Põe aqui o teu dedo e vê as
Jo 20.28 27 respondeu e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu!
Jo 20.29 Jesus: Porque me viste, 27, creste;
Jo 21.2 juntos Simão Pedro, e 27, chamado Dídimo, e
At 1.13 e Tiago, João e André, Filipe e 27, Bartolomeu e

G n20.3 és por causa da mulher que 27; poraueela
Gn 33.10 se tivesse visto o rosto de Deus; e Z7
ISm 12.4 nem nos oprimiste, nem 27 coisa alguma
2Sm 12.9 feriste à espada, e a sua mulher 27 por tua
2Sm 12.10 porquanto me desprezaste e 27 a mulher de
lRs 21.19 Porventura, não mataste e 27 a herança?
lC r 17.22 E 27 o teu povo de Israel para ser teu povo para
Is 47.7 para sempre; até agora não 27 estas coisas em
Ez 16.16 E 27 das tuas vestes, e fizeste lugares altos
Ez 16.17 E 27 as tuas joias de enfeite, que eu te dei do
Ez 16.18 E 21 as tuas vestes bordadas e os cobriste; e o
Ez 16.20 Além disso, 27 a teus filhos e tuas filhas, que
Ez 22.12 sangue; usura e lucros 27 e usaste de
Ap 11.17 e que eras, e que hás de vir, que 27 o teu

TOME-A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK Top
406posição; Veja tam bém : tomar;
Lc 22.36 agora, aquele que tiver bolsa,

TOMASTES Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros:
Jz-l;Jr-l;A t-l; RNK Top 404 posição; Veja também : tomar;

T.} como também o

TOME-O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK Top
406posição; Veja também : tomar;

Jz 18.24 Os meus deuses, que eu fiz, me 27, juntamente
Jr 40.10 vossas vasilhas, e habitai nas cidades que 27.
At 7.43 Antes, 27 o tabernáculo de Moloque e a estrela

Gn 38.23 Então, disse Judá:

T

ela, para que porventura

TOMEI Ocorrências: 30 vezes - VT (27);N T (3) nos livros: Gn-

TOMAVA Ocorrências: 5 vezes
-

l;Lc-l;Jo-8;A t-l; N°(s) Strong (G2381); RNK Top 395posição;

VT (5) nos livros: Gnl;lS m -4; RNK Top 402 posição; Veja também : tomar;

l;Lv-l;N m -2;D t-4;Js-l;Jz-l;Rt-l;lSm -2;2Sm -3;N e-l;Is-2;Jr-5;Zc3;2C o-l;H b-l;A p-l; RNK Top 377posição; Veja também : tomar;

Gn 40.11 estava na minha mão; e eu 27 as uvas, e as
ISm 2.14 o garfo tirava o sacerdote 27 para si; assim
ISm 16.23 Deus, vinha sobre Saul, Davi 27 a harpa e a
ISm 17.34 e vinha um leão ou um urso e 27 uma ovelha do
rebanho,
ISm 27.9 nem a homem nem a mulher, e 27 ovelhas, e vacas,

Gn 48.22 que a teus irmãos, o qual 27 com a minha espada
Lv 7.34 movido e a espádua alçada 27 dos filhos de
Nm 8.18 E 27 os levitas em lugar de todo primogênito entre
Nm 16.15 sua oferta; nem um só jumento 27 deles nem a
Dt 1.15 27, pois, os cabeças de vossas tribos, homens
Dt 1.23 negócio; de sorte que de vós 27 doze homens, de
Dt 9.21 Porém eu 27 o vosso pecado, o bezerro que tínheis
Dt 22.14 divulgar má fama, dizendo: 27 esta mulher e me
Js 24.3 Eu, porém, 27 a Abraão, vosso pai, dalém do rio e
Jz 17.2 esse dinheiro eu o tenho, eu o 27. Então, disse
Rt 4.9 Sois, hoje, testemunhas de que 27 tudo quanto foi
ISm 12.3 perante o seu ungido: a quem 27 o boi? A quem
ISm 12.3 a quem 27 o boi? A quem 27 o jumento? A quem
2Sm 1.10 viveria depois da sua queda, e 27 a coroa que
2Sm 7.8 o Senhor dos Exércitos: Eu te 27 da malhada, de
2Sm 12.27 Pelejei contra Rabá e também 27 a cidade das águas.
Ne 2.1 posto vinho diante dele, e eu 27 o vinho e o dei
Is 8.2 Então, 27 comigo fiéis testemunhas, a Urias,
Is 41.9 tu, a quem 27 desde os confins da terra e te
Jr 13.7 fui ao Eufrates, e cavei, e 27 o cinto do lugar
Jr 25.17 E 27 o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas

TOMAVAM Ocorrências: 3 vezes

VT (3) nos livros: 2Cr- 2;Hz-1; RNK Top 404 posição; Veja também : tomar;

2Cr 1.16 linho, os mercadores do rei 27 o fio de linho
2Cr 24.11 e esvaziavam a arca, e a 27, e a
Ez 42.5 porque as galerias 27 aqui mais espaço

TOME Ocorrências: 28 vezes - VT (19); N T (9) nos livros: Gn-3;Êx-3;Nm-l;2Sm-3;2Rs-l;Jó-2;Sl-2;Is-2;Jr-2;Mt-l;Mc-l;Lc-2;Jo-l;At-2;Ap-2; RNK Top 379posição; Veja também : tomar;
Gn 3.22 para que não estenda a sua mão, e 27 também da
Gn 41.34 sobre a terra, e 27 a quinta parte da
Gn 43.18 e cair sobre nós, para que nos 27 por servos e a
Êx 12.3 dizendo; Aos dez deste mês, 27 cada um para si um
179

TOMEI-OS

Joshua Concordância Bíblica

Jr 31.32 seus pais, no dia em que os T. pela mão, para os
Jr 32.11 E 21 o auto da compra, tanto o que estava selado,
Jr 35.3 Então, T. a Jazanias, filho de Jeremias, filho de
Zc 11.7 pobres ovelhas do rebanho; e T. para mim duas
Zc 11.10 E T. a minha vara Suavidade e a quebrei, para
Zc 11.13 em que fui avaliado por eles. E 2T as trinta
2Co 12.16 vos fui pesado; mas, sendo astuto, vos T. com dolo.
Hb 8.9 seus pais, no dia em que os T. pela mão, para os
Ap 10.10 E T. o livrinho da mão do anjo e comi-o; e na

TOMOU

G n5.24 e não se viu mais, porquanto Deus para si o T.
Gn 8.20 Noé um altar ao Senhor; e 21 de todo animal
Gn 11.31 E T. Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de
Gn 12.5 E T. Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de
Gn 16.3 Assim, T. Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia,
Gn 17.23 Então, T. Abraão a seu filho Ismael, e a todos os
Gn 18.7 E correu Abraão às vacas, e T. uma vitela tenra e
Gn 18.8 E T. manteiga e leite e a vitela que tinha
Gn 20.2 irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e T. a Sara.
Gn 20.14 Então, T. Abimeleque ovelhas, e vacas, e servos, e
Gn 21.14 pela manhã, de madrugada, e T. pão e um odre de
Gn 21.27 E T. Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque;
Gn 22.3 e albardou o seu jumento, e T. consigo dois de
Gn 22.6 E T. Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre
Gn 22.6 Isaque, seu filho; e ele 21 o fogo e o cutelo
Gn 22.10 Abraão a sua mão e T. o cutelo para imolar
Gn 22.13 num mato; e foi Abraão, eT. o carneiro, e
Gn 24.7 Deus dos céus, que me T. da casa de meu pai
Gn 24.10 E o servo T. dez camelos, dos camelos do seu
Gn 24.22 os camelos de beber, T. o varão um
Gn 24.61 e seguiram o varão; e T. aquele servo a
Gn 24.65 Este é meu senhor. Então, T. ela o véu e cobriu-se.
Gn 24.67 a tenda de sua mãe, Sara, e T. a Rebeca, e
Gn 25.1 E Abraão T. outra mulher; o seu nome era Quetura.
Gn 25.20 de quarenta anos, quando T. a Rebeca, filha de
Gn 26.34 da iaade de quarenta anos, T. por mulher a
Gn 27.15 Depois, T. Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu
Gn 27.35 Veio o teu irmão com sutileza e T. a tua bênção.
Gn 27.36 a minha primogenitura me T. e eis que agora
Gn 27.36 me 21 e eis que agora me 21 a minha bênção.
Gn 28.9 foi-se Esaú a Ismael e T. para si por mulher, além
Gn 28.11 porque já o sol era posto; e T. uma das pedras
Gn 28.18 pela manhã, de madrugada, e T. a pedra que tinha
Gn 29.23 E aconteceu, à tarde, que T. Leia, sua filha, e
Gn 30.9 Leia que cessava de gerar, T. também a Zilpa,
Gn 30.37 Então, T. Jacó varas verdes de álamo, e de
Gn 31.23 Então, T. consigo os seus irmãos e atrás dele
Gn 31.45 Então, T. Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna.
Gn 32.13 passou ali aquela noite; e T., ao que lhe veio à
Gn 32.22 aquela mesma noite, eT. as suas duas
Gn 33.11 tenho de tudo. E instou com ele, até que a T.
Gn 36.2 Esaú T. suas mulheres das filhas de Canaã: Ada,
Gn 36.6 E Esaú T. suas mulheres, e seus filhos, e suas
Gn 38.6 Judá, pois, T. uma mulher para Er, o seu
Gn 39.20 E o senhor de José o T . e o entregou na casa do
Gn 42.24 tornou a eles, falou-lhes, T. a Simeão dentre
Gn 47.2 E T. uma parte de seus irmãos, a saber, cinco
Gn 48.1 teupai está enfermo. Então, T. consigo os seus
Gn 48.13 E T. José a ambos, a Effaim na sua mão direita, à
Gn 48.17 foi mau aos seus olhos; e T. a mão de seu
Êx 2.3 porém, mais escondê-lo, T. uma arca de
Êx 2.5 no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a 21.
Êx 2.9 darei teu salário. E a mulher T. o menino e criou-o.
Êx 4.20 T., pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os
Êx 4.20 à terra do Egito; e Moisés T. a vara de Deus
Êx 4.25 Então, Zípora T. uma pedra aguda, e circuncidou o
Êx 6.20 E Anrão T. por mulher a Joquebede, sua tia, e ela
Êx 6.23 E Arão T. por mulher a Eliseba, filha de
Êx 6.25 E Eleazar, filho de Arão, T. para si por mulher
Êx 12.34 E opovo T. a sua massa, antes que levedasse, e as
Êx 13.19 E 27 Moisés os ossos de José consigo, porquanto
Êx 14.6 E aprontou o seu carro e T. consigo o seu povo;
Êx 14.7 e T. seiscentos carros escolhidos, e todos os
Êx 15.20 a profetisa, a irmã de Arão, T. o tamboril na
Êx 18.2 E Jetro, sogro de Moisés, T. a Zípora, a mulher de
Êx 18.12 Então, 27Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e
Êx 24.6 E Moisés T. a metade do sangue e a pôs em bacias;
Êx 24.7 E T. o livro do concerto e o leu aos ouvidos do
Êx 24.8 Então, T. Moisés aquele sangue, e o espargiu sobre
Êx 32.4 e ele os T. das suas mãos, e formou o ouro com um
Êx 32.20 e T. o bezerro que tinham feito, e queimou-o no
Êx 33.7 E T. Moisés a tenda, e a estendeupara si fora do
Êx 34.4 o Senhor lhe tinha ordenado; e 27 as duas tábuas'
Êx 40.20 E T. o Testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os
Lv 8.10 Então, Moisés T. o azeite da unção, e ungiu o
Lv 8.15 e o degolou; e Moisés T. o sangue, e pôs aele com

* (tomei) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lSm.12.3;

TO M EI-O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Js-l;O s-l; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tomar;
Js7.21 sidos, cobicei-os e 27; e eis que
Os 11.3 eu ensinei a andar a Effaim; T. pelos seus

TO M EIS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Js-l;2R s-l;
RNK Top 405posição; Veja tam bém : tomar;
Js 1.11 passareis este Jordão, para que T. posse da
2Rs 12.7 da casa? Agora, pois, não 21 mais dinheiro

TO M EM Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-l;Lv-l;Is-l; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : tomar;
Gn 14.24 Aner, Escol e Manre; estes que T. a sua parte.
Lv 14.4 se houver de purificar, se T. duas aves vivas e
Is 38.21 E dissera Isaías: T. uma pasta de figos e a ponham

TO M EM -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l; RNK
Top 406 posição; Veja também : tomar;
2Rs 7.13 servos respondeu e disse: 21, pois, cinco

TO M EM O S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: 2Rs-l;N e-l;S l-l; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : tomar;
2Rs 6.2 Vamos, pois, até ao Jordão, e T . d e lá, cada um
Ne 5.2 nós somos muitos; pelo que T. trigo, para que
SI 83.12 que disseram: T. para nós, em possessão

TO M ES Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Gn-5;Êx-l;2R s-l;Pv-l; RNK Top 399posição; Veja também : tomar;
Gn 24.7 Anjo adiante da tua face, para que T. mulher de lá
Gn 24.40 o teu caminho, para que T. mulher para meu
Gn 28.1 ordenou-lhe, e disse-lhe: Não T. mulher de entre
Gn 28.6 lhe ordenara, dizendo: Não T. mulher das
Gn 33.10 graça a teus olhos, peço-te que T. o meu presente
Êx 34.16 eT. mulheres das suas filhas para os teus filhos,
2Rs 5.15 em Israel; agora, pois, te peço que T. uma bênção
Pv 22.25 aprendas as suas veredas e T. um laço para a tua alma.

TO M O Ocorrências: 8 vezes - VT (7); N T (1) nos livros: Dt-2;Rt-l;Is-3;Ez-l;Lc-l; RNK Top 399 posição; Veja também : to
mar;
Dt 4.26 hoje, T. por testemunhas contra vós o céu e a
Dt 30.19 Os céus e a terra T, hoje, por testemunhas contra
Rt 4.10 e de que também T. por mulher a Rute, a moabita,
Is 41.13 eu, o Senhor, teu Deus, te T. pela tua mão
Is 45.1 seu ungido, a Ciro, a quem T. pela sua mão
Is 51.22 causa do seu povo: Eis que eu T. da tua mão o
Ez 18.32 Porque não T. prazer na morte do que morre, diz o
Lc 19.22 que eu sou homem rigoroso, que T. o que não pus e

TO M O U Ocorrências: 359 vezes - VT (320) ; N T (39) nos
livros:
Gn-55;Êx-24;Lv-9;Nm-15;Dt-5;Js-12;Jz-25;Rt-3;lSm26;2Sm-2S;lRs-16;2Rs-33;lCr-14;2Cr-20;Ed-2;Et-l;Jó-2;Sl-2;Is9;Jr-14;Ez-7;O s-l;M t-7;M c-8;Lc-7;Jo-6;At-3;lCo-2;Hb-4;Ap-2;
RNK Top 133 posição; Veja também : tomar;
Gn 2.15 E 21 o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do
Gn 2.21 Adão, e este adormeceu; e 21 uma das suas
Gn 2.22 costela que o Senhor Deus T. do homem formou uma
Gn 3.6 para dar entendimento, T. do seu fruto, e
Gn 4.19 E T. Lameque para si duas mulheres; o nome de uma
180

TOMOU

Joshua Concordância Bíblica

Lv 8.16 Depois, 27 toda a gordura que está na fressura, e
Lv 8.23 e o degolou; e Moisés 27 do seu sangue e o pôs
Lv 8.25 E 27 a gordura, e a cauda, e toda a gordura que
Lv 8.26 que estava diante do Senhor, 27 um bolo asmo, e um
Lv 8.29 E 27 Moisés o peito e moveu-o por oferta de
Lv 8.30 27 Moisés também do azeite da unção e do sangue
Lv 9.15 chegar a oferta do povo, e 27 o bode da expiação
Nm 3.49 Então, Moisés 27 o dinheiro do resgate dos que
Nm 3.50 dos filhos de Israel 27 o dinheiro, mil e
Nm 7.6 Assim, Moisés 27 os carros e os bois e os deu aos levitas.
Nm 16.1 filho de Coate, filho de Levi, 27 consigo a Datã e
Nm 16.39 E Eleazar, o sacerdote, 27 os incensários de
Nm 20.9 Então, Moisés 27 avara de diante do Senhor, como
Nm 21.24 o feriu a fio de espada e 27 a sua terra em
Nm 21.25 Assim, Israel 27 todas estas cidades; e Israel
Nm 22.41 que, pela manhã, Balaque 27 a Balaão e o fez
Nm 23.14 Assim, o 27 consigo ao campo de Zofim, ao cume de
Nm 25.7 do meio da congregação e 27 uma lança na sua mão;
Nm 27.22 Senhor lhe ordenara; porque 27 a Josué e
Nm 31.47 filhos de Israel, Moisés 27 um de cada
Nm 32.41 Jair, filho de Manassés, e 21 as suas aldeias e
Nm 32.42 E foi-se Noba e 21 a Quenate com as suas aldeias;
Dt 4.20 Mas o Senhor vos 27 e vos tirou do forno de ferro
Dt 7.7 O Senhor não 27 prazer em vós, nem vos escolheu,
Dt 10.15 Tão somente o Senhor 21 prazer em teus pais para
Dt 24.3 ou se este último homem, que a 27 para si por
Dt 24.5 livre na sua casa e alegrará a sua mulher, que 27.
Js 2.4 Porém aquela mulher 27 a ambos aqueles homens, e
Js 7.1 filho de Zerá, da tribo de Judá, 21 do anátema, e
Js 7.17 chegar a tribo de Judá, 27 a família de Zerá;
Js 8.12 21, também, alguns cinco mil homens, e pô-los
Js 10.28 E, naquele mesmo dia, 27 Josué aMaquedá, feriu-a
Js 10.42 E de uma vez 27 Josué todos esses reis e as suas
Js 11.10 mesmo tempo, tornou Josué, e 27 a Hazor, e feriu
Js 11.12 E Josué 27 todas as cidades desses reis e todos os
Js 11.16 Assim, Josué 27 toda aquela terra, as montanhas, e
Js 11.17 do monte de Hermom; também 27 todos os seus
Js 11.23 Assim, Josué 27 toda esta terra conforme tudo o
Js 24.26 no livro da Lei de Deus; e 27 uma grande pedra e
Jz 1.18 27 mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelom
Jz 4.21 Então, Jael, mulher de Héber, 27 uma estaca da
Jz 6.27 Então, Gideão 27 dez homens dentre os seus servos
Jz 7.8 E o povo 27 na sua mão a provisão e as suas
Jz 8.12 porém ele os perseguiu, e 27 presos ambos os
Jz 8.14 27preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez
Jz 8.16 E 2. os anciãos daquela cidade, e espinhos do
Jz 8.21 e matou a Zeba e a Salmuna, e 27 as luetas
Jz 9.43 Então, 27 o povo, e o repartiu em três bandos, e
Jz 9.45 a cidade todo aquele dia e 27 a cidade; e matou o
Jz 9.48 com ele havia; e Abimeleque 27 na sua mão
Jz 9.50 Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou, e a 27.
Jz 11.13 saindo Israel do Egito, 27 a minha terra,
Jz 11.15 Assim diz Jefté: Israel não 27 nem a terra dos
Jz 11.21 Israel, e os feriram; e Israel 27 por herança toda
Jz 13.19 Então, Manoá 27 um cabrito e uma oferta de
Jz 14.19 e matou deles trinta homens, e 27 as suas vestes,
Jz 15.4 E foi Sansão, e 27 trezentas raposas, e, tomando
Jz 15.6 o genro do timnita, porque lhe 27 a sua mulher e
Jz 16.3 e juntamente com a tranca as 27, pondo-as sobre
Jz 16.12 Então, Dalila 27 cordas novas, e o amarrou com
Jz 17.4 a sua mãe, e sua mãe 27 duzentas moedas de
Jz 18.20 o coração do sacerdote, e 27 o éfode, e os
Jz 19.1 lados da montanha de Efraim, 27 para si uma
Jz 19.29 Chegando, pois, à sua casa, 27 um cutelo, e pegou
Rt 4.2 Entãor27 dez homens dos anciãos da cidade e
Rt 4.13 Assim, 27 Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher; e
Rt 4.16 E Noemi 27 o filho, e o pôs no seu regaço, e foi
ISm 7.9 Então, 27 Samuel um cordeiro que ainda mamava e
ISm 7.12 Então, 27 Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e
ISm 9.22 Porém Samuel 27 a Saul e ao seu moço e os levou à
ISm 10.1 Então, 27 Samuel um vaso de azeite, e lho derramou
ISm 10.21 a família de Matri; e dela se 27 Saul, filho de
ISm 11.7 E 27 um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os
ISm 14.47 Então, 27 Saul o reino sobre Israel e pelejou
ISm 15.8 E 27 vivo a Agague, rei dos amalequitas; porém a
ISm 15.21 mas o pov ojT d o despojo ovelhas e vacas, o melhor
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ISm 16.13 Então, Samuel 27 o vaso do azeite e ungiu-o no
ISm 16.20 Então, 27 Jessé um jumento carregado de pão, e um
ISm 17.40 E 27 o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco
ISm 17.49 meteu a mão no alforje, e 27 dali uma pedra, e
ISm 17.51 em pé sobre o filisteu, e 27 a sua espada, e
ISm 17.54 E Davi 27 a cabeça do filisteu e a trouxe a
ISm 17.57 de ferir o filisteu, Abner o 27 consigo e o
ISm 18.2 E Saul, naquele dia, o 27 e não lhe permitiu que
ISm 19.13 E Mical 27 uma estátua, e a deitou na cama, e
ISm 24.2 Então, 27 Saul três mil homens, escolhidos dentre
ISm 25.18 Abigail se apressou, e 27 duzentos pães, e
ISm 25.35 Então, Davi 27 da sua mão o que tinha trazido e
ISm 25.43 Também 27 Davi a Ainoã de Jezreel, e também am
bas
ISm 26.12 27, pois, Davi a lança e a bilha da água, da
ISm 28.24 e se apressou, e a degolou, e 27 farinha, e a
ISm 30.20 Também 27 Davi todas as ovelhas e vacas, e
ISm 31.4 quis, porque temia muito; então, Saul 27 a espada
2Sm 2.8 capitão do exército de Saul, 27 a Isbosete, filho
2Sm 3.27 pois, Abner a Hebrom, Joabe o 27 à parte, à
2Sm 4.4 vieram de Jezreel; e sua ama o 27 e fugiu; e
2Sm 5.7 Porém Davi 27 a fortaleza de Sião; esta é a Cidade
2Sm 5.13 E 27 Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém,
2Sm 8.1 e os sujeitou; e Davi 27 a Metegue-Amá das
2Sm 8.7 E Davi 27 os escudos de ouro que havia com os
2Sm 8.8 27 mais o rei Davi uma quantidade mui grande de
2Sm 9.5 mandou o rei Davi e o 27 da casa de Maquir,
2Sm 10.4 Então, 27 Hanum os servos de Davi, e lhes rapou
2Sm 12.4 o viajante que viera a ele; e 27 a cordeira do
2Sm 12.26 contra Rabá, dos filhos de Amom, e 27 a cidade real.
2Sm 12.29 e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a 27.
2Sm 13.8 (ele, porém, estava deitado), e 27 massa, e a
2Sm 13.9 E 27 a assadeira e os tirou diante dele; porém ele
2Sm 13.10 e comerei da tua mão. E 27 Tamar os bolos
2Sm 13.19 Então, Tamar 27 cinza sobre a sua cabeça, e a
2Sm 14.2 enviou Joabe a Tecoa, e 27 de lá uma mulher sábia,
2Sm 17.19 E 27 a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca
2Sm 18.14 assim contigo aqui. E 27 três dardos e
2Sm 20.3 para sua casa, a Jerusalém, 27 o rei as dez
2Sm 21.8 Porém 27 o rei os dois filhos de Rispa, filha de
2Sm 21.10 Então, Rispa, filha de Aiá, 27 um pano de cilício,
2Sm 21.12 Então, foi Davi e 27 os ossos de Saul, e os ossos
2Sm 22.17 Desde o alto enviou e me 27; tirou-me das muitas
águas.
lR s 1.39 E Zadoque, o sacerdote, 27 o vaso do azeite do
lRs 3.1 com Faraó, rei do Egito, e 27 a filha de Faraó,
lRs 4.15 em Naftali; também este 27 a Basemate, filha
lRs 9.16 Faraó, rei do Egito, subiu, e 27 a Gezer, e a
lRs 12.28 Pelo que o rei X conselho, e fez dois bezerros de
lRs 14.26 E 27 os tesouros da Casa do Senhor e os tesouros
lR s 14.26 e ainda 27 tudo, e também 27 todos os escudos
lRs 15.18 Então, Asa 27 toda a prata e ouro que ficara nos
lRs 16.31 filho de Nebate), ainda 27 por mulher a
lRs 17.19 Dá-me o teu filho. E ele o 27 do seu regaço, e o
lRs 17.23 E Elias 27 o menino, e o trouxe do quarto à casa,
lR s 18.4 profetas do Senhor, Obadias 27 cem profetas, e de
lR s 18.31 E Elias 27 doze pedras, conforme o número das
lRs 19.21 pois, de atrás dele, e 27 uma junta de
lR s 20.34 ele: As cidades que meu pai 27 de teu pai tas
2Rs 2.8 Então Elias 27 a sua capa, e a dobrou, e feriu as
2Rs 2.14 E 27 a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as
2Rs 3.26 prevalecia contra ele, 27 consigo setecentos
2Rs 3.27 Então, 27 a seu filho primogênito, que havia de
2Rs 4.20 E ele o 27 e o levou a sua mãe; e esteve sobre os
2Rs 4.37 pés, e se inclinou à terra; e 27 o seu filho e saiu.
2Rs 5.5 carta ao rei de Israel. E foi e 27 na sua mão dez
2Rs 6.7 Levanta-o. Então, ele estendeu a sua mão e o 27.
2Rs 8.9 encontrar-se com ele e 27 um presente na sua
2Rs 8.15 E sucedeu, ao outro dia, que 27 um cobertor, e o
2Rs 9.13 Então, se apressaram, e 27 cada um a sua veste e a
2Rs 11.2 rei Jeorão, irmã de Acazias, 27 a Joás, filho de
2Rs 11.19 E 27 os centuriões, e os capitães, e os da guarda,
2Rs 12.9 Porém o sacerdote Joiada 27 uma arca, e fez um
2Rs 12.17 e pelejou contra Gate, e a 27; depois, Hazael
2Rs 12.18 Porém, Joás, rei de Judá, 27 todas as coisas
2Rs 13.15 Toma um arco e flechas. E 27 um arco e flechas.
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Jr 41.16 Então, 27 Joanã, filho de Careá, e todos os
Jr 43.5 Antes, 27 Joanã, filho de Careá, e todos os
Jr 49.24 para fugir, e tremor a 27; angústia e dores
Jr 49.30 Nabucodonosor, rei da Babilônia, 27 conselho
Jr 51.36 vingarei da vingança que se 27 contra ti; secarei
Jr 52.19 E 27o capitão da guarda os copos, e os
Ez 8.3 a forma de uma mão e me 27 pelos cabelos da
Ez 10.7 do que estava vestido de linho, o qual o 27 e saiu.
Ez 17.5 27 da semente da terra e a lançou num campo de
Ez 17.12 rei de Babilônia a Jerusalém, e 27 o seu rei e os
Ez 17.13 e 27 um da semente real e fez concerto com ele; e
Ez 17.13 e o trouxe sob juramento e 27 os poderosos da terra,
Ez 19.5 a sua esperança era perdida, 27 outro dos seus
Os 1.3 E foi-se e 27 a Gomer, filha de Diblaim, e ela
M t 2.14 E, levantando-se ele, 27 o menino e sua mãe, de
M t 2.21 Então, ele se levantou, e 27 o menino e sua mãe, e
M t 8.17 profeta Isaías, que diz: Ele 27 sobre si as nossas
M t 14.19 se assentasse sobre a erva, 27 os cinco pães e os
M t 17.1 Seis dias depois, 27 Jesus consigo a Pedro, e a
M t 26.26 Enquanto comiam, Jesus 27 o pão, e, abençoando-o,
M t 27.48 E logo um deles, correndo, 27 uma esponja, e
M c 5.40 ele, tendo-os feito sair, 27 consigo o pai e a
M c 8.32 estas palavras. E Pedro o 27 à parte e começou a re
preendê-lo.
M c 9.2 E, seis dias depois, Jesus 27 consigo a Pedro, a
M c 12.20 sete irmãos, e o primeiro 27 mulher e morreu
M c 12.21 e o segundo também a 27, e morreu, e nem este
M c 14.22 E, comendo eles, 27 Jesus pão, e, abençoando-o, o
M c 14.33 E 27 consigo a Pedro, e a Tiago, e a João e
M c 15.23 deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o

2Rs 14.7 edomitas no vale do Sal e 27 a Sela na guerra; e
2Rs 14.13 E Jeoás, rei de Israel, 27 a Amazias, rei de Judá,
2Rs 14.14 E 27 todo o ouro, e a prata, e todos os utensílios
2Rs 14.21 E todo o povo de Judá 27 a Azarias, que já era de
2Rs 15.29 rei da Assíria, e 27 a Ijom, e
2Rs 16.8 E 27 Acaz a prata e o ouro que se achou na Casa do
2Rs 16.17 das bases, e de cima delas 27 a pia, e o mar
2Rs 17.6 de Oseias, o rei da Assíria 27 a Samaria, e
2Rs 18.13 contra todas as cidades fortes de Judá e as 27.
2Rs 23.16 ali no monte, e enviou, e 27 os ossos das
2Rs 23.30 sepultura; e o povo da terra 27 ajoacaz, filho
2Rs 23.34 em Jeoaquim; porém a Joacaz 2. consigo, e veio
2Rs 24.7 porque o rei de Babilônia 27 tudo quanto era do
2Rs 25.15 Também o capitão da guarda 27 os braseiros e as
2Rs 25.18 Também o capitão da guarda 27 a Seraías, primeiro
2Rs 25.19 E da cidade 27 a um eunuco, que tinha cargo da
lC r 2.19 E morreu Azuba; e Calebe 27 para si a Efrata, a
lC r 2.21 sendo ele de sessenta anos, a l . ; e ela deu à
lC r4 .1 8 os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede 27.
lC r 7.15 e Maquir 27 a irmã de Hupim e Supim por mulher; e
lC r 10.4 quis, porque temia muito; então, 27 Saul a
lC r 14.3 E Davi 27 ainda mais mulheres em Jerusalém; e
lC r 18.1 os filisteus e os abateu; 27 a Gate e os
lC r 18.4 E Davi lhe 27 mil cavalos de carros, e sete mil
lC r 18.7 E 27 Davi os escudos de ouro que tinham os servos
lC r 18.8 Cum, cidades de Hadadezer, 27 Davi muitíssimo
lC r 19.4 Pelo que Hanum 27 os servos de Davi, e os rapou, e
lC r 24.6 uma dentre as casas dos pais se 27 para
lC r 24.6 dos pais se 27 para Eleazar, e se 27 outra
lC r 27.23 Não 27, porém, Davi o número dos de vinte anos
2Cr 8.3 Depois, foi Salomão a Hamate-Zoba e a 27.
2Cr 11.18 E Roboão 27 para si, por mulher, a Maalate, filha
2Cr 11.20 E, depois dela, 27 a Maaca, filha de Absalão; esta
2Cr 12.4 E 27 as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém.
2Cr 12.9 do Egito, contra Jerusalém e 27 os tesouros da
2Cr 12.9 do rei; levou tudo e também 27 os escudos de
2Cr 13.19 seguiu após Jeroboão e 27 a Betei com os
2Cr 13.21 Abias, pois, se fortificou, e 27 para si catorze
2Cr 16.6 Então, o rei Asa 27 a todo o Judá, e eles levaram
2Cr 22.11 Jeosebate, filha do rei, 27 a Joás, filho de
2Cr 23.1 ano, Joiada se esforçou e 27 consigo em aliança
2Cr 23.8 o sacerdote Joiada; e 27 cada um os seus
2Cr 23.20 EJoiada 27 os capitães de cem, e os poderosos, e
2Cr 24.3 E 27 Joiada para ele duas mulheres; e gerou filhos
2Cr 25.6 Também de Israel 27 a soldo cem mil varões
2Cr 25.24 Também 27 todo o ouro, e a prata, e todos os
2Cr 26.1 Então, todo o povo 27 a Uzias, que era da idade de
2Cr 28.21 Porque Acaz 27 uma porção da Casa do Senhor, e da
2Cr 36.1 Então, o povo da terra í . a Joacaz, filho de
2Cr 36.4 mas a seu irmão Joacaz 27 Neco e levou-o
Ed 2.61 os filhos de Barzilai, que 27 mulher das
Ed 5.14 de Deus, que Nabucodonosor 27 do templo que
Et 6.11E Hamã 27 a veste e o cavalo, e vestiu a
Jó 1.21 o Senhor o deu e o Senhor o 27; bendito seja o
Jó 28.25 Quando deu peso ao vento e 27 a medida das águas;
SI 18.16 Enviou desde o alto e me 27; tirou-me das muitas
águas.
SI 48.6 Tremor ali os 27, e dores, como de parturiente.
Is 20.1 rei da Assíria, e guerreou contra Asaode, e a 27,
Is 22.6 Porque Elão 27 a aliava, com carros de homens e
Is 36.1 contra todas as cidades fortes de Judá e as 27.
Is 40.12 com o seu punho as águas, e 27 a medida dos céus
Is 40.14 Com quem 27 conselho, para que lhe desse
Is 44.14 27 para si cedros, ou toma um cipreste, ou um
Is 53.4 Verdadeiramente, ele 27 sobre si as nossas
Is 59.17 da salvação na sua cabeça, e 27 vestes de
Is 63.9 compaixão, ele os remiu, e os 27, e os conduziu
Jr6.24 as nossas mãos; angústia nos 27, e dores como de par
turiente.
Jr 28.3 do Senhor que deste lugar 27 Nabucodonosor, rei
Jr 28.10 Então, Hananias, o profeta, 27 o jugo do pescoço
Jr 36.14 e vem. E Baruque, filho de Nerias, z7 o rolo
Jr 36.32 27, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque,
Jr 38.11 E 27 Ebede-Meleque os homens consigo, e foi à casa
Jr 38.11 por debaixo da tesouraria, e 27 dali uns trapos
Jr40.1 o deixou ir de Ramá, quando o 27, estando ele

27.

Lc 2.28 ele, então, o 27 em seus braços, e louvou a Deus,
Lc 6.4 entrou na Casa de Deus, e 27 os pães da
Lc 9.28 dias depois dessas palavras, 27 consigo a Pedro, a
Lc 9.47 pensamento do coração deles, 27 uma criança, pô-la
Lc 20.29 sete irmãos, e o primeiro 27 mulher e morreu
Lc 22.20 Semelhantemente, 27 o cálice, depois da ceia,
Lc 24.43 o que ele 27 e comeu diante deles.
Jo 5.9 aquele homem ficou são, e 27 a sua cama, e
Jo 6.11 E Jesus 27 os pães e, havendo dado graças,
Jo 13.12 que lhes lavou os pés, e 27 as suas vestes, e
Jo 19.1 Pilatos, pois, 27, então, a Jesus e o açoitou.
Jo 19.30 E, quando Jesus 27 o vinagre, disse: Está
Jo 21.13 Chegou, pois, Jesus, e 27 o pão, e deu-lho, e,
At 15.13 E, havenao-se eles calado, 27 Tiago a palavra,
At 21.11 e, vindo ter conosco, 27 a cinta de Paulo e,
At 28.15 e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e 27 ânimo.
IC o 11.23 Senhor Jesus, na noite em que foi traído, 27 o pão;
IC o 11.25 também, depois de cear, 27 o cálice, dizendo:
Hb 2.16 Porque, na verdade, ele não 27 os anjos, mas 27
Hb 2.16 ele não 27 os anjos, mas 27 a descendência de Abraão.
Hb 7.6 não é contada entre eles 27 dízimos de Abraão e
Hb 9.19 mandamentos segundo a lei, 27 o sangue dos
Ap 5.7 E veio e 27 o livro da destra do que estava
Ap 8.5 E o anjo 27 o incensário, e o encheu do fogo do
* (tomou) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.22.6; , 2 vezes :
Gn.27.36;, 2 vezes: Êx.4.20;, 3 vezes: lRs.14.26;, 2 vezes: lCr.24.6;
, 2 vezes: 2Cr.l2.9; , 2 vezes : Jr.38.11; , 2 vezes : Ez.17.13;, 2 vezes :
Hb.2.16;

TOMOU-A Ocorrências: 11 vezes - VT (10); N T (1) nos li
vros: Gn-4;Js-3;Jz-2;2Rs-l;Mc-l; RNK Top 396 posição; Veja tam 
bém: tomar;
G n8.9 e ele estendeu a sua mão, e 27, e meteu-a
Gn 34.2 daquela terra, viu-a, e 27, e deitou-se
Gn 38.2 cananeu, cujo nome era Sua; e 27 e entrou a ela.
Gn 38.28 pôs fora a mão, e a parteira 27 e atou em sua
Js 10.32 Laquis na mão de Israel, e 27 no dia seguinte,
Js 10.39 e 27 com o seu rei e todas as suas cidades e as
Js 15.17 27, pois, Otniel, filho de Quenaz, irmão de
Jz 1.13 E 27 Otniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe,
Jz 15.15 e estendeu a sua mão, e 27, e feriu com ela
2Rs 16.9 subiu contra Damasco, e 27, e levou o povo
M c 1.31 Então, chegando-se a ela, 27 pela mão e
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TOMOU-AS

Strong (H5060); RNK Top 406 posição; Veja também : tocar;

TO M O U " AS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tomar;
2Rs 13.18 mais: Toma as flechas. E

Rt 2.9 ordem aos moços, que te não 1 ’? Tendo tu sede,

T. Então, disse

T O Q U É M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s)
Strong (H8507); RNK Top 406 posição;

T O M O U -LH E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;2S m -l; RNK Top 405 posição; Veja também : tomar;

lC r4 .3 2 Etã, e Aim, e Rimom, e 27, e Asã; cinco cidades,

Gn 21.21 deserto de Parã; e sua mãe 27 mulher da terra
2Sm 8.4 E 27 Davi mil e seiscentos cavaleiros e vinte

TO Q U ES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Cl-1; N°(s)
Strong (G2345, G680); RNK Top 406posição; Veja também : tocar;

T O M O U -O Ocorrências: 5 vezes - VT (4) ; N T (1) nos livros:
N m -l;Jz-l;R t-l;Jr-l;A t-l; RNK Top 402 posição; Veja também:
tomar;

Cl 2.21 tais como: não 27, não proves, não manuseies?

T O R C EIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; N°(s)
Strong (H2015); RNK Top 406 posição; Veja também: torcer;

Nm 16.47 E 27 Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao
Jz 14.9 E 27 nas suas mãos e foi-se andando e comendo
Rt 2.18 E 21 e veio à cidade; e viu sua sogra o que
Jr 36.21 que trouxesse o rolo; e Jeudi 3Tda câmara de
At 7.21 E, sendo enjeitado, 27 a filha de Faraó e o

Jr 23.36 a sua própria palavra. Vós 27 as palavras do

T O R C EM Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros:
Sl-l;2P e-l; N°(s) Strong (H6087); RNK Top 405posição; Veja tam 
bém: torcer;

TO M O U -O S Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Gn-2;Lv-l;2Rs-l;2Cr-1; RNK Top 402 posição; Veja também : tomar;

SI 56.5 Todos os dias 27 as minhas palavras; todos os
2Pe 3.16 os indoutos e inconstantes 27 e igualmente as

Gn 27.14 E foi, e 27, e trouxe-os à sua mãe; e sua mãe
Gn 32.23 E 27 e fê-los passar o ribeiro; e fez passar
Lv 8.28 Depois, Moisés 27 das suas mãos e os queimou no
2Rs 5.24 E, chegando ele à altura, 27 das suas mãos e os
2Cr 25.14 os deuses dos filhos de Seir, 27 por seus

TO R C EN D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : torcer;
Jr 2.23 dromedária ligeira és, que anda 27 os seus caminhos;

TO M O U -SE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lSm-2;

TO R C ER Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; N°(s)
Strong (H5186); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas:
(torceis-1; torcem-2; torcendo-1; torcerá-1; torcerás-1; torcida-1;
torcido-22; torcidos-3); Total de referencias das palavras relacio
nadas: 33

RNK Top 405 posição; Veja também : tomar;
ISm 10.20 Samuel todas as tribos, 27 a tribo de Benjamim.
ISm 10.21 pelas suas famílias, 27 a família de

T O PÁ ZIO Ocorrências: 5 vezes - VT (4) ; N T (1) nos livros:
Êx-2;Jó-l;Ez-l;A p-l; N°(s) Strong (GS116, H6357); RNK Top 402
posição;

Êx 23.2 tomando parte com o maior número para 27 o direito.

TO R C ER Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : torcer;

Êx 28.17 a ordem de um sárdio, de um 21 e de um
Êx 39.10 uma ordem de um sárdio, um 27 e um carbúnculo;
Jó 28.19 Não se lhe igualará o 27 da Etiópia, nem se pode
Ez 28.13 a tua cobertura: a sardônia, o 27, o diamante, a
Ap 21.20 o oitavo, berilo; o nono, 21; o

Lv 1.15 sobre o altar, e lhe 27 o pescoço com a

TO R C ER Á S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; N°(s)
Strong (H5186); RNK Top 406 posição; Veja também : torcer;

TO P O Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Gn-l;Pv-l;Ez-5;N a-l; N°(s) Strong (H6788, H7218); RNK Top 399 posição;

Dt 16.19 Não 27 o juízo, não farás acepção de pessoas,

TO RCID A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; RNK

Gn 28.12 na terra uma escada cujo 27 tocava nos céus; e
Pv 23.34 no meio do mar e como o que dorme no 27 do mastro
Ez 17.22 Jeová: Também eu tomarei o T . à o cedro e o
Ez 31.3 e de alta estatura, e o seu 27 estava entre os
Ez 31.10 estatura, e se levantou o seu 27 no meio dos
Ez 31.14 nem levantem o seu 27 no meio dos ramos
Ez 42.12 havia também uma entrada do 27 do caminho, do
Na 3.10 filhos foram despedaçados no 27 de todas as ruas,

Top 406 posição; Veja também : torcido;
Dt 32.5 e a sua mancha é deles; geração perversa e 27 é.

TO R C ID O Ocorrências: 22 vezes - VT (22) nos livros: Êx-21;Is-l; RNK Top 385 posição; Veja também : torcer;
Êx 26.1 dez cortinas de linho fino 27, e pano azul, e
Êx 26.31 e carmesim, e linho fino 27; com querubins
Êx 26.36 e carmesim, e linho fino 27, de obra de bordador,
Êx 27.9 terá cortinas de linho fino 27; o comprimento
Êx 27.16 e carmesim, e linho fino 27, de obra de
Êx 27.18 de cinco côvados, de linho fino 27; mas as suas
Êx 28.6 e de carmesim, e de linho fino 27, de obra esmerada.
Êx 28.8 e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino 27.
Êx 28.15 e de carmesim, e de linho fino 27 o farás.
Êx 36.8 de dez cortinas, de linho fino 27, e de pano
Êx 36.35 e de carmesim, e de linho fino 27; de obra
Êx 36.37 de carmesim, e de linho fino 27, da obra de bordador,
Êx38.9 do pátio eram de linho fino 27, de cem côvados.
Êx 38.16 cortinas do pátio ao redor eram de linho fino 27.
Êx 38.18 e de carmesim, e de linho fino 27; e o
Êx 39.2 e de púrpura, e de carmesim e de linho fino 27.
Êx 39.5 e de carmesim, e de linho fino 27, como o
Êx 39.8 e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino 27.
Êx 39.24 pano azul, e de púrpura, e de carmesim, a fio 27.
Êx 39.28 de linho fino, e os calções de linho fino 27,
Êx 39.29 e o cinto de linho fino 27, e de fio azul, e de
Is 40.4 serão abatidos; e o que está 27 se endireitará,

T O Q U E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: G n -l;lSm -l;
RNK Top 405 posição; Veja também : tocar;
Gn 11.4 cidade e uma torre cujo cume 27 nos céus e
ISm 16.17 Buscai-me, pois, um homem que 27 bem e trazei-mo.

TO Q U EIS Ocorrências: 7 vezes - VT (6) ; N T (1) nos livros:
Ê x-l;N m -l;lC r-l;S T l;Is-l;L m -l;2C o-l; N"(s) Strong (G680,
H5060); RNK Top 400posição; Veja também : tocar;
Êx 19.12 que não subais o monte nem 27 o seu termo;
Nm 16.26 destes ímpios homens e não 27 nada do que é
lC r 16.22 Não 27 os meus ungidos e aos meus profetas não
SI 105.15 Não 27 nos meus ungidos e não maltrateis os meus
profetas.
Is 52.11 retirai-vos, saí daí, não 27 coisa imunda;
Lm 4.15 Desviai-vos, desviai-vos, não 27; quando
2Co 6.17 diz o Senhor; e não 27 nada imundo, e

TOQUEM

O c o rr ê n c ia : 1 vez -

TORCIDO

V T (1) no livro: R t-1; N°(s)
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TORCIDOS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jz-l;Ez-2; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : torcido;
Jz5.6 e os que andavam por veredas iam por caminhos 77.
Ez 18.25 caminho direito? Não são os vossos caminhos 71?
Ez 18.29 casa de Israel? E não são os vossos caminhos 71?

TORMENTA Ocorrências: 11 vezes - VT (11) nos livros: ST
-2;Pv-l;Is-2;Jr-4;Am-l;Na-l; N°(s) Strong (H2230, H5590, HSS91,
H8175, H8178, H8183); RNK Top 3 9 6 posição; Palavras Relacio
nadas: (tormentas-1); Total de referencias das palavras relacio
nadas: 12
SI 50.3 irá consumindo, e haverá grande 77 ao redor dele.
SI 107.29 Faz cessar a 71, e acalmam-se as ondas.
P v l.2 7 vindo a vossa perdição como 77, sobrevindo-vos
Is 28.2 uma queda de saraiva, uma 77 de destruição e
Is 54.11 Ó oprimida, arrojada com a 77 e desconsolada!
Jr4.13 e os seus carros, com o a 71; os seus
Jr 25.32 nação para nação, e grande 77 se levantará
Jr 30.23 Eis que a 77 do Senhor, a sua indignação, saiu;
Jr 30.23 a sua indignação, saiu; é uma 77 varredora e,
Am 1.14 no dia da batalha, com tempestade no dia da 77.
Na 1.3 Senhor tem o seu caminho na 77 e na
* (tormenta) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jr.30.23;

TORMENTAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Os-1;
N°(s) Strong (H5492); RNK Top 406 posição; Veja também : tor
menta;
Os 8.7 semearam ventos e segarão 71; não há seara; a

TORMENTO Ocorrências: 9 vezes - VT (1); N T (8) nos li
vros: Jó-l;M t-l;Lc-l;A p-6; N°(s) Strong (G929, G931); RNK Top
398 posição; Palavras Relacionadas: (tormentos-3); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 12
JÓ6.10 e me refrigeraria no meu 77, não me poupando
M t 25.45 E irão estes para o 71 eterno, mas os justos,
Lc 16.28 de que não venham também para este lugar de 77.
Ap 9.5 os atormentassem; e o seu 77 era semelhante
Ap 9.5 77 era semelhante ao 77 do escorpião
Ap 14.11 E a fumaça do seu 77 sobe para todo o sempre; e
Ap 18.7 foi-lhe outro tanto de 71 e pranto, porque
Ap 18.10 de longe pelo temor do seu 71, dizendo: Ai! Ai
Ap 18.15 de longe, pelo temor do seu 71, chorando, e lamen
tando,
* (tormento) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ap. 9.5;

TORMENTOS Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos
livros: Is-l;M t-l;L c-l; N°(s) Strong (G931); RNK Top 404 posição;
Veja também : tormento;
Is 50.11 isso vos vem da minha mão, e em 71 jazereis.
M t 4.24 de várias enfermidades e 71, os
Lc 16.23 ergueu os olhos, estando em 77, e viu ao

TORNA Ocorrências: 33 vezes - VT (29); N T (4) nos livros:
Gn-2;Êx-l;N m-3;Js-2;lSm-2;2Sm -5;lRs-2;Jó-3;Sl-l;Pv-4;Is-l;Jr2;A m -l;M c-l;Lc-l;Rm -l;Fm -l; N°(s) Strong (G1096, H201S,
HS437, H6213, H772S, H7760); RNK Top 3 74posição; Veja tam 
bém: tornar;
Gn 31.3 E disse o Senhor a Jacó: 77 à terra dos teus pais
Gn 32.9 ó Senhor, que me disseste: 77 à tua terra e à
Êx 4.7 E disse: 77 a meter a mão no peito. E tornou a
Nm 17.10 o Senhor disse a Moisés: 77 a pôr a vara de
Nm 23.5 na boca de Balaão e disse: 77 para Balaque e
Nm 23.16 palavra na sua boca e disse: 27 para Balaque e
Js 5.2 Josué: Faze facas de pedra e 77 a circuncidar os
Js 16.6 Micmetate, desde o norte, e 77 este termo para o
ISm 3.5 ele disse: Não te chamei eu, 77 a deitar-te. E
ISm 3.6 disse: Não te chamei eu, filho meu, 77 a deitar-te.
2Sm 14.13 como culpado; visto que o rei não 77 a trazer o
2Sm 14.21 Eis que fiz isto. Vai, pois, e 71 a trazer o
2Sm 15.20 que puder ir; volta, pois, e 77 a levar teus

TORNADO

2Sm 15.25 disse o rei a Zadoque: 77 a levar a arca de
2Sm 15.27 és tu, porventura, o vidente? 71, pois, em paz
lRs 8.34 do teu povo de Israel, e 77 a levá-lo à
lR s 18.43 Não há nada. Então, disse ele: 77 lá sete vezes.
Jó 9.11 de mim, e não o vejo; e 77 a passar perante
Jó 39.22 e não se espanta, e não 27 atrás por causa da espada.
Jó 41.31 faz ferver, como uma panela; 77 o mar como quando
SI 51.12 27 a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me
Pv 3.28 digas ao teu próximo: Vai e 71, e amanhã to darei,
Pv 17.13 Quanto àquele que 27 mal por bem, não se apartará
Pv 26.11 Como o cão que 27 ao seu vômito, assim é o tolo
Pv 30.30 forte entre os animais, que por ninguém 77 atrás;
Is 40.23 ao nada os príncipes e 7. coisa vã os juizes
Jr 3.1 muitos amantes; mas, ainda assim, 77 para mim,
Jr 6.9 de Israel como uma yinha; 77 a tua mão, como o
Am 5.8 o Sete-estrelo e o Orion, e 77 a sombra da noite
Mc 13.28 quando já o seu ramo se 77 tenro, e brotam
Lc 8.39 77 para tua casa e conta quão grandes coisas te
Rm 2.25 da lei, a tua circuncisão se 77 em incircuncisão.
Fm 1.12 E tu 77 a recebê-lo como ao meu coração.

TORNA-A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Hc-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tornar;
Hc 2.2 e disse: Escreve a visão e 77 bem legível

TORNÁ-LO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK
Top 4 0 6 posição; Veja também : tornar;
Gn 37.22 para livrá-lo das suas mãos e para 77 a seu pai.

TORNÁ-LOS-EI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tornar;
Jr 30.3 e de Judá, diz o Senhor; e 77 a trazer

TORNA-MA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tornar;
Jz 11.13 Jaboque e ainda até ao Jordão; 77, pois, agora

TORNA-NOS Ocorrência: 1 vez- V T (1) no livro: Sl-1;RNK
Top 406posição; Veja também : tornar;
SI 85.4 77 a trazer, ó Deus da nossa salvação, e

TORNA-SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : tornar;
Pv 21.11 é castigado, o simples 77 sábio; e, quando

TORNA-TE Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Gn-2;Êx-l;ls-l; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 403 posição; Veja
tam bém : tornar;
Gn 16.9 lhe disse o Anjo do Senhor: 77 para tua
Gn 31.13 agora, sai-te desta terra e 77 à terra da
Êx 32.12 destruí-los da face da terra? 77 da ira do teu
Is 44.22 teus pecados, como a nuvem; 77 para mim,

TORNADA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tornar;
Jr 46.19 do Egito; porque Nofe será 77 em desolação e

TORNADO Ocorrências: 10 vezes - V T (9 );N T (1) nos livros:
Lv-l;Dt-l;Jó-l;Sl-l;Jr-2;Am -2;Ag-l;H b-l; N°(s) Strong (H201S,
H6437, H7725); RNK Top 397posição; Veja também : tornar;
Lv 22.13 tiver semente, e se houver 77 à casa de seu
Dt 31.18 que tiver feito, por se haver 77 a outros deuses.
Jó 41.32 o caminho; parece o abismo 77 em brancura de cãs.
SI 69.8 Tenho-me 77 como um estranho para com os meus
Jr 23.14 da sua maldade; eles têm-se TTjpara mim
Jr 30.6 dando à luz? E por que se têm 77 macilentos
Am 6.12 com bois? Por que haveis vós 77 o juízo em fel e
Am 6.13 dizeis: Não nos temos nós 77 poderosos por
Ag 2.13 Se alguém, que se tinha 77 impuro pelo
Hb 8.13 o primeiro. Ora, o que foi 77 velho e se

TORNAI
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TO RNAI O corrências: 21 vezes - V T (2 0 ); N T (1) nos livros:
G n -5 ;Ê x -l;Js -l;R t-2 ;lR s -l;lC r -l;2 C r-5 ;Jó -l;Is-l;Z c-l;M l-l;H b -l;
N°(s) Strong (H7725, H93S); RN K Top 386 p osição; Veja tam bém :
tornar;

Gn 43.2 do Egito, disse-lhes seu pai: T., comprai-nos um
Gn 43.12 na boca dos vossos sacos T. a levar em vossas
Gn 44.25 disse nosso pai: T., comprai-nos um pouco de man
timento.
Gn 45.17 os vossos animais, e parti, e T. à terra de Canaã,
Gn 45.18 e 21 a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a
Êx 32.27 sobre a sua coxa; e passai e T. pelo arraial de
Js 18.8 a terra, e descrevei-a, e então 21 a mim; e
Rt 1.11 Porém Noemi disse: 21, minhas filhas, por que
R tl.1 2 T., filhas minhas, ide-vos embora, que já mui
lR s 22.26 de Israel: Tomai a Micaías e T. a trazê-lo a
lC r 19.5 até que vos torne a crescer a barba; e, então, T.
2Cr 10.5 disse: Daqui a três dias, T. a mim. Então, o
2Cr 10.12 o rei tinha ordenado, dizendo: T. a mim ao
2Cr 11.4 contra os vossos irmãos; T, cada um à sua
2Cr 18.25 de Israel: Tomai a Micaías e 21 a levá-lo a Amom,
2Cr 28.11 Agora, pois, ouvi-me e 21 a enviar os
Jó 17.10 Mas, na verdade, T. todos vós e vinde cá; porque
Is 12.4 ao Senhor, invocai o seu nome, T. manifestos os
Zc 1.3 diz o Senhor dos Exércitos: T. para mim, diz o
Ml 3.7 e não os guardastes; T. vós para mim, e
Hb 12.12 Portanto, T. a levantar as mãos cansadas e os

TO R N A I-LH E O corrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1;
RN K Top 406 p osição; Veja tam bém : tornar;
Ap 18.6 T. a dar como ela vos tem dado e retribuí-lhe

TO RNAI-VOS O corrências: 2 vezes - V T (2) nos livros: Nm- l;D t - l; N°(s) Strong (H7725); RN K Top 405 p osição; Veja ta m 
bém : tornar;
Nm 14.25 os cananeus habitam no vale; T., amanhã, e
Dt 5.30 Vai, dize-lhes: T. às vossas tendas.

TORNAIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: GUI; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : tornar;
G14.9 sendo conhecidos de Deus, como T. outra vez a

TORNAM O corrências: 9 vezes - V T (7) ; N T (2) nos livros:
Jó-2 ;S l-l;E c-l;Is-2 ;E z-l;M t-l;l Tm-1; N°(s) Strong (H2015, H6437,
H 7725); RN K Top 398 p osição; Veja tam bém : tornar;
Jó 39.4 com o trigo, saem, e nunca mais T. para elas.
Jó 41.28 fugir; as pedras das fundas se lhe T. em restolho.
SI 146.4 Sai-lhes o espírito, e eles T. para sua terra;
Ec 1.7 para onde os ribeiros vão, para aí T. eles a ir.
Is 55.10 neve dos céus e para lá não T., mas regam a terra
Is 56.11 compreendem; todos eles se T. para o seu
Ez 8.17 enchido a terra de violência, T. a
M t 24.32 quando já os seus ramos se T. tenros e brotam
lT m 5.11 novas, porque, quando se T. levianas contra

TO RN A M O -N O S O corrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1)
nos livros: Is -1; 1 Ts-1; RN K Top 405 p osição; Veja tam bém : tornar;

Is 63.19 T. como aqueles sobre quem tu nunca
lTs 2.2 em Filipos, como sabeis, T. ousados em

TO RN A M O S O corrências: 4 vezes - V T (3) ; N T (1) nos li
vros: G n -2 ;Jz-l;H b -l; N°(s) Strong (G1096, H 7725); R N K Top 403
p osição; Veja tam bém : tornar;

Gn 43.21 nosso dinheiro por seu peso; e 21 a trazê-lo em
Gn 44.8 boca dos nossos sacos te 21 a trazer desde a
Jz 11.8 a Jefté: Por isso mesmo T. a ti, para que
Hb 3.14 Porque nos T. participantes de Cristo, se

TO RNAND O O corrências: 24 vezes - VT (15) ; N T (9) nos
livros:
G n -2;Ê x-l;Lv-2;N m -2;D t-l;lS m -2;2S m -l;E t-l;E z-3;M c-3 ;L c -l;Jo -l;A t-3 ;lP e-l; N°(s) Strong (G2955, G3825, H 7725);
R N K Top 383 p osição; Veja tam bém : tornar;

TORNAR

Gn 37.29 T., pois, Rúben à cova, eis que José não estava
Gn 38.29 Mas aconteceu que, T. ele a recolher a sua mão,
Êx 14.28 porque as águas, T, cobriram os carros e os
Lv 13.16 Ou, 1. a carne viva e mudando-se em branca,
Lv 14.48 Porém, T. o sacerdote a entrar, e, examinando,
Nm 13.26 no deserto de Parã, a Cades, e, 21, deram-lhes
Nm 23.6 E, T. para ele, eis que estava ao pé do seu
Dt 1.45 T., pois, vós e chorando perante o Senhor, o
ISm 4.3 E ,T .o povo ao arraial, disseram os anciãos de
ISm 14.27 e a molhou no favo de mel; e, T. a mão à boca,
2Sm 3.27 T., pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à
Et 7.8 T., pois, o rei do jardim do palácio à casado
Ez 18.7 não oprimindo a ninguém, 21 ao devedor o seu
Ez 29.7 eles a ti, te quebraste, T. imóveis
Ez 47.7 E, T. eu, eis que à margem do ribeiro havia uma
M c 7.31 E ele, T. a sair dos territórios de Tiro e de
M c 10.24 suas palavras; mas Jesus, T. a falar,
M c 10.32 e seguiam-no atemorizados. E, T. a tomar
Lc 4.20 E, cerrando o livro e T. a dá-lo ao ministro,
Jo 8.8 E, 21 a inclinar-se, escrevia na terra.
Át 12.11 E Pedro, T. a si, disse: Agora, sei,
At 22.17 E aconteceu que, T. eu para Jerusalém, quando
At 27.28 umpouco mais adiante, 21 a lançar o
IPe 3.9 não T. mal por mal ou injúria por injúria;
T O R N A N D O -N O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
2C o-l; RNK Top 406 posição; Veja também : tornar;
2Co 6.4 como ministros de Deus, T.
T O R N A N D O -S E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tornar;
Jr 2.5 de mim, indo após a vaidade e

T. levianos?

T O R N A N D O -V O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Jr-1; RNK Top 406 posição; Veja também : tornar;
Jr 29.10 sobre vós a minha boa palavra,

T. a trazer

T O R N A R Ocorrências: 69 vezes - VT (55) ; N T (14) nos li
vros:
Gn-ll;Êx-2;Lv-l;Nm-2;Dt-4;Js-l;Jz-4;Rt-l;lSm-2;2Sm6;lRs-2;2Cr-2;Jó-l;ls-2;Jr-7;Ez-5;D n-l;M l-l;M t-2;M c-l;Lc-l;Jo4;At-l;Rm -2;2Co-l;Ef-l;H b-l; N°(s) Strong (G4160, H5186,
H5414, H7725, H853, H935); RNK Top 33S posição; Palavras
Relacionadas: (Torna-33; torna-a-1; tornada-1; tornado-10; Tornai-21; Tornai-lhe-1; tornais-1; tornai-vos-2; torná-lo-1; torná-los-ei-1; tornam-9; torna-ma-1; Tornamo-nos-2; tornamos-4;
Tortiando-24; tornando-nos-1; tornando-se-1; tornando-vos-1;
Torna-nos-1; tornara-2; tornará-68; tornaram-68; Tornaram-me-1; tornaram-se-7; tornarão-21; tornarás-12; tornardes-1;
tornarei-51; tornareis-5; tornarem-7; tornaremos-5; tornares-2;
tornaria-2; tornar-me- 1; tornar-me-ei-4; tornar-se-á-2; tornar-se-ão-5; tornar-te-ás-1; tornar-vos-ão-1; tornas-2; torna-se-1;
tornasse-4; tornassem-5; Tornaste-6; tornastes-3; Tornaste-te-1;
Torna-te-4; tornava-8; tornavam-10; torne-26; tornei-14; torneis-4; tornem-17; tornemos-4; Tornem-se-2; tornes-3; torne-se-6;
Torne-se-lhes-1; torno-9; tornou-143; tornou-lhe-1; Tornou-lhes-1; tornou-me-2; tornou-se-24; tornou-se-lhes-1; tornou-se-me-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 754
Gn 24.5 a esta terra. Farei, pois, T. o teu filho à
Gn 24.6 disse: Guarda-te, que não faças lá 21 o meu filho.
Gn 24.8 meu juramento; somente não faças lá T. a meu filho.
Gn 28.15 quer que fores, e te farei T. a esta terra,
Gn 28.21 e eu em paz T. à casa de meu pai, o Senhor será o
Gn 40.21 E fez T. o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro,
Gn 41.13 foi feito: a mim me fez T. ao meu estado, e
Gn 42.37 meus dois filhos, se to não 21 a trazer; dá-mo
Gn 44.32 meu pai, dizendo: Se não to 21, eu serei culpado
Gn 46.4 e certamente te farei T. a subir; ejosé
Gn 48.21 Deus será convosco e vos fará 21 à terra de
Êx 15.19 no mar, e o Senhor fez T. as águas do mar
Êx 21.19 se ele T. a levantar-se e andar fora sobre o seu
Lv 14.43 Porém, se a praga T. e brotar na casa, depois de
Nm 22.23 espancou a jumenta para fazê-la T, ao caminho.

TORNAR-ME
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Nm 35.32 cidade do seu refugio, para 27 a habitar na
Dt 24.4 que a despediu, não poderá 27 a tomá-la para
Dt 28.60 e fará 27 sobre ti todos os males do Egito, de
Dt 32.41 do juízo a minha mão, farei 27 a vingança sobre
Dt 32.43 sobre os seus adversários fará 27 a vingança, e
Js 22.23 edificamos altarpara nos 27 de após o Senhor,
Jz 9.56 Assim, Deus fez 27 sobre Abimeleque o mal que
Jz 9.57 dos homens de Siquém fez 27 sobre a cabeça
Jz 19.3 o seu coração e para 27 a trazê-la; e o
Jz 19.7 seu sogro o constrangeu a 27 a passar ali a noite.
R tl.2 1 porém vazia o Senhor me fez 27; por que, pois, me
ISm 2.6 a dá; faz descer à sepultura e faz 27 a subir dela.
ISm 25.39 servo do mal, fazendo o Senhor 27 o mal de Nabal
2Sm 3.12 a minha mão será contigo, para 27 a ti todo o Israel.
2Sm 15.8 Se o Senhor outra vez me fizer 27 a Jerusalém,
2Sm 17.3 E farei 27 a ti todo o povo, pois o homem a quem
2Sm 19.11 que seríeis vós os últimos em 27 a trazer o
2Sm 19.12 que, pois, seríeis os últimos em 27 a trazer o rei?
2Sm 19.43 não fosse a primeira, para 27 a trazer o
lR s 13.4 contra ele se secou, e não apodia 27 a trazer a si.
lR s 18.37 és Deus e que tu fizeste 27o seu coração
2Cr 6.25 teu povo de Israel, e faze-os 27 à terra que tens
2Cr 24.19 entre eles, para os fazer 27 ao Senhor, os
Jó 10.9 barro, me formaste, e de que ao pó me farás 27.
Is 44.25 os adivinhos; que faço 27 atrás os sábios e
Is 66.15 como um torvelinho, para 27 a sua ira em
Jr 12.15 compadecerei deles, e os farei 27 cada um à sua
Jr 30.3 diz o Senhor, em que farei 27 do cativeiro o
Jr 34.22 diz o Senhor, e os farei 27 a esta cidade, e
Jr 37.20 diante de ti: não me deixes 27 à casa de
Jr 38.26 rei, para que não me fizesse 27 à casa de
Jr 44.14 a fim de lá peregrinar, para 27 à terra de Judá,
Jr 50.19 E farei 27 Israel para a sua morada e pastará no
Ez 18.12 e praticar roubos, e não 27 o penhor, e
Ez 32.15 Quando eu 27 a terra do Egito em assolação, e a
Ez 33.29 eu sou o Senhor, quando eu 27 a terra em
Ez 38.12 e de arrebatar a presa, e 27 a tua mão contra
Ez 39.27 quando eu os 27 a trazer de entre os povos, e os
Dn 11.18 contra ele e ainda fará 27 sobre ele o seu opróbrio.
Ml 3.7 Exércitos; mas vós dizeis: Em que havemos de 27?
M t 5.36 cabeça, porque não podes 27 um cabelo branco
M t 18.4 Portanto, aquele que se 27 humilde como esta
M c 9.50 é o sal, mas, se o sal se 27 insulso, com que
Lc 6.34 àqueles de quem esperais 27 a receber, que
Jo 3.4 sendo velho? Porventura, pode 27 a entrar no
Jo 9.27 ouvistes; para que o quereis 27 a ouvir? Quereis
Jo 10.17 me ama, porque dou a minha vida para 27 a tomá-la.
Jo 10.18 para a dar e poder para 27 a tomá-la. Esse
At 13.34 dos mortos, para nunca mais 27 à corrupção,
Rm 10.7 descerá ao abismo (isto é, a 27 a trazer dentre
Rm 11.23 porque poderoso é Deus para os 27 a enxertar.
2Co 9.8 E Deus é poderoso para 27 abundante em vós toda
E f 1.10 de 27 a congregar em Cristo todas as coisas, na
Hb 11.15 de onde haviam saído, teriam oportunidade de 27.

Êx 4.9 e as águas que tomarás do rio 27 em sangue
Êx 7.17 as águas que estão no rio, e 27 em sangue.
Is 41.11 que se irritaram contra ti; 27 nada; e os
Is 41.12 e os que pelejarem contigo 27 nada, e
Jr 47.2 as águas do Norte, e 27 em torrente

TORNAR-TE-ÁS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tornar;
Ez 4.6 E, quando cumprires estes, 27 a deitar

TORNAR-VOS-ÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Lv-1; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tornar;
Lv 26.26 o vosso pão num forno e 27 o vosso

TORNARA Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:
Êx-l;M c-l; N°(s) Strong (G1096); RNK Top 405posição; Veja tam 
bém: tornar;
Êx 4.7 tirou-a do peito, e eis que se 27 como a sua
M c 6.14 (porque o nome de Jesus se 27 notório) e disse:

TORNARÁ Ocorrências: 68 vezes - VT (66); N T (2) nos li
vros: Gn-l;Êx-2;Lv-6;Dt-2;Js-2;2Sm-2;lRs-2;2Rs-2;Jó-S;Sl-l;Ecl;Is-10;Jr-ll;Lm -l;Ez-6;D n-5;O s-l;Jl-l;A m -l;M q-2;N a-l;Zc-l;Jo1;1 Ts-1; N°(s) Strong (G3825, H201S, H32S4, HS437, H772S);
RNK Top 339 posição; Veja tam bém : tornar;
Gn 15.16 E a quarta geração 27 para cá; porque a medida
Êx 7.9 e lança-a diante de Faraó; e se 27 em serpente.
Êx 9.9 toda a terra do Egito, e se 27 em sarna, que
Lv 14.39 Depois, 27 o sacerdote ao sétimo dia e
Lv 25.27 ao homem a quem o vendeu, e 27 à sua possessão.
Lv 25.28 no Ano do Jubileu, sairá, e ele 27 à sua possessão.
Lv 25.41 ele e seus filhos com ele, e 27 à sua família e
Lv 25.41 à sua família e à possessão de seus pais 27.
Lv 27.24 No Ano do Jubileu, o campo 27 àquele de quem o
Dt 30.3 e se apiedará de ti, e 27 a ajuntar-te
Dt 30.9 para bem; porquanto o Senhor 27 a alegrar-se
Js 15.10 Èntão, 27 este termo desde Baalá para o
Js 24.20 deuses estranhos, então, se 27, e vos fará mal,
2Sm 12.6 E pela cordeira 27 a dar o quadruplicado, porque
2Sm 15.25 aos olhos do Senhor, ele me 27 a trazer para
lR s 12.26 no seu coração: Agora, 27 o reino à casa
lR s 12.27 o coração deste povo se 27 a seu senhor, a
2Rs5.10 no Jordão, e a tua carne te 27, e ficarás purificado.
2Rs 19.30 de Judá e ficou de resto 27 a lançar raízes
Jó 7.9 aquele que desce à sepultura nunca 27 a subir.
Jó 7.10 Nunca mais 27 à sua casa, nem o seu lugar jamais
Jó 14.14 o homem, porventura, 27 a viver? Todos
Jó 15.22 Não crê que 27 das trevas, mas que o espera a espada.
Jó 33.25 do que na sua infância e 27 aos dias da sua juventude.
SI 77.7 o Senhor para sempre e não 27 a ser favorável?
Ec 1.9 ser; e o que se fez, isso se 27 a fazer; de
Is 1.31 E o forte se 27 em estopa, e a sua obra, em
Is 6.13 a décima parte dela ficar, 27 a ser pastada;
Is 11.11 naquele dia, que o Senhor 27 a estender a mão
Is 23.17 visitará a Tiro, e ela 27 à sua ganância de
Is 30.3 a força de Faraó se vos 27 em vergonha, e a
Is 32.15 do alto; então, o deserto se 27 em campo fértil,
Is 3 731 de Judá e ficou de resto 27 a lançar raízes
Is 45.23 a palavra de justiça e não 27 atrás: que diante
Is 51.12 é mortal, ou o filho do homem, que se 27 em feno?
Is 60.5 porque a abundância do mar se 2. a ti, e as
Jr 3.1 a outro homem, porventura, 27 a ela mais?
Jr 7.34 voz de esposa; porque a terra se 27 em desolação.
Jr 22.5 diz o Senhor, que esta casa se 27 em assolação.
Jr 22.10 que sai, porque nunca mais 27, nem verá a
Jr 22.11 pai, e que saiu deste lugar: Nunca ali 27 mais.
Jr 26.18 como um cãmpo, e Jerusalém se 27 em montões
Jr 30.10 da terra do seu cativeiro; e Jacó 27, e
Jr 49.33 E Hazor se 27 em morada de dragões, em assolação
Jr 50.9 como de valente herói; nenhuma 27 sem efeito.
Jr 50.13 não será habitada; antes, se 27 em total
Jr 51.37 E Babilônia se 27 em montões, morada de dragões,
Lm 4.16 os dividiu; ele nunca mais 27 a olhar para

TORNAR-ME Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1;
RNK Top 406posição; Veja tam bém : tornar;
M t 8.2 dizendo: Senhor, se quiseres, podes

TORNARÁ

T. limpo.

TO RN A RM E-EI Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros:
Nm-l;Jz-l;O s-2; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 403posição; Veja
tam bém : tornar;
Nm 22.34 e, agora, se parece mal aos teus olhos, 27.
Jz 20.23 ao Senhor, dizendo: 27 a chegar
Os 2.7 achará; então, dirá: Ir-me-ei e 27 a meu
Os 2.9 Portanto, 27 e, a seu tempo, tirarei o meu

TORNAR-SE-Á Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Êx-l;Jr-l; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tom ar;

Êx 9.9 e 27 em pó miúdo sobre toda a terra do
Jr 49.2 de Amom o alarido de guerra, e 27 num montão

TORNAR-SE-ÃO Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros:
Êx-2;Is-2;Jr-l; RNK Top 402 posição; Veja também : tornar;
186
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Ez 7.13 Porque o que vende não 27 a possuir o que
Ez 7.13 viventes; porque a visão não 27 para trás sobre
Ez 12.20 desoladas, e a terra se 27 em assolação; e
Ez 29.9 E a terra do Egito se 27 em assolação e deserto;
Ez 46.9 caminho da porta do norte; não 27 pelo caminho
Ez 46.17 ao ano da liberdade; então, 27 para o
Dn 11.9 no reino do rei do Sul e 27 para a sua terra.
Dn 11.13 Porque o rei do Norte 27, e porá em campo uma
Dn 11.28 Então, 27 para a sua terra com grande riqueza, e
Dn 11.28 e fará o que lhe aprouver e 27 para a sua terra.
Dn 11.29 No tempo determinado, 27 a vir contra o Sul; mas
Os 9.3 não permanecerão; mas Efraim 27 ao Egito, e na
J13.19 O Egito se 27 uma assolação, e Edom se fará um
Am 5.2 de Israel caiu, nunca mais 27 a levantar-se;
M q 3.12 como um campo, e Jerusalém se 27 em montões de
Mq 7.19 27 a apiedar-se de nós, subjugará as nossas
Na 1.15 teus votos, porque o ímpio não 27 mais a passar
Zc 14.10 Toda a terra em redor se 27 emplanície, aesde
Jo 4.13 Qualquer que beber desta água 27 a ter sede,
lTs 4.14 que em Jesus dormem Deus os 21 a trazer com ele.

TORNARÁS

Jr 12.11 Em assolação o 27, e a mim clama na sua
Jr 40.12 27, então, todos os judeus de todos os lugares
Ez 22.18 no meio do forno; em escória de prata se 27.
Ez 29.6 eu sou o Senhor, porque se 27 um bordão de
Ez 36.4 e às cidades desamparadas, que se 27 rapina e
Os 7.5 nosso rei, os príncipes se 27 doentes com a
Os 9.10 a essa coisa vergonhosa, e se 27 abomináveis
Zc 1.6 a vossos pais? E eles 27 e disseram:
M t 17.2 o sol, e as suas vestes se 27 brancas como a luz.
M c 10.10 E em casa 27 os discípulos a interrogá-lo
M c 11.27 E 27 a Jerusalém; e, andando ele pelo templo,
M c 15.13 E eles 27 a clamar: Crucifica-o.
Lc 24.52 E, adorando-o eles, 27 com grande júbilo para Jeru
salém.
Jo 6.66 muitos dos seus discípulos 27 para trás e já
Jo9.15 27, pois, também os fariseus a perguntar-lhe
Jo 9.17 27, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele
Jo 9.26 E 27 a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu
Jo 20.10 27, pois, os discípulos para casa.
At 7.39 o rejeitaram e, em seu coração, se 27 ao Egito,
At 23.32 aos de cavalo irem com ele, 27 à fortaleza;
Ap 8.11 homens morreram das águas, porque se 27 amargas.
Ap 16.4 rios e nas fontes das águas, e se 27 em sangue.

* (tornará) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Lv.25.41;, 2 vezes :
Ez.7.13;, 2 vezes: Dn.11.28;

TORNARAM Ocorrências: 68 vezes - VT (54); N T (14) nos
livros:
Gn-5;Êx-3;Nm-l;Dt-l;)s-4;Jz-7;Rt-l;lSm-3;2Sm-3;lRs2;2Rs-l;lCr-l;2Cr-2;Ed-3;Jó-l;Sl-3;Is-2;Jr-5;Ez-3;Os-2;Zc-l;M tl;Mc-3;Lc-l;Jo-5;At-2;Ap-2; N°(s) Strong (G1096, H2015, H3254,
H622, H7725, H7760); RNK Top 339 posição; Veja tam bém : tor
nar;

TORNARAM-ME Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tom ar;
SI 35.12 27 o mal pelo bem, roubando a minha alma.

TORNARAM-SE Ocorrências: 7 vezes - VT (5); N T (2) nos
livros: Êx-l;Jr-3;Lm -l;M c-l;Rm -l; N°(s) Strong (G1096); RNK Top
400 posição; Veja tam bém : tornar;

Gn 8.3 E as águas 27 de sobre a terra continuamente e,
Gn 14.7 Depois, 27, e vieram a En-Mispate (que é
Gn 21.32 príncipe do seu exército, e 27 para a terra
Gn 32.6 E os mensageiros 21 a Jacó, dizendo: Fomos a
Gn 44.13 e carregou cada um o seu jumento, e 27 à cidade.
Êx 7.20 servos; e todas as águas do rio se 27 em sangue.
Êx 15.25 nas águas, e as águas se 27 doces; ali lhes
Êx 34.31 os príncipes da congregação 27 a ele; e Moisés
Nm 11.4 pelo que os filhos de Israel 27 a chorar e
Dt 1.25 e no-lo trouxeram, e nos 27 a dar resposta,
Js 4.18 seco, as águas do Jordão se 21 ao seu lugar e
Js 6.14 a cidade no segundo dia e 27 para o arraial; e
Js 8.21 a fumaça da cidade subia, 27 e feriram os
Js 9.21 os príncipes: Vivam. E se 27 rachadores de
Jz 3.12 Porém os filhos de Israel 27 a fazer o que
Jz 4.1 Porém os filhos de Israel 27 a fazer o que
Jz 8.33 os filhos de Israel se 27, e se
Jz 10.6 Então, 27 os filhos de Israel a fazer o que
Jz 13.1 E os filhos de Israel 27 a fazer o que parecia

Êx 7.12 cada um lançou sua vara, e 27 em serpentes;
Jr 44.6 nas ruas de Jerusalém; e elas 27 em deserto
Jr 51.30 desfaleceu a sua força, 27 como
Jr 51.43 27 as suas cidades em assolação, terra seca
Lm 1.2 aleivosamente com ela, 27 seus inimigos.
M c 9.3 E as suas vestes 27 resplandecentes, em
Rm 1.22 Dizendo-se sábios, 27 loucos.

TORNARÃO Ocorrências: 21 vezes - VT (21) nos livros:
G n-l;D t-l;lR s-l;2C r-l;Ed-l;Jó-l;Ec-l;Is-5;Jr-7;Ez-l;O s-l; N°(s)
Strong (H5472, H7725); RNK Top 386 posição; Veja também : tor
nar;
Gn 9.15 toda carne; e as águas não se 27 mais em
Dt 31.20 e se engordarão; então, se 27 a outros
lR s 12.27 rei de Judá, e me matarão e 27 a Roboão,
2Cr 30.9 os que os levaram cativos e 27 a esta terra;
Ed 6.5 e levou para Babilônia, se 27 a dar, para
Jó 7.7 é como o vento; os meus olhos não jT. a ver o bem.
Ec 3.20 vão para um lugar; todos são pó e todos ao pó 27.
Is 1.18 sejam como a escarlata, eles se 27 brancos como
Is 1.18 vermelhos como o carmesim, se 27 como a
Is 26.14 Morrendo eles, não 27 a viver; falecendo, não
Is 27.13 rara a terra do Egito 27 a vir e
Is 42.17 27 atrás e confundir-se-ão de vergonha os que
Jr 8.4 Cairão os homens e não se 27 a levantar?
Jr 22.27 a sua alma, para ali tornarem, a ela não 27.
Jr 44.14 voltar e habitar lá; mas não 27 senão os que escaparem.
Jr 44.28 os que escaparem da espada 27 da terra do Egito
Jr 48.9 sairá, e as suas cidades se 27 em assolação,
Jr 48.34 porque até as águas do Ninrim se 27 em assolação.
Jr 49.13 e todas as suas cidades se 27 em
Ez 29.12 das cidades desertas se 27 em assolação por
Os 3.5 Depois, 27 os filhos de Israel e buscarão o

Jz 15.14 que ele tinha nos braços se 27 como fios de
Jz 20.22 dos homens de Israel, e 27 a ordenar a
Rt 1.14 levantaram a sua voz e 27 a chorar; e Orfa
ISm 5.3 do Senhor; e tomaram a Dagom e 27 a pô-lo no
ISm 10.22 Então, 27 a perguntar ao Senhor se aquele homem
ISm 25.12 Então, os jovens de Davi se 27 para o seu
2Sm 5.22 E os filisteus 27 a subir e se estenderam pelo
2Sm 10.15 sido feridos diante de Israel, 27 a refazer-se.
2Sm 15.29 Zadoque, pois, e Abiatar 27 a levar para
lRs 20.5 E 27 a vir os mensageiros e disseram: Assim
lRs 20.9 E foram os mensageiros e lhe 27 com esta resposta.
2Rs 22.20 sobre este lugar. Então, 27 a trazer ao
lC r 14.13 Porém os filisteus 27 e se estenderam pelo vale.
2Cr 19.8 e sobre as causas judiciais; e 27 a Jerusalém.
2Cr 31.1 até que tudo destruíram; então, 27 todos os
Ed 2.1 tinha levado para Babilônia, e 27 a Jerusalém e
Ed 4.1 Judá e Benjamim que os que 27 do cativeiro
Ed 10.16 E assim o fizeram os que 27 do cativeiro; e
Jó 19.19 abominam, e até os que eu amava se 27 contra mim.
5178.57 Mas 27 atrás e portaram-se aleivosamente como
SI 80.10 e como os cedros de Deus se 27 os seus ramos.
SI 118.11 Cercaram-me e 27 a cercar-me; mas no nome do
Is 19.13 Loucos se 27 os príncipes de Zoã, e enganados
Is 64.11 nossas coisas mais aprazíveis se 27 em assolação.
Jr 10.8 todos se embruteceram e se 27 loucos; ensino de
Jr 11.10 27 às maldades de seus primeiros pais, que não
Jr 12.10 pisaram o meu campo e 27 em desolado

* (tornarão) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Is. 1.18;

TORNARÁS Ocorrências: 12 vezes - VT (12) nos livros: Gn-l;D t-4;2Sm -l;lRs-l;Sl-l;Is-l;Jr-l;Ez-2; N?(s) Strong (H772S);
RNK Top 395 posição; Veja tam bém : tornar;
G n 3.19 dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te 27.
Dt 22.2 até que teu irmão os busque, e tu lhos 27 a dar.
Dt 24.19 uma gavela no campo, não 27 a tomá-la; para
Dt 24.20 a tua oliveira, não 27 atrás de ti a
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também : tornar;

Dt 24.21 vindimares a tua vinha, não 27 atrás de ti a
2Sm 15.19 porque estranho és, e também te 27 a teu lugar.
lR s 13.17 pão, nem beberás água, nem 27 a ir pelo
SI 85.6 Não 27 a vivificar-nos, para que o teu povo se
Is 41.15 e moerás; e os outeiros 27 como a palha.
Jr 51.26 para fundamentos, porque te 27 numa assolação
Ez 8.13 E disse-me: 27 a ver ainda maiores abominações
Ez 35.4 porei em solidão, e tu te 27 em assolação; e

Lv 25.10 Ano de Jubileu vos será, e 27, cada um à sua
Lv 25.10 cada um à sua possessão, e 27, cada um à
Lv 25.13 Neste Ano de Jubileu, 27 cada um à sua possessão.
Js 1.15 vosso Deus, lhes dá; então, 27 à terra da
Ez 16.55 também tu e tuas filhas 27 ao vosso

TORNARDES Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: Jz-1; RNK

TORNAREM Ocorrências: 7 vezes - VT (5 ); N T (2) nos li

* (tornareis) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.25.10;

Top 406 posição; Veja tam bém : tornar;

vros: lR s-l;2C r-l;Jr-l;E z-2;Lc-l;2Tm -l; N°(s) Strong (H772S);
RNK Top 400 posição; Veja tam bém : tornar;

Jz 11.9 anciãos de Gileade: Se me 27 a levar para

lRs 8.47 forem levados em cativeiro, 27 em si, e se
2Cr 6.37 forem levados em cativeiro, 27 a si, e se
Jr 22.27 a sua alma, para ali 27, a ela não tornarão.
Ez 16.55 irmãs, Sodoma e suas filhas, 27 ao seu primeiro
Ez 16.55 e Samaria e suas filhas 27 ao seu
Lc 6.34 emprestam aos pecadores, para 27 a receber
2Tm 2.26 e T. a despertar, desprendendo-se dos laços do

TORNAREI Ocorrências: 51 vezes - VT (49) ; N T (2) nos
livros: Gn-6;Êx-l;Jz-2;lSm-l;)ó-2;Pv-l;Ct-2;Is-7;Jr-7;Ez-10;Dnl;O s-l;A m -4;Jn-l;Zc-2;M l-l;Lc-l;At-l; N°(s) Strong (H201S,
H3201, H32S4, HS414, H6544, H7725, H7760, H7999, H8S3);
RNK Top 356posição; Veja tam bém : tornar;
Gn 8.21 Senhor em seu coração: Não 27 mais a
Gn 8.21 má desde a sua meninice; nem 27 mais a ferir
Gn 18.10 E disse: Certamente 27 a tipor este tempo da
Gn 18.14 Ao tempo determinado, 2. a ti por este
Gn 30.31 disse Jacó: Nada me darás; 27 a apascentar
Gn 42.37 a trazer; dá-mo em minha mão, e to 27 a trazer.
Ex 4.18 e disse-lhe: Eu irei agora e 27 a meus
Jz 11.35 eu abri a minha boca ao Senhor e não 27 atrás.
Jz 17.3 e de fundição; de sorte que agora to 27 a dar.
ISm 15.26 Samuel disse a Saul; Não 27 contigo;
Jó 1.21 do ventre de minha mãe e nu 27 para lá; o
Jó 16.22 anos, eu seguirei o caminho por onde não 27.
Pv 23.35 quando virei a despertar? Ainda 27 a buscá-la
Ct 5.3 as minhas vestes; como as 27 a v e stiria
Ct 5.3 vestir? Já lavei os meus pés; como os 27 a sujar?
Is 5.6 e a 27 em deserto; não será podada, nem cavada;
Is 41.18 e fontes, no meio dos vales; 27 o deserto em
Is 42.15 Os montes e outeiros 27 em deserto, e toda a
Is 42.15 a sua erva farei secar, e 27 os rios em
Is 42.16 veredas que não conheceram; 27 as trevas em
Is 57.18 também os guiarei e lhes 27 a dar
Is 65.7 nos outeiros; pelo que lhes 27 a medir as
Jr 12.15 de os haver arrancado, 27, e me
Jr 27.22 Então, os farei subir e os 27 a trazer a
Jr 28.3 dois anos completos, eu 27 a trazer a este
Jr 28.4 que entraram na Babilônia eu 27 a trazer a
Jr 29.14 vos lancei, diz o Senhor, e 27 a trazer-vos
Jr 31.13 os jovens e os velhos; e 27 o seu pranto
Jr 32.37 minha grande indignação; e os 27 a trazer a
Ez 5.16 aumentarei a fome sobre vós e 27 instável o
Ez 14.13 estenderei a mão contra ela, e 27 instável o
Ez 15.8 E 27 a terra em assolação, porquanto
Ez 24.14 Será assim, e o farei; não 27 atrás e não
Ez 25.13 dele homens e animais; e o 27 em deserto
Ez 29.10 ti e contra os teus rios; e 27 a terra do
Ez 29.12 Porquanto 27 a terra do Egito em assolação no
Ez 33.28 E 27 a terra em assolação e espanto, e cessará
Ez 34.16 buscarei, e a desgarrada 27 a trazer, e a
Ez 39.25 diz o Senhor Jeová: Agora, 27 a trazer os
Dn 10.20 Sabes porque eu vim a ti? Eu 27 a pelejar
Os 1.6 de Lo-Ruama; porque eu não me 27 mais a
Am 1.8 tem o cetro de Asquelom e 27 a minha mão
Am 8.10 E 27 as vossas festas em luto e todos os vossos
Am 9.11 Naquele dia, 27 a levantar a tenda de Davi, que
Am 9.11 e taparei as suas aberturas, e 27 a levantar as
Jn 2.4 dos teus olhos; todavia, 27 a ver o templo
Zc 1.3 o Senhor dos Exércitos, e eu 27 para vós,
Zc 10.6 e salvarei a casa de José, e 27 a plantá-los,
Ml 3.7 tornai vós para mim, e eu 27 para vós, diz
Lc 11.24 repouso; e, não o achando, diz: 27 para minha
At 15.16 levantá-lo-ei das suas ruínas e 27 a edificá-lo.

* (tornarem) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ez.16.55;

TORNAREMOS Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros:
G n -l;lS m -l;E d-l;Is-l;M l-l; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 402
posição; Veja tam bém : tom ar;
Gn 22.5 iremos até ali; e, havendo adorado, 27 a vós.
ISm 6.2 Fazei-nos saber como a 27 a enviar ao
Ed9.14 27, pois, agora a violar os teus mandamentos
Is 9.10 caíram, mas com cantaria 27 a edificar;
Ml 1.4 Empobrecidos somos, porém 27 a edificar os

TORNARES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Cr-l;Is-l; RNK Top 405 posição; Veja também : tornar;
2Cr 18.27 E disse Micaías: Se é que 27 em paz, o Senhor
Is 49.6 as tribos de Jacó e 27 a trazer os

TORNARIA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jr-2;
RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tornar;
Jr 27.17 e vivereis. Por que se 27 esta cidade um deserto?
Jr 51.62 homem até ao animal, mas que se 27 em

TORNAS Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros:
Jr-l;Jo -l; N°(s) Strong (H7999); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tornar;
Jr 32.18 benignidade com milhares e 27 a maldade dos pais
Jo 11.8 os judeus procuravam apedrejar-te, e 27 para lá?

TORNASSE Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (l)n o s livros:
lS m -l;E t-l;Jr-l;A t-l; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 403posição;
Veja tam bém : tornar;
ISm 18.2 tomou e não lhe permitiu que 27 para casa de
Et 9.25 intentara contra os judeus, se 27 sobre a sua
Jr 9.1 a Deus a minha cabeça se 27 em águas, e os
At 9.12 e punha sobre ele a mão, para que 27 a ver.

TORNASSEM Ocorrências: 5 vezes - VT (4) ; N T (1) nos
livros: 2Sm -l;2Cr-l;Et-2;At-l; N°(s) Strong (G1096); RNK Top 402
posição; Veja tam bém : tornar;
2Sm 17.3 a quem tu buscas é como se 27 todos; assim,
2Cr 19.4 de Efraim, e fez com que 27 ao Senhor,
Et 4.13 Então, disse Mardoqueu que 27 a dizer a Ester:
Et 4.15 Então, disse Ester que 27 a dizer a Mardoqueu:
At 26.29 hoje me estão ouvindo se 27 tais qual eu

TORNASTE Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Sl-2;Jr-l;Ez-3; N°(s) Strong (H2015); RNK Top 401 posição; Veja tam 
bém: tornar;

* (tornarei) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.8.21; , 2 vezes :
Ct.5.3;, 2 vezes: Is.42.15; , 2 vezes: Am.9.11;

SI 30.11 27 o meu pranto em folguedo; tiraste o meu
SI 114.5 ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que 27 atrás?
Jr 2.21 fiel; como, pois, te 27 para mim uma

TORNAREIS

Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Lv-3;Js-l;Ez-l; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 402 posição; Veja
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(torne) repete na(s) referência(s): 2 vezes : ISm.29.4;

Ez 16.57 a tua maldade? Agora, te 27, como ela,
Ez 27.36 assobiaram sobre ti; tu te 27 em grande
Ez 28.19 de ti; em grande espanto te 27 e nunca mais

TORNE-SE Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Dt-4;Sl-2; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 401 posição; Veja tam 
bém: tornar;

TORNASTE-TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tornar;

Dt 20.5
Dt 20.6
Dt 20.7
Dt 20.8
SI 69.22
SI 79.10

Jó 30.21 27 cruel contra mim; com a força da tua mão

TORNASTES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Êx-l;Ez-2; RNK Top 404 posição; Veja também : tornar;
Êx 2.18 seu pai, ele disse; Por que 27 hoje tão depressa?
Ez 22.19 Pois que todos vós vos 27 em escória,
Ez 34.4 ligastes, e a desgarrada não 27 a trazer, e a

e ainda a não consagrou? Vá e 27 à sua casa,
não logrou fruto dela? Vá e 27 à sua casa, para
e ainda a não recebeu? Vá e 27 à sua casa, para
e de coração tímido? Vá e 27 à sua casa,
27 a sua mesa diante dele em laço e, para sua
Onde está o seu Deus? 27 manifesta entre

TORNE-SE-LHES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
Rm-1; Na(s) Strong (G1096); RNK Top 406 posição; Veja também:
tornar;

TORNAVA Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Gn-l;Êx-2;Js-3;Et-2; N°(s) Strong (H5437, H7725); RNK Top 399 posição;
Veja também : tornar;

Rm 11.9 E Davi diz: 27 a sua mesa em laço, e em

TORNEADA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK

Gn 2.10 e dali se dividia e se 27 em quatro braços.
Êx 33.11 fala com o seu amigo; depois, 27 ao arraial; mas
Êx 34.35 a pele do rosto de Moisés; e 27 Moisés a pôr o
Js 18.14 E ia este termo e 27 à banda do ocidente para o
Js 19.14 e 27 este termo para o norte a Hanatom, e as
Js 19.29 forte cidade de Tiro; então, 27 este termo a
Et 2.14 tarde, entrava e, pela manhã, 27 à segunda casa
Et 2.14 rei, guarda das concubinas; não 27 mais ao

Top 406 posição;
Jr 10.5 São como a palmeira, obra 27, mas não podem

TORNEI Ocorrências: 14 vezes - VT (12) ; N T (2) nos livros:
G n-l;2Sm -l;N e-2;Jó-l;Ec-l;Is-l;Lm -l;Ez-3;Zc-l;G Tl;Fm -l; RNK
Top 393 posição; Veja também : tornar;
Gn 32.10 passei este Jordão e, agora, me 27 em dois bandos.
2Sm 22.38 e os derrotei, e nunca me 27 até que os consumisse.
Ne 13.6 o rei; mas, ao cabo de alguns dias, 27 a alcançar
Ne 13.9 eu, purificaram as câmaras; e 27 a trazer ali os
Jó 17.6 dos povos, de modo que me 27 uma abominação
Ec 7.25 Eu 27 a voltar-me e determinei em meu coração
Is 47.6 agastei contra o meu povo, 27 profana a minha
Lm 1.11 vê, Senhor, e contempla, pois me 27 desprezível.
Ez 7.20 detestáveis; por isso, eu a 27 para eles como
Ez 28.18 fogo, que te consumiu a ti, e te 27 em cinza
Ez 39.28 entre as nações, e os 27 a ajuntar para
Zc 2.1 27 a levantar os meus olhos, e olhei, e vi um
G11.17 nem 27 a Jerusalém, a ter com os que já antes de
Fm 1.11 agora, a ti e a mim, muito útil; eu to 27 a enviar.

* (tornava) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Et.2.14;

TORNAVAM Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros: Gn-l;Jz-l;lRs-l;2Cr-3;N e-2;Ez-2; N°(s) Strong (H7725); RNK Top
397posição; Veja também: tornar;
Gn 29.3 davam de beber às ovelhas, e 27 a pôr a pedra
Jz 2.19 que, falecendo o juiz, 27 e se corrompiam
lR s 14.28 os da guarda os levavam e os 27 a trazer à
2Cr 9.21 os servos de Hirão, a Társis, 27 os navios de
2Cr 12.11 da guarda, e os traziam, e os 27 a pôr na
2Cr 24.11 a arca, e a tomavam, e a 27 ao seu
Ne 4.12 nos disseram que, de todos os lugares, 27 a nós.
Ne 9.28 Porém, em tendo repouso, 27 a fazer o mal
Ez 1.14 E os animais corriam e 27, à semelhança dos relâmpagos.
Ez 27.15 de marfim e madeira preta 2. a dar-te em presente.

TORNEIS Ocorrências: 4 vezes - VT (2) ; N T (2) nos livros:
Ê x-l;Jr-l;R m -l;G l-l; N°(s) Strong (G591); RNK Top 403 posição;
Veja também : tornar;

TORNE Ocorrências: 26 vezes - VT (23) ; N T (3) nos livros:
Êx-2;Dt-2;lSm-3;2Sm-2;lRs-2;lCr-l;2Cr-l;Jó-l;ST2;Is-3;Jr-3;Ez-l;M t-l;2C o-l;H b-l; N°(s) Strong (G1994, H376, H5437, H7725,
H7760, H8S3); RNK Top 381 posição; Veja também : tornar;

Êx 5.7 Daqui em diante não 27 a dar palha ao povo, para
Jr 25.27 e vomitai, e caí, e não 27 a
Rm 12.17 A ninguém 27 mal por mal; procurai as coisas
G1 5.1 Cristo nos libertou e não 27 a meter-vos

Êx 8.16 o pó da terra, para que se 27 em piolhos por
Êx 23.29 ti, para que a terra se não 27 em deserto, e as
Dt 13.11 o ouça e o tema, e não se 27 a fazer segundo
Dt 23.14 ele não veja coisa feia em ti e se 27 atrás de ti.
ISm 5.11 a arca do Deus de Israel, e 27 para o seu
ISm 29.4 Faze voltar a este homem, e 27 ao seu lugar em
ISm 29.4 à batalha, para que não se nos 27 na batalha em
2Sm 10.5 estar em Jericó, até que vos 27 a crescer a
2Sm 14.24 E disse o rei: 27 para a sua casa e não veja a
lRs 17.21 Ó Senhor, meu E)eus, rogo-te que 27 a alma deste
lR s 22.17 o Senhor: Estes não têm senhor; 27 cada um em paz
lC r 19.5 ficar em Jericó, até que vos 27 a crescer a
2Cr 18.16 o Senhor: Estes não têm senhor; 27 cada um em paz
Jó 39.12 Ou te fiarás dele que te 27 o cjue semeaste e o
SI 28.1 tu a meu respeito, que eu me 27 semelhante aos
SI 109.7 saia condenado; e em pecado se lhe 27 a sua oração.
Is 25.2 que não seja mais cidade e jamais se 27 a edificar.
Is 49.5 para seu servo, que eu lhe 27 a trazer Jacó;
Is 55.7 que se compadecerá dele; 2j> ara o nosso
Jr 6.8 aparte de ti, para que não te 2 7 em assolação e
Jr 28.6 tuas palavras que profetizaste e 27 ele a trazer
Jr 33.11 à Casa do Senhor; pois farei que 27 o cativeiro
Ez 21.30 27 a tua espada à sua bainha; no lugar em que
M t 10.13 paz; mas, se não for digna, 27 para vós a
2Co 4.15 por meio de muitos, 27 abundante a ação
Hb 5.12 necessitais de que se vos 27 a ensinar quais

TORNEM Ocorrências: 17 vezes - VT (15); N T (2) nos livros:
Êx-3;D t-l;Js-l;Sl-8;Ec-l;Ez-l;M t-l;Lc-l; N°(s) Strong (G1096,
H5472, 117725); RNK Top 390 posição; Veja também : tornar;
Êx 7.19 das suas águas, para que se 27 em sangue; e
Êx 13.17 não se arrependa, vendo aguerra, e 27 ao Egito.
Êx 14.26 o mar, para que as águas 2 7 sobre os
Dt 19.20 ouçam, e temam, e nunca mais 27 a fazer tal mal
Js 18.4 e a descrevam segundo as suas heranças, e 27 a mim.
SI 6.10 todos os meus inimigos; 27 atrás e
SI 40.14 minha vida para destruí-la; 27 atrás e
SI 59.14 E 27 a vir à tarde e deem ganidos como cães,
SI 70.2 que procuram a minha alma; 27 atrás e
SI 104.9 ultrapassarão, para que não 27 mais a cobrir a terra.
SI 129.5 Sejam confundidos e 27 atrás todos os que
SI 135.18 Semelhantes a eles se 27 os que os fazem, e todos
SI 140.10 em covas profundas, para que se não 27 a levantar.
Ec 12.2 luz, e a lua, e as estrelas, e 27 a vir as nuvens
Ez 37.17 outro, para que se unam e se 27 um só na tua mão.
M t 4.3 de Deus, manda que estas pedras se 27 em pães.
Lc 14.12 não suceda que também eles te 27 a convidar, e

TORNEM-SE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-l;Jr-l; N°(s) Strong (H6213); RNK Top 405posição; Veja também :
tornar;
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SI 115.8 77 semelhantes a eles os que os fazem e todos
Jr 15.19 do vil, serás como a minha boca; 27 eles

TORNOU

Js 8.24 consumidos, todo o Israel se 77 a Ai, e a
Js 8.28 pois, Josué a Ai e a 77 num montão
Js 10.21 todo o povo se 77 em paz a Josué, ao arraial em
Js 10.38 e todo o Israel com ele, 27 a Debir e pelejou
Js 10.43 e todo o Israel com ele, se 77 ao arraial em Gilgal.
Js 11.10 E, naquele mesmo tempo, TTjosué, e tomou a
Jz 7.15 e a sua explicação, adorou; e 77 ao arraial de
Jz 7.22 as buzinas, o Senhor 77 a espada de um
Jz 9.37 Porém Gaal ainda 77 a falar e disse: Eis ali
Jz 11.39 que, ao fim de dois meses, 77 ela para seu pai,
Jz 15.19 e bebeu; e o seu espírito 77, e reviveu;
Rt 4.3 nosso irmão, Noemi, que 77 da terra dos
ISm 3.6 E o Senhor 77 a chamar outra vez a Samuel. Samuel
ISm 3.8 O Senhor, pois, 77 a chamar a Samuel, terceira
ISm 9.8 E o moço 77 a responder a Saul e disse: Eis que
ISm 10.12 é o pai deles? Peloque se 77 em provérbio:
ISm 15.31 Então, Samuel se 77 atrás de Saul, e Saul adorou
ISm 16.13 de Davi. Então, Samuel se levantou e se 77 a Ramá.
ISm 17.27 E o povo lhe 77 a falar conforme aquela palavra,
ISm 17.30 palavra; e o povo lhe 77 a responder
ISm 19.8 E i7 a haver guerra; e saiu Davi, e pelejou
ISm 19.9 mau, da parte do Senhor, se 77 sobre Saul,
ISm 20.3 Então, Davi 77 a jurar e disse: Mui bem sabe teu
ISm 20.38 E 77 Jônatas a gritar atrás do moço: Apressa-te,
ISm 23.4 Então, Davi 77 a consultar o Senhor, e o Senhor
ISm 30.19 quanto lhes tinham tomado: tudo Davi 77 a trazer.
2Sm 2.22 Então, Abner 37 a dizer a Asael: Desvia-te de
2Sm 2.30 Também Joabe se 77 de seguir a Abner e ajuntou
2Sm 6.1 E 77 Davi a ajuntar todos os escolhidos de
2Sm 14.24 e não veja a minha face. 77, pois,Absalão
2Sm 19.2 Então, a vitória se 77, naquele mesmo dia, em
2Sm 24.1 E a ira do Senhor se 77 a acender contra Israel,
lR s 2.30 porém aqui morrerei. E Benaia 27 com a
lR s 9.2 o Senhor 77 a aparecer a Salomão, como lhe tinha
lR s 12.30 E este feito se 77 em pecado, pois que o povo ia
lR s 13.29 pô-lo em cima do jumento, e o 77 a levar; assim
lR s 13.33 dos mais baixos do povo 77 a fazer
lR s 17.22 Elias; e a alma do menino 77 a entrar nele, e reviveu.
lRs 19.6 botija de água; e comeu, e bebeu, e 27 a deitar-se.
lR s 19.7 E o anjo do Senhor 77 segunda vez, e o tocou, e
2Rs 1.11 E 77 o rei a enviar-lhe outro capitão de
2Rs 1.13 E 77 o rei a enviar outro capitão dos terceiros
2Rs 4.35 de uma parte para a outra, e 77 a subir, e se
2Rs 5.14 homem de Deus; e a sua carne 27, como a carne de
2Rs 13.23 e se compadeceu deles, e 77 para eles, por
2Rs 13.25 E Jeoás, füho de Jeoacaz, 77 a tomar as cidades
2Rs 19.9 há saídopara te fazer guerra; 27 a enviar
2Rs 21.3 Porque 77 a edificar os altos que Ezequias, seu
lC r 14.14 E 77 Davi a consultar a Deus; e disse-lhe Deus:
lC r 16.43 cada um para a sua casa; e 77 Davi, para
lC r 20.5 E 77 a haver guerra com os filisteus; e Elanã,
lC r 20.6 E 77 ahaver guerra em Gate; e havia ali um homem
2Cr 19.4 pois, Josafá em Jerusalém, e 27 a passar pelo
2Cr 22.6 E 77 a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe
2Cr 26.15 foi maravilhosamente ajudado até que se 77 forte.
2Cr 32.21 do rei da Assíria; e este 77 com vergonha de
2Cr 33.3 Porque 77 a edificar os altos que Ezequias, seu
2Cr 33.13 e ouviu a sua súplica, e o 77 a trazer a
Jó 30.31 Pelo que se 77 a minha harpa em lamentação, e a
SI 32.4 sobre mim; o meu humor se 77 em sequidão de
SI 69.10 a minha alma, mas até isto se me 77 em afrontas.
SI 114.3 O mar viu isto e fugiu; o Jordão 77 atrás.
Is 1.22 A tua prata se 77 em escórias, o teu vinho se
Is 5.25 das ruas; com tudo isto não 27 atrás a sua
Is 12.2 força e o meu cântico e se 77 a minha salvação.
Is 21.4 o crepúsculo, que desejava, se me 77 em tremores.
Is 33.9 e se murcha, Sarom se 77 como um deserto,
Is 59.14 Pelo que o juízo se 77 atrás, e a justiça se pôs
Is 63.10 Santo; pelo que se lhes 77 em inimigo e ele
Jr 18.4 quebrou na mão do oleiro, 77 a fazer dele outro
Jr 20.8 e destruição! Porque se 77 a palavra do
Jr 44.22 que cometestes; pelo que se 77 a vossa terra em
Jr 50.23 de toda a terra! Como se 77 a Babilônia em
Jr 51.41 de toda a terra! Como se 77 Babilônia um
Lm 3.3 Deveras se 77 contra mim; virou contra mim de
Ez 9.11 cinta estava o tinteiro, 77 com a resposta,

TORNEMOS Ocorrências: 4 vezes - VT (3 ); N T (1) nos li
vros: Ê x-l;lC r-l;O s-l;A t-l; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 403
posição; Veja tam bém : tornar;
Êx 24.14 Esperai-nos aqui, até que 77 a vós; e eis
lC r 13.3 e 77 a trazer para nós a arca do nosso Deus;
Os 6.1 Vinde, e 27 para o SenhorgDorque ele
At 15.36 disse Paulo a Barnabé: 77 a visitar

TORNES Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; MT (2) nos livros:
G n-l;Lc-l;A t-l; N°(s) Strong (H772S); RNK Top 404 posição; Veja
também : tornar;
Gn 3.19 o teu pão, até que te 77 à terra; porcjue
Lc 6.30 e ao que tomar o que é teu, não lho 77 a pedir.
At 9.17 onde vinhas, me enviou, para que 77 a ver e

TORNO Ocorrências: 9 vezes - VT (5); N T (4) nos livros: Jó-l;Is-l;Jr-l;Ez-2;M t-2;M c-l;G l-l; N°(s) Strong (H7760); RNK Top
398 posição; Veja tam bém : tornar;
Jó 23.8 me adianto, ali não está; se 77 para trás, não o percebo.
Is 50.2 minha repreensão, faço secar o mar, 77 os rios em
Jr 36.21 de todos os príncipes que estavam em 77 do rei.
Ez 4.16 Filho do homem, eis que eu 77 instável o
Ez 31.4 as suas correntes corriam em 77 da sua plantação,
M t 3.4 e um cinto de couro em 77 de seus lombos e
Mt 8.18 E Jesus, vendo em 77 de si uma grande multidão,
M c 10.1 e a multidão se reuniu em 77 dele; e tornou a
G12.18 Porque, se 71 a edificar aquilo que destruí,

TORNOU Ocorrências: 143 vezes - VT (118) ; N T (25) nos
livros: Gn-16;Êx-8;Lv-7;Nm-l;Js-9;Jz-5;Rt-l;lSm-14;2Sm-6;lRs8;2Rs-8;lCr-4;2Cr-6;Jó-l;Sl-3;Is-7;Jr-S;Lm -l;Ez-4;D n-l;O s-l;Sfl;Z c-l;M t-l;M c-7;L c-3;Jo-S ;A t-2;R m -l;lC o-l;E f-l;H b-l;A p-3;
N°(s) Strong (G1096, G3471, G382S, H201S, H2803, H32S4,
HS437, HS7S0, H6437, H772S, H7760, H814S, H8421); RNK Top
266 posição; Veja também : tornar;
Gn 4.25 E 71 Adão a conhecer a sua mulher; e ela teve um
Gn 8.10 ainda outros sete dias e 71 a enviar a pomba
Gn 8.12 dias e enviou fora a pomba; mas não 7Z7mais a ele.
Gn 14.16 E 77 a trazer toda a fazenda e 77 a trazer
Gn 14.16 a trazer toda a fazenda e 27 a trazer também a
Gn 18.33 acabou de falar a Abraão; e Abraão 77 ao seu lugar.
Gn 22.19 Então, Abraão 77 aos seus moços, e levantaram-se
Gn 26.13 e ia-se engrandecendo, até que se 77 mui grande;
Gn 26.18 E 71 Isaque, e cavou os poços de água que cavaram
Gn 33.16 Assim, 27 Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir.
Gn 37.30 e 77 a seus irmãos, e disse: O moço não aparece;
Gn 38.4 E 77 a conceber, e teve um filho, e chamou o seu
Gn 42.24 deles e chorou. Depois, 77 a eles,
Gn 43.12 dobrado; e o dinheiro que 77 na boca dos vossos
Gn 50.14 Depois, 77 José para o Egito, ele, e seus irmãos,
Gn 50.20 contra mim, porém Deus o 77 em bem, para fazer
Êx 2.13 E 77 a sair no dia seguinte, e eis que dois
Êx 4.7 a meter a mão no peito. E 71 a meter a mão no
Êx 4.20 e os levou sobre um jumento, e 77 à terra do
Êx 5.22 Então, 77 Moisés ao Senhor e disse: Senhor! Por
Êx 7.15 rio e tomarás em tua mão a vara que se 77 em cobra.
Êx 8.17 gado; todo o pó da terra se 77 em piolhos em
Êx 32.20 no fogo, moendo-o até que se 77 em pó; e o
Êx 32.31 Assim, 77 Moisés ao Senhor e disse: Ora, este
Lv 13.3 se o pelo na praga se 77 branco, e a praga
Lv 13.4 que a pele, e o pelo não se 77 branco, então, o
Lv 13.10 branca na pele, a qual 27 o pelo branco, e
Lv 13.13 o que tem a mancha: todo se 27 branco; limpo está.
Lv 13.17 e eis que, se a praga se 77 branca, então, o
Lv 13.20 que a pele, e o seu pelo se 27 branco, o
Lv 13.25 eis que o pelo na empola se 77 branco, e ela
Nm 22.25 a parede o pé de Balaão; pelo que 27 a espancá-la.
Js 7.5 e o coração do povo se derreteu e se 77 como água.
Js 7.26 de hoje; assim o Senhor se 77 do ardor da sua
Js 8.20 que fugia para o deserto, se 77 contra os
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Ap 8.8 monte ardendo em fogo, e 27 em sangue a
Ap 8.11 e a terça parte das águas 27 em absinto, e

Ez 22.18 homem, a casa de Israel se T. para mim em
Ez 29.18 contra Tiro; toda cabeça se T. calva, e todo
Ez 47.6 do homem? Então, me levou e me T. a trazer à
Dn 4.36 No mesmo tempo, me 21 a vir o meu entendimento, e
Os 1.6 E T. ela a conceber e deu à luz uma filha; e ele
Sf 2.15 há outra além de mim; como se T, em assolação,
Zc 4.1 E T. o anjo que falava comigo, e me despertou,
M t 22.1 Jesus, tomando a palavra, T. a falar-lhes em
M c 2.13 E T. a sair para o mar, e toda a multidão ia ter
M c 8.13 E, deixando-os, T. a entrar no barco e foi para o
M c 8.25 Depois, T. a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele,
M c 10.1 se reuniu em torno dele; e T. a ensiná-los,
M c 12.4 E l a enviar-lhes outro servo; e eles,
M c 12.5 E T. a enviar-lhes outro, e a este mataram; e a
M c 14.61 O sumo sacerdote lhe T. a perguntar e
Lc 20.11 E T. ainda a mandar outro servo; mas eles,
Lc 20.12 E T. ainda a mandar um terceiro; mas eles,
Lc 23.11 de uma roupa resplandecente, e T. a enviá-lo a Pilatos.
Jo 6.15 rara o fazerem rei, T. a retirar-se,
Jo 10.7 1 ., pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo
Jo 10.19 T., pois, a haver divisão entre os judeus por
Jo 18.33 T., pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou
Jo 21.16 T, a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de
At 10.16 por três vezes; e o vaso T. a recolher-se no céu.
At 11.10 isto por três vezes; e tudo T. a recolher-se no céu.
Rm 14.9 isto que morreu Cristo e l a viver; para ser
IC o 1.20 deste século? Porventura, não T. Deus louca a
Ef 1.8 que Ele T. abundante para conosco em toda a
Hb 13.20 sangue do concerto eterno T. a trazer dos
Ap 10.8 que eu do céu tinha ouvido 27 a falar comigo e
Ap 16.3 a sua taça no mar, que se T. em sangue como de
Ap 18.2 Caiu a grande Babilônia e se 21 morada de

* (tornou-se) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Lm. 1.1; , 2 vezes :
Ez.17.6; , 2 vezes: Ap.6.12;

TORNOU-SE-LHES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
2P e-l; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tornar;
2Pe 2.20 envolvidos nelas e vencidos, 27 o

TORNOU-SE-ME Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm1; RNK Top 406 posição; Veja também : tornar;
Rm 7.13 Logo, 27 o bom em morte? De modo nenhum!

TORNOZELOS Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos
livros: E z-l;A t-l; N"(s) Strong (G4974, H6S7); RNK Top 405 p o 
sição;
Ez 47.3 pelas águas, águas que me davam pelos 27.
At 3.7 levantou, e logo os seus pés eT.se firmaram.

TORPE Ocorrências: 7 vezes - N T (7) nos livros: Ef-2;1 Tm-2;Tt-2;lPe-l; N°(s) Strong (G1S0, G4SS0); RNK Top 400posição;
Palavras Relacionadas: (torpemente-1; torpes-1); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 9
Ef 4.29 vossa boca nenhuma palavra 27, mas só a que for
Ef 5.12 Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é 27.
lT m 3.3 espancador, não cobiçoso de 27 ganância, mas
lT m 3.8 dados a muito vinho, não cobiçosos de 27 ganância,
Tt 1.7 vinho, nem espancador, nem cobiçoso de 27 ganância;

Tt 1.11 ensinando o que não convém, por 27 ganância.
IPe 5.2 mas voluntariamente; nem por 27 ganância, mas de

* (tomou) repete na(s) referêneia(s): 2 vezes: Gn. 14.16;

TO R N O U -LH E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1;
RNK Top 406 posição: Veja também : tornar;

TORPEMENTE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Os-1;
N°(s) Strong (H3001); RNK Top 406 posição; Veja também : torpe;

lR s 12.16 o rei não lhe dava ouvidos, T. o povo a

Os 2.5

TO R N O U -LH ES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tornar;

TORPES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Cl-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : torpe;

Jo 18.7 21, pois, a perguntar: A quem buscais? E

Cl 3.8 da maledicência, das palavras 27 da vossa boca.

T O R N O U -M E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dn2; N°(s) Strong (H8421); RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tor
nar;

TORPEZA Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:
Lv-l;Rm -l; N°(s) Strong (G808, H2617); RNK Top 405 posição;
Palavras Relacionadas: (torpezas-1); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 3

Dn 4.34 os meus olhos ao céu, e T. a vir o meu
Dn 4.36 a dignidade do meu reino 21 a vir a minha

que os concebeu houve-se 27 porque diz:

Lv 20.17 a nudez dela, e ela vir a sua, 27 é; portanto,
Rm 1.27 varão com varão, cometendo 27 e recebendo

TO R N O U -SE Ocorrências: 24 vezes - VT (18); N T (6) nos
livros:
Êx-5;Js-l;Jz-l;Sl-2;Jr-l;Lm-5;Ez-2;Dn-l;Lc-l;Tg-l;Ap-4;
RNK Top 383 posição; Veja também : tornar;

TORPEZAS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ef-1; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : torpeza;

Êx 4.3 Ele a lançou na terra, e T. em cobra; e
Êx 4.4 mão e pegou-lhe pela cauda, e T. em vara na
Êx 7.10 e diante dos seus servos, e T. em serpente.
Êx 9.10 a espalhou para o céu; e T. em sarna, que
Êx 14.21 toda aquela noite; e o mar T. em seco, e as
Js 10.15 E T. Josué, e todo o Israel com ele, ao
Jz 18.26 mais fortes do que elè, voltou e T. a sua casa.
SI 89.41 pelo caminho o despojam; T. ele o opróbrio
SI 118.22 os edificadores rejeitaram T. cabeça de esquina.
Jr 12.8 T. a minha herança para mim como leão numa
Lm 1.1 cidade dantes tão populosa! T. como viúva a
Lm 1.1 eprincesa entre as províncias T. tributária!
Lm 2.5 T. o Senhor como inimigo; devorou Israel,
Lm 4.3 mas a filha do meu povo 27 cruel como os
Lm 4.8 lhes pegou aos ossos, secou-se, 27 como um
Ez 17.6 E brotou e 27 numa videira mui larga, de pouca
Ez 17.6 raízes estavam debaixo dela; e 27 numa
Dn 9.16 das iniquidades de nossos pais, 27 Jerusalém
Lc 22.44 intensamente. E o seu suor 27 em grandes
Tg 2.10 e tropeçar em um só ponto 27 culpado de todos.
Ap 6.12 tremor de terra; e o sol 27 nesro como
Ap 6.12 como saco de cilício, e a lua 2. como sangue.

Ef 5.4 nem 27, nem parvoíces, nem chocarrices, que não

TORRADAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l;
RNK Top 406 posição;
2Sm 17.28 e grão torrado, e favas, e lentilhas, também 27,

TORRADO Ocorrências: 2 vezes -l;2S m -l; RNK Top 405 posição;

VT (2) nos livros: Jz-

Jz 7.13 eis que um pão de cevada 27 rodava pelo
2Sm 17.28 e cevada, e farinha, e grão 27, e favas, e

TORRE Ocorrências: 40 vezes - VT (36); N T (4) nos livros: Gn-2;Jz-9;2Sm-l;2Rs-3;Ne-9;Sl-l;Pv-l;Ct-3;Is-3;Jr-2;M q-l;Zc-l;M t-l;M c-l;Lc-2; N°(s) Strong (G4444, H4026, H4480); RNK Top 367
posição; Palavras Relacionadas: (torres-17); Total de referencias
das palavras relacionadas: 57
Gn 11.4 nós uma cidade e uma T. cujo cume toque
Gn 11.5 para ver a cidade e a T. que os filhos dos
Jz8.9 Quando eu voltar em paz, derribarei esta T..
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■Jz 8.17 E derribou a T. de Penuel e matou os homens da cidade.
Jz 9.46 todos os cidadãos da T. de Siquém, entraram
Jz 9.47 que todos os cidadãos da T. de Siquém se haviam con
gregado.
Jz 9.49 eles; de maneira que todos os da T. de Siquém
Jz 9.51 porém, no meio aa cidade uma T. forte; e todos os
Jz 9.51 após si as portas, e subiram ao telhado da T..
Jz 9.52 E Abimeleque veio até à T., e a combateu, e
Jz 9.52 e chegou-se até à porta da 27, para a queimar.
2Sm 22.51 Ele é a 27 das salvações do seu rei e usa de
2Rs 9.17 E o atalaia estava na 27 de Jezreel, e viu a tropa
2Rs 17.9 todas as suas cidades, desde a 27 dos atalaias até
2Rs 18.8 os termos dela, desde a 27 dos atalaias até à
Ne 3.1 as suas portas; e até a 27 de Meá
Ne 3.1 a 27 de Meá consagraram e até a 27 de Hananel.
Ne 3.11 filho de Paate-Moabe, como também a 27 dos Fornos.
Ne 3.25 defronte da esquina e a 27 que sai da casa
Ne 3.26 da Porta das Águas, para o oriente, e até à 71 alta.
Ne 3.27 outra porção, defronte da 27 grande e alta e
Ne 12.38 povo ia sobre o muro, desde a 27 dos Fornos até à
Ne 12.39 e desde a Porta do Peixe e a 27 de Hananel e a
Ne 12.39 e a 27 de Hananel e a T . d e Meá até à Porta
SI 61.3 sido o meu refúgio e uma 27 forte contra o inimigo.

Pv 18.10 27 forte é o nome do Senhor; para ela correrá o
Ct 4.4 O teu pescoço é como a ü d e Davi, edificada para
Ct 7.4 O teu pescoço, como a 27 de marfim; os teus olhos,

Ct 7.4 Bate-Rabim; o teu nariz, como a 21 do Líbano, que
Is 2.15 e contra toda 27 alta e contra todo muro firme;
Is 5.2 e edificou no meio dela uma 27 e também
Is 21.8 um leão: Senhor, sobre a 27 de vigia estou em
Jr 6.27 Por 27 de guarda te pus entre o meu povo, por
Jr 31.38 para o Senhor, desde a 21 de Hananel até à
M q 4.8 E a ti, ó 27 do rebanho, monte da filha de Sião, a
Zc 14.10 à Porta da Esquina, e desde a 21 de Hananel até
M t 21.33 nela um lagar, e edificou uma 27, e
M c 12.1 nela um lagar, e edificou uma 27, e arrendou-a a
Lc 13.4 sobre os quais caiu a 27 de Siloé e os matou,
Lc 14.28 vós, querendo edificar uma 27, não se assenta
* (torre) repete na(s) referência(s): 2 vezes ; Jz.9.51;, 2 vezes : Jz.9.52;,
2 vezes: Ne. 3.1;, 2 vezes: Ne. 12.39;, 2 vezes: Ct.7.4;

TO R R EN TE Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jó-

Ez 26.4 Tiro e derribarão as suas 27; e eu varrerei c
Ez 26.9 m uros e derribará as tuas 27 com os seus m achados.
Ez 27.11 os gamaditas, sobre as tuas 27; penduravam os
S f 1.16 contra as cidades fortes e contra as 21 altas.
S f 3.6 as nações, as suas 27 estão assoladas;

- V T (5) nos livros: Jó-3;Os-T Jl-1; N fs ) Strong (H4053, H7263, H 7702); RN K Top 402 p osi
ção;
TO RRO ES O corrências: 5 vezes

Jó 7.5 tem vestido de bichos e de 27 de pó; a m inha
Jó 21.33 O s 27 do vale lhe são doces, e ele arrasta após
Jó 38.38 o pó num a massa, e se pegam os 27 uns aos outros?
O s 10.11 Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os 27.
J1 1.17 apodreceu debaixo dos seus 21, os celeiros foram

TORTAS O corrência: 1 vez - V T (1) no livro: Is-1; RN K Top
406 p osição; Veja tam bém : torto;
Is 42.16 luz perante eles e as coisas 27 farei direitas.

TO R TO O corrências: 2 vezes - V T (2) nos livros: Ec-2; N°(s)
Strong (H5791); RN K Top 405 p osição; P alavras R elacion adas:
(tortas-1; tortos-1; tortu osidade-1); Total de referen cias d as p a 
lavras relacion ad as: 5
E c 1.15 Aquilo que é 27 não se pode endireitar; aquilo que
E c 7.13 porque quem poderá endireitar o que ele fez 27?

TO RTO S O corrência: 1 vez - V T (1) no livro: Is-1; RN K Top
406 p osição; Veja tam bém : torto;
Is 45.2 e endireitarei os cam inhos 27; quebrarei as

TO R TU O SA O corrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Pv- l;Is -l; RN K Top 405 p osição; Veja tam bém : tortuoso;
Pv 8.8 boca; não há nelas nenhum a coisa 27 nem perversa.
Is 27.1 veloz, e o leviatã, a serpente 27, e matará o

TO R TU O SA S O corrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Pv- l;Is -l;L m - l; N fs ) Strong (H5753, H6140, H 6141); RN K Top 404
p osição; Veja tam bém : tortuoso;

-l;Is-l;Jr-l; N°(s) Strong (H5158, H650); RNK Top 404 posição;
Palavras Relacionadas: (torrentes-3); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 6

Pv 2.15 cujas veredas são 27 e desviadas nas suas carreiras;
Is 59.8 seus passos; as suas veredas 27, as fizeram
Lm 3.9 com pedras lavradas, fez 27 as m inhas veredas.

Jó 6.15 são como um ribeiro, como a 27 dos ribeiros
Is 30.33 lenha; o assopro do Senhor como 27 de enxofre a acen
derá.
Jr 47.2 do Norte, e tornar-se-ão em 27 transbordante,

TO R TU O SID A D E O corrência: 1 vez - V T (1) no livro: Pv1; RN K Top 406 p osição; Veja tam bém : torto;

TO R R EN TES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: 2Sm-

TO R TU O SO Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos li

Pv 4.24 Desvia de ti a 27 da boca e alonga de ti a

-l;S l-l;L m -l; N°(s) Strong (H515S, H6388); RNK Top 404posição;
Veja também : torrente;

vros: P v-l;Lc-l; N°(s) Strong (H2054); RNK Top 405 posição; Pa
lavras Relacionadas: (tortuosa-2; tortuosas-3; tortuosos-1); Total
de referencias das palavras relacionadas: 8

2Sm 22.5 as ondas de morte, as 27 de Belial me assombraram.
SI 18.4 de morte me cercaram, e 27 de impiedade me assom
braram.
Lm 3.48 27 de águas derramaram os meus olhos, por

Pv 21.8 perverso é inteiram ente 27, m as a obra do
L c 3.5 m onte e outeiro; e o que é 21 se endireitará,

TO RRES Ocorrências: 17 vezes - VT (17) nos livros: lCr-l;2Cr-6;Sl-l;Ct-l;Is-3;Ez-3;Sf-2; N fs) Strong (H4026, H6438);
RNK Top 390posição; Veja também : torre;
lC r 27.25 cidades, e das aldeias, e das 27, Jônatas,
2Cr 14.7 e cerquemo-las de muros, 21, portas e
2Cr 26.9 Também Uzias edificou 27 em Jerusalém, à Porta da
2Cr 26.10 Também edificou 27 no deserto e cavou muitos
2Cr 26.15 que estivessem nas 27 e nos cantos, para
2Cr 27.4 de Judá e edificou nos bosques castelos e 27.
2Cr 32.5 todo o muro quebrado até às 27, e levantou o
SI 48.12 Rodeai Sião; cercai-a; contai as suas 27;
C t8.10 os meus peitos, como as suas 27; então, eu era
Is 30.25 no dia da grande matança, quando caírem as 27.
Is 32.14 da cidade cessará; Ofel e as 27 da guarda
Is 33.18 Onde está o pagador? Onde está o que conta as 27?

TO R TU O SO S O corrência: 1 vez - V T (1) no livro: Sl-1;
RN K Top 406 p osição; Veja ta m b ém : tortuoso;
SI 125.5 para os seus cam inhos 21, levá-los-á o

TO R TU R A D O S O corrência: 1 vez - N T (1) no livro: H b-1;
N°(s) Strong (G 5178); R N K Top 406 posição;
Hb 11.35 os seus m ortos; uns foram 27, não

TO RVELIN H O O corrências: 2 vezes - V T (2) nos livros: Sl- l;Is -l; N°(s) Strong (H5492); RN K Top 405 posição;
SI 83.15 a tua tempestade e assom bra-os com o teu 21.
Is 66.15 e os seus carros, com o um 21, para tornar

TOS Ocorrências: 4 vezes - V T (3); N T (1) nos livros: Jz-l;Ed-l;D n-l;Lc-l; RN K Top 403 posição; Veja também: to;

TOSQUENEJANDO

Concordância Bíblica

TOTALMENTE

TO SQ U IA R Ã O Ocorrência; 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1;
N°(s) Strong (H3697); RNK Top 406 posição; Veja também : tos
quiar;

Jz 7.4 descer às águas, e ali 27 provarei; e será
Ed 5.10 pelos seus nomes, para 27 declararmos, para
Dn 2.38 do campo e aves do céu, ele 27 entregou na tua mão
Lc 11.7 comigo na cama; não posso levantar-me para 27 dar.

Ez 44.20 o cabelo; antes, como convém, 27 a sua cabeça.

TO SQ U EN EJA N D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:

TO SQ U IA R Á S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1;
N°(s) Strong (H1494); RNK Top 406 posição; Veja também : tos
quiar;

Pv-1; RNK Top 406 posição; Veja também : tosquenejar;
Pv 6.10 Um pouco de sono, um pouco 27, um pouco

Dt 15.19 teu boi não trabalharás, nem 27 o

TO SQ U EN EJA R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1;
RNK Top 406 posição: Palavras Relacionadas: (tosquenejando-1;
tosquenejará-3: tosquenejaram-1); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 6

TO SQUIAVA Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lSm -l;2Sm-3; N°(s) Strong (H1494, H853); RNK Top 403 posição; Veja
também: tosquiar;

Is 56.10 andam adormecidos, estão deitados e amam o 27.
Sl-2;Is-l; RNK Top 404 posição: Veja também: tosquenejar;

ISm 25.4 Davi, no deserto, que Nabal 27 as suas ovelhas,
2Sm 14.26 E, quando T. a sua cabeça (e sucedia que no
2Sm 14.26 muito lhe pesava, e por isso a 27) , pesava o

SI 121.3 o teu pé; aquele que te guarda não 27.
SI 121.4 Eis que não 27 nem dormirá o guarda de Israel.
Is 5.27 nem claudicante; ninguém 27, nem

T O SQ U IE-SE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: IC o -l;

TO SQ U EN EJA R Á Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros:

*

(tosquiava) repete na(s) referência(s): 3 vezes: 2Sm.14.26;

RNK Top 406 posição; Veja também : tosquiar;

TO SQ U EN EJA R A M Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:

T. também. Mas,

Mt-1; RNK Top 406 posição; Veja também: tosquenejar;

ICo 11.6 mulher não se cobre com véu,

Mt 25.5 E, tardando o esposo, 27 todas e adormeceram.

TOSTADAS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv-l;Js-l; N°(s) Strong (H7033); RNK Top 405 posição; Veja também:
tostado;

TO SQ U IA Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros:
D t-l;A t-l; N°(s) Strong (H1488); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tosquiar;

Lv 2.14 primícias de espigas verdes, 27 ao fogo, isto
Js 5.11 Páscoa; pães asmos e espigas 37 comeram no

Dt 18.4 teu azeite e as primícias da 27 das tuas ovelhas.
At 8.32 o cordeiro diante do que o 27, assim não

TO STAD O Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Lv-l;Rt-l;lS m -2 ;l Cr-1; N°(s) Strong (H7039, H7246); RNK Top 402 posi
ção; Palavras Relacionadas: (tostadas-2); Total de referencias das
palavras relacionadas: 7

TO S Q U IA -T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Mq-1;
N°(s) Strong (H1494); RNK Top 406 posição; Veja também: tos
quiar;

Lv 23.14 não comereis pão, nem trigo 37, nem espigas
Rt 2.14 segadores, e ele lhe deu do trigo 27, e comeu e
ISm 17.17 teus irmãos um efa deste grão 27 e estes dez
ISm 25.18 e cinco medidas de trigo 7Z7, e cem cachos
lC r 23.29 e para as assadeiras, e para o 37, e para toda

Mq 1.16 Faze-te calva e 27, por causa dos filhos das

TO SQ U IAD AS Ocorrência; 1 vez - VT (1) no livro: Ct-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tosquiar;
Ct 4.2 como o rebanho das ovelhas 37, que sobem do

TO TA L Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Êx-l;Nm-l;E c-l;Jr-l;S f-l; N°(s) Strong (H7999); RNK Top 402 posição;
Palavras Relacionadas: (totalmente-68); Total de referencias das
palavras relacionadas: 73

TOS QUI AD ORES Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros:
Gn-l;lSm-2;2Sm-2;Is-l; N°(s) Strong (H1494); RNK Top 401 posi
ção: Veja também: tosquia;

Êx 22.3 O ladrão fará restituição 37; e se não tiver
Nm 5.7 sua culpa segundo a soma 37, e lhe
Ec 2.16 de tudo nos dias futuros 37 esquecimento
Jr 50.13 antes, se tornará em 37 assolação;
Sf 1.18 os moradores da terra uma destruição 37 e apressada.

Gn 38.12 se consolou Judá e subiu aos 37 das
ISm 25.7 pois, tenho ouvido que tens 27; ora, os
ISm 25.11 reses que degolei para os meus 37 e o daria
2Sm 13.23 anos inteiros, Absalão tinha 37 em
2Sm 13.24 Eis que teu servo tem 37; p ejo que o
Is 53.7 a ovelha muda perante os seus T., ele não

TO TA LM EN TE Ocorrências: 68 vezes - VT (67) ; N T (1)
nos livros: Gn-l;Êx-6;Lv-3;Nm-7;Dt-5;Js-10;Jz-3;lSm-6;2Sml;lR s-2;2R s-2;lC r-l;S l-4;C t-l;Is-6;fr-6;L m -l;E z-l;O s-l;2C o-l;
N is) Strong (H1820, H2040, H2763, H3605, H3617, H3988,
H4229, H5486, H6209, H7495, H7999, H8313, H8354); RNK Top
339 posição; Veja também : total;

TO SQ U IA N D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm -1;
N°(s) Strong (H1494, H853); RNK Top 406 posição; Veja também:
tosquiar;
ISm 25.2 ovelhas e mil cabras, e estava 27 as suas

Gn 20.18 o Senhor havia fechado 37 todas as madres
Ê x l l . l daqui; e, quando vos deixar ir 37, a toda a
Êx 17.14 aos ouvidos de Josué: que eu 27 hei de riscar
Êx 18.18 27 desfalecerás, assim tu como este povo que
Êx 21.19 pagará o tempo que perdera e o fará curar 27.
Êx 22.6 aquele que acendeu o fogo pagará 27 o queimado.
Êx 23.24 obras; antes, os destruirás 27e quebrarás
Lv 6.23 toda a oferta do sacerdote 27 será queimada;
Lv 13.44 o sacerdote o declarará 27 imundo; na
Lv 19.9 do teu campo não segarás 27, nem as
Nm 15.31 e anulou o seu mandamento; 37 será extirpada
Nm 16.13 deserto, senão que também 27 te
Nm 21.2 voto ao Senhor, dizendo: Se 27 entregares
Nm 21.2 povo na minha mão, destruirei 27 as suas cidades.
N m 21.3 que foram destruídos 27, eles e as

TO SQ U IA R Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-2;
N°(s) Strong (H1494, H853); RNK Top 405posição; Palavras Rela
cionadas: (tosquia-2; tosquiadas-1; tosquiando-1; tosquiarão-1;
tosquiarás-1; tosquiar-se-1; tosquia-te-1; tosquiava-4; tosquies e - 1); Total de referencias das palavras relacionadas: 15
Gn 31.19 E, havendo Labão ido a 37 as suas ovelhas,
Gn 38.13 que teu sogro sobe a Timna, a 27 as suas ovelhas.

TO SQ U IA R -SE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: IC o-l;
N°(s) Strong (G2751); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tos
quiar;
ICo 11.6 a mulher é coisa indecente 27 ou
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Nm 23.25 Balaque disse a Balaão: Nem 27 o
Nm 23.25 27 o amaldiçoarás, nem 27 o abençoarás.
Dt 7.2 diante de ti, para as ferir, 27 as
Dt 12.2 27 destruireis todos os lugares onde as
Dt 13.16 o seu despojo queimarás 27 para o Senhor,
Dt 20.17 Antes, destruí-las-ás 27: aos heteus, e aos
D t 31.18 Esconderei, pois, 27 o meu rosto, naquele
Js 6.21 na cidade havia destruíram 27 a fio de
Js 8.26 com a lança, até destruir 27 a todos os
Js 10.1 a Ai, e a tinha destruído 27, e fizera a
Js 10.35 alma que nela havia destruiu 27 no mesmo
Js 10.37 a Eglom; e Josué a destruiu 27, a ela e a
Js 10.39 que nelas havia destruiu 27, nada deixou
Js 11.11 feriram a fio de espada e 21 os destruíram,
Js 11.12 de espada, destruindo-os 27, como ordenara
Js 11.20 na guerra, para os destruir 27, para se não
Js 11.21 de Israel; Josué os destruiu 27 com as
Jz 1.17 que habitavam em Zefate, e 21 a
Jz 11.30 voto ao Senhor e disse: Se 27 deres os
Jz 21.11 se houver deitado com um homem 27 destruireis.
ISm 15.3 e fere a Amaleque, e destrói 27 tudo o que
ISm 15.9 e não os quiseram destruir 27; porém a
ISm 15.9 a toda coisa vil e desprezível destruíram 27.
ISm 15.15 teu Deus; o resto, porém, temos destruído 27.
ISm 15.18 e disse: Vai, e destrói 27 a estes
ISm 15.20 rei de Amaleque, e os amalequitas destruí 27;
2Sm 23.7 uma lança; e a fogo serão 27 queimados no
1Rs9.21 Israel não puderam destruir 27, Salomão os
lR s 19.1 Elias havia feito e como 27 matara todos os
2Rs 11.18 altares e as suas imagens 21 quebraram, e
2Rs 19.11 as terras, destruindo-as 21; e tu te livrarás?
lC r 4.41 se acharam ali, e as destruíram 27 até ao
SI 39.5 por mais firme que esteja, é 21 vaidade. (Selá)
SI 73.19 quase num momento! Ficam 27 consumidos de ter
rores.
SI 89.33 Mas não retirarei 27 dele a minha
SI 119.8 os teus estatutos; não me desampares 21.
Ct 5.16 muitíssimo suave; sim, ele é 27 desejável.
Is 2.18 E todos os ídolos 27 desaparecerão.
Is 7.20 e os cabelos dos pés e até a barba 27 tirará.
Is 11.15 E o Senhor destruirá 27 o braço de mar do
Is 22.1 tens, agora, para que assim 27 subisses aos telhados?
Is 3 4 2 delas; ele as destruiu 27, entregou-as
Is 37.11 as terras, destruindo-as 27; e escaparias tu?
Jr 12.17 Mas, se não quiserem ouvir, 27 arrancarei a
Jr 23.39 que também eu me esquecerei 27 de vós e a
Jr25.9 nações em redor, e os destruirei 27, e
Jr 25.29 a castigar; e ficareis vós 27 impunes?
Jr 49.12 condenados a beber o copo 27 o beberão, e
Jr 51.58 largos muros de Babilônia 27 serão
Lm 5.22 Por que nos rejeitarias 27? Por que te
Ez 39.9 cidades de Israel sairão, e 27 queimarão as
Os 10.15 rei de Israel, de madrugada, será 27 destruído.
2Co 11.6 em tudo nos temos feito conhecer 27 entre vós.

Strong (H2661, H6512); RNK Top 406posição; Veja tam bém : tou
peira;

* (totalmente) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Nm.21.2 ; , 2 vezes :
Nm.23.25; , 2 vezes: ISm. 15.9;

TR A BA LH A D A S Ocorrência: 1 vez - V T (1 )k : ,:~ ::C t-l;
RNK Top 406posição; Veja também : trabalhar;

Is 2.20 dia, os homens lançarão às 21 e aos morcegos

TO URO Ocorrência: 1 vez - \rT (lj no livro: Jó-1; N°(s) Strong
(H7794); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (touros-8); Total de referencias das palavras relacionadas: 9
Jó 21.10 O seu 27 gera e não falha; pare a sua vaca e não aborta.

TO URO S Ocorrências: 8 vezes - VT (5) ; N T (3) nos livros:
Sl-4;Is-l;At-l;Hb-2; N°(s) Strong (GS022, H47, H6499); RNK Top
399posição; Veja tam bém : touro;
SI 22.12 Muitos 27 me cercaram; fortes 21 de Basã me rodea
ram.
SI 22.12 27 me cercaram; fortes 27 de Basã me rodearam.
SI 50.13 Comerei eu carne de 27? Ou beberei sangue de bodes?
SI 68.30 canaviais, a multidão dos 27, com os novilhos
Is 34.7 eles, e os bezerros, com os 21; e a sua terra
At 14.13 para a entrada da porta 27 e grinaldas,
Hb 9.13 Porque, se o sangue dos 27 e bodes e a cinza de
Hb 10.4 que o sangue dos 27 e dos bodes tire pecados.
* (touros) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Sl.22.12;

T R Á -L O -Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; N°(s)
Strong (H935); RNK Top 406posição; Veja tam bém : trazer;
Êx 22.13 se lhe for dilacerado, 27 em testemunho

T R Á -LO -Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : trazer;
Nm 6.13 os dias do seu nazireado, 27 à porta da

T R Á -L O S -E I Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Zc-2;
N°(s) Strong (H935); RNK Top 405 posição; Veja também : trazer;
Zc 8.8 e 21, e habitarão no meio dejerusalém; e
Zc 10.10 congregarei da Assíria; e 2. à terra de

T R A B A LH A Ocorrências: 9 vezes - VT (5); N T (4) nos livros:
Pv-3;Ec-l;Is-l;Jo-l;lC o-2;2Tm -l; N°(s) Strong (G2038, G2872,
H6213, H6466); RNK Top 398 posição; Veja também : trabalhar;
Pv 10.4 O que 27 com mão enganosa empobrece, mas a mão
Pv 16.26 O trabalhador 21 para si mesmo, porque a sua
Pv 31.13 Busca lã e linho e X de boa vontade com as
Ec 3.9 Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que 21?
Is 44.12 O ferreiro faz o machado, e 27 nas brasas, e o
Jo 5.17 lhes respondeu: Meu Pai 27 até agora, e eu
ICo 16.10 sem temor convosco; porque i7 na obra do
ICo 16.16 tais e a todo aquele que auxilia na obra e T i.
2Tm 2.6 O lavrador que T. deve ser o primeiro a gaza:

Ct 7.1 de tuas coxas são como joias, 27 por mãos dt artista.

TO U Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lS m -l;lC r-2;
N°(s) Strong (H8459, H8583); RNK Top 404 posição;

TR A B A LH A D O Ocorrências: 7 vezes - V T (4 VT 3 nos
livros: D t-l;R t-l;Is-l;Jr-l;Lc-l;G l-l;Fp-l; N°(s) Sr-:
S2872,
H3021, HS647, H6213, H6468); RNK Top 400pc.s: : : . i
zambém: trabalhar;

ISm 1.1 Jeroão, filho de Eliú, filho de 21, filho de Zufe, efrateu.
IC r 18.9 E, ouvindo 27, rei de Hamate, que Davi destruíra
lC r 18.10 Hadadezer fazia guerra a 27) , enviando-lhe

TO U C A S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top

D t21.3 da manada, que não tenha 27, nemter_-.i
Rt 2.19 à sua sogra com quem tinha 27 e disse I
Is 49.4 Mas eu aísse: Debalde tenho 27, inútl e
Jr 8.8 conosco? Eis que em vão tem 27 a felsa
Lc 5.5 disse-lhe: Mestre, havendo 27 toda a
G 1 4 .il Receio de vós que haja eu 27 em vão
ii— »
Fp2.16 gloriar-me de não Ler corrido nem I ( ■ õ b . ;

406 posição;
Is 3.23 capinhas de linho finíssimas, e as T., e os véus.

T O U P E IR A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; RNK
Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (toupeiras-1); Total de
referencias das palavras relacionadas: 2
Lv 11.30 e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a

TOUPEIRAS

T R A B A LH A D O R Ocorrências: 3 vezes - I T .3 ■■ fci os:
Pv-l;Ec-2; N°(s) Strong (H5647, H6001, H6215 _ o 3 7 w A p o 
sição; Palavras Relacionadas: (trabalhadores-- - 7 r :. ü -^krencias das palavras relacionadas: 10

2 7 .

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
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Pv 16.26 O 27 trabalha para si mesmo, porque a sua
Ec 3.9 Que vantagem tem o 27 naquilo em que trabalha?
Ec 5.12 Doce é o sono do 21, quer coma pouco quer

TRABALHASTE

Êx 31.5 em artifício de madeira, para 27 em todo lavor.
Êx 35.32 inventar invenções, para 27 em ouro, e em
Êx 35.33 artifício de madeira, para 27 em toda obra esmerada.
2Cr 2.7 agora um homem sábio para 27 em ouro, e em
2Cr 2.18 e seiscentos inspetores, para fazerem 27 o povo.
Ne 4.6 porque o coração do povo se inclinava a 27.
Pv 21.6 27 por ajuntar tesouro com língua falsa é uma
Pv 21.25 o mata, porque as suas mãos recusam-se a 27.
Ec 5.16 vai; e que proveito lhe vem de 27 para o vento,
M t 21.28 ao primeiro, disse: Filho, vai 27 hoje na
Lc 13.14 Seis dias há em que é mister 27; nestes,
Jo 9.4 é dia; a noite vem, quando ninguém pode 27.
1C o9.6 eu e Barnabé não temos direito de deixar de 27?
lT s 4.11 vossos próprios negócios, e 27 com vossas
2Ts 3.10 que, se alguém não quiser 27, não coma também.

TR A BA LH A D O R ES Ocorrências: 7 vezes - VT (1 ); N T
(6) nos livros: Jz-l;Mt-3;Lc-2;Tg-l; N°(s) Strong (G2040, G3407);
RNK Top 400 posição; Veja também : trabalhador;
Jz 5.26 mão esquerda, e ao maço dos 27, a sua
M t 20.1 de madrugada a assalariar 27 para a sua vinha.
M t 20.2 E, ajustando com os 27 a um dinheiro por
M t 20.8 ao seu mordomo: Chama os 27, e
Lc 15.17 caindo em si, disse: Quantos 27 de meu
Lc 15.19 teu filho; faze-me como um dos teus 27.
Tg 5.4 Eis que o salário dos 21 que ceifaram as

TR A B A LH A D O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Nm-1; N°(s) Strong (H4639); RNK Top 406posição; Veja também:
trabalhar;

T R A B A LH A R -LH E-Á S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no

Nm 31.51 deles o ouro; sendo todos os vasos bem 21.

2Sm 9.10 27, pois, a terra, tu, e teus filhos, e

TR A B A LH A I Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos li

TR A B A LH A R Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1;
N°(s) Strong (H4399); RNK Top 406 posição; Veja também : tra
balhar;

livro: 2Sm -l; N°(s) Strong (H5647); RNK Top 406 posição; Veja
tam bém : trabalhar;

vros: Ê x-l;A g-l;Jo-l; N°(s) Strong (G2038, H5647, H6213); RNK
Top 404posição; Veja tam bém : trabalhar;
Êx 5.18 Ide, pois, agora, 21; palha, porém, não se vos
Ag 2.4 todo o povo da terra, diz o Senhor, e 27;
Jo 6.27 27 não pela comida que perece, mas pela comida

Êx 35.2 Seis dias se 27, mas o sétimo dia vos será

TR A B A LH A R A M Ocorrências: 6 vezes - VT (3 ); N T (3)
nos livros: Ê x-l;Ez-l;A g-l;M t-l;Jo-l;Fp-l; N°(s) Strong (G2872,
G2873, G37S6, G4160, H4399, H6213, H8S3);RNI<Top 401 posi
ção; Veja também : trabalhar;

TR A B A LH A M Ocorrências: 8 vezes - VT (3); N T (S) nos li
vros: Sl-l;Is-2;M t-l;Lc-l;R m -l;l Ts-l;lTm -1; N’(s) Strong (G2872,
H5647, HS998); RNK Top 399posição; Veja também : trabalhar;

Êx 36.1 Assim, 27 Bezalel, e Aoliabe, e todo homem
Ez 29.20 a terra do Egito, visto que 27 por mim,
Ag 1.14 resto de todo o povo, e vieram e 27 na Casa
Mt 20.12 dizendo: Estes derradeiros 27 só uma hora, e
Jo 4.38 não trabalhastes; outros 27, e vós
Fp 4.3 ajudes essas mulheres que 27 comigo no

SI 127.1 não edificar a casa, em vão 27 os que
Is 19.9 E envergonhar-se-ão os que 27 em Unho fino e
Is 19.10 e todos os que 27 por salário
Mt 6.28 do campo, como eles crescem; não 27, nem fiam.
Lc 12.27 como eles crescem; não 27, nem fiam; e
Rm 16.12 e a Trifosa, as quais 21 no Senhor.
lTs 5.12 que reconheçais os que 21 entre vós, e
lT m 5.17 principalmente os que 21 na palavra e na doutrina.

TR A BA LH A RÃ O Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
Is-l;Jr-l; N°(s) Strong (H3021); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: trabalhar;

TR A B A LH A M O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
1 Tm-1; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : trabalhar;

Is 65.23 Não 27 debalde, nem terão filhos para a
Jr 51.58 serão abrasadas pelo fogo; e 27 os povos em

lT m 4.10 Porque para isto 21 e lutamos, pois

TR A BA LH A R Á S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros:
Êx-2;Dt-2; N°(s) Strong (H4399, H5647); RNK Top 403 posição;
Veja tam bém : trabalhar;

TR A BA LH A N D O Ocorrências: 9 vezes - VT (3 ); N T (6)
nos livros: Et-l;Ec-2;A t-l;l C o -l;l Ts-l;2Ts-3; N°(s) Strong (G2038,
G2872, G2873); RNK Top 398 posição; Veja também : trabalhar;

Êx 20.9 Seis dias 27 e farás toda a tua obra,
Êx 34.21 Seis dias 27, mas, ao sétimo dia,
Dt 5.13 Seis dias 27 e farás toda a tua obra.
Dt 15.19 o primogênito do teu boi não 27, nem

Et 10.3 o bem do seu povo e 21 pela
E c2.11 para o trabalho que eu, 27, tinha
Ec 2.22 coração, em que ele anda 27 debaixo do sol?
At 20.35 mostrado em tudo que, 21 assim, é
IC o 4.12 e nos afadigamos, 2. com nossas próprias
lT s 2.9 nosso trabalho e fadiga; pois, 27 noite e
2Ts 3.8 mas com trabalho e fadiga, 27 noite e
2Ts3.11 andam desordenadamente, não 27, antes,
2Ts 3.12 nosso Senhor Jesus Cristo, que, 27 com

TR A B A LH A R EI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1;
RNK Top 406posição; Veja tam bém : trabalhar;
Jó 9.29 E, sendo eu ímpio, por que

T

em vão?

TR A B A LH A SSEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Lm-1; RNK Top 406 posição; Veja também : trabalhar;

TR A B A LH A R Ocorrências: 17 vezes - VT (11) ; N T (6)
nos livros: G n-l;Êx-4;2Cr-2;N e-l;Pv-2;Ec-l;M t-l;Lc-l;Jo-l;l Co-l;lT s-l;2 T s-l; N°(s) Strong (G2038, G2041, G2193, G3361,
H4399, HS086, HS998, H6213, H794S); RNK Top 390 posição;
Palavras Relacionadas: (trabalha-9; trabalhadas-1; trabalhado-7; trabalhados-1; trabalhai-3; trabalham -8; trabalham os-1;
trabalhando-9; trabalhará-1; trabalharam -6; trabalharão-2; trabalharás-4; trabalharei-1; Trabalhar-lhe-ás-1; trabalhassem -1;
trabalhaste-6; trabalhastes-2; trabalhava-4; trabalhavam-3;
trabalhávam os-1; trabalhe-3; trabalhei-S; trabalhem-1; trabalho-94; trabalhosos-1; trabalhou-5); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 197

Lm 4.6 como em um momento, sem que 27 nela mãos algu
mas.

TR A B A LH A ST E Ocorrências: 6 vezes - VT (5); N T (1) nos
livros: Rt-l;Is-3;Jn-l;A p-l; N°(s) Strong (H6213); RNK Top 401 p o 
sição; Veja tam bém : trabalhar;
Rt2.19 Onde colheste hoje e onde 27? Bendito
Is 47.12 das feitiçarias em que 27 desde a tua
Is 47.15 contigo aqueles com quem 27, os teus
Is 62.8 os estranhos beberão o teu mosto, em que 27.
Jn 4.10 da aboboreira, na cjual não 27, nem a
Ap 2.3 e tens paciência; e 27 pelo meu nome

Gn 30.30 Agora, pois, quando hei de 27 também por
Êx 31.4 para inventar invenções, e 27 em ouro, e em
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T R A B A LH A ST ES Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1)

Jó 15.35 Concebem o 27 eproduzem a iniquidade; e o seu
Jó 20.18 Restituirá o seu 27 e não o engolirá; conforme
Jó 39.11 a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu 27?
Jó 39.16 fossem seus; debalde é seu 27, porquanto está
SI 10.14 porque atentas para o 27 e enfado, para
SI 78.46 a sua novidade, e o seu 27, aos gafanhotos.
SI 104.23 para a sua lida e para o seu 27, até à tarde.
SI 105.44 as terras das nações, e herdaram o 27 dos povos,
SI 107.12 lhes abateu o coração com 27; tropeçaram, e
SI 109.11 tenha, e despojem-no os estranhos do seu 27.
SI 128.2 Pois comerás do 27 das tuas mãos, feliz serás,
SI 144.14 bois sejam fortes para o 27; para que não
Pv 13.11 mas quem a ajunta pelo 27 terá aumento.
Pv 14.23 Em todo 27 há proveito, mas a palavra dos
Pv 31.7 da sua pobreza, e do seu 27 não se lembrem mais.
Ec 1.3 tem o homem de todo o seu 27, que ele faz
Ec 1.18 enfado; e o que aumenta em ciência aumenta em 27.
E c2.10 se alegrou por todo o meu 27, e esta foi a
E c2.10 e esta foi a minha porção de todo o meu 27.
Ec 2.11 mãos, como também para o 27 que eu,
E c2.18 eu aborreci todo o meu 27, em que trabalhei
Ec 2.19 assenhoreará de todo o meu 27 em que
Ec 2.20 a esperança de todo 27 em que trabalhei
Ec 2.21 Porque há homem cujo 27 é feito com sabedoria,
Ec 2.22 tem o homem de todo o seu 27 e da fadiga do
E c2.24 a sua alma do bem do seu 27? Isso também eu
Ec 2.26 e alegria; mas ao pecador dá 27, para que ele
Ec 3.10 Tenho visto o 27 que Deus deu aos filhos dos
E c3.13 goze do bem de todo o seu 27. Isso é um dom de Deus.
Ec 4.4 Também vi eu que todo 27 e toda destreza em
Ec 4.6 ambas as mãos cheias com 27 e aflição de espírito.
Ec 4.8 irmã; e, contudo, de todo o seu 27 não há fim,
Ec 4.8 de riquezas; e não diz: Para quem 27 eu,
Ec 4.9 dois do que um, porque têm melhor paga do seu 27.
E c5.15 veio; e nada tomará do seu 27, que possa
Ec5.18 cada um do bem de todo o seu 27, em que
Ec 5.19 a suaporção, e gozar do seu 27, isso é dom de Deus.
Ec 6.7 Todo 27 do homem é para a sua boca, e, contudo,
Ec 8.15 isso o acompanhará no seu 27 nos dias da
Ec 8.16 a sabedoria e a ver o 27 que há sobre a
Ec 9.9 tua porção nesta vida e do teu 27 que tu
Ec 10.15 O 27 dos tolos a cada um deles fatiga, pois não
Is 14.3 a dar-te descanso do teu 27, e do teu
Is 43.24 me encheste, mas me deste 27 com os teus
Is 45.14 Assim diz o Senhor: O 27 do Egito, e o comércio
Is 53.11 O 27 da sua alma ele verá e ficará satisfeito;
Is 55.2 é pão? E o produto do vosso 27 naquilo que não
Is 58.3 contentamento e requereis todo o vosso 27.
Is 59.4 falando mentiras; concebem o 27 e produzem a iniqui
dade.
Jr 3.24 a confusão devorou o 27 de nossos pais,
Jr 10.9 de Társis e ouro de Ufaz, 27 do artífice e
Jr 20.5 desta cidade, e todo o seu 27, e todas as suas
Jr 20.18 que saí da madre para ver 27 e tristeza e para
Jr 22.13 sem paga, e não lhe dá o salário do seu 27;
Jr 31.16 porque ná galardão para o teu 27, diz o Senhor;
Lm 3.5 Edificou contra mim e me cercou de fel e 27.
Ez 23.29 ódio, e levarão todo o teu 27, e te deixarão
Ez 29.20 Por paga do seu 27, com que serviu contra ela,
Ez 39.14 para a purificarem; durará sete meses este 27.
Ez46.1 os seis dias, que são de 27; mas, no dia
Os 12.8 grandes bens; em todo o meu 27, não acharão
Ag 1.11 e sobre os animais, e sobre todo o 27 das mãos.
Jo 4.38 outros trabalharam, e vós entrastes no seu 27.
Jo 5.17 Meu Pai trabalha até agora, e eu 27 também.
IC o 3.8 um receberá o seu galardão, segundo o seu 27.
IC o 15.58 do Senhor, sabendo que o vosso 27 não é vão no
Senhor.
Cl 1.29 e para isto também 27, combatendo segundo a sua
lT s 1.3 da obra da vossa fé, do 27 do amor e da
lTs 2.9 lembrais, irmãos, do nosso 27 e fadiga; pois,
lTs 3.5 vos tentasse, e o nosso 27 viesse a ser inútil.
2Ts 3.8 o pão de homem algum, mas com 27 e fadiga,
Hb 6.10 da vossa obra e do j7 de amor que, para
Ap 2.2 sei as tuas obras, e o teu 27, e a tua

nos livros: Js-l;Jo -l; N°(s) Strong (H3021); RNK Top 405 posição;
Veja tam bém : trabalhar;
Js 24.13 vos dei a terra em que não 27 e cidades que
Jo4.38 a ceifar onde vós não 27; outros

TRABALHAVA Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos
livros: lRs-2;N e-l;A t-l; N°(s) Strong (G2038, H4399, H6213);
RNK Top 403 posição; Veja tam bém : trabalhar;
lR s 7.14 seu pai um homem de Tiro que 27 em cobre; e
lR s 9.23 que davam ordens ao povo que 27 na obra.
Ne 4.16 dia, metade dos meus mocos 27 na obra, e a
At 18.3 ofício, ficou com eles, e T.; pois tinham

TRABALHAVAM Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros:
2Cr-3; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : trabalhar;
2Cr 34.10 aos que faziam a obra e 27 na Casa do
2Cr 34.12 E estes homens 27 fielmente na obra; e os
2Cr 34.13 inspetores de todos os que 27 em alguma

TRABALHÁVAM O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Ne-1; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : trabalhar;
Ne 4.21 Assim 27 na obra; e metade deles tinha as

TR A B A LH E Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros:
E c-l;Is-l;E f-l; RNK Top 404posição; Veja também : trabalhar;
Ec 8.17 debaixo do sol; por mais que 27 o homem para a
Is 64.4 viu um Deus além de tiq u e 27 para aquele
, E f 4.28 não furte mais; antes, 17, fazendo com as

T R A B A LH EI Ocorrências: 5 vezes - VT (4); N T (1) nos li
vros: Rt-l;Ec-3;l Co-1; N°(s) Strong (G2872, H6213); RNK Top 402
posição; Veja tam bém : trabalhar;
Rt 2.19 disse: O nome do homem com quem hoje 27 é Boaz.
Ec 2.18 todo o meu trabalho, em que 27 debaixo do sol,
Ec 2.19 todo o meu trabalho em que 27 e em que me
Ec 2.20 de todo trabalho em que 27 debaixo do sol.
IC o 15.10 para comigo não foi vã; antes, 27 muito mais

TR A B A LH EM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Hc-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : trabalhar;
Hc 2.13 dos Exércitos que os povos 27 para o fogo e os

TR A B A LH O Ocorrências: 94 vezes - VT (83); N T (11) nos
livros: Gn-6;Êx-4;Nm-l;Dt-2;Jz-l;lSm-l;lRs-l;Ne-l;Jó-8;Sl-8;Pv3;Ec-27;Is-7;Jr-6;Lm-l;Ez-4;Os-l;Ag-l;Jo-2;lCo-2;Cl-l;lTs-3;2Tsl;H b-l;A p-l; N°(s) Strong (G2041, G2873, G3449, H3018, H3022,
H3027, H4399, H4480, H4639, H5647, H5656, HS998, H5999,
H6001, H6); RNK Top 313 posição; Veja tam bém : trabalhar;
Gn 5.29 acerca de nossas obras e do 27 de nossas mãos,
Gn 30.30 te tem abençoado por meu 27. Agora, pois,

Gn 31.42 atendeu à minha aflição e ao 27 das minhas
Gn 35.16 teve um filho Raquel e teve 27 em seu parto.
Gn 35.17 E aconteceu que, tendo ela 27 em seu parto, lhe
Gn 41.51 fez esquecer de todo o meu 21 e de toda a
Êx 1.14 e em tijolos, e com todo oT .no campo, com
Êx 18.8 amor de Israel, e todo o 27que passaram no
Êx 23.16 primeiros frutos do teu 17, que houveres
Êx 23.16 do ano, quando tiveres colhido do campo o teu 27.
Nm 20.14 teu irmão Israel: Sabes todo o 27 que nos sobreveio;
Dt 26.7 nossa miséria, e para o nosso 27, e para a
Dt 28.33 da tua terra e todo o teu 27 o comerá um povo
Jz 19.16 velho vinha à tarde do seu 27 do campo; e era
lSm 8 .1 6 vossos jumentos tomará e os empregará no seu 27.
lR s 12.28 de ouro, e lhes disse: Muito 27 vos será o
Ne 5.13 homem da sua casa e do seu 27 que não cumprir
JÓ5.6 não procede a aflição, nem da terra brota o 27.
Jó 5.7 Mas o homem nasce para o 27, como as faíscas
Jó 7.3 meses de vaidade, e noites de 27 me prepararam.

Jó 10.3 me oprimas, que rejeites o 27 das tuas mãos e

*
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Ec.2.10;, 2 vezes: Ec.4.8;

TRAGAM

M t 15.3 vós também o mandamento de Deus pela vossa 21?
M t 15.6 invalidastes, pela vossa 27, o mandamento de Deus.
M c 7.3 os judeus, conservando a 27 dos antigos, não
M c 7.5 teus discípulos conforme a 27 dos antigos,
M c 7.8 de Deus, retendes a 27 dos homens,
M c 7.9 o mandamento de Deus para guardardes a vossa 27.
M c 7.13 a palavra de Deus pela vossa 27, que vós
Cl 2.8 e vãs sutilezas, segundo a 27 dos homens,
2Ts 3.6 e não segundo a 27 que de nós recebeu.
IPe 1.18 vã maneira de viver que, por 27, recebestes

TR A BA LH O S Ocorrências: 13 vezes - VT (7) ; N T (6) nos
livros: lSm -l;Jó-l;Sl-2;Pv-l;Is-l;M q-l;2Co-4;2Tm -l;A p-l; N°(s)
Strong (G2873, H6S69); RNK Top 394 posição; Veja também: tra
balho;
ISm 10.19 de todos os vossos males e 27, e lhe tendes
Jó 11.16 Porque te esquecerás dos 27 e te lembrarás
SI 7.14 de perversidade; concebeu 27 e produzirá mentiras.
SI 73.5 Não se acham em 27 como outra gente, nem são
Pv 5.10 teu poder, e todos os teus 27 entrem na casa
Is 53.3 de dores, experimentado nos 27 e, como um de
M q 4.10 Sofre dores e 27, ó filha de Sião, como a que
2Co 6.5 prisões, nos tumultos, nos 27, nas
2Co 10.15 fora de medida nos 27 alheios; antes,
2Co 11.23 de mim.) Eu ainda mais: em 27, muito mais;
2Co 11.27 em 27 e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em
2Tm 2.9 pelo que sofro 27 e até prisões, como um
Ap 14.13 para que descansem dos seus 27, e as

TR A D IÇ Õ ES Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Gl-l;2T s-l; N°(s) Strong (G3862); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tradição;
G11.14 sendo extremamente zeloso das 27 de meus pais.
2Ts 2.15 estai firmes e retende as 27 que vos foram

TR A D U Z Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1; RNK
Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (traduzido-7); Total de
referencias das palavras relacionadas: 8

TRA BA LH O SO S Ocorrência: 1 vez- N T (l)n o livro:2Tm1; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : trabalhar;

Mc 15.22 ao lugar do Gólgota, que se 27 por lugar da Caveira.

2Tm 3.1 que nos últimos dias sobrevirão tempos T ;

TR A D U Z ID O Ocorrências: 7 vezes - N T (7) nos livros: Mt-

T R A B A LH O U Ocorrências: 5 vezes - VT (3) ; N T (2) tios

-l;Mc-2;Jo-2;At-2; N fs) Strong (G1329); RNK Top 400 posição;
Veja também : traduz;

livros: Ec-2;Dn-l;Rm-2; N°(s) Strong (G2S72, G41S3); RNK Top
402 posição; Veja também : trabalhar;

M t 1.23 nome de Emanuel. (Emanuel 27 é: Deus conosco).
Mc 5.41 disse-lhe: Talitá cumi, que, 27, é: Menina,
M c 15.34 Eloí, Eloí, lemá sabactáni? Isso, 27, é:Deus
Jo 1.38 E eles disseram: Rabi (que, 27, quer
Jo 1.41 Achamos o Messias (que, 27, é o Cristo).
At 4.36 pelos apóstolos, Barnabé (que, 27, é Filho
At 9.36 chamada Tabita, que, 27, se diz

Ec 2.21 contudo, a um homem que não 27 nele, o
Ec 5.18 de todo o seu trabalho, em que 27 debaixo do
Dn 6.14 livrá-lo; e até ao pôr do sol 27 por salvá-lo.
Rm 16.6 Saudai a Maria, que 27 muito por nós.
Rm 16.12 à amada Pérside, a qual muito 27 no Senhor.

TR A BU C O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jr-

TRAFICAVAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1;

-l;E z-l; RNK Top 405 posição;

RNK Top 406 posição;

Jr 33.4 Judá, que foram derribadas com os 27 e à espada.
Ez 26.9 E porá 27 em frente de ti contra os teus muros

Ez 27.19 Dã e Javã, o caminhante, 27 nas tuas

TRAG A Ocorrências: 7 vezes - VT (6); N T (1) nos livros: Gn-

TR A Ç A Ocorrências; 11 vezes - VT (7) ; N T (4) nos livros:

-l;D t-2;Jz-l;Et-l;Jó-l;A t-l; N fs) Strong (H3318, H3947, H853);
RNK Top 400 posição; Veja também : trazer;

Jó-3;Sl-l;Is-2;Os-l;M t-2;Lc-l;Tg-l; N°(s) Strong (G4597, G4598,
H6211); RNK Top 396 posição;

Gn 42.16 Enviai um dentre vós, que 27 vosso irmão; mas vós
Dt 30.12 por nós aos céus, que no-lo 27 e no-lo faça
Dt 30.13 dalém do mar, para que no-lo 27 e no-lo faça
Jz 6.18 até que eu venha a ti, e 27 o meu presente, e
Et 6.8 27 a veste real de que o rei se costuma vestir,
Jó 5.5 os espinhos a tira; e o salteador 27 a sua fazenda.
At 23.15 rogai ao tribuno que vo-lo 27 amanhã, como

JÓ4.19 fundamento está no pó, e são machucados como a 27!
Jó 13.28 que se consome e como a veste, a qual rói a 27.
Jó 27.18 edifica a sua casa como a 21, e como o guarda que
SI 39.11 logo destróis, como 27, a sua beleza; de
Is 50.9 como vestes, se envelhecerão, e a 27 os comerá.
Is 51.8 Porque a 21 os roerá como a uma veste, e o bicho
Os 5.12 para Efraim serei como a 21 e para a casa de
M t 6.19 tesouros na terra, onde a 27 e a ferrugem tudo
Mt 6.20 tesouros no céu, onde nem a 27 nem a ferrugem
Lc 12.33 nunca acabe, aonde não chega ladrão, e a 27 não rói.
Tg 5.2 apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da 27.

TR A G Á -LA -Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Os-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tragar;
Os 8.7 não dará farinha; se a der, 27 os estrangeiros.

Top 406 posição;

TRA G A -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H3947); RNK Top 406 posição; Veja também : trazer;

SI 52.2 o mal, como uma navalha afiada, 27 enganos.

Gn 18.4 27, agora, um pouco de água; e lavai os vossos

TR A Ç A STE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK

TRAG AD A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lC o-1; RNK

TR A Ç A N D O Ocorrência; 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK

Top 406 posição; Veja também ; tragar;

Top 406posição;

SI 104.9 Limite lhes

T, que não ultrapassarão, para que

IC o 15.54 a palavra que está escrita: 27 foi a morte

TR A C O N ITES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1;
N°(s) Strong (G5139); RNK Top 406posição;

TRAG AIS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-TJr-1;
RNK Top 405 posição; Veja também: trazer;

Lc3.1 da Itureia e da província de 21, e

Is 1.13 Não 27 mais ofertas debalde; o incenso é para
Jr 17.21 Guardai a vossa alma e não 27 cargas no dia de

TR A D IÇ A O Ocorrências: 11 vezes - N T (11) nos livros: Mt-3;M c-S;Cl-l;2Ts-l;lPe-l; N fs) Strong (G3862); RNK Top 396p o 
sição; Palavras Relacionadas: (tradiçôes-2); Total de referencias
das palavras relacionadas: 13

TRAG AM Ocorrências: 11 vezes - VT (11) nos livros: Êx-3;Lv-2;N m -l;lCr-l;Sl-l;Is-2;Ez-l; N fs) Strong (H2986, H3318,
H3947, H413); RNK Top 396posição; Veja também : trazer;

M t 15.2 os teus discípulos a 27 dos anciãos? Pois

Êx 18.22 seja que todo negócio grave 27 a ti, mas todo
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TRAIR-SE-ÃO

Êx 25.2 filhos de Israel que me 77 uma oferta alçada;
Êx 27.20 aos filhos de Israel que te 77 azeite puro de
Lv 17.5 sobre a face do campo, os 77 ao Senhor, à
Lv 24.2 filhos de Israel que te 77 azeite de oliveira,
Nm 19.2 aos filhos de Israel que te 77 uma bezerra
lC r 22.19 utensílios sagrados de Deus se 77 a esta casa,
SI 76.11 pagai ao Senhor, vosso Deus; 77 presentes, os que
Is 41.22 77 e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer;
Is 60.11 noite se fecharão, para que 77a ti as riquezas
Ez 46.20 de manjares, para que a não 77 ao átrio exterior

Lc 22.21 Mas eis que a mão do que me 77 está comigo à mesa.

TRAG AM O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm -1;
N°(s) Strong (H3947, H8S3); RNK Top 406posição; Veja também:
trazer;

M t 26.25 respondendo ludas, o que o 77, disse:
M c 14.44 Ora, o que o 77 tinha-lhes dado um sinal, dizendo:
Jo 18.2 E Judas, que o 77, também conhecia aquele lugar,
Jo 18.5 Jesus: Sou eu. E Judas, que o 77, estava também

TR A Í-L O

Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1; N°(s)
Strong (G3860); RNK Top 406 posição; Veja também : trair;
Jo 12.4 filho de Simão, o que havia de 77, disse:

T R A IA Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros: M t-l;Mc-TJo-2; N°(s) Strong (G3860): RNK Top 403 posição; Veja tam 
bém: trair;

ISm 4.3 hoje, diante dos filisteus? 77 de Siló a

TR A IÇA O Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: 2Rs-3;2Cr-2; Nc(s) Strong (H4820, H7195); RNK Top 402 posição;
Veja também : trair;

TRAG AR Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros:
N m -l;lP e-l; N°(s) Strong (Hl 104); RNK Top 405 posição; P ala
vras Relacionadas: (Tragada-1; tragá-la-ão-1; tragasse-2; tragou-8; trague-1; traguemo-los-1); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 16

2Rs 9.23 mãos, e fugiu, e disse a Acazias: 77 há, Acazias.
2Rs 11.14 rasgou as suas vestes e clamou: 77! 77!
2Cr 23.13 rasgou as suas vestes e clamou: 77, 77!

Nm 16.30 terra abrir a sua boca e os 77 com tudo o que é
IPe 5.8 bramando como leão, buscando a quem possa 77;

* (Traição) repete na(s) referência(s): 2 vezes : 2Rs.ll.14; , 2 vezes :
2Cr.23.13;

TRAGAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK Top
406 posição; Veja também : trazer;

RNK Top 406 posição;

Jó 38.20 para que as 77 aos seus limites, e para que

SI 78.57 como seus pais; viraram-se como um arco 77,

TRAG ASSE Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:

TR A ID O Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros: M t-l;Mc-

TR A IÇ O EIR O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;

Jn-l;A p-l; N°(s) Strong (H l 104); RNK Top 405posição; Veja tam 
bém: tragar;

-l;L c -l;lC o -l; N°(s) Strong (G3860); RNK Top 403 posição; Veja
também : trair;

Jn 1.17 um grande peixe, para que 77 a Jonas; e
Ap 12.4 à luz, para que, dando ela à luz, lhe 77 o filho.

M t 26.24 por quem o Filho do Homem é 77! Bom seria para
M c 14.21 por quem o Filho do Homem é 77'. Bom seria para o
Lc 22.22 determinado; mas ai daquele hom em por quem é 77!
IC o 11.23 Senhor Jesus, na noite em que foi 77, tomou o pão;

TRAG O Ocorrências: 6 vezes - VT (3) ; N T (3) nos livros:
G n -l;Sl-l;Jr-l;Lc-l;Jo-l;G l-l; N°(s) Strong (G941, H5375, H853,
H935); RNK Top 401 posição; Veja também : trazer;

T R A ID O R Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: M t-l;Lc-l;
N°(s) Strong (G3860); RNK Top 405 posição; Veja também : trair;

Gn 6.17 Porque eis que eu 77 um dilúvio de águas sobre a
SI 89.50 dos teus servos; e de como 77 no meu peito o
Jr 4.6 vossa, não pareis; porque eu 77 um mal do Norte,
Lc 2.10 temais, porque eis aqui vos 77 novas de grande
Jo 19.4 e disse-lhes: Eis aqui vo-lo 77 fora, para que
G16.17 ninguém me inquiete; porque 77 no meu corpo as

M t 26.48 E o 77 tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que
Lc 6.16 filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o 77.

TR A ID O R ES Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: At-l;2T m -l; N°(s) Strong (G4273); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: trair;

TR A G O U Ocorrências: 8 vezes - VT (7) ; N T (1) nos livros:
Êx-2;Nm-2;Dt-l;Jr-2;Ap-l; N°(s) Strong (Hl 104); RNK Top 399
posição; Veja também : tragar;

At 7.52 Justo, do qual vós agora fostes 77 e homicidas;
2Tm 3.4 77, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos

Êx 7.12 em serpentes; mas a vara de Arão 77 as varas deles.
Êx 15.12 Estendeste a tua mão direita; a terra os 77.
Nm 16.32 abriu a sua boca e os 77 com as suas casas,
Nm 26.10 abriu a sua boca e os 77 com Corá, quando
Dt 11.6 a terra abriu a sua boca e os 77 com as suas
Jr 51.34 um vaso vazio, como dragão me 77, encheu o seu
Jr 51.44 da sua boca o que ele 77, e nunca mais
Ap 12.16 e a terra abriu a boca e 77 o rio que o dragão

TRA IN D O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1; N°(s)
Strong (G3860); RNK Top 406 posição; Veja também : trair;
M t 27.4 dizendo: Pequei,

T. sangue inocente. Eles,

TR A IR Ocorrências: 5 vezes - N T (5) nos livros: Mt-2;Jo-3;
N°(s) Strong (G3860); RNK Top 402 posição; Palavras Relaciona
das: (trai-3; traía-4; Traição-5; traido-4; traidor-2; traidores-2;
traí-lo-1; traindo-1; traíra-1; trair-me-1; trair-se-ão-1; trais-1;
traísse-1; traiu-2); Total de referencias das palavras relaciona
das: 34

TRAG UE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s)
Strong (H l 104); RNK Top 406 posição; Veja também : tragar;
Nm 16.34 que, porventura, também nos não 77 a terra a nós.
Pv-1; N°(s) Strong (H l 104); RNK Top 406 posição: Veja também:
tragar;

M t 26.21 Em verdade vos digo que um de vós me há de 77.
M t 26.23 O que mete comigo a mão no prato, esse me há de 77.
Jo 13.11 sabia ele quem o havia de 77; por isso, disse:
Jo 13.21 na verdade vos digo que um de vós me há de 77.
Jo 21.20 e que dissera: Senhor, quem é que te há de 77?

Pv 1.12 77 vivos, como a sepultura, e inteiros,

TR A IR -M E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1; RNK

TR A G U EM O -LO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:

TR A I Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: M t-l;M c-l;Lc-l;

Top 406 posição; Veja também : trair;

N°(s) Strong (G3860); RNK Top 404 posição; Veja tam bém : trair;

M c 14.18 digo que um de vós, que comigo come, há de 77.

M t 26.46 partamos; eis que é chegado o que me 77.
M c 14.42 Levantai-vos, vamos; eis que está perto o que me 77.

TRAIR-SE-ÃO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1;
RNK Top 406posição; Veja tam bém : trair;
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M t 24.10 serão escandalizados, e 27 uns aos

TRAÍRA Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1; RNK Top
406 posição; Veja também : trair;
M t 27.3 Então, Judas, o que o T , vendo que fora
T R A I S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; N°(s) Strong
(G3S60); RNK Top 406 posição; Veja também: trair;
Lc 22.48 lhe disse: Judas, com um beijo 27 o Filho do Homem?

TRAÍSSE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1; N°(s)
Strong (G3S60); RNK Top 406 posição; Veja também: trair;
Jo 13.2 de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o 27,

TRAIU Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: M t-l;M c-l;
N°(s) Strong (G3860); RNK Top 405 posição; Veja também: trair;
M t 10.4 o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o 27.
M c 3.19 e Judas Iscariotes, o que o 27.

TRAJADO Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-l;L c-l; RNK Top 405 posição: Veja também : trajar;
Mt 22.11 ali um homem que não estava T. com veste nupcial.
Lc 7.25 que saístes a ver? Um homem 27 de vestes

TRAJAM Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1; RNK Top
406 posição; Veja também : trajar;
M t 11.8 ricamente vestido? Os que se

T

ricamente estão

TRANSBORDANTE

Jz 16.13 ele lhe disse: Se teceres sete 27 dos cabelos
Jz 16.14 sono e arrancou a estaca das 27 tecidas,
Jz 16.19 um homem, e rapou-lhe as sete 27 do cabelo de
Ct 4.1 os das pombas entre as tuas T., o teu cabelo é
Ct 4.3 tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas 27
Ct 6.7 de romã, assim são as tuas faces entre as tuas 21.
Ct 7.5 como a púrpura; o rei está presopelas suas 27.
lT m 2.9 pudor e modéstia, não com 27, ou com ouro, ou

TR A N Q U EIR A Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros:
D t-l;2Sm -l;2Rs-l;Is-l;Ez-2; RNK Top 401 posição; Palavras Re
lacionadas: (tranqueiras-7); Total de referencias das palavras
relacionadas: 13
Dt 20.19 do homem), para que sirva de 27 diante
2Sm 20.15 e levantaram uma 27 contra a
2Rs 19.32 com escudo, nem levantará contra ela 21 alguma.
Is 37.33 ela com escudo, ou levantará contra ela 27.
Ez 4.2 e levanta contra ela uma 27, e põe contra
Ez 26.8 contra ti, e fundará uma 27 contra ti, e

TR A N Q U EIR A S Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros:
2Rs-l;Ec-l;Jr-2;Ez-2;Dn-1; N°(s) Strong (H1785, H5550); RNK
Top 400 posição; Veja também: tranqueira;
2Rs 25.1 contra ela, e levantaram contra ela 27 em redor.
E c9.14 e a cercou, e levantou contra ela grandes 27.
Jr 6.6 Cortai árvores e levantai 27 contra
Jr 52.4 contra ela e levantaram contra ela 27 ao redor.
Ez 17.17 com ele em guerra, levantando 27 e
Ez 21.22 contra as portas, para levantar 21, para
Dn 9.25 e duas semanas; as ruas e as 27 se

T R A J A N D O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : trajar;

TR A N Q U ILA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Zc-1;
RNK Top 406 posição;

Ap 7.9 do trono e perante o Cordeiro, 27 vestes

Zc 1.11 e eis que toda a terra está

TRAJAR - Palavras Relacionadas: (trajado-2; trajam-1; tra

TR A N Q U ILA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;

T. e em descanso.

jando- 1; traje-1; trajo-3) Total de referencias das palavras rela
cionadas: 8

RNK Top 406 posição;

T R A J E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 1 Tm-1; N°(s) Strong
(G2689): RNK Top 406 posição; Veja também : trajar;

TR A N Q U ILID A D E Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos li

lT m 2.9 as mulheres se ataviem em 27 honesto, com pudor e

TRAJO Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos livros: Dt-l;2 R s-l;lP e-l; RNK Top 404 posição; Veja também : trajar;
Dt 22.5 Não haverá 27 de homem na mulher, e não vestirá o
2Rs 1.7 ele lhes disse: Qual era o 27 do homem que vos
IPe 3.4 coração, no incorruptível 27 de um espírito

TRANCA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; N°(s)
Strong (H1280); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas:
(trancai-as-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 2
Jz 16.3 umbreiras, e juntamente com a 21 as tomou,

TRANÇA Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Êx-4; N°(s)
Strong (H5688); RNK Top 403 posição; Palavras Relacionadas:
(tranças-8); Total de referencias das palavras relacionadas: 12
Êx 28.22
Êx 39.15
Êx 39.17
Êx 39.18

de igual medida da obra de 27 de ouro puro.
de igual medida, obra de 27 e de ouro puro.
as duas cadeiazinhas de 21 de ouro nas duas
das duas cadeiazinhas de 27, puseram nos dois

TRANCAI-AS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tranca;
Ne 7.3 ali, fechem as portas, e, vós, 27; e

TRANÇAS Ocorrências: 8 vezes - VT (7); N T (1) nos livros:
fz-3;Ct-4;l Tm-1; N°(s) Strong (H4253, H7298); RNK Top 399 p o 
sição; Veja também : trança;

SI 23.2 verdes pastos, guia-me mansamente a águas 27.
vros: Pv-l;ls-l;D n-2; N°(s) Strong (H7962, H7963): RNK Top 403
posição;
Pv 17.1 um bocado seco e com ele a 21 do que a
Is 38.10 Eu disse: na 27 de meus dias, ir-me-ei às
Dn 4.27 os pobres, e talvez se prolongue a tua 27.
Dn 8.25 se engrandecerá, e, por causa da 21,

TR A N Q U ILO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1;
RNK Top 406 posição;
Jz 18.9 é muitíssimo boa; pois estareis 27? Não

TRAN SBO RD A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
N°(s) Strong (H7310); RNK Top 406 posição; Veja também : trans
bordar;
SI 23.5 unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice 27

TRA N SBO RD A M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Jl-1; N°(s) Strong (H7783); RNK Top 406 posição; Veja também:
transbordar;
Jl 3.13 cheio, os vasos dos lagares 27;

TRAN SBO RDAN D O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
Lc-1; RNK Top 406 posição; Veja também : transbordar;
Lc 6.38 medida, recalcada, sacudida e 27 vos

TR A N SBO R D A N TE Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T
(1) nos livros: P v-l;Jr-l;N a-l;2C o-l; N°(s) Strong (G5248, H5674);
RNK Top 403 posição;
Pv 18.4 da boca do homem, e ribeiro

T. é a fonte

TRANSBORDAR
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TRANSGREDIMOS

Jr 47.2 e tornar-se-ão em torrente T, e
Na 1.8 E com uma inundação T. acabará de uma vez
2Co 7.4 estou cheio de consolação eT.de gozo em

TR A N SFIG U R EM Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
2C o-l; RNK Top 406posição; Veja também: transfigurar;

T R A N S B O R D A R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl1; RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (transborda-1;
transbordam-1; transbordando-1; transbordará-1; transbordarão-1; transbordava-2); Total de referencias das palavras relacio
nadas: 8

TR A N SFIG U R O U -SE Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos
livros: M t-l;M c-l;L c-l; RNK Top 404 posição; Veja também:
transfigurar;

2Co 11.15 que os seus ministros se 27 em

M t 17.2 E 27 diante deles; e o seu rosto
M c 9.2 em particular, a um alto monte, e 27
Lc 9.29 E, estando ele orando, 27 a aparência do

SI 32.6 de te poder achar; até no 71 de muitas

TRANSBORDARÁ Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Is-1; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : transbordar;
Is 8.7 sobre todos os seus leitos e

TR A N SFO R M A D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Jr-1; N°(s) Strong (H6213); RNK Top 406 posição; Veja também:
transformar;

T. por

Jr 37.15 o escrivão; porque a tinham 27 em cárcere.

T R A N S B O R D A R Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Jl-1; N°(s) Strong (H7783); RNK Top 406 posição; Veja também :
transbordar;
J12.24 de trigo, e os lagares 21 de mosto e

TR A N SFO R M A D O S Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos
livros: lC o-2;2C o-l; N°(s) Strong (G236, G3339); RNK Top 404
posição; Veja também : transformar;

T R A N S B O R D A V A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos li
vros: J s -l;l Cr-1; N°(s) Strong (H4390, H5921); RNK Top 405 posi
ção; Veja tam bém : transbordar;

IC o 15.51 nem todos dormiremos, mas todos seremos 27,
ICo 15.52 incorruptíveis, e nós seremos 27.
2Co 3.18 a glória do Senhor, somos 27 de

Js 3.15 das águas (porque o Jordão T. sobre
lC r 12.15 no mês primeiro, quando ele T. por todas as

TR A N SFO R M A I-V O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no li
vro: Rm-1; N°(s) Strong (G3339); RNK Top 406 posição; Veja tam 
bém: transformar;

T R A N S C R E V E R A M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Pv-1; N°(s) Strong (H6275); RNK Top 406 posição;
Pv 25.1 de Salomão, os quais

Rm 12.2 com este mundo, mas 27 pela

T. os homens

TR A N SFO R M A R - Palavras Relacionadas: (transformado-1; transformados-3; transformai-vos-1; transformará-2; transform arão-1; transformarei-1; transforme-1) Total de referencias
das palavras relacionadas: 10

T R A N S E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406 posição;
SI 106.23 pusera perante ele, naquele 27, para desviar a

TR A N SFO R M A R Á Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1)
nos livros: Is-l;F p-l; N°(s) Strong (G3345); RNK Top 405 posição;
Veja também : transformar;

T R A N S F E R I N D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
2Sm -l; N°(s) Strong (H5674); RNK Top 406 posição; Veja tam 
bém: transferir;
2Sm 3.10 27 o reino da casa de Saul e levantando o

Is 35.7 E a terra seca se 27 em tanques, e a terra
Fp 3.21 que 27 o nosso corpo abatido, para ser

T R A N S F E R I R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 1 Cr-1;
RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (transferindo-1;
transferirão-1; transferiu-2); Total de referencias das palavras
relacionadas: 5

TR A N SFO R M A R Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Is-1; N°(s) Strong (H2015); RNK Top 406 posição; Veja também:
transformar;
Is 34.9 E os seus ribeiros se 27 em pez, e o seu

lC r 12.23 vieram a Davi em Hebrom, para 21 a ele o

TR A N SFO R M A R EI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Jr-1; RNK Top 406 posição; Veja também: transformar;

T R A N S F E R I R Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Ez-1; N°(s) Strong (H5674); RNK Top 406 posição; Veja também:
transferir;

Jr 31.13 em alegria, e os consolarei, e 27 em

TR A N SFO R M E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1;
N°(s) Strong (G1096); RNK Top 406 posição; Veja também : trans
form ar;

Ez 48.14 disso, nem trocarão, nem 27 as
T R A N S F E R I U Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lRs-l;lC r -l; N°(s) Strong (H5437); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: transferir;

Lc 4.3 de Deus, dize a esta pedra que se 27 em pão.

lRs 2.15 a reinar, ainda que o reino seT.e veio a
lC r 10.14 Senhor, pelo que o matou e 27 o reino a

TRAN SG RED I Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Am-1;
N°(s) Strong (H6586); RNK Top 406 posição; Veja também : trans
gredir;

T R A N S F I G U R A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 2Co1; RNK Top 406posição; Veja também : transfigurar;

Am 4.4 Vinde a Betei e 27; a Gilgal, e multiplicai

2Co 11.14 porque o próprio Satanás se T. em anjo de luz.

TRAN SG RED ID O Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros:
2Cr-l;Ed-2; N fs) Strong (H4603, H819); RNK Top 404 posição;
Veja também : transgredir;

TRANSFIGURANDO-SE Ocorrência: 1 vez - N T (l)n o
livro: 2C o-l; RNK Top 406 posição; Veja também : transfigurar;

2Cr 12.2 contra Jerusalém (porque tinham 27 contra o Senhor)
Ed 10.2 e disse a Esdras: Nós temos 27 contra o
Ed 10.10 e disse-lhes: Vós tendes T. e

2Co 11.13 são obreiros fraudulentos, 27 em
T R A N S F I G U R A R - Palavras Relacionadas: (transfigura-1;
transfigurando-se-1; transfigurem-1; transfgurou-se-3) Total de
referencias das palavras relacionadas: 6

TRANSGREDIMOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Ed-1; N°(s) Strong (H6586); RNK Top 406 posição; Veja também:
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transgredir;

TRANSGRESSÕES

2Cr 28.22 o apertou, então, ainda mais 27 contra o
Ez 18.24 na sua transgressão com que 27, e no
Dn 9.11 Sim, todo o Israel 27 a tua lei,

Ed 10.13 porque somos muitos os que 27 neste negócio.

TRAN SG RED IN D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Nm-1: RNK Top 406 posição: Veja também : transgredir;

TRAN SGRESSÃO Ocorrências: 58 vezes - VT (52) ; N T
(6) nos livros: Gn-3;Êx-l;Lv-l;Nm-l;Dt-l;Js-5;lSm-2;lCr-2;2Cr2;Ed-3;Jó-7;Sl-5;P v-8;Is-5;E z-l;D n-2;M q-3;R m -3;l T m -l;H bl;2 P e-l; N°(s) Strong (G3847, G3892, H2398, H2403, H4604,
H6588, H817); RNK Top 349 posição; Palavras Relacionadas:
(transgressões-46); Total de referencias das palavras relaciona
das: 104

Nm 5.6 de todos os pecados humanos, 27 contra o

TRAN SG RED IR Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1)
nos livros: Lv-l;lS m -l;2S m -l;Lc-l; N°(s) Strong (G3928, H5674,
H5753); RNK Top 403 posição; Palavras Relacionadas: (transgredi-1; transgredido-3; transgredimos-1; transgredindo-1; transgredirá-1; transgrediram-7; transgredirei-1; transgredireis-1;
transgredis-2; transgrediste-2; transgredistes-3; transgrediu-6;
transgridem-4); Total de referencias das palavras relacionadas:
37

Gn 31.36 disse a Labão: Qual é a minha 27? Qual é o
Gn 50.17 a José: Perdoa, rogo-te, a 27 de teus
Gn 50.17 pois, rogamos-te que perdoes a 27 dos
Êx 34.7 que perdoa a iniquidade, e a 27, e o
Lv 5.15 alguma pessoa cometer uma 27 e pecar por
Nm 14.18 que perdoa a iniquidade e a 27, que o
Dt 19.16 para testificar contra ele acerca de 27,
Js 22.16 congregação do Senhor: Que 27 é esta, com
Js 22.20 cometeu Acã, filho de Zerá, 27 no tocante
Js 22.22 se foi em rebeldia ou por 27 contra
Js 22.31 de nós; porquanto não cometestes 27
Js 24.19 que não perdoará a vossa 27 nem os
ISm 25.24 Ah! Senhor meu, minha seja a 27; deixa,
ISm 25.28 pois, à tua serva esta 27, porque
lC r 9.1 à Babilônia, por causa da sua 27.
lC r 10.13 Saulpor causa da sua 27 com que
2Cr 29.19 reinado, lançou fora, na sua 27, já
2Cr 33.19 e todo o seu pecado, e a sua 27, eos
Ed 9.2 e magistrados foi a primeira nesta 27.
Ed 9.4 Deus de Israel, por causa da 27 dos do
Ed 10.6 porque estava angustiado pela 27 dos do cativeiro.
Jó 7.21 que me não perdoas a minha 27, e não tiras
JÓ8.4 ele, também ele os lançou na mão da sua 27.
Jó 13.23 eu? Notifica-me a minha 27 e o meu pecado.
Jó 14.17 A minha 27 está selada num saco, e amontoas
Jó 33.9 Limpo estou, sem 27; puro sou; e não tenho culpa.
Jó 34.6 ferida é incurável, embora eu esteja sem 27.
Jó 34.37 ao seu pecado acrescenta a 27; entre nós
SI 19.13 serei sincero e ficarei limpo de grande 27.
SI 32.1 Bem-aventurado aquele cuja 27 é perdoada, e
SI 59.3 se ajuntam contra mim, sem 27 minha ou
SI 89.32 visitarei com vara a sua 27, e a sua
SI 107.17 por causa do seu caminho de 27 e por causa
Pv 10.19 de palavras não falta 27, mas o que
Pv 12.13 O laço do ímpio está na 27 dos lábios, mas
Pv 17.9 O que encobre a 27 busca a amizade, mas o
Pv 17.19 O que ama a contenda ama a 27; o que alça a
Pv 19.11 a sua ira; e sua glória é passar sobre a 27.
Pv 28.2 Por causa da 27 aa terra, muitos são os
Pv 28.24 ou a sua mãe e diz: Não há 27, companheiro
Pv 29.6 Na 27 do homem mau há laço, mas o justo
Is 24.20 a choça de noite; e a sua 27 se agravará
Is 53.8 da terra dos viventes e pela 27 do meu povo
Is 57.4 não sois filhos da 27, semente
Is 58.1 e anuncia ao meu povo a sua 27 e à casa de
Is 59.20 e aos que se desviarem da 27 em Jacó, diz
Ez 18.24 não se fará memória; na sua 27 com que
Dn 8.13 do contínuo sacrifício e da 27
Dn 9.24 cidade, para extinguir a 27, e dar fim
M q 1.5 da casa de Israel; qual é a 27 de Jacó? Não
M q 3.8 para anunciar a Jacó a sua 27 e a Israel
M q6.7 o meu primogênito pela minha 27? O fruto do
Rm 2.23 na lei, desonras a Deus pela 27 da lei?
Rm 4.15 ira; porque onde não há lei também não há 27.
Rm 5.14 não pecaram à semelhança da 27 de Adão, o
lT m 2.14 mas a mulher, sendo enganada, caiu em 27.
Hb 2.2 permaneceu firme, e toda 27 e
2Pe2.16 teve a repreensão da sua 27; o mudo

Lv 6.2 alguma pessoa pecar, e 27 contra o
ISm 2.24 fama esta que ouço; fazeis 27 o povo do Senhor.
2Sm 7.14 será por filho; e, se vier a 27,
Lc 15.29 há tantos anos, sem nunca 27 o teu

TRAN SG RED IRÁ Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl1; RNK Top 406 posição; Veja também : transgredir;
SI 17.3 achaste; o que pensei, a minha boca não 27.

TRAN SG RED IRAM Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos li
vros: L v-l;Js-l;l Cr-l;2Cr-2;Jr-l;Ez-l; N°(s) Strong (H4603, HS674,
H6586, H853); RNK Top 400 posição; Veja também : transgredir;
Lv 26.40 suas transgressões, com que 27 contra
Js 7.11 Israel pecou, e até 27 o meu concerto que
lC r 5.25 Porém 27 contra o Deus de seus pais e
2Cr 29.6 Porque nossos pais 27, e fizeram o que era
2Cr 30.7 e como vossos irmãos, que 27 contra o
Jr 33.8 pecaram contra mim e com que 27 contra mim.
Ez 20.27 me blasfemaram vossos pais, e 27 contra mim.

TRAN SG RED IREI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr1; RNK Top 406 posição; Veja também : transgredir;

Jr 2.20 dizias tu: Nunca mais 27; contudo,

TRAN SG RED IREIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Ne-1; RNK Top 406 posição; Veja também : transgredir;
Ne 1.8 Moisés, teu servo, dizendo: Vós 1 I, e eu

TRAN SG RED IS Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos
livros: 2C r-l;M t-l; N°(s) Strong (G384S, HS674); RNK Top 405
posição; Veja também : transgredir;
2Cr 24.20 disse: Assim diz Deus: Por que 27 os
M t 15.3 disse-lhes: Por que 27 vós também

TRA N SG RED ISTE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos li
vros: 2C r-l;Jr-l; N°(s) Strong (H4603, H6S86); RNK Top 405 posi
ção; Veja também: transgredir;
2Cr 26.18 incenso; sai do santuário^porque 27; e
Jr3.13 contra o Senhor, teu Deus, 27, e

TRAN SG RED ISTES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos li
vros: Js-l;Jr-l;E z-l; N°(s) Strong (H6586); RNK Top 404 posição;
Veja também : transgredir;
Js 22.16 transgressão é esta, com que 27 contra o
Jr 2.29 disputais comigo? Todos vós 27 contra
Ez 18.31 transgressões com que 27 e criai em

TRAN SG RED IU Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros:
Js-l;lC r-l;2C r-2;Ez-l:D n-l; N°(s) Strong (H5674, H853); RNK
Top 401 posição; Veja também : transgredir;

* (transgressão) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.50.17;

TR AN SG RESSÕ ES Ocorrências: 46 vezes - VT (44); N T

Js 7.15 tudo quanto tiver, porquanto 27 o concerto
lC r 10.13 da sua transgressão com que 27 contra o
2Cr 26.16 coração até se corromper; e 27 contra o

(2) nos livros: Lv-3;2Cr-l;Jó-3;Sl-8;Pv-4;Is-5;Jr-l;Ez-5;Dn-l;Os-l;A m -ll;M q-l;G T l;H b-l; N°(s) Strong (G3847, H2403, H4603,
H4604, H6586, H6588); RNK Top 361 posição; Veja também:
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transgressão;

RNK Top 403 posição; Veja tam bém : transgredir;

Lv 16.16 filhos de Israel e das suas T., segundo
Lv 16.21 de Israel e todas as suas T, segundo
Lv 26.40 de seus pais, com as suas 21, com que
2Cr 36.14 de mais em mais as 21, segundo
Jó 31.33 como Adão, encobri as minhas T, ocultando
Jó 35.6 contra ele? Se as tuas T. se

SI 25.3 em ti; confundidos serão os que 27 sem causa.
Is 24.5 seus moradores, porquanto 27 as leis,
Ez 22.26 Os seus sacerdotes 27 a minha lei, e
M t 15.2 Por que 27 os teus discípulos a tradição dos

JÓ36.9 a obra deles e as suas 21; porquanto
SI 5.10
SI 25.7
SI 32.5
SI 39.8

por causa da multidão de suas T, pois se
mocidade nem das minhas T.; mas,
ao Senhor as minhas 21; e tu
de todas as minhas 21; não me

SI 51.1 benignidade; apaga as minhas 21, segundo
SI 51.3 eu conheço as minhas 27, eom eu

SI 65.3 contra mim; mas tu perdoas as nossas T..
SI 103.12 Ocidente, assim afasta de nós as nossas 27.
Pv 10.12 contendas, mas o amor cobre todas as 27.
Pv 28.13 O que encobre as suas 21 nunca prosperará;
Pv 29.16 multiplicam-se as 21, mas os
Pv 29.22 contendas; e o furioso multiplica as 27.
Is 43.25 sou o que apaga as tuas 27 por amor
Is 44.22 Desfaço as tuas 27 como a névoa, e os teus
Is 53.5 foi ferido pelas nossas 27 e moído
Is 59.12 Porque as nossas 21 se multiplicaram
Is 59.12 contra nós; porque as nossas 27 estão
Jr 5.6 despedaçado; porque as suas 27 se
Ez 14.11 mais com todas as suas 21; então,
Ez 18.22 De todas as suas 27 que cometeu não haverá
Ez 18.28 converte de todas as suas 27 que cometeu,
Ez 18.30 de todas as vossas 27, e a
Ez 18.31 de vós todas as vossas 27 com que
D n8.12 contínuo, por causa das 27; e lançou
Os 10.10 eles os povos, quando os atar às suas 27.
Am 1.3 diz o Senhor: Por três 27 de Damasco
Am 1.6 diz o Senhor: Por três 27 de Gaza e
Am 1.9 diz o Senhor: Por três 27 de Tiro e
Am 1.11 diz o Senhor: Por três 27 de Edom e
Am 1.13 diz o Senhor: Por três 27 dos filhos
Am 2.1 diz o Senhor: Por três 27 de Moabe e
Am 2.4 diz o Senhor: Por três 27 de Judá e
Am 2.6 diz o Senhor: Por três 27 de Israel e
Am 3.14 dia em que eu visitar as 27 de Israel
Am 4.4 a Gilgal, e multiplicai as 27; e, cada
Am 5.12 que são muitas as vossas 21 e enormes os
M q 1.13 porque em ti se acharam as 27 de Israel.
G13.19 Foi ordenada por causa das 27, até que
Hb 9.15 a morte para remissão das 27 que

TRANSITAVA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
N°(s) Strong (HS674); RNK Top 406 posição;
Jr2.6 por uma terra em que ninguém 27, en a

TR A N SITÓ R IA Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 2C o-l;
RNK Top 406 posição; Veja também : transitório;
2Co 3.7 causa da glória do seu rosto, a qual era 21,

TR A N SITÓ R IO Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros:
2Co-2; RNK Top 405 posição; Palavras Relacionadas: (transitó
ria-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 3
2Co 3.11 Porque, se o que era 27 foi para glória,
2C o3.13 firmemente para o fim daquilo que era 21.

TR A N SM ITIR A M Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
Lc-1; N°(s) Strong (G3860); RNK Top 406 posição;
Lc 1.2 segundo nos 27 os mesmos que os

TRA N SM U D O U -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Dn-1; RNK Top 406 posição;
Dn 10.8 e não ficou força em mim; e 27 em mim a

TR A N SPA R EN TE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap1; N°(s) Strong (G1307); RNK Top 406posição;
Ap 21.21 praça da cidade, de ouro puro, como vidro 27.

T R A N SPO R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK
Top 406 posição;
Gn 48.17 tomou a mão de seu pai, para a 21 de sobre a

TR A N SPO R TA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1;
RNK Top 406posição; Veja tam bém : transportar;
Jó 9.5 Ele é o que 27 as montanhas, sem que o

TRAN SPO RTA D A S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Jó-1; N°(s) Strong (H l540); RNK Top 406 posição; Veja também :
transportar;

* (transgressões) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Is.59.12;

Jó 20.28 rendas de sua casa serão 27; no dia da

TR AN SG RESSO R Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros:
Rm-2;Gl-l;Tg-l;N°(s)Strong(G3848);RNK Top 403posição; Veja
tam bém : transgredir;

TR A N SPO R TA D O Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos li
vros: 2R s-l;Et-l;Jr-l; N°(s) Strong (H1540); RNK Top 404 posição;
Veja também : transportar;

Rm 2.25 guardares a lei; mas, se tu és 27 da lei,
Rm 2.27 que pela letra e circuncisão és 27 da lei?
G12.18 que destruí, constituo-me a mim mesmo 27.

2Rs 17.23 os profetas; assim, foi Israel 27 da sua
Et 2.6 que fora 27 de Jerusalém com os cativos que
Jr 29.1 o povo que Nabucodonosor havia 27 de

Tg 2.11 mas matares, estás feito 27 da lei.

, TRAN SG RESSO RES Ocorrências: 9 vezes -

VT (8) ;
N T (1) nos livros: Sl-3;Pv-l;Is-3;Os-l;Tg-l; N°(s) Strong (G3848,
H5674, H6S86); RNK Top 398 posição; Veja também : transgride;

TRAN SPO RTA D O S Ocorrências: 10 vezes - V T (9); N T
(1) nos livros: 2Rs-l;lCr-2;Ed-2;N e-l;Jr-2;D n-l;At-l; N°(s) Strong
(G3346, H1540); RNK Top 3 9 7 posição; Veja também : transpor
tar;

SI 37.38 Quanto aos 21, serão, à uma, destruídos,
SI 51.13 Então, ensinarei aos 27 os teus caminhos,
SI 119.158 Vi os 27 e me afligi, porque não observam
Pv 26.10 assim é o que assalaria os tolos e os 27.
Is 1.28 Mas os 27 e os pecadores serão juntamente
Is 53.12 na morte e foi contado com os 27; mas
Is 53.12 si o pecado de muitos e pelos 27 intercedeu.
Os 14.9 os justos andarão neles, mas os 27 neles cairão.
Tg 2.9 pecado e sois redarguidos pela lei como 27.

2Rs 17.33 das nações dentre as quais tinham sido 27.
lC r 8.6 dos moradores de Geba, e os 21 a Manaate:
lC r 9.1 Israel; e os de Judá foram 27 à
Ed 2.1 subiram do cativeiro, dos 27 que
Ed 8.35 E os 27 que vieram do cativeiro ofereceram
Ne 7.6 que subiram do cativeiro, os 27, que
Jr 29.4 Israel, a todos os que foram 21, que eu
Jr 29.22 que estava sobre todos os 27 de Judá que
Dn 6.13 ao rei: Daniel, que é dos T. de Judá,
At 7.16 e foram T. para Siquém e depositados na

* (transgressores) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Is.53.12;

TRANSGRIDEM Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos
livros: Sl-l;Is-l;Ez-l;M t-l; N°(s) Strong (G3845, H2S54, H5674);
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2Rs 18.11 E o rei da Assíria T. a Israel para a
2Rs 24.14 E T. a toda a Jerusalém, como também todos
2Rs 24.15 Assim, T. Joaquim para a Babilônia, como
lC r 8.7 e Aias, e Gera; a estes Gera T. e gerou a
Ed 4.10 o grande e afamado Osnapar T. e que fez
Ed 5.12 o qual destruiu esta casa e T. o seu
Ed 6.5 de Deus, que Nabucodonosor T. do templo
Jr 27.20 Babilônia, não levou, quando T. de
Mt 4.5 Então o diabo o T. à Cidade Santa, e
M t 4.8 Novamente, o T. o diabo a um monte muito
Cl 1.13 potestade das trevas e nos T. para o Reino

livro: At-1; RNK Top 406posição; Veja também : transportar;
At 5.6 jovens, cobriram o morto e,

T. para

TR A N SPO R TA R Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1)
nos livros: Gn-l;Jr-2;Lc-l; N°(s) Strong (HS927); RNK Top 403
posição; Palavras Relacionadas: (transporta-1; transportadas-1;
transportado-3; transportados-10; transportando-o-1; transportara-3; Transportaram-3; transportarem-1; Transportar-vos-ei-1; transportasse-1; transportaste-1; transportastes-1; transportavam -1; transportei-1; transportem-1; transportou-12); Total
de referencias das palavras relacionadas: 46

T R A N S T O R N A Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros:
2Sm -l;Jó-3;Sl-l;Pv-l;Is-l; N°(s) Strong (H2015, H2040, H5557,
H5791); RNK Top 400 posição; Veja também: transtornar;

Gn 50.25 vos visitará Deus, e fareis T. os meus
Jr 29.4 transportados, que eu fiz T. de
Jr29.7 cidade para onde vos fiz T.; e orai por
Lc 11.46 homens com cargas difíceis de T., evós

2Sm 15.31 Pelo que disse Davi: Ó Senhor, T. o
Jó 9.5 sem que o sintam, e o que, no seu furor, as T.;
Jó 12.19 príncipes leva despojados; aos poderosos T..
Jó 34.25 as suas obras; de noite, os T., e ficam moídos.
SI 146.9 o órfão e a viúva, mas T. o caminho dos ímpios.
Pv 29.4 sustém a terra, mas o amigo de subornos a l . .
Is 24.1 a terra, e a desola, e T. a sua

TR A N SPO R TA R -V O S-EI Ocorrência: 1 vez - N T (1)
no livro: At-1; RNK Top 406 posição; Veja também : transportar;
At 7.43 vós fizestes para as adorar.

T.,

TRA N SPO R TA RA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos li
vros: 2Rs-l;N e-l;Et-l; RNK Top 404 posição; Veja também: trans
portar;
2Rs 17.11 como as nações que o Senhor
Ne 7.6 os transportados, que T.
Et 2.6 rei de Judá, ao qual i .

T R A N S T O R N Á -L A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
2Sm -l; RNK Top 406 posição; Veja também : transtornar;

T. de diante

2Sm 10.3 esta cidade, e para espiá-la, e para

(1) nos livros: lSm -l;2R s-l;L c-l; N°(s) Strong (H5437); RNK Top
404 posição; Veja também: transportar;

Pv 10.8 os mandamentos, mas o louco palrador será T.
Pv 10.10 olhos dá dores, e o tolo de lábios será T..
Lm 1.20 minha alma, o meu coração está T. no meio
Os 4.14 pois o povo que não tem entendimento será 27.

ISm 5.10 os de Ecrom exclamaram, dizendo: T. para
2Rs 17.28 pois, um dos sacerdotes que T. de
Lc 5.18 E eis que uns homens T. numa cama um homem

T R A N S T O R N A D O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Pv-1; RNK Top 406 posição; Veja também : transtornar;

TR A N SPO R TA REM Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro:
Jr-1; RNK Top 406 posição; Veja também : transportar;

Pv 12.7 27 serão os ímpios e não serão mais, mas a

T. para a Babilônia.

T R A N S T O R N A M Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1)
nos livros: Jó-l;S l-l;T t-l; RNK Top 404 posição; Veja também:
transtornar;

TR A N SPO R TA SSE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
IC o -l;R N K Top 406posição; Veja também : transportar;

lGo 13.2 toda a fé, de maneira tal que

T. os

Jó 12.15 águas, e se secam; e as larga, e 27 a terra.
SI 11.3 que já os fundamentos se 27; que pode
Tt 1.11 tapar a boca; homens que 27 casas

TRANSPORTASTE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
2Rs-l; N°(s) Strong (H1S40); RNK Top 406 posição; Veja também:
transportar;
2Rs 17.26 dizendo: A gente que

T R A N S T O R N A R Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos
livros: lC r-l;Jr-l;G l-l; RNK Top 404 posição; Palavras Relacio
nadas: (transtorna-7; transtornado-4; Transtornados-1; transtorná-la-1; transtornam-3; transtornará-2; transtornaram-2; transtornarão-1; transtornareis-1; transtornou-4); Total de referencias
das palavras relacionadas: 29

T. e fizeste

TR A N SPO R TA STES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
2Rs-l; RNK Top 406 posição; Veja também: transportar;
2Rs 17.27 ali um dos sacerdotes que

T. de lá;

lC r 19.3 servos a ti a esquadrinhar, e a 27, e a
Jr 31.28 e para derribar, e para 27, epara
G11.7 que vos inquietam e querem 27 o evangelho

TRANSPORTAVAM Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
At-1; RNK Top 406posição; Veja também : transportar;

At 5.15 de sorte que

T os enfermos para as ruas e

T R A N S T O R N A R Á Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos li
vros: Pv-2; N°(s) Strong (H5557); RNK Top 405posição; Veja tam 
bém: transtornar;

TRANSPORTEI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : transportar;

Pv 13.6 no seu caminho, mas a impiedade 27 o pecador.
Pv 22.12 mas as palavras do iníquo ele 27.

Jr 29.14 tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos 21.

TR A N SPO R TEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : transportar;
SI 46.2 e ainda que os montes se

T R A N S T O R N A R A M Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T
(1) nos livros: Jr-l;A t-l; N°(s) Strong (H7993); RNK Top 405 posi
ção; Veja tam bém : transtornar;

T. para o meio

Jr 9.19 deixamos a terra, e eles T. as
At 15.24 perturbaram com palavras e T. a vossa alma

TR A N SPO R TO U Ocorrências: 12 vezes - VT (9) ; N T (3)
nos livros: 2Rs-4;lCr-l;Ed-3;Jr-l;M t-2;Cl-l; N°(s) Strong (G3179,
H1S40, H1S41); RNK Top 395posição; Veja também : transportar;
2Rs 17.6 Assíria tomou a Samaria, e

T.l

T R A N S T O R N A D O Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos li
vros: Pv-2;Lm -l;O s-l; N°(s) Strong (H2015); RNK Top 403 posi
ção; Veja também : transtornar;

TR A N SPO R TA RA M Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T

Jr 43.3 eles nos matarem ou para nos

TRANSTORNARÃO

TRANSTORNARÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Ez-1; RNK Top 406posição; Veja tam bém : transtornar;

T. a Israel
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Ez 16.39 derribarão a tua abóbada, e 37 os teus

TRAN STO RN AREIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Êx-1; RNK Top 406 posição; Veja também : transtornar;
Êx 34.13 Mas os seus altares 27, e as suas

TRA N STO RN O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1;
RNK Top 406 posição;

2Sm 17.13 alguma cidade, todo o Israel 27 cordas àquela
Ec 11.9 que por todas essas coisas te 27 Deus a juízo.
Is 18.7 Naquele tempo, 27 um presente ao Senhor dos
Dn 5.7 será vestido de púrpura, e 27 uma cadeia de
M q 7.9 execute o meu direito; ele me 27 à luz, e eu verei
Na 2.2 Porque o Senhor 27 outra vez a excelência de Jacó,
Zc 4.7 serás uma campina; porque ele 27 a primeira pedra
Ml 4.2 sol da justiça e salvação 27 debaixo das suas
IC o 4.5 o Senhor venha, o qual também 27 à luz as coisas

Is 44.25 tomar atrás os sábios e 27 a ciência deles;

TR A N STO R N O U Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros:
Jz-l;Jó-l;Is-l;Jr-l; N°(s) Strong (H4114); RNK Top 403 posição;
Veja tam bém : transtornar;
Jz 7.13 tendas, e as feriu, e caíram, e as 27 de
Jó 19.6 agora que Deus é que me 27 e com a sua
Is 13.19 será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as 27.
Jr 50.40 Como quando Deus 27 a Sodoma e a Gomorra e

TRAREI

* (trará) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.6.6; , 2 vezes: Nm.5.15;

TR A R Ã O Ocorrências: 18 vezes - VT (15); N T (3) nos livros:
Lv-2;Dt-l;Sl-4;Is-4;Jr-l;Ez-l;Sf-l;M l-l;Rm-l;Ap-2; N-(s) Strong
(G2983, G5342, H2986, H3381, H5066, H5375, H853, H935);
RNK Top 389 posição; Veja também : trazer;
Lv 7.30 as suas próprias mãos 27 as ofertas queimadas do
Lv 10.15 da oferta do movimento 27 com as ofertas
Dt 21.4 os anciãos daquela cidade 27 a bezerra a um vale
SI 45.14 bordadas; as virgens que a acompanham a 27 a ti.
SI 68.29 teu templo em Jerusalém, os reis te 27 presentes.
SI 72.3 Os montes 27 paz ao povo, e os outeiros, justiça.
SI 72.10 reis de Társis e das ilhas 27presentes; os reis
Is 49.22 a minha bandeira; então, 2Tos teus filhos
Is 60.6 virão de Sabá; ouro e incenso 27 e publicarão os
Is 66.12 então, mamareis, ao colo vos 27 e sobre os
Is 66.20 E 27 todos os vossos irmãos, dentre todas as
Jr 6.23 Arco e lança 27; eles são cruéis e não usarão de
Ez 39.10 E não 27 lenha do campo, nem a cortarão dos
Sf 3.10 a filha da minha dispersão, me 27 sacrifício.
M l 3.3 e como prata; então, ao Senhor 27 ofertas em jüstiça.
Em 13.2 de Deus; e os que resistem 27 sobre si mesmos a con
denação.
Ap 21.24 sua luz, e os reis da terra 27 para ela a sua
Ap 21.26 E a ela 27 a glória e honra das nações.

TRAN SVIAD O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
E z-l;O s-l; N°(s) Strong (H8582); RNK Top 405 posição;
Ez 44.10 andava errado, que andavam 27, desviados
Os 5.2 Os 27 têm descido até ao profundo, na

T R A P O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s) Strong
(H899); RNK Top 406posição; Palavras Relacionadas: (trapos-2);
Total de referencias das palavras relacionadas: 3
Is 64.6 as nossas justiças, como 27 da imundícia; e

TR A PO S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jr-2; N°(s)
Strong (H4418, H5499); RNK Top 405 posição; Veja também : tra
po;
Jr 38.11 tesouraria, e tomou dali uns 27 velhos e rotos e
Jr 38.12 a Jeremias: Põe, agora, estes 27 velhos e

TR A R A S Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: Êx-3;Lv-

TR A R Á Ocorrências: 42 vezes - VT (41); N T (1) nos livros:

-2;N m -l;D t-2;lRs-l; N-(s) Strong (H3947, H5066, H7126, H853,
H935); RNK Top 398 posição; Veja tam bém : trazer;

Êx-l;Lv-24;N m -5;D t-2;Js-l;2Sm -l;Ec-l;Is-l;D n-l;M q-l;N a-l;Zc-l;M l-l;l Co-1; N°(s) Strong (H3318, H7126, H853, H935); RNK
Top 365 posição; Veja também : trazer;

Êx 23.19 frutos da tua terra, 27 à casa do Senhor,
Êx 29.3 E os porás num cesto e os 27 no cesto, com o
Êx 34.26 frutos da tua terra 27 à casa do Senhor,
Lv 2.8 Então, 27 a oferta de manjares, que se fará
Lv 6.21 fará com azeite; cozida a 27; e os pedaços
Nm 11.16 do povo e seus oficiais; e os 27 perante a tenda
Dt 21.12 então, a 27 para a tua casa, e ela rapará a
Dt 23.18 Não 27 salário de rameira nem preço de cão à casa
lR s 1.42 Entra, porque és homem valente e 27 boas-novas.

Êx 35.5 é voluntariamente disposto, a 27 por oferta
Lv 2.2 E a 27 aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos
Lv 4.4 E 27 o novilho à porta da tenda da congregação,
Lv 4.5 do sangue do novilho e o 27 à tenda da congregação;
Lv 4.14 por expiação do pecado, e o 27 diante da tenda
Lv 4.16 Então, o sacerdote ungido 27 do sangue do novilho
Lv 4.23 lhe for notificado, então, 27 por sua oferta
Lv 4.28 lhe for notificado, então, 27 por sua oferta
Lv 4.32 cordeira para expiação do pecado, sem mancha a 27.
Lv 5.6 E a sua expiação 27 ao Senhor, pelo seu pecado que
Lv 5.7 para gado miúdo, então, 27, em expiação da
Lv5.8 E o s 27 ao sacerdote, o qualprimeirooferecerá
Lv 5.11 então, aquele que pecou 27 pela sua oferta a
Lv 5.12 E a 27 ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o
Lv 5.15 sagradas do Senhor, então, 27 ao Senhor, por
Lv 5.18 E 27 ao sacerdote um carneiro sem mancna do
xLv 6.6 E a sua expiação 27 ao Senhor um carneiro sem
Lv 6.6 para a expiação da culpa; 27 ao sacerdote.
Lv 7.29 o seu sacrifício pacífico 27 a sua oferta ao
Lv 7.30 do peito com o peito 27para movê-lo por
Lv 12.6 por filho ou por filha, 27 um cordeiro de um
Lv 14.23 dia da sua purificação, os 27 ao sacerdote, à
Lv 15.29 rolas ou dois pombinhos e os 27 ao sacerdote, à
Lv 16.15 que será para o povo, e 27 o seu sangue para
Lv 19.21 de expiação pela sua culpa, 27 ao Senhor, à porta
Nm 5.15 então, aquele varão 27 a sua mulher perante o
Nm 5.15 o sacerdote e juntamente 27 a sua oferta por
Nm 6.10 E, ao oitavo dia, 27 duas rolas ou dois pombinhos,
Nm 6.12 e, para expiação da culpa, 27 um cordeiro de um
Nm 6.16 E,o sacerdote os 27 perante o Senhor e sacrificará
Dt 24.11 e o homem, a quem emprestaste, te 27 fora o penhor.
Dt 30.5 E o Senhor, teu Deus, te 27 à terra que teus pais
Js 23.15 vosso Deus, vos disse, assim 27 o Senhor sobre

TR A R EI Ocorrências: 58 vezes - VT (57) ; N T (1) nos li
vros:
Gn-3;Êx-2;Lv-l;N m -l;lRs-4;2Rs-l;lCr-l;2Cr-l;N e-l;Is5;Jr-19;Lm-l;Ez-14;M q-l;Sf-l;Zc-l;3Jo-l; N°(s) Strong (H3318,
H3947, H5414, H7725, H853, H935); RNK Top 349 posição; Veja
tam bém : trazer;
Gn 18.5 e 27 um bocado de pão, para que esforceis o vosso
Gn 19.8 conheceram varão; fora vo-las 27, e fareis delas
Gn 27.12 a seus olhos, enganador; assim, 27 eu sobre mim
Êx 10.4 ir o meu povo, eis que 27 amanhã gafanhotos
Êx 11.1 a Moisés: Ainda uma praga 27 sobre Faraó e
Lv 26.25 Porque 27 sobre vós a espada, que executará a
Nm 22.8 aqui esta noite, e vos 27 a resposta, como
lR s 14.10 portanto, eis que 27 mal sobre a casa de
lR s 21.21 Eis que 27 mal sobre ti, e arrancarei a tua
lR s 21.29 se humilha perante mim, não 27 este mal nos
lR s 21.29 dias, mas nos dias de seu filho 27 este mal sobre
2Rs 22.16 Assim diz o Senhor: Eis que 27 mal sobre este
lC r 13.12 Davi ao Senhor, dizendo: Como 27 a mim a arca de
Deus?
2Cr 34.24 Assim diz o Senhor: Eis que 27 mal sobre este
Ne 1.9 do céu, de lá os ajuntarei e os 27 ao lugar que
Is 43.5 pois, porque estou contigo; 27 a tua semente
Is 46.4 e ainda até às cãs eu vos j 7; eu o fiz, e eu vos
Is 46.4 fiz, e eu vos levarei, e eu vos 27 e vos guardarei.
Is 60.17 Por cobre 27 ouro, e por ferro 27 prata, e,
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Is 60.17 T. ouro, e por ferro T. prata, e, por
Jr 5.15 Eis que T. sobre vós uma nação de longe, ó casa
Jr 6.19 Ouve tu, ó terra! Eis que eu T. mal sobre este
Jr 11.11 assim diz o Senhor: Eis que T. mal sobre eles,
Jr 15.19 Se tu voltares, então, te 27, e estarás
Jr 19.3 o Deus de Israel: Eis que T. tão grande mal
Jr 19.15 o Deus de Israel: Eis que T. sobre esta cidade
Jr 23.12 e cairão nele; porque 1. sobre eles mal,
Jr 25.9 da Babilónia, meu servo, e os T. sobre esta
Jr 25.13 E T. sobre esta terra todas as palavras que disse
Jr 31.8 Eis que os T. da terra do Norte e os congregarei
Jr 32.42 este grande mal, assim eu T. sobre ele todo o
Jr 35.17 o Deus de Israel: Eis que T. sobre Judá e
Jr 36.31 servos a sua iniquidade; e 27 sobre ele, e
Jr 39.16 Deus de Israel: Eis que eu 27 as minhas
Jr 45.5 as busques, porque eis que 27 mal sobre toda a
Jr 48.44 ficará preso no laço, porque 27 sobre ele, sobre
Jr 49.5 Eis que eu 27 temor sobre ti, diz o Senhor Jeová
Jr 49.32 e de todos os lados lhes 27 a sua ruína,
Jr 49.36 E 27 sobre Elão os quatro ventos dos quatro
Lm 2.13 Que testemunho te 27? A quem te compararei, ó
Ez 5.17 o sangue passarão por ti; e 27 a eroada sobre
Ez 6.3 vales: Eis que eu, sim, eu mesmo, 27 a espada
Ez 7.3 conforme os teus caminhos, e 27 sobre ti todas
Ez 11.8 a espada, e a espada 27 sobre vós, diz o
Ez 23.22 tinha apartado a tua alma, e os 27 contra ti de
Ez 26.7 o Senhor Jeová: Eis que eu 27 contra Tiro a
Ez 28.7 eis que eu 27 sobre ti estranhos, os mais
Ez 29.8 o Senhor Jeová: Eis que eu 27 sobre ti a espada
Ez 32.8 céu enegrecerei sobre ti e 27 trevas sobre a tua
Ez 34.13 dos diversos países, e as 27 à sua terra, e as
Ez 36.24 de todos os países, e vos 27 para a vossa terra.
Ez 36.29 trigo, e o multiplicarei, e não 27 fome sobre vós.
Ez 37.12 sepulturas, ó povo meu, e vos 27 à terra de Israel.
Ez 39.2 das bandas do Norte, e te 27 aos montes de Israel.
M q 1.15 Ainda te 27 um herdeiro, ó moradora de Maressa;
Sf 3.20 Naquele tempo, vos 27, naquele tempo, vos
Zc 5.4 Eu a 27, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei
3Jo 1.10 Pelo que, se eu for, 27 à memória as obras que

Ne 10.37 árvore, e o mosto, e o azeite 27 aos

TRÁS Ocorrências: 38 vezes - VT (32); N T (6) nos livros: Gn3;Js-l;Jz-l;lSm-2;2Sm-3;lRs-2;2Rs-3;Ne-l;Jó-l;Is-5;]r-3;Lm-3;Ez3;Na-l;M t-l;Lc-2;Jo-2;H b-l; RNK Top 369 posição;
Gn 9.23 ombros e, indo virados para 27, cobriram a nudez
Gn 19.17 por tua vida; não olhes para 27 de ti e não pares
Gn 19.26 a mulher de Ló olhoupara 27 e ficou convertida
Js 8.20 os homens de Ai para 27, olharam, e eis que
Jz 20.40 Benjamim a olhar para 27 de si, eis que a
lSm 4.18 Eli caiu da cadeira para 27, da banda da porta,
ISm 24.8 meu senhor! E, olhando Saul para 27, Davi se
2Sm 1.7 E, olhando ele para 27 de si, viu-me a mim e
2Sm 1.22 nunca se retirou para 27 o arco de Jônatas,
2Sm 2.20 E Abner, olhando para 27, disse: És tu Asael? E
lRs 14.9 à ira, e me lançaste para 27 das tuas costas,
lRs 18.37 Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para 27.
2Rs 2.24 E, virando-se ele para 27, os viu e os amaldiçoou
2Rs 9.18 que fazer com a paz? Passa para 27 de mim. E o
2Rs 9.19 tens tu que fazer com a paz? Passa para 27 de mim.
Ne 9.26 e lançaram a tua lei para 27 das suas costas, e
Jó 23.8 ali não está; se torno para 27, não o percebo.
Is 1.4 blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para 27.
Is 28.13 ali; para que vão, e caiam para 27, ese
Is 32.3 que veem não olharão para 27; e os ouvidos dos que
Is 38.17 corrupção, porque lançaste para 27 das tuas
Is 50.5 ouvidos, e eu não fui rebelde; não me retiro para 27.
Jr 7.24 coração malvado; e andararnpara 27 e não para diante.
Jr 15.6 diz o Senhor, voltaste para 27; por isso,
Jr 46.5 fugindo, sem olharem para 27; terror há ao
Lm 1.8 a sua nudez; ela também suspirou e voltou para 27.
Lm 1.13 meus pés, fez-me voltar para 27, fez-me assolada e
Lm 2.3 força de Israel; retirou para 27 a sua destra de
Ez 7.13 a visão não tornará para 27 sobre toda a sua
Ez 23.35 de mim e me lançaste para 27 das tuas costas,
Ez 29.16 quando olharem para 27 deles; antes,
Na 2.8 parai, clamar-se-á; mas ninguém olhará para 27.
M t 16.23 disse a Pedro: Para 27 de mim, Satanás,
Lc 9.62 mão do arado e olha para 27 é apto para o Reino
Lc 17.31 sorte, o que estiver no campo não volte para 27.
Jo 6.66 discípulos tornaram para 21 e já não andavam com ele.
Jo 20.14 dito isso, voltou-se para 21 e viu Jesus em pé,
H b4.1 seu repouso, pareça que algum de vós fique para 27.

* (trarei) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lRs.21.29; , 2 vezes :
Is.46.4;, 2 vezes: Is. 60.17;
T R A R E I S Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Lv-2;Dt3;Js-l;Jr-l;M q-l; N°(s) Strong (H3318, H5375, H5414, H8S3,
H93S); RNK Top 399 posição; Veja tam bém : trazer;

TRASBO RD A Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jé>-2;Is-l; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : trasbordar;

Lv 23.10 e segardes a sua sega, então, 27 um molho das
Lv 23.17 Das vossas habitações 27 dois pães de movimento;
Dt 12.6 E ali 27 os vossos holocaustos, e os vossos
Dt 12.11 fazer habitar o seu nome; ali 27 tudo o que vos
Dt 22.24 então, 27 ambos à porta daquela cidade e os
Js 18.6 terra em sete partes e ma 27 a mim aqui
Jr 26.15 que, se me matardes a mim, 27 sangue
M q 6.16 habitantes um assobio; assim, 27 sobre vós o

Jó 28.4 27 o ribeiro até ao que junto dele habita, de
Jó 40.23 Eis que um rio T., e ele não se apressa,
Is 66.12 nações, como um ribeiro que 27; então,

TRASBO RD AD O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
RNK Top 406 posição; Veja também: trasbordar;
SI 124.4 então, as águas teriam T. sobre nós, e a

T R A R E M O S Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (l)n os livros:
2 C r-l;Is-l;lC o-l; RNK Top 404posição; Veja também: trazer;

TRASBO RD AM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : trasbordar;

2Cr 2.16 houveres mister e ta 27 em jangadas pelo
Is 56.12 Vinde, dizem eles, 27 vinho e beberemos bebida
ICo 15.49 a imagem do terreno, assim 27 também a imagem

Is 28.2 de impetuosas águas que

TRASBO RD AN D O Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos li
vros: Is-2; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : trasbordar;

T R A R I A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK Top
406posição; Veja também : trazer;
Ez 38.17 profetizaram largos anos, que te

Is 10.22 destruição está determinada, T. de justiça.
Is 30.28 é como o ribeiro T., que chega

T. contra eles?

TRASBO RD AR - Palavras Relacionadas: (Trasborda-3;
trasbordado-1; trasbordam-1; trasbordando-2; trasbordarão-1;
trasbordarás-1; trasbordou-1) Total de referencias das palavras
relacionadas: 10

TRARIAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1; N°(s)
Strong (H5927); RNK Top 406posição; Veja tam bém : trazer;
Ne 10.38 os dízimos, e que os levitas

T

T,

os dízimos dos

TRARÍAMOS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Ne-3;
N°(s) Strong (H935); RNK Top 404 posição; Veja também : trazer;

TRASBO RD ARÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Pv-1; RNK Top 406 posição; Veja também : trasbordar;

Ne 10.35 E que também 27 as primeiras novidades da
Ne 10.36 vacas e das nossas ovelhas 27 à Casa do

Pv 3.10 celeiros abundantemente, e 21 de mosto os
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TRA SBO RD A RÁ S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is1; RNK Top 406posição; Veja também : trasbordar;
Is 54.3 Porque 27 à mão direita e à esquerda; e a

TR A SB O R D O U Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : trasbordar;
Jó 38.8 o mar com portas, quando 27 e saiu da madre,

TRASLAD AÇÃO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
Hb-1; N°(s) Strong (G3331); RNK Top 406 posição; Veja também:
trasladar;
Hb 11.5 visto como, antes da sua 27, alcançou

TR A SLA D A D O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Hb-1;
N°(s) Strong (G3346); RNK Top 406 posição; Veja também : tras
ladar;
Hb 11.5 Pela fé, Enoque foi 27 para não ver a morte e

TRA SLA D A R - Palavras Relacionadas: (trasladação-1;
trasladado-1; trasladara-1; traslado-1) Total de referencias das
palavras relacionadas: 4

TRA SLA D A RA Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Hb-1;
N°(s) Strong (G3346); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tras
ladar;

Ez 32.28 e jazerás com os que foram 27 à espada.
Ez 32.29 foram postos com os que foram 27 à espada;
Ez 32.30 sidônios, que desceram com os 27,
Ez 32.30 incircuncisos com os que foram 27 à espada
Ez 32.31 Faraó e todo o seu exército, 27 à espada,
Ez 32.32 dos incircuncisos, com os 27 à espada,
Ez 35.8 os seus montes dos seus 27; nos teus
Ez 35.8 as tuas correntes, cairão os 27 à espada.
Dn 11.26 dele se derramará, e cairão muitos 27.
* (traspassados) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jr.51.49;, 3 vezes:
Ez.32.25; , 2 vezes : Ez.32.30;, 2 vezes: Ez.35.8;

TRASPASSAM Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jó-l;O s-l; RNK Top 405 posição; Veja também : traspassar;
Jó 30.17 De noite, se me 27 os meus ossos, e o mal que
Os 5.10 de Judá são como os que 27 os limites;

TRASPASSAN DO Ocorrência: 1 vez- V T (1)no livro:Dt1; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : trespassar;
Dt 17.2 aos olhos do Senhor, teu Deus, 27 o seu concerto,

TRASPASSAR Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
Nm-2; N°(s) Strong (H5674); RNK Top 405 posição; Veja também:
trespassar;
Nm 22.18 e de ouro, eu não poderia 27 o mandado do
Nm 24.13 de prata e ouro, não posso 27 o mandado do

Hb 11.5 foi achado, porque Deus o 27, visto como,

TRASPASSARÁ Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos

TR ASL AD O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; N°(s)

livros: Jr-l;L c-l; N°(s) Strong (G1330, H5674); RNK Top 405 posi
ção; Veja também : traspassar;

Strong (H4932); RNK Top 406 posição; Veja também : trasladar;

Jr5.22 ordenança eterna, que ele não 27? Ainda
Lc 2.35 (e uma espada 27 também a tua própria alma),

D t 17.18 então, escreverá para si um 27 desta lei num

TRASPASSA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; N°(s)
Strong (H2490); RNK Top 406 posição; Veja também : traspassar;

TRASPASSARAM Ocorrências: 8 vezes - VT (5); N T (3)
nos livros: 2R s-l;Jr-l;O s-2;Z c-l;Jo-l;lT m -l;A p-l; N°(s) Strong
(G1574, H1856); RNK Top 399 posição; Veja também : traspassar;

Ez28.9 Mas tu és homem e não Deus na mão do que te 27.

2Rs 18.12 do Senhor, seu Deus; antes, 27 o seu
Jr 34.18 E entregarei os homens que 27 o meu
Os 6.7 Mas eles 27 o concerto, como Adão; eles se
Os 8.1 a casa do Senhor, porque 27 o meu
Zc 12.10 e olharão para mim, a quem 27; e o
Jo 19.37 vez diz a Escritura: Verão aquele que 27.
lT m 6.10 se desviaram da fé e se 27 a si mesmos
Ap 1.7 o verá, até os mesmos que o 27; e todas as

TRASPASSAD O Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros:
lS m -l;Is-l;Jr-l;E z-l; N°(s) Strong (H18S6, H2491); RNK Top 403
posição; Veja tam bém : trespassar;
ISm 15.24 Pequei, porquanto tenho 27 o dito do
Is 13.15 Todo o que for achado será 27 e, todo o que
Jr 51.52 de escultura; e gemerá o 27 em toda a
Ez 30.24 de Faraó, e diante dele gemerá como geme o 27.

TRA SPA SSA RA M -M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no
livro: Sl-1; N°(s) Strong (H3738); RNK Top 4 06posição; Veja tam 
bém: traspassar;

TRASPASSAD OS Ocorrências: 33 vezes - VT (33) nos li
vros: Jr-4;Lm-l;Ez-27;Dn-l; N°(s) Strong (H2490, H2491); RNK
Top 374 posição; Veja também : trespassar;

SI 22.16 de malfeitores me cercou; 27 as mãos

Jr 37.10 ficassem deles apenas homens T , cada um se
Jr 51.47 envergonhada, e todos os seus 27 cairão no
Jr 51.49 Como Babilônia fez cair os 27 de Israel,
Jr 51.49 em Babilônia cairão os 27 de toda a terra.
Lm 4.9 estes se esgotam como 27, por falta
Ez6.4 sol; e derribarei os vossos 27, diante dos
Ez 6.7 E os 27 cairão no meio de vós, para que
Ez 6.13 quando estiverem os seus 21 no meio dos
Ez 26.15 tua queda, quando gemerem os 27, quando se
Ez 28.8 e morrerás da morte dos 27 no meio dos mares.
Ez 28.23 sangue nas suas ruas, e os 21 cairão no
Ez 30.4 na Etiópia, quando caírem os 27 no Egito; e
Ez 30.11 contra o Egito e encherão a terra de 27.
Ez 31.17 a juntar-se aos que foram 27 à espada;
Ez 31.18 jazerás com os que foram 27 à
Ez 32.20 No meio daqueles que foram 27 à espada,
Ez 32.21 e estão lá os incircuncisos, 27 à espada.
Ez 32.22 sepulcros; todos eles foram 27 e caíram à espada.
Ez 32.23 do seu sepulcro; todos foram 27, e caíram à
Ez 32.24 sepulcro; todos eles foram 27 e caíram à
Ez 32.25 No meio dos 27, lhe puseram uma cama entre
Ez 32.25 que desceram à cova; no meio dos 27 foi posto.
Ez 32.26 des são incircuncisos e 27 à espada,

TRASPASSARÃO Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros:
Jr-l;E z-l;Z c-l; N°(s) Strong (H1333, H1856, H5674); RNK Top
404 posição; Veja também : traspassar;
Jr5.22 não prevalecerão; ainda que bramem, não a 27.
Ez 16.40 apedrejarão com pedra, e te 27 com as
Zc 13.3 seu pai e sua mãe, que o geraram, o 27

TRASPASSARD ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Js-1; RNK Top 406 posição; Veja também : traspassar;
Js 23.16 Quando 27 o concerto do Senhor, vosso

TRASPASSAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Et-1;
RNK Top 406posição; Veja também : traspassar;
Et 3.3 disseram a Mardoqueu: Por que 27 o mandado

TR ASPASSE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : traspassar;
Êx 19.21 protesta ao povo que não 27 o termo para
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TRATAI Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Sm -l;Is-l;
RNK Top 405 posição; Veja também : tratar;

TRASPASSEI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1;
RNK Top 406posição; Veja também : traspassar;
Dt 26.13 que me tens ordenado; nada

TRATAREM

T. dos teus

2Sm 18.5 e a Itai, dizendo: Brandamente 27 por amor de mim
Is 1.17 fazei justiça ao órfão; 27 da causa das viúvas.

TRA SPA SSEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1;
RNK Top 406 posição: Veja também: traspassar;

TRATAM Ocorrências: 4 vezes - VT (3): N T (1) nos livros: Sl-l;Is-2;Rm -l; RNK Top 403 posição; Veja também : tratar;

Êx 19.24 os sacerdotes, porém, e o povo não 27 o termo

SI 73.8 São corrompidos e 27 maliciosamente de opressão;
Is 24.16 emagreço, ai de mim! Os pérfidos 27 perfidamente;
Is 24.16 perfidamente; sim, os pérfidos 27 perfidamente.
Rm 3.13 aberto; com a língua 27 enganosamente;

TRASPASSES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l;
RNK Top 406 posição; Veja também : traspasse;
2Sm 24.10 agora, ó Senhor, peço-te que 27 a

* (tratam) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Is.24.16;

TRA SPA SSO U Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jz-

TRATAM EN TO Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros:
Jr-2;Ez-l; N°(s) Strong (H6213): RNK Top 404 posição: Veja tam 
bém: tratar;

-l;2Sm-2; N°(s) Strong (HS628); RNK Top 404 posição: Veja tam 
bém: traspassar;
Jz 2.20 e disse: Porquanto este povo 27 o meu
2Sm 12.13 Natã a Davi: Também o Senhor 27 o teu
2Sm 18.14 aqui. E tomou três dardos e 27 com eles o

Jr 52.34 E, quanto ao seu 27, foi-lhe sempre dado o
Jr 52.34 foi-lhe sempre dado o 27 comum do rei
Èz 31.11 das nações, que lhe dará o 27 merecido pela

T R A ST E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK Top

* (tratamento) repete na(s) referência(s): 2 vezes : j r 52.34;

406posição; Palavras Relacionadas: (trastes-3); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 4

TRATANDO Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: At-2;
N°(s) Strong (G5530); RNK Top 405posição; Veja também : tratar;

Ez 15.3 dele alguma estaca, para se pendurar algum 27?

At 24.25 E, 27 ele da justiça, e da temperança, e do
At 27.3 seguinte a Sidom, e Júlio, 27 Paulo

TR A STES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Ez-3; RNK
Top 404 posição; Veja também: traste;

TRA TA N D O -O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1;
N°(s) Strong (G2192); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tratar;

Ez 12.4 para fora, de dia, os teus 27, como para
Ez 12.7 se me deu ordem: os meus 27 tirei para fora,
Ez 12.12 aos ombros e às escuras os 27 e sairá; a parede

At 24.23 que o guardassem em prisão, 27 com brandura,

TRATA Ocorrências: 8 vezes - VT (5) ; N T (3) nos livros: Sl-

TRATAR Ocorrências: 6 vezes - VT (3); N T (3) nos livros: Ed-

-2;Pv-l;Is-l;D n-l;lC o-2;H b-l; N-(s) Strong (G4374, H6213); RNK
Top 399posição; Veja também: tratar;

-l;Is-l;Z c-l;Lc-1; 1 Ts-l;H b-l; N°(s) Strong (H6213); RNK Top 401
posição; Palavras Relacionadas: (trata-8; tratada-1; tratadas-1:
tratado-4; tratados-2; tratai-2; tratam-4; tratamento-3; tratando-2; tratando-o-1; trata-os-1; trataram-4; tratarão-2; tratarei-1;
tratarem-1; tratassem-1; tratavam-2; trate-1; tratei-1; trateis-1;
trato-5; tratou-2; tratou-nos-1); Total de referencias das palavras
relacionadas: 57

SI 10.5 longe dele, em grande altura; 27 com desprezo os
SI 119.124 1 . com o teu servo segundo a tua benignidade e
Pv 21.24 zombador é seu nome; 7Z7 com indignação e soberba.
Is 21.2 se me manifesta: o pérfido 27 perfidamente, e o
Dn 10.1 e a palavra é verdadeira e 21 de uma guerra
IC o 7.36 Mas, se alguém julga que 27 dignamente a sua
ICo 13.4 não é invejoso; o amor não 27 com leviandade,
Hb 12.7 a correção, Deus vos 27 como filhos; porque

Ed 10.17 E acabaram de 27 com todos os homens que casaram
Is 33.1 despojado; e, acabando tu de 27 perfidamente,
Zc 1.6 dos Exércitos fez tenção de nos 27, segundo os
Lc 2.49 Não sabeis que me convém 27 dos negócios de
lT s 4.11 procureis viver quietos, e 27 dos vossos
Hb 4.13 e patentes aos olhos daquele com quem temos de 27.

TRATA-OS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK
Top 406posição; Veja também : tratar;

Jr 18.23 face; mas tropecem diante de ti; 27 assim no

TRATARAM Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos li

TRATADA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; RNK

vros: N e-l;Já-l;S l-l;lP e-l: N°(s) Strong (H898); RNK Top 403 p o 
sição; Veja também : tratar;

Top 406 posição; Veja também : tratar;
Lv 25.5 e as uvas da tua vide não 27 não vindimarás;

Ne 9.10 soubeste que soberbamente os 27; e assim te
Jó 6.15 irmãos aleivosamente me 27; são como um
SI 119.78 os soberbos, pois me 27 de uma maneira
IPe 1.10 qual salvação inquiriram e 27 diligentemente os

TRATADAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; RNK
Top 406 posição; Veja também: tratar;

Lv 25.11 nem nele vindimareis as uvas das vides não 27.

TRATARÃO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-l;E z-l; N°(s) Strong (H6213); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tratar;

TRATADO Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1) nos livros:
lSm -l;2R s-l;D n-l;A t-l; N°(s) Strong (H2729); RNK Top 403 posi
ção; Veja tam bém ; tratar;

Is 33.1 tu de tratar perfidamente, perfidamente te 27.
Ez 23.29 E te 27 com ódio, e levarão todo o teu

ISm 6.6 depois de os haverem 27 tão mal, não
2Rs 4.13 Eis que tu nos tens 27 com todo o
D n l l .6 ao rei do Norte para fazer um 27; mas não
At 1.1 Fiz o primeiro 27, ó Teófilo, acerca de tudo que

TRATAREI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK
Top 406 posição; Veja também: tratar;
Ez 22.14 mãos, nos dias em que eu 27 contigo? Eu, o

TRATADOS Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos li
vros: Jó-l;H b-l; N°(s) Strong (G390); RNK Top 405 posição; Veja
também : tratar;

TRATAREM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK

Jó 18.3 Por que somos 27 como animais, e como imundos
Hb 10.33 fostes participantes com os que assim foram 27.

Ez 27.9 se acharam em ti, para

Top 406posição; Veja tam bém : tratar;
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TRATASSEM

TRAZE

TRATASSEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK

TRAVE Ocorrências: 8 vezes - VT (2); N T (6) nos livros: Ez-

Top 406 posição; Veja tam bém : tratar;

-l;Hc-l;M t-3;Lc-3; N°(s) Strong (G1385, H3714); RNK Top 399
posição; Veja tam bém : travar;

SI 105.25 o seu povo, para que 27 astutamente aos

TRATAVAM Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Et-l;Jr-l; N°(s) Strong (H8610); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tratar;
Et 1.13 dos tempos (porque assim se 27 os negócios do
Jr 2.8 Onde está o Senhor? E os que 27 da lei não me

TRATÁVEL Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Tg-1; N°(s)
Strong (G2138); RNK Top 406 posição;

Ez 41.25 nas paredes, e havia uma 27 grossa de
Hc 2.11 clamará da parede, e a 27 lhe responderá do madei
ramento.
M t 7.3 do teu irmão e não vês a 27 que está no teu olho?
M t 7.4 tirar o argueiro do teu olho, estando uma 27 no teu?
M t 7.5 Hipócrita, tira primeiro a 27 do teu olho e,
Lc 6.41 teu irmão e não reparas na 27que está no teu
Lc 6.42 não atentando tu mesmo na 27 que está no teu
Lc 6.42 Hipócrita, tira primeiro a 27 do teu olho e,
"(trave) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lc.6.42;

Tg 3.17 depois, pacífica, moderada, 27, cheia de

TRAVES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: 2Cr-l;Ct-l;E z-l; N°(s) Strong (H6982); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: travar;

TR A TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; N°(s) Strong
(H6213); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tratar;
Jó 42.8 aceitarei, para que eu vos não 27 conforme a

2Cr 3.7 Também na casa cobriu as 27, e os umbrais, e as
Ct 1.17 As 27 da nossa casa são de cedro, as nossas
Ez 41.26 como também nas câmaras do templo e nas grossas

TR A TEI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dn-1; N°(s)
Strong (H6213); RNK Top 4 06posição; Veja tam bém : tratar;

27.

Dn 8.27 dias; então, levantei-me e 27 do negócio do

TRAVESSEIROS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1;

TR A TEIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK Top

RNK Top 406posição;

406 posição; Veja tam bém : tratar;

Ez 13.18 todos os sovacos e que fazem 27 para cabeça

Lc 3.14 E ele lhes disse: A ninguém 27 mal, nem

TRATO Ocorrências: 5 vezes - VT (1); N T (4) nos livros: Sl-

TRAVOU Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jz -l;lR s-l;
RNK Top 405 posição; Veja também : travar;

-l;E f-l;l Tm-1; Tg-l;2Pe-l; N°(s) Strong (G391); RNK Top 402 p o 
sição; Veja tam bém : tratar;

Jz 16.3 à meia-noite se levantou, e 27 das portas da
lR s 6.10 côvados de altura, e as 27 com a casa com

SI 17.4 Quanto ao 27 dos homens, pela palavra dos teus
E f 4.22 que, quanto ao 27 passado, vos despojeis do velho
lT m 4.12 dos fiéis, na palavra, no 27, no amor, no
Tg3.13 Mostre, pelo seu bom 27, as suas obras em
2Pe 3.11 que pessoas vos convém ser em santo 27 e piedade,

T R A Z Ocorrências: 20 vezes - VT (14); N T (6) nos livros: Êx-l;Lv-l;N m -3;2Sm -l;Jó-3;Pv-l;Ct-l;Is-l;N a-l;Sf-l;Jo-l;Rm -2;Tg-l;2Jo-l;A p-l; N°(s) Strong (G5342, G5409, H3318, H5414, H853,
H935); RNK Top 387posição; Veja também : trazer;
Êx 36.5 a Moisés, dizendo: O povo 27 muito mais do que
Lv 6.30 de pecado, cujo sangue se 27 à tenda da
Nm 5.15 de ciúmes, oferta memorativa, que 27 a iniquidade
Nm 5.18 suas mãos, e a água amarga, que 27 consigo a
Nm 14.3 E por que nos 27o Senhor a esta terra^para
2Sm 18.26 só. Então, disse o rei: Também este 27 novas.
Jó 12.22 das trevas manifesta e a sombra da morte 27 à luz.
Jó 19.29 a espada; porque o furor 27 os castigos da
Jó 33.22 vai chegando à cova; e a sua vida, ao que 27 morte.
Pv 31.14 É como o navio mercante: de longe 27 o seu pão.
Ct 5.10 é cândido e rubicundo; ele 27 a bandeira entre dez mil.
Is 53.5 o castigo que nos 27 a paz estava sobre
Na 1.15 os montes os pés do que 27 boas-novas, do que
Sf 3.5 comete iniquidade; cada manhã 27 o seu juízo à luz;
Jo 10.3 e chama pelo nome às suas ovelhas e as 27 para fora.
Rm 5.5 E a esperança não 27 confusão, porquanto o amor de
Rm 13.4 fizeres o mal, teme, pois não 27 debalde a espada;
Tg 2.3 e atentardes para o que 27 a veste preciosa e lhe
2Jo 1.10 vem ter convosco e não 27 esta doutrina, não o
Ap 17.7 da mulher e da besta que a 27, a qual tem sete

TR A TO U Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-l;Zc-l;
RNK Top 405 posição; Veja tam bém : tratar;
SI 103.10 Não nos 27 segundo os nossos pecados, nem nos
Zc 1.6 e segundo as nossas obras, assim ele nos 27.

TR A TO U -N O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : tratar;
Gn 42.30 falou conosco asperamente e 27 como espias

TRAVADAS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Êx-2;
RNK Top 405 posição; Veja tam bém : travar;
Êx 26.5 juntura; as laçadas estarão 27 uma com a outra.
Êx 26.17 coiceiras terá cada tábua, 27 uma com a outra;

TRAVADO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : travar;

Gn 22.13 eis um carneiro detrás dele, 27 pelas suas

T R A Z E Ocorrências: 9 vezes - VT (6); N T (3) nos livros: Gn-l;lSm -2;2Sm -l;2C r-l;Jr-l;Lc-l;2Tm -2; N°(s) Strong (G1521,
G5342, H5066, H935); RNK Top 398 posição; Veja tam bém : tra
zer;

TRAVAR Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; RNK Top
406 posição; Palavras Relacionadas: (travadas-2; travado-1; travarem-1; travavam-1; trave-8; traves-3; travou-2); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 19

Gn 8.17 que se roja sobre a terra, 27 fora contigo; e
ISm 14.18 Então, Saul disse a Aias: 27 aqui a arca de Deus
ISm 23.9 ele, disse a Abiatar, sacerdote: 27 aqui o éfode.
2Sm 13.10 Então, disse Amnom a Tamar: 27 a comida à câmara
e
2Cr 18.8 a um eunuco e disse-lhe: 27 aqui depressa a
Jr 17.18 eles, e não me assombre eu; 27 sobre eles o dia
Lc 14.21 pelas ruas e bairros da cidade e 27 aqui os
2Tm 2.14 27 estas coisas à memória, ordenando-lhes diante
2Tm 4.13 Quando vieres, 27 a capa que deixei em Trôade, em

Dt 32.41 a minha espada reluzente e 27 do juízo a minha

TRAVAREM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; RNK
Top 406posição; Veja também : travar;
lR s 6.6 redor, fizera encostos, para não 27 as

TRAVAVAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : travar;
Ez 41.6 se susterem nelas, porque não

T

da parede do templo.
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T R A Z Ê -L A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; N°(s)
Strong (H935); RNK Top 406 posição; Veja também: trazer;

TRAZEMOS

Lc 15.22 pai disse aos seus servos: 27 depressa a melhor
Lc 15.23 e 27 o bezerro cevado, e matai-o; e comamos e alegremo-nos,
Jo 21.10 Disse-lhes Jesus: 27 dos peixes que agora apanhastes.

Jz 19.3 seu coração e para tornar a 21; e o seu moço e

T R A Z E -L O Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-l;lR s-l;2R s-l; N°(s) Strong (H3947); RNK Top 404 posição; Veja
também : trazer;

T R A Z E I-M E Ocorrências: 11 vezes - VT (10) ; N T (1) nos
livros: G n-2;Js-l;lSm -3;lRs-l;2Rs-2;lCr-l;M c-l; N°(s) Strong
(G5342, H3318, H3947, HS066, H8S3, H93S); RNK Top 396 posi
ção; Veja também: trazer;

Gn 43.21 por seu peso; e tomamos a 27 em nossas mãos.
lRs 22.26 Tomai a Micaías e tornai a 27 a Amom, o chefe
2Rs6.13 para que eu envie e mande 27. E fizeram-lhe

Gn 42.20 E 27 o vosso irmão mais novo, e serão
Gn 42.34 e 27 vosso irmão mais novo; assim, saberei que
Js 10.22 Josué: Abri a boca da cova e 27 aqueles cinco
ISm 13.9 Então, disse Saul: 27 aqui um holocausto e
ISm 14.34 entre o povo e dizei-lhes: 27 cada um o seu
ISm 15.32 Então, disse Samuel: 27 aqui Agague, rei dos
lRs 3.24 Disse mais o rei: 27 uma espada. E trouxeram
2Rs 2.20 E ele disse: 27 uma salva nova e ponde nela
2Rs 3.15 Ora, pois, 27 um tangedor. E sucedeu que,
lC r 21.2 desde Berseba até Dã; e 27 a conta, para
M c 12.15 disse-lhes: Por que me tentais? 27 uma moeda,

TR A Z Ê-LO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : trazer;
ISm 27.11 a homem nem a mulher, para 27 a Gate,

T R A Z E -M E Ocorrências: 9 vezes - VT (8) ; N T (1) nos li
vros: G n-3;lSm -l;lRs-3;2Rs-l;Lc-l; N°(s) Strong (H3947, H413,
HS066, H772S); RNK Top 398 posição; Veja também : trazer;
Gn 27.7 27 caça e faze-me um guisado saboroso, para que
Gn 27.9 Vai, agora, ao rebanho e 27 de lá dois bons
Gn 37.14 e como está o rebanho, e 27 resposta.
ISm 30.7 filho de Aimeleque: 27, pera-te, aqui
lRs 17.10 e ele a chamou e lhe disse: 27, peço-te,
lRs 17.11 ele a chamou e lhe disse: 27, agora, também
lRs 22.9 chamou um eunuco e disse: 27 depressa a
2Rs 4.6 os vasos, disse a seu filho: 27 ainda um vaso.
Lc 9.41 ainda convosco e vos sofrerei? 27 cá o teu filho.

T R A Z E I-M O Ocorrências: 7 vezes - VT (4) ; N T (3) nos li
vros: Gn-l;lSm -2;lRs-l;M t-l;M c-2; N°(s) Strong (H3381, H3947,
H93S); RNK Top 400 posição; Veja também : trazer;
Gn 44.21 tu disseste a teus servos: 27 a mim, e porei
ISm 16.17 Buscai-me, pois, um homem que toque bem e 27.
ISm 19.15 que vissem Davi, dizendo: 27 mesmo na
lR s 20.33 vive. E ele disse: Vinde, 27. Então,
M t 17.17 eu convosco e até quando vos sofrerei? 27 aqui.
M c 9.19 convosco? Até quando vos sofrerei ainda? 27.
M c 11.2 ainda não montou homem algum; soltai-o e 27.

T R A Z E -M O Ocorrências; 4 vezes - VT (4) nos livros: Gn-l;lS m -l;2 S m -l;lR s-l; N°(s) Strong (H3318, H93S); RNK Top 403
posição; Veja também : trazer;

TR A Z EI-M O S Ocorrências: 3 vezes - VT (1); N T (2) nos li
vros: Êx-l;M t-2; N°(s) Strong (GS342, G71); RNK Top 404posição;
Veja também: trazer;

Gn 27.4 saboroso, como eu gosto, e 27, para que eu
ISm 20.31 teu reino; pelo que envia e 27 nesta hora,
2Sm 14.10 o rei: Quem falar contra ti, 27 a mim; e nunca
lRs 17.13 para mim um bolo pequeno e 27 para fora;

Ex32.2 e de vossos filhos, e de vossas filhas e 27.
M t 14.18 E ele disse: 27 aqui.
M t 21.2 e um jumentinho com ela; desprendei-a e 27.

TR A Z E-M O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-2;
RNK Top 405 posição; Veja também : trazer;

T R A Z E I-O Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:

Gn 27.13 somente obedece à minha voz, e vai, e 27.
Gn 48.9 aqui. E ele disse: Peço-te, 27 aqui, para

lR s-l;L c-l; N°(s) Strong (G71); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: trazer;

T R A Z E -O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 2Tm -l; N°(s)
Strong (G71); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : trazer;

lRs 21.10 contra Deus e contra o rei; e 27 fora e
Lc 19.30 em que nenhum homem ainda montou; soltai-o e 27.

2Tm 4.11 está comigo. Toma Marcos e 27 contigo, porque

T R A Z E I-O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; N°(s)
Strong (G71); RNK Top 406 posição; Veja também: trazer;

T R A Z E -O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-

Lc 19.27 que eu reinasse sobre eles, 27 aqui e

-l;L v-l; N°(s) Strong (H7126); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: trazer;

T R A Z EIS Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros:
M l-l;Jo-l; N°(s) Strong (G5342, H5066); RNK Top 405 posição;
Veja também: trazer;

Gn 19.5 que a ti vieram nesta noite? 27 fora a nós,
Lv 9.2 para holocausto, sem mancha, e 27 perante o Senhor.

Ml 1.8 Porque, quando 27 animal cego para o
Jo 18.29 e disse-lhes: Que acusação 27 contra este homem?

T R A Z E I Ocorrências: 17 vezes - VT (14) ; N T (3) nos livros:
G n -l;N m -l;2 R s-l; 1 C r-l;2C r-l;N e-l;S l-2;Is-3;A m -l;A g-l;M T
-l;Lc-2;Jo-l; N°(s) Strong (G1627, G5342, H3381, H3947, HS375,
H935); RNK Top 390 posição; Veja também : trazer;

TR A Z EM Ocorrências: 8 vezes - VT (7) ; N T (1) nos livros:
ISm -l;Pv-l;Ec-l;Is-l;Jr-2;Lm -l;M t-1; N°(s) Strong (H935); RNK
Top 399 posição; Veja também : trazer;

Gn 43.7 Podíamos nós saber que diria: 27 vosso irmão?
Nm 16.17 e neles ponde incenso; e 27 cada um o seu
2Rs 4.41 Porém ele disse: 27, pois, farinha. E deitou-a na
lC r 16.29 a glória de seu nome; 27 presentes e vinde
2Cr 29.31 ao Senhor; chegai-vos e 27 sacrifícios e
Ne 8.15 dizendo: Saí ao monte e 27 ramos de
SI 81.2 Tomai o saltério e 27 o adufe, a harpa suave e o alaúde.
SI 96.8 glória devida ao seu nome; 27 oferendas e entrai
Is 41.21 vossa demanda, diz o Senhor; 27 as vossas firmes
Is 43.6 Dá; e ao Sul: Não retenhas; 27 meus filhos de
Is 43.8 27 o povo cego, que tem olhos; e os surdos, que
Am 4.4 transgressões; e, cada manhã, 27 os vossos
Ag 1.8 Subi o monte, e 27 madeira, e edificai a casa; e
Ml 3.10 27 todos os dízimos à casa do tesouro, para que

ISm 10.5 profetas que descem do alto e 27 diante de si
Pv 25.14 nuvens e ventos que não 27 chuva, assim é o
Ec 4.4 e toda destreza em obras 27 ao homem a inveja
Is 66.20 como quando os filhos de Israel 27 as suas
Jr 10.9 27 prata estendida de Társis e ouro de Ufaz,
Jr 33.11 é para sempre; e a voz dos que 27 louvor à
Lm 2.20 de si mesmas, as crianças que 27 nos braços? Ou
M t 23.5 vistos pelos homens, pois 27 largos

TR A Z EM O S Ocorrência: 1 vez- V T (1) no livro:Lm -1 ;RNK
Top 406 posição; Veja também : trazer;
Lm 5.9 Com perigo de nossas vidas, 27 o nosso pão, por
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TR A Z EN D O Ocorrências: 25 vezes - VT (16); N T (9) nos
livros:
Lv-l;lSm-l;2Sm -3;lCr-3;Ne-l;Sl-2;Is-l;Jr-2;Lm -l;Dnl;A t-3;R m -l;2C o-l;2Tm -l;T t-l;H b-l;2Pe-l; N°(s) Strong (G1863,
G5342, G71, H3318, HS375, H853, H93S); RNK Top 382 posição;
Veja também : trazer;
Lv 17.5 que os filhos de Israel, 77 os seus
ISm 17.57 e o trouxe à presença de Saul, 77 ele na mão a
2Sm 8.2 os moabitas por servos de Davi, 77 presentes.
2Sm 8.6 ficaram por servos de Davi, 77 presentes; e o
2Sm 12.31 E, 77 o povo que havia nela, o pôs às serras, e
lC r 16.1 77, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da
lC r 18.2 os moabitas ficaram servos de Davi, 77 presentes.
lC r 18.6 ficaram servos de Davi, 77 presentes; e o
Ne 10.31 e de que, 77 os povos da terra no dia de sábado
SI 78.9 filhos de Efraim, armados e 71 arcos,
SI 126.6 sem dúvida, com alegria, 77 consigo os
Is 6.6 dos serafins voou para mim 77 na mão uma brasa
Jr 17.26 e das montanhas, e do Sul, 77
Jr 17.26 e ofertas de manjares, e incenso, 77
Lm 1.21 tu o determinaste; mas, em 71 tu o dia que
Dn 9.12 juizes que nos julgavam, 77 sobre nós um
At 14.13 estava em frente da cidade, 77 para a entrada
At 22.30 e todo o seu conselho; e, 71 Paulo, o
At 25.7 haviam descido de Jerusalém, 77 contra Paulo
Rm 3.5 Porventura, será Deus injusto, 71 ira sobre
2Co 4.10 77 sempre por toda parte a mortificação do
2Tm 1.5 71 à memória a fé não fingida que em ti há, a
H 2.11 de Deus se há manifestado, 77 salvação a todos
Hb 2.10 e mediante quem tudo existe, 77 muitos filhos à
2Pe 2.1 o Senhor que os resgatou, 77 sobre si
* (trazendo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jr. 17.26;

TR A Z EN D O -N O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
lTs-l;N °(s) Strong (G2254); RNK Top 406posição; Veja também :
trazer;
lTs 3.6 Timóteo de vós para nós e 77 boas novas

TR A Z E N D O -O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : trazer;
Lc 20.20 E, T. debaixo de olho, mandaram espias que se

T R A Z E N D O O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : trazer;
At 5.27 E, 77, os apresentaram ao conselho. E o sumo

T R A Z ER Ocorrências: 76 vezes - VT (63) ; N T (13) nos li
vros:
Gn-6;Êx-2;Nm-2;Dt-l;lSm-2;2Sm-8;lRs-3;2Rs-3;lCr2;2Cr-3;N e-3;Et-l;Jó-4;STl;Pv-l;Ec-l;Is-3;Jr-8;Ez-6;D n-3;M t2;M ç-2;Lc-l;At-2;Rm-3;lTs-l;Hb-l;2Pe-l; N°(s) Strong (G2609,
G321, G4160, G71, G906, H3947, H5375, H5437, HS927, H59S4,
H7725, H853, H935); RNK Top 331 posição; Palavras Relacio
nadas: (traga-7; tragais-2; tragam-11; Tragamos-1; tragas-1;
Traga-se-1; trago-6; trá-lo-á-1; trá-lo-ão-1; trá-los-ei-2; trará-42;
trarão-18; trarás-9; trarei-58; trareis-8; traremos-3; traria-1; tra
riam- 1; traríamos-3; traz-20; traze-9; Trazei-17; trazei-me-11;
Trazei-mo-7; trazei-mos-3; trazei-o-2; trazei-os-1; trazeis-2;
trazê-la-1; trazê-lo-3; trazê-los-1; trazem-8; Traze-me-9; traze-mo-4; trazemos-1; traze-mos-2; trazendo-25; trazendo-nos-1;
trazendo-o-1; trazendo-os-1; traze-o-1; Traze-os-2; trazerdes-1;
trazerem-4; trazeres-2; trazer-te-1; trazer-vos-1; trazer-vos-ei-1;
trazes-2; trazia-33; traziam-45; traziam-lhe-3; trazida-3; trazidas-1; trazido-13; trazidos-S; trouxe-109; trouxe-a-2; trouxe-as-1; trouxe-lha-1; trouxe-lhe-4; trouxe-lhes-1; trouxe-lho-1;
Trouxe-me-1; trouxemos-5; trouxe-nos-1; trouxe-o-4; trouxe-os-2; trouxer-9; trouxera-6; trouxeram-93; trouxeram-lhe-12;
trouxeram-lhes-1; trouxeram-lho-1; trouxeram-no-1; trouxeram-nos-1; trouxerdes-2; trouxerem-3; trouxeres-4; trouxesse-5; trouxésseis-1; trouxessem-13; trouxeste-9; trouxeste-nos-1; trouxeste-os-1; trouxestes-6; trouxe-te-1); Total de referencias das palavras
relacionadas: 801

TRAZER

Gn 14.16 E tornou a 77 toda a fazenda e tornou a 71
Gn 14.16 toda a fazenda e tornou a 77 também a Ló, seu
G n27.5 Esaú ao campo, para apanhar caça que havia de 77.
Gn 42.37 filhos, se to não tornar a 7 1; dá-mo em minha
Gn 42.37 a 71; dá-mo em minha mão, e to tornarei a 77.
Gn 44.8 nossos sacos te tornamos a 77 desde a terra de
Êx 35.29 voluntariamente se moveu a 77 alguma coisa para
Êx 36.6 santuário. Assim, o povo foi proibido de 77 mais,
Nm 20.5 subir do Egito, para nos 77 a este lugar mau?
Nm 23.7 e disse: De Arã me mandou 77 Balaque, rei dos
Dt 29.27 contra esta terra, para 71 sobre ela toda
ISm 2.28 acender o incenso e para 77 o éfode perante
ISm 30.19 quanto lhes tinham tomado: tudo Davi tornou a 77.
2Sm 1.24 em delícias, que vos fazia, 71 ornamentos de
2 S m ll.4 Davi mensageiros e a mandou 71; e, entrando ela a
2Sm 14.13 visto que o rei não torna a 77 o seu desterrado.
2Sm 14.21 fiz isto. Vai, pois, e torna a 77 o jovem Absalão.
2Sm 15.25 do Senhor, ele me tornará a 77 para lá e me
2Sm 19.11 vós os últimos em tornar a 77 o rei para a
2Sm 19.12 que, pois, seríeis os últimos em tornar a 77 o rei?
2Sm 19.43 fosse a primeira, para tornar a 77 o nosso rei?
lR s 7.13 Salomão mensageiros e mandou 77 a Hirão de Tiro.
lR s 13.4 ele se secou, e não a podia tornar a 71 a si.
lRs 14.28 os levavam e os tornavam a 77 à câmara dos da guar
da.
2Rs 21.12 de Israel: Eis que hei de 77 tal mal sobre
2Rs 22.20 verão todo o mal que hei de 77 sobre este lugar.
2Rs 22.20 este lugar. Então, tornaram a 77 ao rei a resposta.
lC r 13.3 e tornemos a 77 para nós a arca do nosso Deus;
lC r 13.5 até chegar a Hamate, para 77 a arca de Deus
2Cr 31.10 que esta oferta se começou a 77 à Casa do
2Cr 33.13 a sua súplica, e o tornou a 77 a Jerusalém, ao
2Cr 34.28 verão todo o mal que hei de 77 sobre este lugar
Ne 10.34 da lenha que se havia de 77 à Casa do nosso
Ne 10.39 e os filhos de Levi devem 77 ofertas alçadas do
Ne 13.9 as câmaras; e tomei a 77 ali os
Et 6.1 o sono do rei; então, mandou 77 o livro das
Jó 1:15 da espada; e eu somente escapei, para te 71 a nova.
Jó 1.16 e os consumiu; e só eu escapei, para te 71 a nova.
Jó 1.17 fio da espada; e só eu escapei, para te 77 a nova.
Jó 1.19 e morreram; e só eu escapei, para te 77 a nova.
SI 85.4 Torna-nos a 77, ó Deus da nossa salvação, e
Pv 23.21 em pobreza; e a sonolência faz 77 as vestes rotas.
Ec 12.14 Porque Deus há de 77 a juízo toda obra e até tudo
Is 49.5 seu servo, que eu lhe torne a 77 Jacó; mas
Is 49.6 tribos de Jacó e tornares a 77 os guardados de
Is 60.9 os navios de Társis, para 77 teus filhos de
Jr 27.22 os farei subir e os tornarei a 77 a este lugar.
Jr 28.3 completos, eu tomarei a 77 a este lugar todos
Jr 28.4 na Babilônia eu tornarei a 77 a este lugar,
Jr 28.6 que profetizaste e torne ele a 77 os utensílios
Jr 29.10 minha boa palavra, tornando-vos a 77 a este lugar.
Jr 30.3 diz o Senhor; e torná-los-ei a 77 à terra que dei
Jr 32.37 indignação; e os tornarei a 77 a este lugar e
Jr 51.64 causa do mal que eu hei de 77 sobre ela; eles
Ez 29.16 a confiança para lhes 77 à lembrança a sua
Ez34.4 a desgarrada não tornastes a 77, e a perdida não
Ez 34.16 e a desgarrada tornarei a 77, e a quebrada
Ez 39.25 Jeová: Agora, tornarei a 77 os cativos de
Ez 39.27 quando eu os tornar a 77 de entre os povos, e os
Ez 47.6 Então, me levou e me tomou a 77 à margem do ribeiro.
Dn 5.2 provado o vinho, mandou 77 os utensílios de
Dn 6.18 noite em jejum, e não deixou 77 à sua presença
Dn 9.24 e expiar a iniquidade, e 77 a justiça
M t 10.34 Não cuideis que vim 77 a paz à terra; não vim
M t 10.34 77 a paz à terra; não vim 77 paz, mas espada;
M c 6.55 terra em redor, começaram a 77 em leitos, onde
M c 11.3 Senhor precisa dele, e logo o deixará 77 para áqui.
Lc 12.51 Cuidais vós que vim 77 paz à terra? Não, vos
At 22.5 os irmãos, fui a Damasco, para 77 manietados
At 24.17 Ora, muitos anos depois, vim 77 à minha nação
Rm 10.6 Quem subirá ao céu (isto é, a 77 do alto a Cristo)?
Rm 10.7 ao abismo (isto é, a tornar a 77 dentre os mortos
Rm 15.15 ousadamente, como para vos 77 outra vez isto à
lT s 4.14 que em Jesus dormem Deus os tornará a 77 com ele.
Hb 13.20 do concerto eterno tornou a 77 dos mortos a
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2Pe 2.5 com mais sete pessoas, ao 27 o dilúvio sobre
* (trazer) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn. 14.16; , 2 vezes :
Gn.42.37;, 2 vezes : 2Rs.22.20;, 2 vezes: Mt.10.34;

T R A Z E R -T E Ocorrência: 1 vez- VT (1) no livro: Ez-1; N°(s)
Strong (H935): RNK Top 406posição; Veja também: trazer;
Ez 38.16 dos dias, sucederá que hei de 27 contra a

2Rs 6.30 pelo muro; e o povo viu que 27 cilício por
2Rs 12.9 ali todo o dinheiro que se 27 à Casa do Senhor.
2Rs 12.13 Todavia, do dinheiro que se 27 à Casa do Senhor
lC r 11.23 altura, de cinco côvados; e 27 o egípcio uma
Ne 4.18 E os edificadores cada um 27 a sua espada cingida
Ct 8.11 a uns guardas; e cada um lhe 27pelo seu fruto
M t 15.30 ter com ele muito povo, que 27 coxos, cegos,
M c 14.3 o leproso, veio uma mulher que 27 um vaso de
(trazia) repete na(s) referència(s): 2 vezes: Êx.35.24;

TR A ZER-V O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;

T R A Z IA M Ocorrências: 45 vezes - VT (42) ; N T (3) nos li
vros:
Gn-l;Êx-4;Js-l;Jz-2;2Sm-l;lRs-7;2Rs-2;lCr-4;2Cr-12;Ne-5;Jr-l;Ez-2;M c-l;Lc-l;At-l; N°(s) Strong (G5342, G71, H3318,
H5375, H853, H935): RNK Top 362posição; Veja também : trazer;

N°(s) Strong (H772S); RNK Top 406posição; Veja tam bém : trazer;
Jr 29.14 diz o Senhor, e tornarei a 27 ao lugar

T R A Z ER -V O S-EI Ocorrência: 1 vez- VT (1) no livro: Lv1; RNK Top 406 posição; Veja também: trazer;

Gn 37.25 de Gileade; e seus camelos 27 especiarias,
Êx 18.26 todo tempo; o negócio árduo 27 a Moisés, e todo
Êx 35.25 fiavam com as mãos e 27 o fiado, o pano
Êx 35.27 E os príncipes 27 pedras sardónicas, e pedras de
Êx 36.3 para fazê-la; e, ainda, eles lhe 27 cada manhã
Js 9.5 sobre si; e todo o pão que 27 para o caminho
Jz 8.26 e as vestes de púrpura que 27 os reis dos
Jz 8.26 e afora as coleiras que os camelos 27 ao pescoço.
2Sm 3.22 vieram de uma sortida e 27 consigo grande
lRs 4.21 ao termo do Egito; os quais 27 presentes e
lRs 4.28 E 27 a cevada e a palha para os cavalos e para
lRs 6.7 pedras preparadas; como as 27, se edificava, de
lRs 10.11 que de Ofir levavam ouro, 27 de Ofir
lRs 10.22 voltavam as naus de Társis, e 27 ouro, e prata,
lRs 10.25 E 27 cada um, por seu presente, vasos de prata e
lRs 17.6 E os corvos lhe 27 pão e carne pela manhã, como
2Rs 4.5 sobre seus filhos; e eles lhe 27 os vasos, e ela
2Rs 12.16 de pecados se não 27 à Casa do Senhor;
lC r 5.18 homens muito belicosos, que 27 escudo e
lC r 9.28 porque por conta os 27 epor conta os tiravam.
lC r 12.24 dos filhos de Judá, que 27 rodela e lança, seis
lC r 22.4 porque os sidônios e tírios 27 a Davi madeira de
2Cr 1.16 que tinha Salomão se 27 do Egito; e,
2C r9.14 negociantes e mercadores 27; também todos os
2Cr 9.14 os príncipes da mesma terra 27 a Salomão ouro e pra
ta.
2Cr 9.21 Társis, uma vez em ti'ês anos e 27 ouro, e
2Cr 9.24 E eles 27 cada um o seu presente, vasos de ouro,
2Cr 9.28 e de todas aquelas terras 27 cavalos a Salomão.

Lv 26.21 e não me quiserdes ouvir, 27 praga sete

TR A ZERD ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK
Top 406posição; Veja também : trazer;
Jr 17.27 o dia de sábado e para não

TRAZIDA

T carga alguma,

T R A Z ER EM Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lSm -l;Ed-2;N e-l; N°(s) Strong (H3947, H935); RNK Top 403 posição;
Veja também : trazer;
ISm 19.20 Saul mensageiros para 27 a Davi, os quais
Ed 3.7 aos sidônios e aos tírios, para 27 do Líbano
Ed 8.30 e do ouro, e dos vasos, para 27 a Jerusalém,
Ne 12.27 os seus lugares, para os 27, a fim de

TR A Z ER ES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;lR s-l; N°(s) Strong (H935); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: trazer;
Gn 20.9 em que pequei contra ti, para 27 sobre mim e
lRs 17.18 de Deus? Vieste tu a mim para 27 à memória a

TR A Z ES Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros:
Jr-l;A t-l; N°(s) Strong (G1533); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: trazer;
Jr 13.4 o cinto que compraste, e 27 sobre os teus
At 17.20 Pois coisas estranhas nos 27 aos ouvidos;

2Cr 12.11 vinham os da guarda, e os 27, e os tornavam
2Cr 14.8 de trezentos mil de Judá, que 27 pavês e lança,
2Cr 14.8 e oitenta mil de Benjamim, que 27 escudo e
2Cr 17.11 alguns dentre os filisteus 27 presentes a
2Cr 24.11 E sucedeu que, ao tempo que 27 a arca pelas mãos
2Cr 32.23 E muitos 27 presentes a Jerusalém, ao Senhor, e
Ne 4.17 edificavam o muro, e os que 27 as cargas, e os
Ne 9.1 com jejum e com pano de saco e 27 terra sobre si.
Ne 13.15 pisavam lagares ao sábado e 27 feixes que
Ne 13.15 e toda casta de cargas, que 27 a Jerusalém no
Ne 13.16 tírios habitavam dentro e 27 peixe e toda
Jr 41.5 rasgadas, e o corpo retalhado; e 27 nas suas
Ez 27.14 Das casas de Togarma 27 às tuas feiras cavalos,
Ez 27.16 e seda, e corais, e cristais 27 às tuas feiras.
M c 10.13 mas os discípulos repreendiam aos que lhas 27.
Lc 4.40 de várias doenças lhos 27; e, impondo as
At 4.34 herdades ou casas, vendendo-as, 27 o preço do

T R A Z IA Ocorrências: 33 vezes - VT (31) ; N T (2) nos li
vros: Gn-2;Êx-4;lSm-9;2Sm-7;lRs-2;2Rs-4;l Cr-l;N e-l;Ct-l;M t-1-Mc-l; N°(s) Strong (H537S, H5927, H631. H853, H935); RNK
Top 374posição: Veja também: trazer;
Gn 37.2 mulheres de seu pai; e José 27 uma má fama
Gn 37.23 José a sua túnica, a túnica de várias cores que 27.
Êx 34.29 do monte Sinai (e Moisés 27 as duas tábuas do
Êx 35.23 tintas de vermelho, e peles de texugos, os 27;
Êx 35.24 de prata ou de metal, a 2 7 por oferta alçada
Êx 35.24 com madeira de cetim, a 27 para toda a obra
ISm 2.19 e, de ano em ano, lha 27 quando com seu
ISm 4.12 chegou no mesmo dia a Siló, e 27 as vestes rotas
ISm 4.17 Então, respondeu o que 27 as novas e disse:
ISm 14.3 sacerdote do Senhor em Siló, 27 o éfode;
ISm 17.5 27 na cabeça um capacete de bronze e vestia uma
ISm 17.6 E 27 grevas de bronze por cima de seus pés e um
ISm 17.40 no alforje de pastor, que 27, a saber, no
ISm 18.4 se despojou da capa que 27 sobre si e a deu a
ISm 20.40 as suas armas ao moço que 27 e disse-lhe: Anda
2Sm 1.5 Davi ao jovem que lhe 27 as novas: Como
2Sm 1.10 tinha na cabeça e a manilha que 27 no braço, e as
2Sm 4.10 aos seus olhos que era com qquem 27 boas-novas,
2Sm 8.10 guerra a Toí); e na sua mão TTvasos de prata,
2Sm 13.18 E 27 ela uma roupa de muitas cores (porque assim
2Sm 13.19 a roupa de muitas cores que 27 rasgou, e pôs as
2Sm 23.37 Naarai, beerotita, o que 27 as armas de
lRs 2.5 tinha nos lombos e nos seus sapatos que 27 nos pés.
lRs 10.14 era o peso do ouro que se 27a Salomão cada ano
2Rs 5.20 se desse alguma coisa do que 27; porém, tão

* (traziam) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Jz.8.26; , 2 vezes :
2Cr.9.14;, 2 vezes : 2Cr.l4.8; , 2 vezes : Ne. 13.15;

T R A Z IA M -L H E Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros:
M t-l;M c-l;Lc-l; N°(s) Strong (G4374): RNK Top 404posição; Veja
também: trazer;
M t 4.24 correu por toda a Síria; e 27 todos os que
M c 10.13 E 27 crianças para que lhes tocasse, mas os
Lc 18.15 E 27 também crianças, para que ele as

TRAZIDA Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros:
Gn-l;D n-l;M t-l; N°(s) Strong (GS342, H858); RNK Top 404 posi
ção; Veja também : trazer;
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Gn 33.11 a minha bênção, que te foi 27; porque Deus
Dn 6.17 E foi 27 uma pedra e foi posta sobre a boca da
M t 14.11 e a sua cabeça foi 27 num prato e dada à jovem,

TR EM EI Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-l;Is-l;
N°(s) Strong (H2342, H2729); RNK Top 40S posição; Veja tam 
bém: tremer;

TR A ZID A S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK

SI 96.9 na beleza da santidade; 27 diante dele todos
Is 32.11 27, mulheres que estais em repouso, e turbai-vos,

Top 406 posição; Veja tam bém : trazer;
SI 45.15 alegria e regozijo serão 27; elas entrarão no

TR A Z ID O Ocorrências: 13 vezes - VT (9); N T (4) nos livros:
G n-l;Lv-l;lSm -l;2Cr-3;Ed-l;Ez-l;D n-l;M c-l;A t-2;H b-l;
N°(s)
Strong (G1533, G5342, G71, H3318, H93S); RNK Top 394 posi
ção; Veja tam bém : trazer;
Gn 26.10 com a tua mulher, e tu terias 27 sobre nós um delito.
Lv 16.27 do pecado, cujo sangue foi 27 para fazer
ISm 25.35 da sua mão o que tinha 27 e lhe disse: Sobe
2Cr 9.10 Salomão, que de Ofir tinham 27 ouro, trouxeram
2Cr 34.9 o dinheiro que se tinha 27 à Casa de Deus e
2Cr 34.14 o dinheiro que se tinha 27 à Casa do Senhor,
Ed 1.7 que Nabucodonosor tinha 27 dejerusalém e
Ez 40.4 para to mostrar, foste tu aqui 27; anuncia,
D n l l .6 será entregue, e os que a tiverem 27, eseu
M c 2.3 com ele, conduzindo um paralítico, 27 por quatro.
At 3.2 E era 27 um varão que desde o ventre de sua mãe
At 25.23 principais da cidade, sendo 27 Paulo por
Hb 13.11 cujo sangue é, pelo pecado, 27 pelo sumo

TR EM EIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : tremer;
Is 66.5 palavra do Senhor, vós que 27 diante da sua

TR EM EM Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Ed-l;Jó-3;Is-l;Na-2; N-(s) Strong (H1481, H2730, H637S, H7322, H7493);
RNK Top 400 posição; Veja também : tremer;
Ed 10.3 o conselho do Senhor e dos que 27 no mandado do
Jó 26.5 Os mortos 27 debaixo das águas com os seus morado
res.
Jó 26.11 As colunas do céu 27 e se espantam da sua ameaça.
Jó 41.25 Levantando-se ele, T. os valentes; em razão dos
Is 24.18 do alto se abriram, e os fundamentos da terra T..
Na 1.5 Os montes T. perante ele, e os outeiros se
Na 2.10 e derrete-se o coração, e 27 os joelhos, e

TREM EN D A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; N°(s)
Strong (H3372); RNK Top 406posição; Veja também : tremendo;
Jó 37.22 vem do norte; pois em Deus há uma 27 majestade.

TR A Z ID O S Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Gn-l;Js-l;Ez-l;D n-2; N°(s) Strong (H3318, H8S8, H93S); RNK Top 402
posição; Veja também : trazer;

TREM END AS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-2;
RNK Top 4 05posição; Veja também : tremendo;

Gn 43.18 voltou nos nossos sacos, fomos 27 aqui, para
Js 10.24 E sucedeu que, sendo 27 aqueles reis a Josué,
Ez 23.42 de classe baixa foram 27 beberrões do
Dn 5.23 o Senhor do céu, pois foram 27 os utensílios da
Dn 6.24 E ordenou o rei, e foram 27 aqueles homens que

SI 65.5 Com coisas 27 de justiça nos responderás, ó
SI 106.22 na terra de Cam, coisas 27 no mar Vermelho.

TREM EN D O Ocorrências: 25 vezes - VT (21); N T (4) nos li
vros: D t-l;lSm -4;lCr-l;Ed-l;ST8;Jr-l;D n-2;O s-l;M q-l;M l-l;M c-l;L c-l;A t-l;H b-l; N°(s) Strong (GS141, H2729, H2730, H3372,
E16206, H6342, H7460); RNK Top 382 posição; Veja também:
tremer;

TR EC H O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Cr-l; RNK
Top 406 posição;
2Cr 25.23 de Efraim até à Porta da Esquina, um 27 de

Dt 1.19 por todo aquele grande e 27 deserto que
ISm 4.13 porquanto o seu coração estava 27 pela arca de
ISm 13.7 ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, 27.
ISm 16.4 da cidade saíram ao encontro, 27, e disseram:
ISm 21.1 Aimeleque; e Aimeleque, 27, saiu ao
lC r 16.25 digno de ser louvado, e mais 27 é do que todos
Ed 10.9 na praça da Casa de Deus, 27 por este
SI 47.2 o_Senhor Altíssimo é 27 e Rei grande
SI 68.35 Ó Deus, tu és 27 desde os teus santuários; o
SI 76.11 os que estão em redor dele, àquele que é 27.
SI 76.12 o espírito dos príncipes: é 27 para com os reis
SI 89.7 Deus deve ser em extremo 27 na assembleia dos
SI 96.4 e digno de louvor, mais 27 do que todos os deuses.
SI 99.3 Louvem o teu nome, grande e 27, pois é santo.
SI 111.9 concerto para sempre; santo e 27 é o seu nome.
Jr 4.24 montes, e eis que estavam 27; e todos os
Dn 9.4 disse: Ah! Senhor! Deus grande e 27, que
Dn 10.11 E, falando ele comigo esta palavra, eu estava 27.
Os 11.11 27, virão, como um passarinho, os do Egito, e,
M q7.17 como uns répteis da terra, 27, sairão dos
Ml 1.14 dos Exércitos, o meu nome será 27 entre as nações.
M c 5.33 tinha acontecido, temendo e 27, aproximou-se,
Lc 8.47 ocultar-se, aproximou-se 27 e,
At 9.6 E ele, 27 e atônito, disse: Senhor, que queres
Hb 12.21 que Moisés disse: Estou todo assombrado e 27.

TR EM A Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lC r-2;Jó-l;
RNK Top 404posição; Veja também : tremer;
lC r 16.30 27 perante ele, 27 toda a terra; pois o mundo
Jó 31.34 27 eu perante uma grande multidão, e o desprezo
* (Trema) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 1 Cr. 16.30;

TR EM A IS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; N°(s)
Strong (H2648); RNK Top 406posição; Veja também : tremer;
D t 20.3 o vosso coração; não temais, nem 27, nem vos

T R EM A M Ocorrências: 5 vezes - VT (S) nos livros: Sl-2;Jr-l;E z-l;D n -l; N°(s) Strong (H1607, H1934, H2112, H7264); RNK
Top 402 posição; Veja também : tremer;
SI 69.23 e faze com que os seus lombos 27 constantemente.
SI 9 9 .1 0 Senhor reina; 27 as nações. Ele está
Jr 25.16 Para que bebam, e 21, e enlouqueçam, por causa da
Ez 32.10 respeito, e os seus reis 27 em grande maneira,
Dn 6.26 do meu reino os homens 27 e temam perante o

T R EM E Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: Jó-l;Sl-3;Is-3;Jr-2; N°(s) Strong (H2342, H2729, H2730, H341S, H7460,
H7493); RNK Top 398 posição; Veja também : tremer;

TR EM EN T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; N°(s)
Strong (H7268); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas:
(trementes-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 2

Jó 37. 1 Sobre isto também 27 o meu coração e salta do seu lugar.
SI 60.2 e a fendeste; sara as suas fendas, pois ela 27.
SI 104.32 ele para a terra, ela 27; tocando nos
SI 114.7 27, terra, na presença do Senhor, na presença do
Is 10.29 se alojam em Geba; já Ramá 27, e Gibeá de Saul
Is 15.4 armados de Moabe clamam; a sua alma 27 dentro deles.
Is 66.2 e abatido de espírito e que 27 diante da minha palavra.
Jr 8.16 seus cavalos; toda a terra 27 à voz dos rinchos
Jr 10.10 e o Rei eterno; do seu furor 27 a terra, e as

Dt 28.65 o Senhor ali te dará coração 27, e

TR EM EN T ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : tremente;
Is 35.3 as mãos fracas e fortalecei os joelhos 27.
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TR EM IA -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Os-1; RNK

TR EM ER Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Sl-2;Is-l;Ez-l;Ag-3; N°(s) Strong (H2342, H7264, H7493, H853); RNK
Top 400 posição; Palavras Relacionadas: (Trema-3; tremais-1;
tremam-5; treme-9; tremei-2; tremeis- 1; tremem-7; tremendo-25;
tremerá-2; tremeram-7; tremerão-9; tremerem-1; tremessem-1;
tremeu-7; tremia-1; tremiam-3; tremia-se-1); Total de referencias
das palavras relacionadas: 92

Top 406posição; Veja também : tremer;
Os 13.1 Quando Efraim falava, T ; foi exalçado em

TR EM IA M Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Ed-l;Dn-l;H c-l; N°(s) Strong (H1934, H2112, H2730); RNK Top 404 posi
ção; Veja também: tremer;

SI 29.8 A voz do Senhor faz 77 o deserto; o Senhor faz
SI 29.8 o deserto; o Senhor faz 77 o deserto de Cades.
Is 14.16 fazia estremecer a terra e que fazia 77 os reinos?
Ez 31.16 Ao som da sua queda, fiz T. as nações, quando o
Ag 2.6 vez, daqui a pouco, e farei 77 os céus, e a
Ag 2.7 e farei 77 todas as nações, e virá o Desejado de
Ag 2.21 de Judá, dizendo: Farei 77 os céus e a terra;

Ed 9.4 a mim todos os que 77 das palavras do
Dn 5.19 os povos, nações e línguas 77 e temiam diante
Hc 3.7 Cusã em aflição; as cortinas da terra de Midiã 77.

TR EM O R Ocorrências: 20 vezes - VT (15); N T (5) nos livros:
Êx-1; lSm -2;Jó-l;Sl-3;Is-2;Jr-2;Ez-3;Zc-1; 1 C o-l;2 C o-l;E f-l;F p -l;A p-l; N°(s) Strong (G5156, H2731, H7374, H7461, H7494);
RNK Top 387posição; Palavras Relacionadas: (tremores-2); Total
de referencias das palavras relacionadas: 22

* (tremer) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Si.29.8;

TR EM ER Á Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jr-l;Jl-l;
RNK Top 405 posição; Veja também : tremer;

Êx 15.15 moabitas apoderar-se-á um 77, derreter-se-ão
ISm 14.15 E houve 77 no arraial, no campo e em todo o povo;
ISm 14.15 até a terra se alvoroçou, porquanto era 77 de Deus.
Jó 4.14 sobreveio-me o espanto e o 77, e todos os meus
SI 2.11 Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com 77.
SI 48.6 77 ali os tomou, e dores, como de parturiente.
SI 55.5 Temor e 77 me sobrevêm; e o horror me cobriu.
Is 14.3 do teu trabalho, e do teu 77, e da dura
Is 33.14 de Sião se assombraram, o 77 surpreendeu os
Jr 30.5 Senhor: Ouvimos uma voz de 77, de temor, mas não
Jr 49.24 as costas para fugir, e 77 a tomou; angústia
Ez 7.18 de saco, e os cobrirá o 77; e sobre todos os
Ez 12.18 o teu pão comerás com 77 e a tua água
Ez 38.19 naquele dia, haverá grande 77 sobre a terra
Zc 12.2 Jerusalém como um copo de 77 para todos os povos
IC o 2.3 convosco em fraqueza, e em temor, e em grande 77.
2Co7.15 de vós todos e de como o recebestes com temor e 77.
Ef 6.5 segundo a carne, com temor e 77, na sinceridade
Fp2.12 também operai a vossa salvação com temor e 77;
Ap 6.12 e eis que houve um grande 77 de terra; e o

Jr 51.29 Então, 77 a terra e doer-se-á, porque cada um
J12.10 Diante dele 77 a terra, abalar-se-ão os céus; o

TR EM ER A M Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: lSm -l;Sl-l;Is-2;Ez-l;Hc-2; N°(s) Strong (H2729, H6750, H7264); RNK
Top 400 posição; Veja também : tremer;
ISm 14.15 guarnição e os destruidores 77, e até a terra
SI 77.16 ó Deus, as águas te viram, e 77; os abismos
Is 5.25 e o feriu; e as montanhas 77, e os seus
Is 41.5 os confins da terra 77, aproximaram-se
Ez 27.35 tua causa; e os seus reis 77 em grande
Hc 3.10 Os montes te viram e TI; a inundação das águas
Hc 3.16 ventre se comoveu, à sua voz 77 os meus lábios;

TR EM ER Ã O Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: Dt-l;Is-2;Ez-4;Os-l;Jl-l; N°(s) Strong (H2729, H7264, H7493); RNK
Top 398 posição; Veja também : tremer;
Dt 2.25 os que ouvirem a tua fama 77 diante de ti e
Is 19.16 serão como mulheres, e 77, e temerão por
Is 54.10 se desviarão e os outeiros 77; mas a minha
Ez 26.10 de pó; os teus muros 77 com o estrondo
Ez 26.15 o Senhor Jeová a Tiro: Não 77 as ilhas com o
Ez 27.28 da gritaria dos teus pilotos 77 os arrabaldes.
Ez 38.20 de tal sorte que 77 diante da minha face os
Os 11.10 leão; bramando ele, os filhos do Ocidente 77.
J13.16 e os céus e a terra 77; mas o Senhor

* (tremor) repete na(s) referência(s): 2 vezes : ISm. 14.15;

TR EM O RES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-l;E z-l; N°(s) Strong (H2731); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: tremor;
Is 21.4 o crepúsculo, que desejava, se me tornou em 77.
Ez 26.16 as suas vestes bordadas; de 77 se vestirão,

TR ÊM U LO Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: At-2;
N°(s) Strong (G1790); RNK Top 405 posição;

TR EM ER EM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ec-1; N°(s)
Strong (H2111, H7945); RNK Top 406 posição; Veja também : tre
mer;

At 7.32 e o Deus de Jacó. E Moisés, todo 77, não ousava olhar.
At 16.29 luz, saltou dentro e, todo 77, se prostrou

Ec 12.3 no dia em que 77 os guardas da casa, e se

TRÊS Ocorrências: 438 vezes - VT (353) ; N T (85) nos livros:
Gn-24;Êx-34;Lv-5;Nm-29;Dt-l 0;Js-l l;Jz -l l;lSm -25;2Sm-20;lRs20;2Rs-l 7;1 Cr-31;2Cr-23;Ed-13;N e-5;Et-2;Jó-10;Pv-4;Ec-l;Is4;Jr-6;Ez-19;Dn-13;Am-12;jn-3;Zc-l;Mt-14;Mc-7;Lc-12;Jo-5;At-19;1 Co-4;2Co-4;Gl-l;l Tm-l;Hb-2; Tg-l;lJo-4;A p-l 1; RNK Top
105 posição;

TR EM ESSEM Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Is-1;N°(s)
Strong (H7264); RNK Top 406 posição; Veja também : tremer;
Is 64.2 adversários, assim as nações 77 da tua presença!

TR EM EU Ocorrências: 7 vezes - VT (6) ; N T (1) nos livros:
2Sm-l;STS;M t-l; N°(s) Strong (G4S79, H3372, H7493); RNK Top
400posição; Veja também: tremer;

Gn 6.10 E gerou Noé 77 filhos: Sem, Cam e Jafé.
Gn 7.13 como também a mulher de Noé, e as 77 mulheres de
Gn 9.19 Estes 77 foram os filhos de Noé; e destes se povoou
Gn 11.13 gerou a Salá, quatrocentos e 77 anos; e gerou
Gn 11.15 gerou a Éber, quatrocentos e 77 anos; e gerou
Gn 15.9 Toma-me uma bezerra de 77 anos, e uma cabra de
Gn 15.9 77 anos, e um carneiro de 77 anos, e uma rola,
Gn 18.2 os olhos e olhou, e eis 77 varões estavam em pé
Gn 18.6 disse-lhe: Amassa depressa 77 medidas de flor de
Gn 29.2 eis um poço no campo, e eis 77 rebanhos de ovelhas
Gn 29.34 meu marido comigo, porque 77 filhos lhe tenho
Gn 30.36 E pôs 77 dias de caminho entre si e Jacó; e Jacó
Gn 38.24 E aconteceu que, quase 77 meses depois, deram aviso
Gn 40.10 E, na vide, 77 sarmentos, e ela estava como que
Gn 40.12 é a sua interpretação: os 77 sarmentos são 77 dias;
Gn 40.13 dentro ainda de 77 dias, Faraó levantará a tua

2Sm 22.8 Então, se abalou e 77 a terra, os fundamentos dos
SI 18.7 Então, a terra se abalou e 71; e os fundamentos
SI 68.8 de Deus; o próprio Sinai 77 na presença de
SI 76.8 fizeste ouvir o teu juízo; a terra 77 e se aquietou
SI 77.18 alumiaram o mundo; a terra se abalou e 77.
SI 97.4 seus relâmpagos alumiam o mundo; a terra viu e 77.
M t 27.51 em dois, de alto a baixo; e 77 a terra, e

TR EM IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro; Êx-1; N°(s)
Strong (H2729); RNK Top 406 posição; Veja também: tremer;
Êx 19.18 fumaça de um forno, e todo o monte 77 grandemente.
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Gn 40.16 Eu também sonhava, e eis que 27 cestos brancos
Gn 40.18 é a sua interpretação: os 27 cestos são 27 dias;
Gn 40.19 dentro ainda de 27 dias, Faraó levantará a tua
Gn 42.17 E pô-los juntos em guarda 27 dias.

Gn 46.15 de seus filhos e de suas filhas foram trinta e 27.
Êx 2.2 e, vendo que ele era formoso, escondeu-o 27 meses.
Êx 3.18 agora, pois, deixa-nos ir caminho de 27 dias para o
Êx 5.3 deixa-nos agora ir caminho de 27 dias ao deserto,
Êx 6.18 anos da viaa de Coate foram cento e trinta e 27 anos.
Ê x7.7 Arão, da idade de oitenta e 27 anos, quando
Êx 8.27 Deixa-nos ir caminho de 27 dias ao deserto, para
Êx 10.22 trevas espessas em toda a terra do Egito por 27 dias.
Êx 10.23 levantou do seu lugar por 27 dias; mas todos os
Êx 15.22 ao deserto de Sur; e andaram 27 dias no deserto e
Êx 21.11 E, se lhe não fizer estas 27 coisas, sairá de
Êx 23.14 27 vezes no ano me celebrareis festa.
Êx 23.17 27 vezes no ano todos os teus varões aparecerão
Êx 25.32 lados sairão seis canas: 27 canas do castiçal de
Êx 25.32 castiçal de um lado dele e 27 canas do castiçal do
Êx 25.33 Numa cana haverá 27 copos a modo de amêndoas,
uma
Êx 25.33 uma maçã e uma flor; e 27 copos a modo de
Êx 27.1 (será quadrado o altar), e 21 côvados, a sua altura.
Êx 27.14 de um lado; suas colunas, 27, e as suas bases, 21;
Êx 27.15 outro lado; as suas colunas, 27, e as suas bases, 27.
Êx 27.15 lado; as suas colunas, 21, e as suas bases, 27.
Êx 32.28 e caíram do povo, aquele dia, uns 27 mil homens.
Êx 34.23 27 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá
Êx 34.24 quando subires para aparecer 27 vezes no ano diante
Êx 37.18 canas saíam dos seus lados: 27 canas do castiçal,
Êx 37.18 castiçal, de um lado dele, e 27 canas do castiçal,
Êx 37.19 Numa cana, estavam 27 copos a modo de amêndoas,
uma
Êx 37.19 e uma flor; e noutra cana, 27 copos a modo de
Êx 38.1 a sua largura, quadrado; e de 27 côvados, a sua altura.
Êx 38.14 côvados; as suas colunas, 27, e as suas bases, 27.
Êx 38.15 côvados; as suas colunas, 27, e as suas bases, 27.
Êx 38.26 e acima, que foram seiscentos e 27 mil e
Lv 12.4 Depois, ficará ela trinta e 27 dias no sangue da
Lv 14.10 sem mancha, de um ano, e 27 dízimas de flor
Lv 19.23 incircunciso o seu fruto; 27 anos vos será
Lv 25.21 vós no sexto ano, para que dê fruto por 27 anos.
Lv 27.6 a tua avaliação da femea será de 27 siclos de prata.
Nm 1.43 tribo de Naftali, cinquenta e 27 mil e quatrocentos.
Nm 1.46 pois, foram seiscentos e 27 mil e quinhentos e cin
quenta.
Nm 2.30 deles foram cinquenta e 27 mil e quatrocentos.
Nm 2.32 foram seiscentos e 27 mil e quinhentos e cinquenta.
N m 3.43 foram vinte e dois mil e duzentos e setenta e 27.
N m 3.46 aos duzentos e setenta e 27, que se houverem de
Nm 4.44 segundo as suas gerações, 27 mil e duzentos.
Nm 10.33 monte do Senhor caminho de 27 dias; e a arca do
Nm 10.33 diante deles caminho de 27 dias, para lhes
Nm 12.4 e a Arão, e a Miriã: Vós 27 saí à tenda da
Nm 12.4 27 saí à tenda da congregação. E saíram eles 27.
Nm 15.9 uma oferta de manjares de 27 décimas de flor de
Nm 22.28 Que te fiz eu, que me espancaste estas 27 vezes?
Nm 22.32 Senhor lhe disse: Por que já 27 vezes espancaste a
Nm 22.33 a jumenta me viu e já 27 vezes se desviou de
Nm 24.10 tenho chamado; porém agora já 27 vezes os
Nm 26.7 contados foram quarenta e 27 mil e setecentos e trin
ta.
Nm 26.47 deles contados, cinquenta e 27 mil e quatrocentos.
Nm 26.62 contados foram vinte e 27 mil, todo o varão da
Nm 28.12 e 27 décimas de flor de farinha misturada com
Nm 28.20 com azeite; oferecereis 27 décimas para um
Nm 28.28 misturada com azeite: 27 décimas para um
Nm 29.3 misturada com azeite, 27 décimas para o
Nm 29.9 misturada com azeite, 27 décimas para o
Nm 29.14 misturada com azeite, 27 décimas para um
Nm 33.8 e andaram caminho de 27 dias no deserto de
Nm 33.39 da idade de cento e vinte 27 anos, quando morreu
Nm 35.14 27 destas cidades dareis daquém do Jordão, e 27
Nm 35.14 dareis daquém do Jordão, e 27 destas cidades
Dt 4.41 Então, Moisés separou 27 cidades daquém do Jordão,
D t 14.28 Ao fim de 27 anos, tirarás todos os dízimos da tua
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Dt 16.16 27 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá
Dt 17.6 Por boca de duas ou 27 testemunhas, será morto o
Dt 19.2 27 cidades separarás no meio da tua terra que te
Dt 19.3 Senhor, teu Deus, partirás em 27; e isto será para
Dt 19.7 te dou ordem, dizendo: 27 cidades separarás.
Dt 19.9 então, acrescentarás outras 27 cidades além
Dt 19.9 acrescentarás outras 27 cidades além destas 27;
Dt 19.15 pela boca de duas ou 27 testemunhas, se
Js 1.11 de comida, porque, dentro de 27 dias, passareis
Js 2.16 e escondei-vos lá 27 dias, até que
Js 2.22 ao monte, e ficaram ali 27 dias, até que
Js 3.2 E sucedeu, ao fim de 27 dias, que os príncipes
Js 7.3 subam alguns dois mil ou 27 mil homens a ferir
Js 7.4 subiram la do povo alguns 27 mil homens, os quais
Js 9.16 E sucedeu que, ao fim de 27 dias, depois de fazerem
Js 15.14 E expeliu Calebe dali os 27 filhos de Anaque:
Js 17.11 Megido e os lugares da sua jurisdição: 27 comarcas.
Js 18.4 De cada tribo escolhei vós 27 homens, para que eu
Js 21.32 arrabaldes; e Cartã e os seus arrabaldes: 27 cidades.
Jz 1.20 o dissera, e dali expeliu os 27 filhos de Anaque.
Jz 7.16 os trezentos homens em 27 esquadrões; e
Jz 7.20 Assim, tocaram os 27 esquadrões as buzinas, e
Jz 9.22 pois, Abimeleque dominado 27 anos sobre Israel,
Jz 9.43 o povo, e o repartiu em 27 bandos, e pôs
Jz 10.2 E julgou a Israel vinte e 27 anos; e morreu e foi
Jz 14.14 e doçura saiu do forte. E em 27 dias não puderam
Jz 15.11 Então, 27 mil homens de Judá desceram até à cova da
Jz 16.15 comigo o teu coração? Já 27 vezes zombaste
Jz 16.27 sobre o telhado havia alguns 27 mil homens e
Jz 19.4 o deteve e ficou com ele 27 dias; e comeram, e
ISm 1.24 o levou consigo, com 27 bezerros e um efa
ISm 2.13 a carne, com um garfo de 27 dentes em sua mão;
ISm 2.21 a Ana, e concebeu e teve 27 filhos e duas
ISm 9.20 quanto às jumentas que há 27 dias se te perderam,
ISm 10.3 de Tabor, ali te encontrarão 27 homens, que vão
ISm 10.3 levando 27 cabritos, o outro, 27 bolos de pão, e
ISm 11.11 dia, Saul pôs o povo em 27 companhias, e
ISm 13.2 Saul escolheu para si 27 mil homens de
ISm 13.17 do campo dos filisteus em 27 companhias; uma das
ISm 13.21 e para as forquinhas de 27 dentes, e para os
ISm 17.13 Foram-se os 27 filhos mais velhos de Jessé e
ISm 17.13 e eram os nomes de seus 27 filhos, que foram à
ISm 17.14 E Davi era o menor; e os 27 maiores seguiram a Saul.
ISm 20.19 E, ausentando-te tu 27 dias, desce apressadamente e
ISm 20.20 E eu atirarei 27 flechas para aquela banda, como se
ISm 20.41 rosto em terra, e inclinou-se 27 vezes; e
ISm 24.2 Então, tomou Saul 27 mil homens, escolhidos dentre
ISm 25.2 homem mui poderoso, e tinha 27 mil ovelhas e mil
ISm 26.2 deserto de Zife, e com ele 27 mil homens
ISm 30.12 o seu espírito, porque havia 27 dias e 27 noites
ISm 30.12 porque havia 27 dias e 27 noites que não
ISm 30.13 e meu senhor me deixou, porque adoeci há 27 dias.
ISm 31.6 Assim, faleceu Saul, e seus 27 filhos, e o seu
ISm 31.8 acharam a Saul e a seus 27 filhos estirados
2Sm 2.18 E estavam ali os 27 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai
2Sm 5.5 Jerusalém reinou trinta e 27 anos sobre todo o
2Sm 6.11 casa de Obede-Edom, o geteu, 27 meses; e abençoou
o
2Sm 13.38 Absalão fugiu e foi para Gesur; esteve ali 27 anos.
2Sm 14.27 Também nasceram a Absalão 27 filhos e uma filha,
2Sm 18.14 assim contigo aqui. E tomou 27 dardos e
2Sm 21.1 em dias de Davi, uma fome de 27 anos, de ano em
2Sm 23.9 de Dodô, filho de Aoí, entre os 27 valentes que
2Sm 23.13 Também 27 dos trinta cabeças desceram e vieram
no
2Sm 23.16 Então, aqueles 27 valentes romperam pelo arraial
2Sm 23.17 não a quis beber. Isso fizeram aqueles 27 valentes.
2Sm 23.18 de Zeruia, era cabeça de 27; e este alçou a
2Sm 23.18 trezentos, e os feriu, e tinha nome entre os 27.
2Sm 23.19 o mais nobre dentre estes 27? Pois era oprimeiro
2Sm 23.19 o primeiro deles; porém aos primeiros 27 não che
gou.
2Sm 23.22 de Joiada, pelo que teve nome entre os 27 valentes.
2Sm 23.23 era o mais nobre, porém aos 27 primeiros não
2Sm 24.12 a Davi: Assim diz o Senhor: 27 coisas te ofereço;
2Sm 24.13 venham à tua terra; ou que por 27 meses fujas
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2Sm 24.13 e eles te persigam; ou que por 27 dias haja
lRs 2.11 em Hebrom e em Jerusalém reinou trinta e 27 anos.
lRs 2.39 porém, que, ao cabo de 27 anos, dois servos
lRs 4.32 E disse 27 mil provérbios, e foram os seus cânticos
lRs 5.16 estavam sobre aquela obra, 27 mil e trezentos,
lRs 6.36 o pátio interior de 27 ordens de pedras
lRs 7.4 E havia 27 ordens de janelas; e uma janela estava
lRs 7.4 janela estava defronte da outra janela, em 27 ordens.
lRs 7.5 e uma janela estava defronte da outra, em 27 ordens.
lRs 7.12 o pátio grande ao redor de 27 ordens de pedras
lRs 7.25 firmava-se sobre doze bois, 27 que olhavam para o
lR s 7.25 olhavam para o ocidente, e 27que olhavam para o
lRs 7.25 27 que olhavam para o sul, e 27que olhavam para
lRs 7.27 cóvados, a sua largura, e, de 27 côvados, a sua altura.
lRs 9.25 E oferecia Salomão 27 vezes cada ano holocaustos e
lRs 10.17 escudos de ouro batido; 27 arráteis de ouro
lRs 10.22 as naus de Hirão; uma vez em 27 anos, voltavam as
lRs 15.2 E 27 anos reinou em Jerusalém; e era o nome de sua
lRs 17.21 se mediu sobre o menino 27 vezes, e clamou ao
lRs 22.1 E estiveram quietos 27 anos, não havendo guerra
2Rs 2.17 homens, que o buscaram 27 dias, porém não
2Rs 3.10 Que o Senhor chamou a estes 27 reis, para os
2Rs 3.13 porque o Senhor chamou estes 27 reis para os
2Rs 9.32 é comigo? Quem? E dois ou 27 eunucos olharam
2Rs 12.6 porém, que, no ano vinte e 27 do rei Joás, os
2Rs 13.1 No ano vinte e 27 de Joás, filho de Acazias, rei de
2Rs 13.18 de Israel: Fere a terra. E feriu-a 27 vezes e cessou.
2Rs 13.19 até os consumir; porém agora só 27 vezes ferirás os
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siros.
2Rs 13.25 de Jeoacaz, seu pai, na guerra; 27 vezes Jeoás o
2Rs 17.5 toda a terra, e veio até Samaria, e a cercou 27 anos.
2Rs 18.10 E a tomaram ao fim de 27 anos; sim, no ano sexto de
2Rs 23.31 Tinha Joacaz vinte e 27 anos de idade quando
2Rs 23.31 quando começou a reinar e 27 meses reinou em
2Rs 24.1 contra ele, e Jeoaquim ficou 27 anos seu servo;
2Rs 24.8 começou a reinar e reinou 27 meses em Jerusalém; e
2Rs 25.17 e de altura tinha o capitel 27 côvados; e a rede,
2Rs 25.18 segundo sacerdote, e aos 27 guardas do umbral
lC r 2.3 Er, e Onã, e Selá; estes 27 lhe nasceram da
lC r 2.16 de Zeruia: Abisai, e Joabe, e Asael; ao todo 27.
lC r 2.22 Jair; e este tinha vinte e 27 cidades na terra de Gileade.
lC r 3.4 e seis meses; e trinta e 27 anos reinou em Jerusalém.
lC r 3.23 Nearias: Elioenai, e Ezequias, e Azricão; 27 ao todo.
lC r 7.6 de Benjamim foram: Belá, e Bequer, e Jediael, 27.
lC r 10.6 Assim, morreram Saul e seus 27 filhos; e toda a sua
lC r 11.12 de Dodô, o aoíta; ele estava entre os 27 varões,
lC r 11.15 E 27 dos trinta chefes desceram à penha, a Davi, na
lC r 11.18 Então, aqueles 27 romperam pelo arraial dos
lC r 11.19 não a quis beber. Isto fizeram aqueles 27 valentes.
lC r 11.20 irmão de Joabe, foi chefe de 27, o qual, brandindo
lC r 11.20 contra trezentos, os feriu; e teve nome entre os 27.
lC r 11.21 Dos T. foi mais ilustre do que os outros dois, pelo
lC r 11.21 foi chefe deles; porém não chegou aos primeiros 27.
lC r 11.24 Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 27 varões.
lC r 11.25 contudo, não chegou aos 27; e Davi o pôs sobre
lC r 12.27 dos de Arâo, e com ele vieram 27 mil e setecentos;
lC r 12.29 irmãos de Saul, vieram 27 mil, porque até
lC r 12.39 E estiveram ali com Davi 27 dias, comendo e
lC r 13.14 com a família de Obede-Edom, 27 meses em sua
casa;
lC r 21.10 dizendo: Assim diz o Senhor: 27 coisas te
lC r 21.12 ou 27 anos de fome, ou que 27 meses te consumas
lC r 21.12 inimigos te alcance, ou que 27 dias a espada do
lC r 23.8 filhos de Ladã; Jeiel, o chefe, e Zetã, e Joel, 27.
lC r 23.9 Selomite, e Haziel, e Harã, 27; estes foram os
lC r 23.23 Os filhos de Musi: Mali, e Éder, e Jerímote, 27.
lC r 25.5 corneta. Deus dera a Hemã catorze filhos e 27 filhas.
lC r 29.4- 27 mil talentos de ouro, do ouro de Ofir, e sete
lC r 29.27 reinou sete anos e em Jerusalém reinou trinta e 27.
2Cr 2.2 que cortassem na montanha, e 27 mil e seiscentos
2Cr 2.17 e acharam-se cento e cinquenta e 27 mil e seiscentos.
2Cr 2.18 na montanha, como também 27 mil e seiscentos
2Cr 4.4 E estava sobre doze bois; 27 que olhavam para o
2Cr 4.4 olhavam para o ocidente, e 27 que olhavam para o
2Cr 4.4 27 que olhavam para o sul, e 27 que olhavam para
2Cr 4.5 como uma flor-de-lis, da capacidade de 27 mil batos.
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2Cr 6.13 côvados de largura, e de 27 côvados de altura,
2Cr 8.13 luas novas, a nas solenidades, 27 vezes no ano: na
2Cr 9.21 os navios de Társis, uma vez em 27 anos e traziam
2Cr 10.5 E ele lhes disse: Daqui a 27 dias, tornai a mim.
2Cr 11.17 Roboão, filho de Salomão, por 27 anos, porque 27
2Cr 11.17 Salomão, por 27 anos, porque 27 anos andaram no
2Cr 13.2 27 anos reinou em Jerusalém; e era o nome de sua
2Cr 20.25 que não podiam levar mais; 27 dias saquearam o
2Cr 25.13 Bete-Horom; e feriram deles 27 mil e saquearam
2Cr 29.33 coisas consagradas, seiscentos bois e 27 mil ovelhas.
2Cr 31.16 dos varões, da idade de 27 anos e daí para
2Cr 35.7 que ali se achavam, e, de bois, 27 mil; isso era
2Cr 36.2 Joacaz da idade de vinte e 27 anos quando começou a
2Cr 36.2 quando começou a reinar e 27 meses reinou em Je
rusalém.
2Cr 36.9 quando começou a reinar e 27 meses e dez dias
Ed 2.11 Os filhos de Bebai, seiscentos e vinte e 27.
Ed 2.17 Os filhos de Besai, trezentos e vinte e 27.
Ed 2.19 Os filhos de Hasum, duzentos e vinte e 27.
Ed 2.21 Os filhos de Belém, cento e vinte e 27.
Ed 2.25 Cefira e Beerote, setecentos e quarenta e 27.
Ed 2.28 Os homens de Betei e Ai, duzentos e vinte e 27.
Ed 2.35 Os filhos de Senaá, 27 mil seiscentos e trinta.
Ed 2.36 Jedaías, da casa de Jesua, novecentos e setenta e 27.
Ed 6.4 com 27 carreiras de grandespedras e uma carreira
Ed 8.15 e ficamos ali acampados 27 dias; então, atentei
Ed 8.32 E viemos a Jerusalém e repousamos ali 27 dias.
Ed 10.8 e que todo aquele que, em 27 dias, não viesse,
Ed 10.9 de Judá e Benjamim, em 27 dias, se ajuntaram
Ne 2.11 E cheguei a Jerusalém e estive ali 27 dias.
Ne 7.29 Cefira e Beerote, setecentos e quarenta e 27.
Ne 7.32 Os homens de Betei e Ai, cento e vinte e 27.
Ne 7.38 Os filhos de Senaá, 27 mil novecentos e trinta.
Ne 7.39 Jedaías, da casa de Jesua, novecentos e setenta e 27.
Et 4.16 e não comais nem bebais por 27 dias, nem de dia
Et 8.9 é o mês de sivã), aos vinte e 27 do mesmo, e se
Jó 1.2 E nasceram-lhe sete filhos e 27 filhas.
Jó 1.3 gado sete mil ovelhas, e 27 mil camelos, e
Jó 1.4 e convidavam as suas 27 irmãs a comerem e
Jó 1.17 disse: Ordenando os caldeus 27 bandos, deram sobre
Jó 2.11 Ouvindo, pois, 27 amigos de Jó todo este mal que
Jó 32.1 Então, aqueles 27 homens cessaram de responder a
Jó 32.3 se acendeu contra os seus 27 amigos; porque, não
Jó 32.5 resposta na boca daqueles 27 homens, a sua ira
Jó 33.29 isto é obra de Deus, duas e 27 vezes para com o ho
mem,
Jó 42.13 Também teve sete filhos e 27 filhas.
Pv 30.15 filhas, a saber: Dá, Dá. Estas 27 coisas nunca se
Pv 30.18 Há 27 coisas que me maravilham, e a quarta não a co
nheço:
Pv 30.21 Por 27 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a
Pv 30.29 Há 27 que têm um bom andar, e o quarto passeia
Ec 4.12 lhe resistirão; e o cordão de 27 dobras não se
Is 15.5 para Zoar, como a novilha de 27 anos, porque vão
Is 16.14 o Senhor, dizendo: Dentro em 27 anos, tais quais
Is 17.6 sacudir da oliveira: duas ou 27 azeitonas na mais
Is 20.3 o meu servo Isaías andou 27 anos nu e descalço,
Jr 25.3 este dia (que é o ano vinte e 27) , veio a mim a
Jr 36.23 que, tendo Jeudi lido 27 ou quatro folhas,
Jr 48.34 a sua voz, como de bezerra de 27 anos; porque até
Jr 52.24 o segundo sacerdote, e aos 27 guardas do umbral
Jr 52.28 levou cativo no sétimo ano: 27mil e vinte e 27 judeus.
Jr 52.28 cativo no sétimo ano: 27 mil e vinte e 27 judeus.
Ez 14.14 no meio dela estes 27 homens, Noé, Daniel e
Ez 14.16 ainda que esses 27 homens estivessem no meio dela,
Ez 14.18 ainda que aqueles 27 homens estivessem nela, vivo
Ez 40.10 o lado do oriente eram 27 deste lado, e 27 do
Ez 40.10 uma mesma medida era a das 27; também os pilares
Ez 40.21 E as suas câmaras, 27 de uma banda e 27 da outra,
Ez 40.21 27 de uma banda e 27 da outra, e os seus
Ez 40.48 outra; e a largura da porta, 27 côvados de uma
Ez 40.48 27 côvados de uma banda e 27 côvados da outra.
Ez 41.6 sobre câmara, eram trinta e 27 por ordem e
Ez 41.16 e as galerias em redor dos 27, defronte do umbral,
Ez 41.22 O altar de madeira era de 27 côvados de altura, e o
Ez 42.3 exterior, havia galeria contra galeria em 27 andares.
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Ez 42.6 Porque elas eram de T. andares e não tinham colunas
Ez 48.31 nomes das tribos de Israel: 27portas para o norte:
Ez 48.32 mil e quinhentas medidas e 27 portas, a saber: a
Ez 48.33 mil e quinhentas medidas e T. portas: a porta de
Ez 48.34 medidas e as suas T. portas: aporta de

TREVA

At 10.16 E aconteceu isto por 27 vezes; e o vaso tornou a
At 10.19 disse-lhe o Espírito: Eis que 27 varões te buscam.
At 11.10 E sucedeu isto por 27 vezes; e tudo tornou a
At 11.11 da casa em que eu estava 27 varões que me foram
At 17.2 foi ter com eles e, por 27 sábados, disputou
At 19.8 ousadamentepor espaço de 27 meses, disputando e
At 20.3 Passando ali 27 meses e sendo-lhe pelos judeus
At 20.31 lembrando-vos de que, durante 27 anos, não cessei,
At 23.23 lhes disse: Aprontai para as 27 horas da noite
At 25.1 na província, subiu dali a 27 dias de Cesareia a Jeru
salém.
At 28.7 qual nos recebeu e hospedou benignamente por 27
dias.
At 28.11 27 meses depois, partimos num navio de Alexandria,
At 28.12 E, chegando a Siracusa, ficamos ali 27 dias,
At 28.15 à Praça de Ápio e às 27 Vendas, e Paulo,
At 28.17 E aconteceu que, 27 dias depois, Paulo convocou os
IC o 10.8 alguns deles fizeram e caíram num dia vinte e 27 mil.
IC o 13.13 a esperança e o amor, estes 27; mas o maior
IC o 14.27 por dois ou, quando muito, 27 e por sua vez, e
IC o 14.29 E falem dois ou 27 profetas, e os outros julguem.
2Co 11.25 27 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui
2Co 11.25 uma vez fui apedrejado, 27 vezes sofri
2Co 12.8 Acerca do qual 27 vezes orei ao Senhor, para que se
2Co 13.1 Por boca de duas ou 27 testemunhas, será
G11.18 Depois, passados 27 anos, fui a Jerusalém para ver
lT m 5.19 contra presbítero, senão com duas ou 27 testemu
nhas.
Hb 10.28 só pela palavra de duas ou 27 testemunhas.
Hb 11.23 já nascido, foi escondido 27 meses por seus
Tg 5.17 pediu que não chovesse, e, por 27 anos e seis
ljo 5.7 Porque 27 são os que testificam no céu: o Pai, a
IJo 5.7 Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes 27 são um.
ljo 5.8 E 27 são os que testificam na terra: o Espírito, e
l jo 5.8 e a água, e o sangue; e estes 27 concordam num.
Ap 6.6 de trigo por um dinheiro; e 27 medidas de cevada
Ap 8.13 outras vozes das trombetas dos 21 anjos que hão de
Ap 9.18 Por estas 27 pragas foi morta a terça parte dos
Ap 11.9 verão seu corpo morto por 27 dias e meio, e não
Ap 11.11 E, depois daqueles 27 dias e meio, o espírito de
Ap 16.13 do falso profeta vi saírem 27 espíritos imundos,
Ap 16.19 grande cidade fendeu-se em 27 partes, e as cidades
Ap 21.13 Da banda do levante, tinha 27 portas; da banda do
Ap 21.13 27 portas; da banda do sul, 21 portas; da banda
Ap 21.13 do sul, 27 portas; da banda do poente, 27 portas.

Dn 1.5 que assim fossem criaclos por 27 anos, para que no
Dn 3.23 E estes 27 homens, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego,
Dn 3.24 capitães: Não lançamos nós 27 homens atados
Dn 6.2 e sobre eles 27 príncipes, dos quais Daniel era um,
Dn 6.10 da banda de Jerusalém), e 27vezes no dia se
Dn 6.13 nem do edito que assinaste; antes, 27 vezes por dia
Dn 7.5 de um lado, tendo na boca 27 costelas entre os
Dn 7.8 pequena, diante da qual 27 das pontas
D n7.20 de diante da qual caíram 27 daquela ponta,
Dn 7.24 será diferente dos primeiros e abaterá a 27 reis.
Dn 10.2 eu, Daniel, estive triste por 27 semanas completas.
Dn 10.3 com unguento, até que se cumpriram as 27 semanas.
Dn 11.2 a verdade: Eis que ainda 21 reis estarão na
Am 1.3 Assim diz o Senhor: Por 27 transgressões de Damasco
Am 1.6 Assim diz o Senhor: Por 27 transgressões de Gaza e
Am 1.9 Assim diz o Senhor: Por 27 transgressões de Tiro e
Am 1.11 Assim diz o Senhor: Por 27 transgressões de Edom e
Am 1.13 Assim diz o Senhor: Por 27 transgressões dos filhos
Am 2.1 Assim diz o Senhor: Por 27 transgressões de Moabe e
Am 2.4- Assim diz o Senhor: Por 27 transgressões de Judá e
Am 2.6 Assim diz o Senhor: Por 27 transgressões de Israel
Am 4.4 os vossos sacrifícios e, de 27 em 27 dias,
Am 4.4 vossos sacrifícios e, de 21 em 27 dias, os vossos dízi
mos.
Am 4.7 vós a chuva, faltando ainda 27 meses para a ceifa;
Am 4.8 E andaram errantes duas ou 27 cidades, indo a outra
Jn 1.17 a Jonas; e estevejonas 27 dias e 27
Jn 1.17 e esteve Jonas 2. dias e 27 noites nas
Jn 3.3 Nínive uma grande cidade, de 27 dias de caminho.
Zc 11.8 E destruí os 27 pastores num mês, porque se
M t 12.40 pois, como Jonas esteve 27 dias e 27 noites no
M t 12.40 estará o Filho do Homem 27 dias e 27 noites
M t 12.40 o Filho do Homem 27 dias e 27 noites no seio da terra.
M t 13.33 mulher toma e introduz em 27 medidas de farinha,
M t 15.32 porque já está comigo há 27 dias e não tem o
M t 17.4 aqui; se queres, façamos aqui 27 tabernáculos,
M t 18.16 para que, pela boca de duas ou 27 testemunhas, toda
M t 18.20 onde estiverem dois ou 27 reunidos em meu nome,
M t 26.34 noite, antes que o galo cante, 27 vezes me negarás.
M t 26.61 derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 77 dias.
M t 26.75 Antes que o galo cante, 21 vezes me negarás.
M t 27.40 que destróis o templo e, em 27 dias, o
M t 27.63 vivendo ainda, disse: Depois de 27 dias, ressuscitarei.
M c 8.2 da multidão, porque há já 27 dias gue estão
M c 8.31 fosse morto, mas que, depois de 27 dias, ressuscitaria.
M c 9.5 nós estejamos aqui e façamos 27 cabanas, uma para
M c 14.30 que o galo cante duas vezes, 27 vezes me negarás.
M c 14.58 por mãos de homens, e em 27 dias edificarei
M c 14.72 que o galo cante duas vezes, 27 vezes me negarás
M c 15.29 Tu que derribas o templo e, em 27 dias, o edificas!
Lc 1.56 Maria ficou com ela quase 27 meses e depois voltou
Lc 2.46 E aconteceu que, passados 27 dias, o acharam no
Lc 4.25 quando o céu se cerrou por 27 anos e seis meses,
Lc 9.33 nós estejamos aqui e façamos 27 tendas, uma para
Lc 10.36 Qual, pois, destes 27 te parece que foi o próximo
Lc 11.5 à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 27 pães,
Lc 12.52 cinco divididos numa casa: 27 contra dois, e
Lc 12.52 numa casa: 27 contra dois, e dois contra 27
Lc 13.7 ao vinhateiro: Eis que há 27 anos venho procurar
Lc 13.21 tomando-o, escondeu em 27 medidas de farinha,
Lc 22.34 cantará hoje o galo antes que 21 vezes negues que
Lc 22.61 Antes que o gaio cante hoje, me negarás 27 vezes.
Jo 2.6 dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou 27 metretas.
Jo 2.19 Derribai este templo, e em 27 dias o levantarei.

‘‘ (três) repete na(s) referência(s): 3 vezes: Gn.l5.9;,2 vezes: Gn.40.12;
, 2 vezes: Gn.40.18; , 2 vezes: Êx.25.32; , 2 vezes : Êx.25.33; , 2 vezes :
Êx.27.14;, 2 vezes : Êx.27.15;, 2 vezes : Êx.37.18;, 2 vezes : Êx.37.19;
, 2 vezes : Êx.38.14; , 2 vezes : Êx.38.15; , 2 vezes: Nm. 10.33;, 2 vezes :
Nm.12.4; , 2 vezes: Nm.35.14;, 2 vezes : Dt.19.9;, 3 vezes : lSm.10.3;
, 2 vezes : lSm.17.13;, 2 vezes : lSm.30.12; , 2 vezes : 2Sm.23.18;,
2 vezes : 2Sm.23.19;, 2 vezes : 2Sm.24.13; , 2 vezes : lRs.7.4;, 4 ve
zes : lRs.7.25; , 2 vezes : 2Rs.23.31;, 2 vezes : lCr.11.20;, 2 vezes :
1 Cr. 11.21;, 3 vezes ; lCr.21.12;, 4 vezes: 2Cr.4.4; , 2 vezes: 2Cr.ll.17;
, 2 vezes : 2Cr.36.2; , 2 vezes : Jr.52.28; , 3 vezes : Ez.40.10; , 2 vezes :
Ez.40.21; , 2 vezes : Ez.40.48; , 2 vezes : Am.4.4;, 2 vezes : Jn.1.17; , 4
vezes : Mt.12.40; , 2 vezes : Lc.12.52;, 2 vezes : 2C o.ll.25;, 2 vezes :
ljo.5.7;, 2 vezes : ljo. 5.8;, 4 vezes: Ap.21.13;

TRESPASSAR - Palavras Relacionadas: (traspassado-4;
traspassados-33; traspassam-2; traspassando-1; traspassar-2;
trespassassem-1) Total de referencias das palavras relacionadas:
43

TRESPASSASSEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Pv-1; RNK Top 406 posição; Veja também : trespassar;

Jo 2.20 edificado este templo, e tu o levantarás em 27 dias?
Jo 13.38 o galo, enquanto me não tiveres negado 27 vezes.
Jo 21.11 de cento e cinquenta e 27 grandes peixes; e,
At 2.41 e, naquele dia, agregaram-se quase 27 mil almas.
At 5.7 passando um espaço quase de 27 horas, entrou também
At 7.20 era mui formoso, e foi criado 27 meses em casa de
At 9.9 E esteve 27 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. .

Pv 8.29 para que as águas não

T. o seu

TREVA Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: IJo-l; Na(s) Strong
(G4653); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (trevas-132); Total de referencias das palavras relacionadas: 133
ljo 1.5 que Deus é luz, e não há nele
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TREZE

Is 59.9 pela luz, e eis que só há 27; pelo
Is 59.10 ao meio-dia como nas 27 e nos lugares
Is 60.2 Porque eis que as 27 cobriram a terra, e a
Lm 3.2 Ele me levou e me fez andar em 27 e não na luz.
Ez8.12 da casa de Israel fazem nas 27, cada um nas
Ez 32.8 sobre ti e trarei 27 sobre a tua terra,
Dn 2.22 e conhece o que está em 27; e com ele mora a luz.
J12.2 dia de 27 e de tristeza; dia de nuvens e de
J12.2 dia de nuvens e de 27 espessas; como a
J12.31 O sol se converterá em 27, e a lua, em sangue,
Am 4.13 o que faz da manhã 27 e pisa os altos
Am 5.18 quereis vós este dia do Senhor? 27 será e não luz.
Am 5.20 será, pois, o dia do Senhor 27 e não luz? Não
M q 3.6 não haja profecia, e haverá 27,para que não
M q 7.8 levantar-me-ei; se morar nas 27, o Senhor será
Na 1.8 vez com o seu lugar; e as 27 perseguirão os
Sf 1.15 e de desolação, dia de 27 e de escuridão,
Sf 1.15 e de escuridão, dia de nuvens e de densas 27,
M t 4.16 que estava assentado em 27 viu uma grande luz;
M t6.23 portanto, a luz que em ti há são 27, quão grandes
M t6.23 em ti há são 27, quão grandes serão tais 27!
M t 8.12 Reino serão lançados nas 27 exteriores; ali,
M t 10.27 O que vos digo em 27, dizei-o em luz; e o que
M t 22.13 e mãos, levai-o e lançai-o nas 27 exteriores;
M t 25.30 pois, o servo inútil nas 27 exteriores; ali,
M t 27.45 E, desde a hora sexta, houve 27 sobre toda a
Mc 15.33 chegada a hora sexta, houve 27 sobre toda a
Lc 1.79 os que estão assentados em 27 e sombra de morte,
Lc 11.35 Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam 27.
Lc 11.36 é luminoso, não tendo em 27 parte alguma,
Lc 12.3 Porquanto tudo o que em 27 dissestes à luz será
Lc 22.53 mim, mas esta é a vossa hora e o poder das 27.
Lc 23.44 quase a hora sexta, e houve 27 em toda a terra
Jo 1.5 e a luz resplandece nas 27, e as 27 não a compreenderam.
Jo 1.5 nas 27, e as 27 não a compreenderam.
Jo 3.19 e os homens amaram mais as 27 do que a luz,
Jo 8.12 quem me segue não andará em 27, mas terá a
Jo 12.35 tendes luz, para que as 27 vos não
Jo 12.35 não apanhem, pois quem anda nas 27 não sabe para
Jo 12.46 todo aquele que crê em mim não permaneça nas 27.
At 2.20 O sol se converterá em 27, e a lua, em sangue,
At 13.11 mesmo instante, a escuridão e as 27 caíram sobre
At 26.18 abrires os olhos e das 27 os converteres à
Rm 2.19 que és guia dos cegos, luz dos que estão em 27,
Rm 13.12 Rejeitemos, pois, as obras das 27 e vistamo-nos
IC o 4.5 à luz as coisas ocultas das 27 e manifestará os
2Co 4.6 Deus, que disse que das 27 resplandecesse a
2Co 6.14 a injustiça? E que comunhão tem a luz com as 27?
Ef 5.8 Porque, noutro tempo, éreis 27, mas, agora, sois
E f5 .ll as obras infrutuosas das 27, mas, antes, condenai-as.
Ef 6.12 contra os príncipes das 27 deste século,
Cl 1.13 nos tirou da potestade das 27 e nos transportou
lTs 5.4 irmãos, já não estais em 27, para que aquele
lTs 5.5 e filhos do dia; nós não somos da noite nem das 27.
Hb 12.18 em fogo, e à escuridão, e às 27, e à tempestade,
IPe 2.9 daquele que vos chamou das 27 para a sua
2Pe 2.17 os quais a escuridão das 27 eternamente se reserva;
ljo 1.6 com ele e andarmos em 27, mentimos e não
ljo 2.8 vós; porque vão passando as 27, e já a
_
ljo 2.9 na luz e aborrece a seu irmão até agora está em 27.
ljo 2.11 a seu irmão está em 27, e anda em 27,
ljo 2.11 para onde deva ir; porque as 27 lhe cegaram os olhos.
jd 1.13 quais está eternamente reservada a negrura das 27.

Gn-4;Êx-3;D t-2;lSm -l;2Sm-2;lRs-l;2Cr-l;Jó-22;ST13;Pv-3;Ec6;Is-13;Lm -l;Ez-2;D n-l;Jl-3;A m -3;M q-2;N a-l;Sf-2;M t-8;M cl;L c-6;Jo-7;A t-3;R m -2;lC o-l;2C o-2;E f-3;C T l;l T s-2;H b-l;lP e-l;2P e-l;lJo-6;Jd-l; N°(s) Strong (G3571, G4652, G4653, G4655,
H2816, H2821, H2822, H2824, H2825, H2841, H3915, H4285,
H4480, H5399, H5); RNK Top 277posição; Veja também: treva;
Gn 1.2 sem forma e vazia; e havia 27 sobre a face do
Gn 1.4 a luz; e fez Deus separação entre a luz e as 27.
Gn 1.5 Deus chamou à luz Dia; e às 27 chamou Noite. E
Gn 1.18 separação entre a luz e as 27. E viu Deus que
Êx 10.21 a tua mão para o céu, e virão 27 sobre a terra do
Êx 10.21 27 sobre a terra do Egito, 27 <jue se apalpem.
Êx 10.22 sua mão para o céu, e houve 27 espessas em toda a
Dt4.11 até ao meio dos céus, e havia 27, e nuvens, e escuridão.
Dt 5.23 ouvindo a voz do meio das 27 e vendo o monte
ISm 2.9 os ímpios ficarão mudos nas 27; porque o homem
2Sm 22.12 E por tendas pôs as 27 ao redor de si,
2Sm 22.29 a minha candeia; e o Senhor clareia as minhas 27.
1Rs8.12 disse Salomão: O Senhor disse que habitaria nas 27.
2Cr 6.1 Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas 27.
Jó 3.4 Converta-se aquele dia em 27; e Deus, lá de cima,
Jó 3.5 Contaminem-no as 27 e a sombra da morte; habitem
Jó 5.14 Eles, de dia, encontram as 27; e, ao meio-dia,
Jó 11.17 o meio-dia; ainda que haja 27, será como a manhã.
Jó 12.22 As profundezas das 27 manifesta e a sombra da
Jó 12.25 Nas 27 andam às apalpadelas, sem terem luz, e os
Jó 15.22 Não crê que tornará das 27, mas que o espera a espada.
Jó 15.23 está? Bem sabe que o dia das 27 lhe está perto,
Jó 15.30 Não escapará das 27; a chama do fogo secará os
Jó 17.12 em dia; a luz está perto do fim, por causa das 27.
Jó 17.13 como a minha casa; se nas 27 estender a minha cama;
Jó 18.18 Da luz o lançarão nas 27 e afugentá-lo-ão do mundo.
Jó 19.8 e nãoposso passar; e nas minhas veredas pôs 27.
Jó 22.11 ou 27, em que nada vês; e a abundância de águas
Jó 23.17 fui desarraigado antes das 27, nem encobriu a
Jó 24.16 nas 27 minam as casas que de dia assinalaram; não
Jó 26.10 águas em redor, até aos confins da luz e das 27.
Jó 28.3 O homem pôs fim às 27 e até à extremidade ele
Jó 29.3 cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas 27;
Jó 34.22 Não há 27 nem sombra de morte onde se escondam os
Jó 37.19 nada poderemos pôr em boa ordem, por causa das 27.
Jó 38.19 morada da luz? E, quanto às 27, onde está o seu lugar,
SI 18.11 Fez das 27 o seu lugar oculto; o pavilhão que o
SI 18.28 candeia; o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas 27.
SI 82.5 nem entendem; andam em 27; todos os
SI 88.6 mais profundo do abismo, em 27 e nas profundezas.
SI 88.12 as tuas maravilhas nas 27, e a tua justiça na
SI 88.18 companheiros; os meus íntimos amigos agora são 27.
SI 105.28 Mandou às 27 que a escurecessem; e elas não foram
SI 107.10 como a que se assenta nas 27 e sombra da morte,
SI 107.14 Tirou-os das 27 e sombra da morte e quebrou as
SI 112.4 Aos justos nasce luz nas 27; ele é piedoso,
SI 139.11 Se disser: decerto que as 27 me encobrirão;
SI 139.12 Nem ainda as 27 me escondem de ti; mas a noite
SI 139.12 resplandece como o dia; as 27 e a luz são para
Pv2.13 da retidão, para andarem pelos caminhos das 27;
Pv 7.9 à tarde do dia, na escuridão e 27 da noite.
Pv 20.20 a sua lâmpada e ficará em 27 densas.
Ec 2.13 quanto a luz é mais excelente do que as 27.
Ec 2.14 cabeça, mas o louco anda em 27; também, então,
Ec5.17 todos os seus dias nas 27, e de haver
Ec 6.4 debalde veio e em 27 se vai, e de 27
Ec 6.4 e em 27 se vai, e de 27 se cobre o seu nome.
E c l l .8 se deve lembrar dos dias das 27, porque hão de
Is 5.30 para a terra, eis que só verá 27 e ânsia, e a
Is 9.2 O povo que andava em 27 viu umagrande luz, e
Is 29.18 dentre a escuridão e dentre as 27, as verão os
Is 42.7 prisão os presos e do cárcere, os que jazem em 27.
Is 42.16 não conheceram; tomarei as 27 em luz perante
Is 45.7 Eu formo a luz e crio as 27; eu faço a paz e crio
Is 47.5 silenciosa e entra nas 27, ó filha dos
Is 49.9 Saí; e aos que estão em 27: Aparecei. Eles
Is 50.10 seu servo? Quando andar em 27 e não tiver luz
Is 58.10 então, a tua luz nascerá nas 27, e a tu a

* (trevas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx. 10.21; , 2 vezes :
Sl.139.12; , 2 vezes : Ec.6.4;, 2 vezes: Jl.2.2; , 2 vezes: Sf.1.15; , 2 vezes:
Mt.6.23; , 2 vezes : Jo. 1.5;, 2 vezes : Jo. 12.35;, 3 vezes : ljo.2.11;

T R EZE Ocorrências: 20 vezes - VT (20) nos livros: Gn-l;Nm-2;Js-5;lRs-l;lCr-3;Et-6;Jr-l;Ez-l; N°(s) Strong (H6240, H7969);
RNK Top 387posição;
Gn 17.25 seu filho, era da idade de 27 anos, quando lhe
Nm 29.13 suave ao Senhor, oferecereis 27 bezerros, dois
Nm 29.14 um bezerro, para cada um dos 27 bezerros, duas
Js 19.6 e Bete-Lebaote, e Saruém: 27 cidades e as suas aldeias.
Js 21.4 tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 27 cidades.
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Js 21.6 e da meia tribo de Manassés, em Basã, 27 cidades.
Js 21.19 filhos de Arão, foram 27 cidades e os seus arrabaldes.
Js 21.33 as suas famílias, foram 27 cidades e os seus arrabaldes.
lRs 7.1 casa edificou Salomão em 27 anos e acabou toda a
lC r 6.60 suas cidades, pelas suas famílias, foram 27 cidades.
lC r 6.62 e da tribo de Manassés, em Basã, tiveram 27 cidades.
lC r 26.11 o quarto; todos os filhos e irmãos de Hosa foram 27.
Et 3.12 rei no primeiro mês, no dia 27 do mesmo, e
Et 3.13 e mulheres, em um mesmo dia, a 27 do duodécimo
Et 8.12 do rei Assuero, no dia 27 do duodécimo mês,
Et 9.1 que é o mês de adar, no dia 27 do mesmo mês em
Et 9.17 Sucedeu isso no dia 27 do mês de adar; e
Et 9.18 Susã se ajuntaram nos dias 27 e catorze do mesmo;
Jr 25.3 Desde o ano 27 de Josias, filho de Amom, rei de
Ez 40.11 dez côvados; e o comprimento da porta: 27 côvados.

Ne 7.23 Os filhos de Besai, 27 e vinte e quatro.
Ne 7.35 Os filhos de Harim, 27 e vinte.
Ne 7.36 Os filhos de Jericó, 27 e quarenta e cinco.
Ne 7.60 dos servos de Salomão, 27 e noventa e dois.
Ne 7.66 junta foi de quarenta e dois mil 27 e sessenta,
Ne 7.67 servas, que foram sete mil 27 e trinta e
Et 9.15 adar e mataram em Susã a 27 homens; porém ao
Ez 4.5 conforme o número dos dias, 27 e noventa
Ez 4.9 que te deitares sobre o teu lado, 27 e
Dn 12.12 que espera e chega até mil 27 e trinta e cinco dias.
M c 14.5 vender-se por mais de 27 dinheiros e
Jo 12.5 vendeu este unguento por 27 dinheiros, e não

TREZEN TA S Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Gn-

vros: Êx-6;Lv-l;Nm-81;Dt-6;Js-75;Jz-13;lSm-3;lRs-6;2Rs-l;lCr31;Sl-2;Jr-l;Ez-l;Lc-l;At-l;Rm-l;Fp-l;Hb-2;Ap-16; N°(s) Strong
(G2992, G5443, H4294, H4480, H4940, H5971, H7626); RNK Top
189 posição; Palavras Relacionadas: (tribos-116); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 365

-l;N m -2;Jz-l;lR s-l;D n-l; N°(s) Strong (H7969); RNK Top 401 p o 
sição; Veja tam bém : trezentos;
Gn 45.22 de vestes; mas a Benjamim deu 27 peças de
Nm 31.36 à guerra, foi em número de 27 e trinta e
Nm 31.43 foi, das ovelhas, 27 e trinta e
Jz 15.4 E foi Sansão, e tomou 27 raposas, e, tomando
lR s 11.3 mulheres, princesas, e 27 concubinas; e
Dn 8.14 me disse: Até duas mil e 27 tardes e

* (trezentos) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Cr.9.16;

TR IB O Ocorrências: 249 vezes - VT (227) ; N T (22) nos li

Êx 31.2 Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da 27 de Judá,
Êx 31.6 filho de Aisamaque, da 27 de Dã, e tenho
Êx 35.30 Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da 27 dejudá.
Êx 35.34 a ele e a Aoliabe, filho de Aisamaque, da 27 de Dã.
Êx 38.22 filho de Uri, filho de Hur, da 27 de Judá, tudo
Êx 38.23 filho de Aisamaque, da 27 de Dã, um mestre
Lv 24.11 sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da 27 de Dã.
Nm 1.4 Estará convosco de cada 27 um homem que seja
Nm 1.21 foram contados deles, da 27 de Rúben, quarenta e
Nm 1.23 foram contados deles, da 27 de Simeão, cinquenta e
Nm 1.25 foram contados deles, da 27 de Gade, quarenta e
Nm 1.27 foram contados deles, da 27 de Judá, setenta e
Nm 1.29 foram contados deles, da 27 de Issacar, cinquenta
Nm 1.31 foram contados deles, da 27 de Zebulom, cinquenta
Nm 1.33 foram contados deles, da 27 de Efraim, quarenta
Nm 1.35 foram contados deles, da 27 de Manassés, trinta e
Nm 1.37 foram contados deles, da 27 de Benjamim, trinta e
Nm 1.39 foram contados deles, da 27 de Dã, sessenta e dois
Nm 1.41 foram contados deles, da 27 de Aser, quarenta e um
Nm 1.43 foram contados deles, da 27 de Naftali, cinquenta
Nm 1.47 Mas os levitas, segundo a 27 de seus pais, não
Nm 1.49 Somente não contarás a 27 de Levi, nem tomarás a
Nm 2.5 assentará as suas tendas a 27 de Issacar; e
Nm 2.7 Depois, a 27 de Zebulom; e Eliabe, filho de Helom,
Nm 2.12 assentará as suas tendas a 27 de Simeão; e
Nm 2.14 Depois, a 27 de Gade; e Eliasafe, filho de Deuel,
Nm 2.20 E junto a ele, a 27 de Manassés; e Gamaliel, filho
Nm 2.22 Depois, a 27 de Benjamim; e Abidã, filho de
Nm 2.27 assentará as suas tendas a 27 de Aser; e Pagiel,
Nm 2.29 Depois, a 27 de Naftali; e Aira, filho de Enã,
Nm 3.6 Faze chegar a 27 de Levi e põe-na diante de Arão,
Nm 4.18 Não deixareis extirpar a 27 das gerações dos
Nm 7.12 foi Naassom, filho de Aminadabe, pela 27 de Judá.
Nm 10.15 E sobre o exército da 27 dos filhos de Issacar,
Nm 10.16 E sobre o exército da 27 dos filhos de Zebulom,
Nm 10.19 E sobre o exército da 27 dos filhos de Simeão,
Nm 10.20 E sobre o exército da 27 dos filhos de Gade,
Nm 10.23 E sobre o exército da 27 dos filhos de Manassés,
Nm 10.24 E sobre o exército da 27 dos filhos de Benjamim,
Nm 10.26 E sobre o exército da 27 dos filhos de Aser,
Nm 10.27 E sobre o exército da 27 dos filhos de Naftali,
Nm 13.2 filhos de Israel; de cada 27 de seus pais
Nm 13.4 estes são os seus nomes: Da 27 de Rúben, Samua,
Nm 13.5 da 27 de Simeão, Safate, filho de Hori;
Nm 13.6 da 27 de Judá, Calebe, filho de Jefoné;
Nm 13.7 da 27 de Issacar, Jigeal, filho de José;
Nm 13.8 da 27 de Efraim, Oseias, filho de Num;
Nm 13.9 da 27 de Benjamim, Palti, filho de Rafu;
Nm 13.10 da 27 de Zebulom, Gadiel, filho de Sodi;
Nm 13.11 da 27 de José, pela 27 de Manassés, Gadi, filho
Nm 13.12 da 27 de Dã, Amiel, filho de Gemali;
Nm 13.13 da 27 de Aser, Setur, filho de Micael;
Nm 13.14 da 27 de Naftali, Nabi, filho de Vofsi;
Nm 13.15 da 27 de Gade, Geuel, filho de Maqui.
Nm 18.2 contigo a teus irmãos, a 27 de Levi, a 27 de

TR EZEN TO S Ocorrências: 56 vezes - VT (54); N T (2) nos li
vros: Gn-5;Nm-4;Jz-7;lSm-l;2Sm-3;lRs-2;2Rs-l;lCr-2;2Cr-8;Ed8;Ne-9;Et-l;Ez-2;Dn-l;M c-l;Jo-l; N°(s) Strong (G514S, H3967,
H7969); RNK Top 351 posição; Palavras Relacionadas: (trezentas-6); Total de referencias das palavras relacionadas: 62
Gn 5.22 que gerou a Metusalém, 27 anos e gerou
Gn 5.23 todos os dias de Enoque 27 e sessenta e
Gn 6.15 E desta maneira farás: de 27 côvados o
Gn 9.28 Noé, depois do dilúvio, 27 e cinquenta anos.
Gn 14.14 criados, nascidos em sua casa, T . e dezoito,
Nm 1.23 da tribo de Simeão, cinquenta e nove mil e 27.
N m 2.13 contados deles foram cinquenta e nove mil e 27.
Nm 3.50 tomou o dinheiro, mil e 27 e sessenta e
Nm 26.25 deles contados, sessenta e quatro mil e 27.
Jz 7.6 levando a mão à boca, 27 homens; e todo
Jz 7.7 Senhor a Gideão: Com estes 27 homens que
Jz 7.8 um à sua tenda, porém os 27 homens reteve;
Jz 7.16 Então, repartiu os 27 homens em três
Jz 7.22 Tocando, pois, os 27 as buzinas, o Senhor
Jz 8.4 ao Jordão, passou com os 27 homens que com
Jz 11.26 Enquanto Israel habitou 27 anos em Hesbom e
ISm 11.8 houve, dos filhos de Israel, 27 mil; e, dos
2Sm 2.31 os homens de Abner a 27 e sessenta
2Sm 21.16 e o peso de cuja lança tinha 27 siclos de
2Sm 23.18 este alçou a sua lança contra 27, e os feriu,
lR s 5.16 aquela obra, três mil e 27, que davam as
lR s 10.17 fez também 27 escudos de ouro batido^três
2Rs 18.14 Assíria impôs a Ezequias, rei dejudá, 27
lC r 11.11 brandindo a sua lança contra 27, de uma vez
lC r 11.20 brandindo a sua lança contra 27, os feriu; e
2Cr 9.16 como também 27 escudos de ouro batido; para
2Cr 9.16 cada escudo mandou pesar 27 siclos de ouro;
2Cr 14.8 pois, Asa um exército de 27 mil de Judá,
2Cr 14.9 de um milhão de homens e 27 carros, e
2Cr 17.14 o chefe Adna, e, com ele, 27 mil varões valentes;
2Cr 25.5 e daí para cima e achou deles 27 mil
2Cr 26.13 um exército guerreiro de 27 e sete mil e
2Cr 35.8 mil e seiscentas reses de gado miúdo e 27 bois.
Ed 2.4 Os filhos de Sefatias, 27 e setenta e dois.
Ed 2.17 Os filhos de Besai, 27 e vinte e três.
Ed 2.32 Os filhos de Harim, 27 e vinte.
Ed 2.34 Os filhos de Jericó, 27 e quarenta e cinco.
Ed 2.58 dos servos de Salomão, 27 e noventa e dois.
Ed 2.64 junta foi de quarenta e dois mil 27 e sessenta,
Ed 2.65 servas, que foram sete mil 27 e trinta e
Ed 8.5 o filho de Jaaziel, e, com ele, 27 homens;
Ne 7.9 Os filhos de Sefatias, 27 e setenta e dois.
Ne 7.17 Os filhos de Azgade, dois mil 27 e vinte e dois.
Ne 7.22 Os filhos de Hasum, 27 e vinte e oito.
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Js 20.8 no deserto, na campina da 27 de Rúben, e
Js 20.8 da 27 de Gade; e Golã, em Basã, da 27 de Manassés.
Js 21.4 levitas, caíram por sorte, da 27 de Judá, e da
Js 21.4 Judá, e da 27 de Simeão, e da 27 de Benjamim,
Js 21.5 por sorte, das famílias da 27 de Efraim, e da
Js 21.5 e da 27 de Dã, e da meia 27 de Manassés, dez cidades.
Js 21.6 por sorte, das famílias da 27 de Issacar, e da
Js 21.6 e da 27 de Aser, e da 27 de Naftali, e da
Js 21.6 da 27 de Naftali, e da meia 27 de Manassés, em
Js 21.7 segundo as suas famílias, da 27 de Rúben, e da
Js 21.7 e aa 27 de Gade, e da 27 de Zebulom, doze cidades.
Js 21.9 Deram mais, da 27 dos filhos de Judá e da 27
Js 21.9 dos filhos de Judá e da 27 dos filhos de
Js 21.17 E da 27 de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes,
Js 21.20 tiveram as cidades da sua sorte da 27 de Efraim.
Js 21.23 E da 27 de Dã, Elteque e os seus arrabaldes,
Js 21.25 E da meia 27 de Manassés, Taanaque e os seus
Js 21.27 dos levitas, Golã, da meia 27 de Manassés,
Js 21.28 E da 27 de Issacar, Quisião e os seus arrabaldes,
Js 21.30 E da 27 de Aser, Misal e os seus arrabaldes, Abdom
Js 21.32 E da 27 de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do
Js 21.34 dos levitas, foram dadas, da 27 de Zebulom,
Js 21.36 E da 27 de Rúben, Bezer e os seus arrabaldes, e
Js 21.38 E da 27 de Gade, Ramote, cidade de refúgio do
Js 22.1 os rubenitas, e os gaditas, e a meia 27 de Manassés
Js 22.7 herança, em Basã, à meia 27 de Manassés; porém
Js 22.9 e os filhos de Gade, e a meia 27 de Manassés
Js 22.10 e os filhos de Gade, e a meia 27 de Manassés
Js 22.11 e os filhos de Gade, e a meia 27 de Manassés
Js 22.13 aos filhos de Gade, e à meia 27 de Manassés, para
Js 22.15 e aos filhos de Gade, e à meia 27 de Manassés, à
Js 22.21 e os filhos de Gade, e a meia 27 de Manassés, e
Jz 6.35 mensageiros por toda a 27 de Manassés, que
Jz 13.2 havia um homem de Zorá, da 27 de Dã, cujo nome
Jz 17.7 jovem de Belém de Judá, da 27 de Judá, que era
Jz 18.1 Israel, e nos mesmos dias a 27 dos danitas
Jz 18.2 os filhos de Dã da sua 27 cinco homens dos
Jz 18.11 Então, partiram dali, da 27 dos danitas, de Zorá e
Jz 18.19 do que ser sacerdote de uma 27 e de uma
Jz 18.30 filhos foram sacerdotes da 27 dos danitas, até
Jz 20.12 enviaram homens por toda a 27 de Benjamim,
Jz 21.3 isto em Israel, que hoje falte uma 27 em Israel?
Jz 21.6 irmão, e disseram: Cortada é hoje de Israel uma 27.
Jz 21.17 é de Benjamim, e nenhuma 27 de Israel deve ser des
truída.
Jz 21.24 dali, cada um para a sua 27 e para a sua
ISm 9.21 a menor de todas as famílias da 27 de Benjamim?
ISm 10.20 Samuel todas as tribos, tomou-se a 27 de Benjamim.
ISm 10.21 E, fazendo chegar a 27 de Benjamim pelas suas
lRs 7.14 de uma mulher viúva, da 27 de Naftali, e fora
lR s 11.13 o reino não rasgarei; uma 27 darei a teu filho,
lR s 11.32 Porém ele terá uma 27, por amor de Davi, meu
lRs 11.36 E a seu filho darei uma 27, para que Davi, meu
lR s 12.20 e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a 27 de Judá.
lRs 12.21 toda a casa de Judá e a 27 de Benjamim,
2Rs 17.18 da sua face; nada mais ficou, senão a 27 de Judá.
lC r 5.18 e dos gaditas, e da meia 27 de Manassés,
lC r 5.23 E os filhos da meia 27 de Manassés habitaram
lC r 5.26 rubenitas, e os gaditas, e a meia 27 de Manassés;
lC r 6.60 e da 27 de Benjamim, Geba, e os seus arrabaldes, e
lC r6.61 que restaram da família da 27, da meia 27,
lC r6.61 da família da 27, da meia 27, metade de
lC r 6.62 segundo as suas famílias, da 27 de Issacar, e da
lC r 6.62 e da 27 de Aser, e da 27 de Naftali, e da
lC r 6.62 e da 27 de Naftali, e da 27 de Manassés, em
lC r 6.63 segundo as suas famílias, da 27 de Rúben, e da
lC r 6.63 e da 27 de Gade, e da 27 de Zebulom, por
lC r 6.65 por sorte, estas cidades, da 27 dos filhos de
lC r 6.65 dos filhos de Simeão, e da 27 dos filhos de
lC r 6.66 cidades do seu termo se lhes deram da 27 de Efraim.
lC r 6.70 e da meia 27 de Manassés, Aner, e os seus
lC r 6.71 Gérson, da família da meia 27 de Manassés,
lC r 6.72 e da 27 de Issacar, Quedes, e os seus arrabaldes,
lC r 6.74 e da 27 de Aser, Masal, e os seus arrabaldes, e
lC r 6.76 e da 27 de Naftali, Quedes, em Galileia, e os seus
lC r 6.77 dos filhos de Merari, da 27 de Zebulom, tiveram

Nm 18.2 irmãos, a 27 de Levi, a 27 de teu pai, para
Nm 31.4 Mil de cada 27 entre todas as tribos de Israel
N m 31.5 de Israel mil de cada 27: doze mil armados
Nm 31.6 os mandou à guerra, de cada 27 mil, a eles e a
Nm 32.33 aos filhos de Rúben, e à meia 27 de Manassés,
Nm 34.13 qual o Senhor mandou dar às nove tribos e à meia

27.

Nm 34.14 Porque a 27 dos filhos dos rubenitas, segundo a
Nm 34.14 já receberam; também a meia 27 de Manassés
Nm 34.15 Já duas tribos e meia 27 receberam a sua herança
Nm 34.18 Tomareis mais de cada 27 um príncipe, para
Nm 34.19 são os nomes dos homens: da 27 de Judá, Calebe,
Nm 34.20 e, da 27 dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Ami
úde;
Nm 34.21 da 27 de Benjamim, Elidade, filho de Quislom;
Nm 34.22 e, da 27 dos filhos de Dã, o príncipe Buqui, filho
Nrri'34.23 dos filhos de José, da 27 dos filhos de Manassés,
<g Nm 34.24 e, da 27 dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel,
p Nm 34.25 e, da 27 dos filhos de Zebulom, o príncipe
Nm 34.26 e, da 27 dos filhos de Issacar, o príncipe
Nm 34.27 e, da 27 dos filhos de Aser, o príncipe Aiude,
Nm 34.28 e, da 27 dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael,
Nm 36.3 e acrescentada à herança da 27 de quem forem;
Nm 36.4 acrescentaria à herança da 27 daqueles com quem
Nm 36.4 herança será tirada da herança da 27 de nossos pais.
Nm 36.5 mandado do Senhor, dizendo: A 27 dos filhos de
Nm 36.6 contanto que se casem na família da 27 de seu pai.
Nm 36.7 de Israel não passará de 27 em 27; pois os
Nm 36.7 se chegarão cada um à herança da 27 de seus pais.
Nm 36.8 com alguém da geração da 27 de seu pai; para que
Nm 36.9 herança não passará de uma 27 a outra; pois as
Nm 36.12 assim, a sua herança ficou na 27 da família de
Dt 1.23 que de vós tomei doze homens, de cada 27 um homem.
Dt 3.13 o reino de Ogue, dei à meia 27 de Manassés.
Dt 10.8 tempo, o Senhor separou a 27 de Levi para levar
D t 18.1 sacerdotes levitas, toda a 27 de Levi, não terão
Dt 29.8 e aos gaditas, e à meia 27 dos manassitas.
Dt 29.18 nem mulher, nem família, nem 27 cujo coração hoje
Js 1.12 e aos gaditas, e à meia 27 de Manassés, dizendo:
Js 3.12 homens das tribos de Israel, de cada 27 um homem;
Js 4.2 Tomai do povo doze homens, de cada 27 um homem,
Js 4.4 escolhera dos filhos de Israel, de cada 27 um homem,
Js4.12 os filhos de Gade, e a meia 27 de Manassés,
Js 7.1 de Zabdi, filho de Zerá, da 27 de Judá, tomou
Js 7.14 as vossas tribos; e será que a 27 que o Senhor
Js 7.16 segundo as suas tribos; e a 27 de Judá foi tomada.
Js 7.17 E, fazendo chegar a 27 de Judá, tomou a família de
Js 7.18 Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da 27 de Judá.
Js 12.6 rubenitas, e aos gaditas, e à meia 27 de Manassés.
Js 13.7 por herança às nove tribos e à meia 27 de Manassés.
Js 13.8 Com a outra meia 27 os rubenitas e os gaditas já
Js 13.14 Tão somente à 27 de Levi não deu herança; os
Js 13.15 Assim, Moisés deu à 27 dos filhos de Rúben,
Js 13.24 E deu Moisés à 27 de Gade, aos filhos de Gade,
Js 13.29 Moisés herança à meia 27 de Manassés, que
Js 13.29 Manassés, que ficou à meia 27 dos filhos de
Js 13.33 Porém à 27 ae Levi Moisés não deu herança; o
Js 14.2 de Moisés, acerca das nove tribos e da meia 27.
Js 14.3 às duas tribos e à meia 27 já dera Moisés
Js 15.1 E a sorte da 27 dos filhos de Judá, segundo as
Js 15.20 Esta é a herança da 27 dos filhos de Judá, segundo
Js 15.21. as cidades da extremidade da 27 dos filhos ae Judá
Js 16.8 no mar; esta é a herança da 27 dos filhos de
Js 17.1 Também caiu a sorte à 27 de Manassés, porquanto
Js 18.4 De cada 27 escolhei vós três homens, para que eu
Js 18.7 E Gade, e Rúben, e a meia 27 de Manassés
Js 18.11 E saiu a sorte da 27 dos filhos de Benjamim,
Js 18.21 E as cidades da 27 dos filhos de Benjamim, segundo
Js 19.1 a segunda sorte a Simeão, à 27 dos filhos de
Js 19.8 do Sul; esta era a herança da 27 dos filhos de
Js 19.23 Esta era a herança da 27 dos filhos de Issacar,
Js 19.24 E saiu a quinta sorte à 27 dos filhos de Aser,
Js 19.31 Esta era a herança da 27 dos filhos de Aser,
Js 19.39 Esta era a herança da 27 dos filhos de Naftali,
Js 19.40 A sétima sorte saiu à 27 dos filhos de Dã, segundo
Js 19.48 Esta era a herança da 27 dos filhos de Dã, segundo
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lC r 6.78 ao oriente do Jordão, da 27 de Rúben, a
lC r 6.80 e da 27 de Gade, Ramote, em Gileade, e os seus
lC r 12.31 da meia 27 de Manassés, dezoito mil, que foram
lC r 12.37 e gaditas e da meia 27 de Manassés, com
lCr 23.14 Deus, seus filhos foram contados entre a 21 de Levi.
lC r 26.32 e os gaditas, e a meia 27 dos
lC r 27.20 de Azazias; sobre a meia 27 de Manassés,
lC r 27.21 sobre a outra meia 27 de Manassés em Gileade, Ido,
SI 78.67 a tenda de José e não elegeu a 27 de Efraim.
SI 78.68 Antes, elegeu a 27 de Judá, o monte Sião, que ele amava.
Jr 51.19 as coisas, e Israel é a 27 da sua herança; o
Ez 47.23 E será que, na 27 em queperegrinar o estrangeiro,
Lc 2.36 Ana, filna de Fanuel, da 27 de Aser. Esta era
At 13.21 a Saul, filho de Quis, varão da 27 de Benjamim.
Rm 11.1 da descendência de Abraão, da 27 de Benjamim.
Fp 3.5 da linhagem de Israel, da 27 de Benjamim,
H b7.13 se dizem pertence a outra 27, da qual ninguém
Hb 7.14 Judá, e concernente a essa 27 nunca Moisés falou
Ap 5.5 chores; eis aqui o Leão da 27 de Judá, a Raiz de
Ap 5.9 para Deus homens de toda 27, e língua, e
Ap 7.5 Da 27 de Judá, havia doze mil assinalados; da
Ap 7.5 27 de Rúben, doze mil; da 27 de Gade, doze mil;
Ap 7.6 da 27 de Aser, doze mil; da 27 de Naftali, doze
Ap 7.6 27 de Naftali, doze mil; da 27 de Manassés,
Ap 7.7 da 27 de Simeão, doze mil; da 27 de Levi, doze
Ap 7.7 da 27 de Levi, doze mil; da 27 de Issacar, doze mil;
Ap 7.8 da 27 de Zebulom, doze mil; da 27 de José, doze
Ap 7.8 da 27 de José, doze mil; da 27 de Benjamim,
Ap 13.7 e deu-se-lhe poder sobre toda 27, e língua, e nação.
Ap 14.6 a terra, e a toda nação, e 27, e língua, e povo,
* (tribo) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Nm. 13.11; , 2 vezes :
Nm.18.2;, 3 vezes: Nm.34.14;, 2 vezes :Nm.36.4; , 3 vezes: Nm.36.7; ,
2 vezes: Js. 13.29;, 3 vezes: Js.20.8;, 3 vezes: Js.21.4; , 3 vezes: Js.21.5;,
4 vezes: Js.21.6;, 3 vezes: Js.21.7;, 2 vezes: Js.21.9; , 2 vezes: lCr.6.61;
, 4 vezes: lCr.6.62; , 3 vezes: lCr.6.63;, 3 vezes: lCr.6.65;, 3 vezes:
Ap.7.5;, 3 vezes: Ap.7.6;, 3 vezes : Ap.7.7;, 3 vezes: Ap.7.8;

TR IBO S Ocorrências: 116 vezes - VT (106) ; N T (10) nos li
vros: Gn-2;Êx-3;Nm-13;Dt-12;Js-19;Jz-7;lSm-S;2Sm-7;lRs-7;2Rsl;lCr-4;2Cr-S;Ed-l;Sl-4;Is-3;Ez-10;Os-l;Hc-l;Zc-l;M t-2;Lc-l;Atl;Tg-l;Ap-S; N°(s) Strong (G1429, G2992, GS443, H4294, H5971,
H762S, H7626, H8S3); RNK Top 292 posição; Veja tam bém : tribo;

Gn 49.16 Dã julgará o seu povo, como uma das 27 de Israel.
Gn 49.28 Todas estas são as doze 27 de Israel; e isto é o
Êx 24.4 e doze monumentos, segundo as doze 27 de Israel;
Êx 28.21 selos, cada uma com o seu nome, para as doze 27.

Êx 39.14 selo, cada uma com o seu nome, segundo as doze 27.
Nm 1.16 os príncipes das 27 de seus pais, os
N m 7.2 os que foram príncipes das 27, que estavam
Nm 24.2 habitava segundo as suas 27, veio sobre ele o
Nm 26.55 sortes; segundo os nomes das 27 de seus pais, a her
darão.
Nm 30.1 Moisés aos cabeças das 27 dos filhos de
Nm 31.4 cada tribo entre todas as 27 de Israel enviareis
Nm 32.28 cabeças das casas dos pais das 27 dos filhos de Israel;
Nm 33.54 a alguém, ali a terá; segundo as 27 de vossos
Nm 34.13 qual o Senhor mandou dar às nove 27 e à meia tribo.
Nm 34.15 Já duas 27 e meia tribo receberam a sua herança
Nm 36.3 algum dos filhos das outras 27 dos filhos de
Nm 36.8 herdar alguma herança das 27 dos filhos de
Nm 36.9 uma tribo a outra; pois as 27 dos filhos de
D tl.1 3 entre as vossas 27, para que os
D tl.1 5 pois, os cabeças de vossas 27, homens sábios e
D tl.1 5 capitães de dez, e por governadores das vossas 27.
Dt 5.23 todos os cabeças das vossas 27 e vossos anciãos,
D tl2 .5 escolher de todas as vossas 27, para ali pôr o
Dt 12.14 escolher numa das tuas 27, ali oferecerás os
Dt 16.18 Deus, te der entre as tuas 27, para que julguem
D tl8 .5 o escolheu de todas as tuas 27, para que assista
Dt 29.10 Deus; os cabeças de vossas 27, vossos anciãos,
Dt 29.21 para mal, de todas as 27 de Israel,
Dt 31.28 os anciãos das vossas 27 e vossos oficiais,
Dt 33.5 congregaram os cabeças do povo com as 27 de Israel.
Js 3.12 pois, agora, doze homens das 27 de Israel, de
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Js 4.5 seu ombro, segundo o número das 27 dos filhos de Israel,
Js 4.8 a Josué, segundo o número das 27 dos filhos de
Js 7.14 chegareis, segundo as vossas 27; e será que a
Js7.16 a Israel, segundo as suas 27; e a tribo de
Js 11.23 divisões, conforme as suas 27; e a terra
Js 12.7 sobe a Seir; e Josué a deu às 27 de Israel em
Js 13.7 terra por herança às nove 27 e à meia tribo
Js 14.1 de Num, e os cabeças dos pais das 27 dos filhos
Js 14.2 de Moisés, acerca das nove 27 e da meia tribo.
Js 14.3 Porquanto às duas 27 e à meia tribo já dera
Js 14.4 filhos de José foram duas 27, Manassés e Efraim;
Js 18.2 de Israel ficaram sete 27 que ainda não
Js 19.51 em herança repartiram pelas 27 dos filhos de
Js 21.1 Num, e aos cabeças dos pais das 27 dos filhos de Israel;
Js 21.16 e os seus arrabaldes: nove cidades destas duas 27.
Js 22.14 um príncipe, de todas as 27 de Israel; e cada
Js 23.4 cair em sorte às vossas 27 estas nações que
Js 24.1 ajuntou Josué todas as 27 de Israel em
Jz 18.1 até àquele dia entre as 27 de Israel lhe
Jz 20.2 se apresentaram de todas as 27 de Israel na
Jz 20.10 homens de cem de todas as 27 de Israel, e cem de
Jz 20.12 E as 27 de Israel enviaram homens por toda a
Jz 21.5 de Israel: Quem de todas as 27 de Israel não
Jz 21.8 E disseram: Há alguma das 27 de Israel que não
Jz 21.15 o Senhor tinha feito abertura nas 27 de Israel.
ISm 2.28 o escolhi dentre todas as 27 de Israel para
ISm 9.21 de Benjamim, da menor das 27 de Israel? E a
ISm 10.19 perante o Senhor, pelas vossas 27 e pelos
ISm 10.20 pois, chegar Samuel todas as 27, tomou-se a tribo
ISm 15.17 não foste por cabeça das 27 de Israel? E o
2Sm 5.1 Então, todas as 27 de Israel vieram a Davi, a
2Sm 7.7 palavra com qualquer das 27 de Israel, a quem
2Sm 15.2 tu? E dizendo ele: De uma das 27 de Israel é
2Sm 15.10 espias por todas as 27 de Israel, dizendo:
2Sm 19.9 E todo o povo, em todas as 27 de Israel, andava
2Sm 20.14 E passou por todas as 27 de Israel até
2Sm 24.2 Agora, rodeia por todas as 27 de Israel,
lRs 8.1 e todos os cabeças das 27, os príncipes dos
lR s 8.16 cidade alguma de todas as 27 de Israel para
lRs 11.31 o reino da mão de Salomão e a ti darei as dez 27.
lRs 11.32 a cidade que elegi de todas as 27 de Israel.
lRs 11.35 tomarei o reino e to darei a ti, as dez 27 dele.
IRs 14.21 o Senhor elegera de todas as 27 de Israel para
lRs 18.31 conforme o número das 27 dos filhos de
2Rs 21.7 que escolhi de todas as 27 de Israel,
lC r 27.16 Porém sobre as 27 de Israel eram estes: sobre os
lC r 27.22 de Jeroão; estes eram os capitães das 27 de Israel.
lC r 28.1 de Israel, os príncipes das 27, e os capitães
lC r 29.6 dos pais, e os príncipes das 27 de Israel, e os
2C r5.2 e todos os chefes das 27, ospríncipes dos
2Cr 6.5 cidade alguma de todas as 27 de Israel, para
2Cr 11.16 desses, também de todas as 27 de Israel, os que
2Cr 12.13 Senhor escolheu dentre todas as 27 de Israel
2Cr 33.7 que escolhi dentre todas as 27 de Israel,
Ed 6.17 todo o Israel, segundo o número das 27 de Israel.
SI 78.55 e fez habitar em suas tendas as 27 de Israel.
SI 105.37 prata e ouro, e entre as suas 27 não houve um só en
fermo.
SI 122.4 aonde sobem as 27, as 27 do Senhor, como
Is 19.13 Egito, eles que são a pedra de esquina das suas 27.
Is 49.6 servo, para restaurares as 27 dejacó e
Is 63.17 por amor dos teus servos, as 27 da tua herança.
Ez 37.19 na mão de Efraim, e as das 27 de Israel, suas
Ez 45.8 a terra à casa de Israel, conforme as suas 27.
Ez 47.13 em herança, segundo as doze 27 de Israel. José
Ez 47.21 esta terra entre vós, segundo as 27 de Israel.
Ez 47.22 entrarão em herança, no meio das 27 de Israel.
Ez 48.1 E estes são os nomes das 27: desde a parte
Ez 48.19 cidade servir-lhe-ão dentre todas as 27 de Israel.
Ez 48.23 E, quanto ao resto das 27, desde a banda do
Ez 48.29 sorteareis em herança às 27 de Israel; e estas
Ez 48.31 conforme os nomes das 27 de Israel: três
Os 5.9 no dia do castigo; entre as 27 de Israel
Hc 3.9 os juramentos feitos às 27 foram uma palavra
Zc 9.1 olhar do homem e de todas as 27 de Israel se
M t 19.28 doze tronos, para julgar as doze 27 de Israel.
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At 12.21 reais, estava assentado no 77 e lhes dirigiu
At 18.12 concordemente contra Paulo e o levaram ao 77,
At 18.16 E expulsou-os do 77.
At 18.17 e o feriram diante do 77; porém, a
At 25.6 dia seguinte, assentando-se no 77, mandou que
At 25.10 disse; Estou perante o 77 de César, onde
At 25.17 dilação alguma, assentado no 77, mandei que
Rm 14.10 todos havemos de comparecer ante o 77 de Cristo.
2Co 5.10 devemos comparecer ante o 77 de Cristo, para

M t 24.30 Filho do Homem; e todas as 77 da terra se
Lc 22.30 sobre tronos, julgando as doze 77 de Israel.
At 26.7 à qual as nossas doze 77 esperam chegar, servindo
Tg 1.1 Senhor Jesus Cristo, às doze 77 que andam
Ap 1.7 o traspassaram; e todas as 77 da terra se
Ap 7.4 mil assinalados, de todas as 77 dos filhos de Israel.
Ap 7.9 contar, de todas as nações, e 71, e povos, e
Ap 11.9 E homens de vários povos, e 77, e línguas, e
Ap 21.12 sobre elas, que são os nomes das doze 77 de Israel.
* (tribos) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Dt.1.15;, 2 vezes: Sl. 122.4;

TR IBU N O Ocorrências: 18 vezes - N T (18) nos livros: Jo-

TRIBU LA ÇÃ O Ocorrências: 26 vezes - VT (8) ; N T (18)

-l;At-17; N°(s) Strong (G5506); RNK Top 389 posição; Palavras
Relacionadas: (tribunos-7); Total de referencias das palavras re
lacionadas: 25

nos livros: lSm -l;Jó-2;Sl-l;Is-3;]r-l;M c-l;At-l;Rm-4;2Co-6;lTs-l;2Ts-l;Ap-4; N°(s) Strong (G1382, G2347, H2470, H4691,
H6869); RNK Top 381 posição; Palavras Relacionadas: (tribula
ções- 10); Total de referencias das palavras relacionadas: 36

j

Jo 18.12 Então, a coorte, e o 77, e os servos dos judeus
At 21.31 eles matá-lo, chegou ao 77 da coorte o
At 21.32 para eles. E, quando viram o 77 e os soldados,
At 21.33 Então, aproximando-se o 77, o prendeu, e o
At 21.37 na fortaleza, disse Paulo ao 77: É-me permitido
At 22.24 o 77 mandou que o levassem para a fortaleza,
At 22.26 centurião foi e anunciou ao 77, dizendo: Vê o
At 22.27 E, vindo o 77, disse-lhe: Dize-me, és tu romano?
At 22.28 E respondeu o 77: Eu com grande soma de dinheiro
At 22.29 haviam de examinar; e até o 77 teve temor,
At 23.10 havendo grande dissensão, o 77, temendo que
At 23.15 vós, com o conselho, rogai ao 77 que vo-lo
At 23.17 disse: Leva este jovem ao 77, porque tem
At 23.18 ele, pois, o levou ao 77 e disse: O preso
At 23.19 E o 77, tomando-o pela mão e pondo-se à parte,
At 23.22 Então, o 77 despediu o jovem, mandando-lhe que a
At 24.7 Mas, sobrevindo o 77 Lísias, no-lo tirou dentre
At 24.22 melhor deste Caminho, quando o 77 Lísias tiver

ISm 26.24 aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda 77.
Jó 15.24 a angústia e a 77; prevalecem
Jó 27.9 Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a 77?
Sl 107.28 clamam ao Senhor na sua 77, e ele os
Is 17.11 mas a colheita voará no dia da 77 e das dores insofrí
veis.
Is 33.2 como também a nossa salvação em tempos de 77.
Is 46.7 nenhuma dá, nem livra ninguém da sua 77.
Jr2.28 te podem livrar no tempo da tua 77; porque os
Mc 4.17 temporãos; depois, sobrevindo 77 ou
At 7.11 e de Canaã fome e grande 77; e nossos
Rm 2.9 77 e angústia sobre toda alma do homem que
Rm 5.3 tribulações, sabendo que a 77 produz a paciência;
Rm 8.35 do amor de Cristo? A 77, ou a
Rm 12.12 sede pacientes na 77, perseverai na oração;
2Co 1.4 consola em toda a nossa 77, para que
2Co 1.4 os que estiverem em alguma 77, com a
2Co 1.8 irmãos, que ignoreis a 77 que nos
2Co 2.4 Porque, em muita 77 e angústia do coração,
2Co 4.17 a nossa leve e momentânea 77 produz para nós
2Co 8.2 como, em muita prova de 77, houve abundância
lTs 1.6 a palavra em muita 77, com gozo do
2Ts 1.6 de Deus que dê em paga 77 aos que vos atribulam,
Ap 2.9 Eu sei as tuas obras, e 77, e pobreza (mas tu
Ap 2.10 sejais tentados; e tereis uma 77 de dez dias.
Ap2.22 com ela virá grande 77, se não se
A p7.14 são os que vieram de grande 77, lavaram as

TRIBUN O S Ocorrências: 7 vezes - VT (3); N T (4) nos livros:
Nm-3;Mc-l;At-l;Ap-2; N°(s) Strong (G5506, H8269); RNK Top
400 posição; Veja também : tribuno;
Nm 31.48 os milhares do exército, os 77 e os centuriões,
Nm 31.52 e cinquenta siclos, dos 77 e dos centuriões
Nm 31.54 o sacerdote, o ouro dos 77 e dos
M c 6.21 dava uma ceia aos grandes, e 77, e príncipes
At 25.23 entraram no auditorio com os 77 e varões
Ap 6.15 os grandes, e os ricos, e os 77, e os
Ap 19.18 dos reis, e a carne dos 77, e a carne dos

* (tribulação) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Co.l.4;

TR IB U TÁ R IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lm-1;
RNK Top 406posição; Veja também : tributário;

TR IBU LA Ç Õ ES Ocorrências: 10 vezes - N T (10) nos li

Lm 1.1 e princesa entre as províncias tornou-se 77!

vros: A t-3;R m -l;lC o-l;2C o-l;E f-l;lT s-l;H b-l;T g-l; N°(s) Strong
(G2347); RNK Top 3 97posição; Veja também : tribulação;

n'

TRIBUTO

TR IBU TÁ RIO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1;
RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (tributária-1; tributários-8); Total de referencias das palavras relacionadas: 10

At 7.10 livrou-o de todas as suas 77 e lhe deu
At 14.22 na fé, pois que por muitas 77 nos importa
At 20.23 revela, dizendo que me esperam prisões e 77.
Rm 5.3 também nos gloriamos nas 77, sabendo que
IC o 7.28 não peca. Todavia, os tais terão 77 na
2Co 7.4 e transbordante de gozo em todas as nossas 77.
Ef 3.13 não desfaleçais nas minhas 77 por vós, que
lT s3.3 se comova por estas 77; porque vós
Hb 10.33 espetáculo com vitupérios e 77 e, em parte,
Tg 1.27 órfãos e as viúvas nas suas 77 e

Dt 20.11 povo que se achar nela te será 77 e te servirá.

TR IBU TÁ RIO S Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros:
Js-2;Jz-4;2Cr-l;Pv-l; RNK Top 399 posição; Veja também : tribu
tário;
Js 16.10 dia de hoje; porém serviam-nos, sendo-lhes 77.
Js 17.13 os filhos de Israel, fizeram 77 aos
Jz 1.28 forças, fez dos cananeus 77, porém não
Jz 1.30 os cananeus habitavam no meio dele e foram 77.
Jz 1.33 na terra; porém lhes foram 77 os
Jz 1.35 a mão da casa de José, e ficaram 77.
2Cr 8.8 destruíram, Salomão os fez 77, até ao dia
Pv 12.24 dominará, mas os enganadores serão 77.

TRIBUN AIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Tg-1; N°(s)
Strong (G2922); RNK Top 406 posição; Veja também : tribunal;
Tg 2.6 vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos 77?

TRIBUN AL Ocorrências: 14 vezes - VT (3) ; N T (11) nos
livros: Jó-l;Sl-2;M t-l;Jo-l;A t-7;Rm -l;2Co-l; N°(s) Strong (G968,
H8499); RNK Top 393 posição; Palavras Relacionadas: (tribunais-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 15

TR IB U T O Ocorrências: 23 vezes - VT (16) ; N T (7) nos li
vros:
Gn-l;N m -6;D t-l;lRs-3;2Cr-l;Ed-l;N e-l;Et-l;Am -l;M t-2;Mc-l;Lc-2;Rm-2; N°(s) Strong (G2778, G5411, H4060, H4371,
H4S22, H4853, H4864); RNK Top 384 posição;

Jó 23.3 que o poderia achar! Então me chegaria ao seu 77.
S19.4 causa; tu te assentaste no 77, julgando justamente.
Sl 9.7 perpetuamente; já preparou o seu 77 para julgar.
Mt 27.19 E, estando ele assentado no 77, sua mulher
Jo 19.13 para fora e assentou-se no 77, no lugar

Gn 49.15 seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de 77.
Nm 31.28 para o Senhor tomarás o 77 dos homens de
Nm 31.37 E das ovelhas foi o 77 para o Senhor seiscentas
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TRIGO

Gn 47.14 e na terra de Canaã, pelo 27 que compravam; e
Êx 9.32 mas o 27 e o centeio não foram feridos, porque
Êx 22.6 e abrasar a meda de 27, ou a seara, ou o
Êx 29.2 com azeite; com flor de farinha de 27 os farás.
Êx 34.22 das Primícias da sega do 27, e a Festa da
Lv 23.14 E não comereis pão, nem 27 tostado, nem espigas
Dt 8.8 terra de 27 e cevada, de vides, figueiras e
Dt 32.14 com a gordura da flor do 27; e bebeste o
Js 5.11 E comeram do 27 da terra, do ano antecedente, ao
Js 5.12 depois que comeram do 27 da terra, do ano
Jz 6.11 seu filho, estava malhando o 27 no lagar, para
jz 15.1 alguns dias, que na sega do 27 Sansão visitou a
Jz 15.5 os molhos com a sega do 27 e as vinhas com os olivais.
Rt 2.14 dos segadores, e ele lhe deu do 27 tostado, e
ISm 6.13 fazendo a sega do 27 no vale e,
ISm 25.18 guisadas, e cinco medidas de 27 tostado, e cem
2Sm 4.6 casa, como que vindo tomar 27, e o feriram na
2Sm 17.28 e vasilhas de barro, e 27, e cevada, e
1Rs5.11 a Hirão vinte mil coros de 27, para sustento da
2Rs 18.32 como a vossa, terra de 27 e de mosto, terra
2Rs 19.26 verde, e o feno dos telhados, e o 27 queimado,
lC r 21.20 seus quatro filhos; e Ornã estava trilhando o 27.
lC r 21.23 e os trilhos para lenha, e o 27 para oferta
2Cr 2.10 darei vinte mil coros de 27 malhado, e vinte
2Cr2.15 mande para os seus servos o 27, e a cevada, e o
2Cr 27.5 de prata, e dez mil coros de 27, e dez mil de
2Cr 31.5 muitas primícias de 27, e de mosto, e de
2Cr 32.28 para a colheita do 27, e do mosto, e do
Ed 6.9 holocausto ao Deus dos céus, 27, sal, vinho e
Ed 7.22 prata, e até cem coros de 27, e até cem batos de
Ne 5.2 muitos; pelo que tomemos 77, para que comamos
Ne 5.3 casas empenhamos, para tomarmos 27 nesta fome.
Ne 5.10 lhes temos dado dinheiro e 27. Deixemos este ganho.
Ne 5.11 o centésimo do dinheiro, do 27, do mosto e do
Jó 5.26 como se recolhe o feixe de 27 a seu tempo.
Jó 31.40 por 27 me produza cardos, e por cevada, joio.
Jó 39.4 enrijam, crescem com o 27, saem, e nunca mais
SI 4.7 em que se multiplicaram o seu 77 e o seu vinho.
SI 65.9 cheio de água; tu lhe dás o 27, quando assim a
SI 65.13 e os vales vestem-se de 27; por isso, eles se
SI 72.16 Haverá um punhado de 27 na terra sobre os cumes
SI 78.24 maná para comerem, e lhes tivesse dado do 27 do céu.
SI 81.16 E eu o sustentaria com o 27 mais fino e o saciaria
Pv 11.26 Ao que retém o 27 o povo o amaldiçoa, mas bênção
Pv 28.3 é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum 27.
Ct 7.2 o teu ventre, como monte de 27, cercado de lírios.
Is 17.5 como o segador que colhe o 27 e, com o seu braço,
Is 21.10 Ah! Malhada minha, e 27 da minha eira! O que ouvi
Is 28.25 cominhos; ou lança nela do melhor 27, ou cevada
Is 28.28 O 27 é esmiuçado, mas não se trilha continuamente,
Is 36.17 como a vossa, terra de 27 e de mosto, terra
Is 37.27 verde, e o feno dos telhados, e o 27 queimado
Is 62.8 Nunca mais darei o teu 27 por comida aos teus
Jr 12.13 Semearam 27 e segaram espinhos; cansaram-se, mas
Jr 23.28 verdade. Que tem a palha com o 27? — diz o Senhor.
Jr 31.12 aos bens do Senhor: o 27, e o mosto, e o
Jr 41.8 no campo tesouros escondidos, 27, e cevada, e
Lm 2.12 Dizem a suas mães: Onde há 27 e vinho? Quando
Ez 4.9 E tu, toma 27, e cevada, e favas, e lentilhas, e
Ez 4.9 cevada, e favas, e lentilhas, e 27 miúdo, e aveia,
Ez 27.17 os teus mercadores; com o 27 de Minite, e
Ez 36.29 imundícias; e chamarei o 77, e o multiplicarei,
Ez 45.13 de um efa de cada ômer de 27; também dareis a
Os 2.22 E a terra responderá ao 27, e ao mosto, e ao óleo;
Os 7.14 uivos nas suas camas; para o 27 e para o vinho se
Os 9.1 meretriz; amaste a paga sobre todas as eiras de 27.
Os 14.7 serão vivificados como o 27 e florescerão como
J11.10 e a terra, triste; porque o 27 está destruído, o
J11.11 vinhateiros gemem sobre o 27 e sobre a cevada;
J11.17 os armazéns, derribados, porque se secou o 27.
J12.19 povo: Eis que vos envio o 27, e o mosto, e o
J12.24 Ê as eiras se encherão de 27, e os lagares
Am 5.11 e dele exigis um tributo de 27, edificareis casas
Am 8.5 para abrirmos os celeiros de 27, diminuindo o
Am 8.6 de sapatos? E, depois, venderemos as cascas do 27.
Ag 1.11 e sobre os montes, e sobre o 27, e sobre o mosto,

Nm 31.38 trinta e seis mil; e o seu 27 para o Senhor,
Nm 31.39 mil e quinhentos; e o seu 27 para o Senhor,
Nm 31.40 dezesseis mil; e o seu 77 para o Senhor,
Nm 31.41 a Eleazar, o sacerdote, o 27 da oferta alçada
Dt 16.10 teu Deus; o que deres será 27 voluntário da
lRs 4.6 mordomo; Adonirão, filho de Abda, sobre o 27.
lRs 9.15 E esta é a causa do 27 que impôs o rei Salomão,
lR s 9.21 Salomão os reduziu a í . servil, até hoje.
2Cr 17.11 a Josafá, com o dinheiro do 27; também os
Ed 7.24 possa impor nem direito, nem antigo 27, nem renda.
Ne 5.4 emprestado até para o 27 do rei, sobre as
Et 10.1 disto, pôs o rei Assuero 27 sobre a terra e
Am 5.11 o pobre e dele exigis um 27 de trigo,
M t 22.17 que te parece: é lícito pagar o 27 a César ou não?
M t 22.19 Mostrai-me a moeda do 27. E eles lhe
M c 12.14^ o caminho de Deus. É lícito pagar 27 a César
Lc 20.22 É-nos lícito dar 27 a César ou não?
Lc 23.2 nossa nação, proibindo dar o 27 a César e
Rm 13.7 cada um o que deveis: a quem 27, 27; a quem
Rm 13.7 o que deveis: a quem 27, 27; a quem
* (tributo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Rm.13.7;

TR IBU TO S Ocorrências: 9 vezes - VT (7); N T (2) nos livros:
Ê x-l;2Sm -l;lR s-l;2C r-l;Ed-3;M t-l;R m -l; N fs) Strong (GS411,
H4061); RNK Top 398 posição; Veja também: tributo:
Ê x l . l l sobre eles maiorais de 27, para os
2Sm 20.24 e Adorão, sobre os 27; e Josafá, filho de
lR s 12.18 Adorão, que estava sobre os 27; e todo o
2Cr 10.18 que tinha o cargo dos 77;porém os
Ed 4.13 não pagarão os direitos, os 27 e as rendas;
Ed 4.20 e se lhes pagaram direitos, e 27, e rendas.
Ed 6.8 que da fazenda do rei, dos 27 dalém do rio,
M t 17.25 De quem cobram os reis da terra os 27 ou os
Rm 13.6 esta razão também pagais 27, porque são

TR IFEN A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; N°(s)
Strong (G5170); RNK Top 406 posição;
Rm 16.12 Saudai a 27 e a Trifosa, as quais trabalham no

T R IFO SA Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; N°(s)
Strong (GS173); RNK Top 406 posição;
Rm 16.12 Saudai a Trifena e a 27, as quais trabalham no

TR IG ÉSIM O Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: lRs-l;2Cr-3;Jr-l;Ez-1; N°(s) Strong (H7970); RNK Top 401 posição;
lR s 16.29 a reinar sobre Israel no ano 27 oitavo de Asa,
2Cr 15.19 houve guerra até ao ano 27 quinto do
2Cr 16.1 No ano 27 sexto do reinado de Asa, Baasa, rei
2Cr 16.12 doente de seus pés no ano 27 nono do seu
Jr 52.31 Sucedeu, pois, no ano 27 sétimo do cativeiro
Ez 1.1 E aconteceu, no 27 ano, no quarto mês, no dia

TRIG O Ocorrências: 102 vezes - VT (89); N T (13) nos livros:
G n -13;Ê x-4;Lv-l;D t-2;Js-2;Jz-3;R t-l;lSm -2;2Sm -2;lR s-l;2R s2;lCr-2;2Cr-5;Ed-2;N e-4;Jó-3;Sl-6;Pv-2;Ct-l;Is-7;]r-4;Lm -l;Ez5;O s-4;Jl-5;A m -3;A g-l;Z c-l;M t-4;L c-3;Jo-l;A t-2;lC o-l;A p-2;
m s ) Strong (G2848, G4621, H l 121, H12S0, H1430, H171S,
H2406, H2S91, H3899, H70S4, H7668); RNK Top 305 posição;
Palavras Relacionadas: (trigos-3); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 105
Gn 27.28 gorduras da terra, e abundância de 27 e de mosto.
Gn 27.37 tenho dado por servos; e de 27 e de mosto o
Gn 30.14 Rúben, nos dias da sega do 27, e achou
Gn 41.35 anos, que vêm, e amontoem 27 debaixo da mão de
Gn 41.49 ajuntou José muitíssimo 27, como a areia do
G n42.2 descei até lá e comprai-nos 27, para que vivamos
Gn 42.3 os dez irmãos de José, para comprarem 27 no Egito.
Gn 42.19 prisão; e, vós, ide, levai 27 para a fome de
Gn 42.25 enchessem os seus sacos de 27, e que lhes
Gn 42.26 E carregaram o seu 27 sobre os seus jumentos e
Gn 44.2 novo, com o dinheiro do seu 27. E fez conforme a
Gn 45.23 dez jumentos carregados de 27, e pão, e comida
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TR ILH A R A M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Am-1;
Na(s) Strong (Hl 758, H853); RNK Top 406 posição; Veja também:
trilhar;

Zc 9.17 grande é a sua formosura! O 27 fará florescer os
M t3.12 e recolherá no celeiro o seu 27, e queimará a
Mt 13.25 e semeou o joio no meio do 27, e retirou-se.
M t 13.29 colher o joio, não arranqueis também o 27 com ele.
M t 13.30 em molhos para o queimar; mas o 27, ajuntai-o no
Lc 3.17 a sua eira, e ajuntará o 27 no seu celeiro,
Lc 16.7 respondeu: Cem alqueires de 27. E disse-lhe:
Lc 22.31 eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como 27.
Jo 12.24 vos digo que, se o grão de l7, caindo na terra,
At 7.12 Jacó que no Egito havia 27, enviou ali nossos
At 27.38 a comida, aliviaram o navio, lançando o 27 ao mar.
ICo 15.37 mas o simples grão, como de 27 ou doutra
Ap 6.6 que dizia: Uma medida de 27 çor um dinheiro; e
Ap 18.13 e azeite, e flor de farinha, e 7Z7, e

Am 1.3 retirarei o castigo, porque 27 a Gileade com

TRILH ARÁS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (Hl 758); RNK Top 406 posição; Veja também: trilhar;
Is 41.15 tem dentes agudos; os montes 27 e moerás; e os

TR ILH A R EI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; N°(s)
Strong (H l 758); RNK Top 406 posição; Veja também : trilhar;
Jz 8.7 minha mão a Zeba e a Salmuna, 27 a vossa carne

* (trigo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ez.4.9;

TR ILH A STE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Hc-1; RNK
Top 4 06posição; Veja também : trilhar;

TRIGOS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: R t-l;lSm -l;2C r-l; RNK Top 404 posição; Veja também : trigo;

Hc 3.12 marchaste pela terra, com ira

Rt 2.23 que a sega das cevadas e dos 27 se acabou; e
ISm 12.17 Não é, hoje, a sega dos 27? Clamarei, pois, ao
2Cr 6.28 havendo queimadura dos 27, ou ferrugem,

T. as nações.

TR ILH EI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l; RNK
Top 406 posição; Veja também : trilhar;
2Sm 22.43 da terra; como a lama das ruas os 27 e dissipei.

TR ILH A Ocorrências: 5 vezes - VT (4); N T (1) nos livros: Is-3;M q-l;lC o-l; N°(s) Strong (H17SS); RNK Top 402posição; Veja
também: trilhar;

TRILH O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top
406 posição; Veja também : trilhar;

Is 25.10 debaixo dele, como se 27 apalha no monturo.
Is 28.27 Porque a ervühaca não se 27 com instrumento de
Is 28.28 é esmiuçado, mas não se 27 continuamente, nem
Mq 4.13 Levanta-te e 27, ó filha de Sião; porque eu farei
ICo 9.9 atarás a boca ao boi que 27 o grão.

Is 41.15 Eis que te preparei 27 novo, que tem dentes

TRILH O S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: 2Sm-1;1 Cr-l;Am -l; N°(s) Strong (H2742, H4173); RNK Top 404 posi
ção; Veja também: trilho;

TRILH AD A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK

2Sm 24.22 aí bois para o holocausto, e os 27, e o
lC r 21.23 os bois para holocaustos, e os 27 para lenha,
Am 1.3 porque trilharam a Gileade com 27 de ferro.

Top 406 posição; Veja tam bém : trilhar;
Is 42.3 A cana

TRINTA

T, não quebrará, nem apagará o pavio que

TR IN C H EIR A S Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos

TR ILH A D O Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Lv-

livros: Is-l;L c-l; N°(s) Strong (G5482); RNK Top 405 posição;

-2;Is-l; N°(s) Strong (Hl 758); RNK Top 404 posição; Veja também:
trilhar;

Is 29.3 com baluartes, e levantarei 27 contra ti.
Lc 19.43 inimigos te cercarão de 27, e te

Lv 2.14 ao fogo, isto é, do grão 27 de espigas
Lv 2.16 o seu memorial do seu grão 27 e ao seu azeite,
Is 25.10 neste monte; mas Moabe será 27 debaixo dele,

TRIN TA Ocorrências: 180 vezes - VT (169) ; N T (11) nos
livros:
Gn-18;Êx-9;Lv-2;Nm-37;Dt-2;js-3;Jz-15;lSm-4;2Sm7;lRs-13;2Rs-8;l Cr-17;2Cr-8;Ed- 7;Ne-8;Et-l;Jr-2;Ez-3;Dn-3;Zc2;Mt-5;Mc-2;Lc-l;Jo-2;Gl-l; N°(s) Strong (G2532, G5144, H7970,
H8533); RNK Top 233 posição;

TR ILH A I-A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : trilhar;
Jr 50.26 abri os seus celeiros, 27 como a feixes

Gn 5.3 E Adão viveu cento e 27 anos, e gerou um filho à
Gn 5.5 dias que Adão viveu novecentos e 27 anos; e morreu.
Gn 5.16 gerou a Jarede, oitocentos e 27 anos e gerou
Gn 6.15 côvados a sua largura, e de 27 côvados a sua altura.
Gn 11.12 E viveu Arfaxade 27 e cinco anos e gerou a Salá.
Gn 11.14 E viveu Salá 27 anos e gerou a Éber.
Gn 11.16 E viveu Éber 27 e quatro anos e gerou a Pelegue.
Gn 11.17 a Pelegue, quatrocentos e 27 anos; e gerou
Gn 11.18 E viveu Pelegue 27 anos e gerou a Reú.
Gn 11.20 E viveu Reúl7 e dois anos e gerou a Serugue.
Gn 11.22 E viveu Serugue 27 anos e gerou a Naor.
Gn 18.30 se, porventura, se acharem ali 27? E disse: Não
Gn 18.30 ali 27? E disse: Não o farei se achar ali 27.
Gn 25.17 Ismael, que viveu cento e 27 e sete anos; e ele
Gn 32.15 27 camelas de leite com suas crias, quarenta
Gn 41.46 E José era da idade de 27 anos quando esteve
Gn 46.15 de seus filhos e de suas filhas foram 27 e três.
Gn 47.9 peregrinações são cento e 27 anos; poucos e
Êx 6.16 anos da vida de Levi foram cento e 27 e sete anos.
Êx 6.18 anos da vida de Coate foram cento e 27 e três anos.
Êx 6.20 anos da vida de Anrão foram cento e 27 e sete anos.
Êx 12.40 habitaram no Egito foi de quatrocentos e 27 anos.
Êx 12.41 passados os quatrocentos e 27 anos, naquele
Êx 21.32 ou uma serva, dar-se-ão 27 siclos de prata
Êx 26.8 de uma cortina será de 27 côvados, e a
Êx 36.15 de uma cortina era de 27 côvados, e a
Êx 38.24 e nove talentos e setecentos e 27 siclos,
Lv 12.4 Depois, ficará ela 27 e três dias no sangue da

TR ILH A M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406 posição; Veja também : trilhar;

SI 119.1 Bem-aventurados os que 27 caminhos retos e andam

TRILH AN D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1;
RNK Top 406posição; Veja também: trilhar;
lC r 21.20 seus quatro filhos; e Ornã estava 27 o trigo.

TR ILH A N D O -O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
2Rs-l; N°(s) Strong (Hl 758); RNK Top 406 posição; Veja também:
trilhar;
2Rs 13.7 destruído e os tinha feito como o pó, 27.

TR ILH A R Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Dt-l;Is-l;O s-l; N°(s) Strong (H1758); RNK Top 404 posição; Palavras
Relacionadas: (trilha-5; trilhada-1; trilhado-3; trilhai-a-1; trilham-1; trilhando-1; trilhando-os-1; trilharam -1; trilharás-1; trilharei-1; trilhaste-1; trilhei-1; trilho-1); Total de referencias das
palavras relacionadas: 22
Dt 25.4 Não atarás a boca ao boi, quando 27.
Is 28.27 trilha com instrumento de 27, nem sobre os
Os 10.11 domada, que gosta de 27; passei sobre a
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Lv 27.4 se for fêmea, a tua avaliação será de 77 siclos.
Nm 1.35 deles, da tribo de Manassés, 77 e dois mil e duzentos.
Nm 1.37 deles, da tribo de Benjamim, 77 e cinco mil e quatro
centos.
Nm 2.21 foram contados deles foram 77 e dois mil e duzentos.
Nm 2.23 foram contados deles foram 77 e cinco mil e quatro
centos.
Nm 4.3 da idade de 77 anos para cima até aos cinquenta
Nm 4.23 da idade de 77 anos para cima, até aos cinquenta,
Nm 4.30 da idade de 77 anos para cima, até aos cinquenta,
Nm 4.35 da idade de 77 anos para cima, até aos cinquenta,
Nm 4.39 da idade de 77 anos para cima, até aos cinquenta,
Nm 4.40 de seus pais, foram dois mil e seiscentos e 77.
Nm 4.43 da idade de 77 anos para cima, até aos cinquenta,
Nm 4.47 da idade de 77 anos para cima, até aos cinquenta,
Nm 7.13 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.19 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.25 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.31 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.37 prata, do peso de cento e T. siclos, uma bacia
Nm 7.43 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.49 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.55 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.61 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.67 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.73 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.79 prata, do peso de cento e 77 siclos, uma bacia
Nm 7.85 prato de prata, de cento e 77 siclos, e cada
Nm 20.29 era morto, choraram a Arão 77 dias, isto é,
N m 26.7 foram quarenta e três mil e setecentos e 77.
Nm 26.37 os que foram deles contados, 77 e dois mil e
Nm 26.51 de Israel, seiscentos e um mil e setecentos e 77.
Nm 31.35 com ele, todas as almas foram 77 e duas mil.
Nm 31.36 foi em número de trezentas e 77 e sete mil e
Nm 31.38 E foram os bois 77 e seis mil; e o seu tributo
Nm 31.39 E foram os jumentos 77 mil e cminhentos; e o seu
Nm 31.40 e o seu tributo para o Senhor, 77 e duas almas.
Nm 31.43 das ovelhas, trezentas e 71 e sete mil e quinhentas;
Nm 31.44 e dos bois, 77 e seis mil;
Nm 31.45 e dos jumentos, 77 mil e cminhentos;
Dt 2.14 o ribeiro de Zerede, foram 77 e oito anos, até
Dt 34.8 Israel prantearam a Moisés 77 dias, nas campinas
Js 7.5 de Ai feriram deles alguns 77 e seis, e
Js 8.3 contra Ai; e escolheu Josué 77 mil homens
Js 12.24 o rei de Tirza, outro; 77 e um reis ao todo.
Jz 10.4 E tinha este 77 filhos, que cavalgavam sobre
Jz 10.4 77 jumentos; e tinham 77 cidades, a que
Jz 12.9 E tinha este 77 filhos; epôs fora 77 filhas;
Jz 12.9 e pôs fora 77 filhas; e 77 filhas trouxe de
Jz 12.14 este quarenta filhos e 77 filhos de filhos,
Jz 14.11 que, como o vissem, tomaram 77 companheiros para
Jz 14.12 e descobrirdes, vos darei 77 lençóis e
Jz 14.12 vos darei 77 lençóis e 77 mudas de vestes.
Jz 14.13 vós me dareis a mim os 77 lençóis e as
Jz 14.13 a mim os 77 lençóis e as 77 mudas de vestes.
Jz 14.19 asquelonitas, e matou deles 77 homens, e tomou
Jz 20.31 para Gibeá pelo campo), alguns 77 dos
Jz 20.39 dos homens de Israel, quase 77 homens,
ISm 4.10 o estrago, que caíram de Israel 77 mil homens de pé.
ISm 9.22 de todos os convidados, que eram uns 77 homens.
ISm 11.8 trezentos mil; e, dos homens de Judá, 77 mil.
ISm 13.5 para pelejar contra Israel: 77 mil carros, e seis
2Sm 5.4 Da idade de 77 anos era Davi quando começou a
2Sm 5.5 e em Jerusalém reinou 77 e três anos sobre
2Sm 6.1 todos os escolhidos de Israel, em número de 77 mil.
2Sm 23.13 Também três dos 77 cabeças desceram e vieram no
2Sm 23.23 Dentre os 77, ele era o mais nobre, porém aos
2Sm 23.24 de Joabe, estava entre os 77, que eram: Elanã,
2Sm 23.39 Urias, heteu; 77 e sete por todos.
lRs 2.11 em Hebrom e em Jerusalém reinou 77 e três anos.
lR s 4.22 de Salomão, cada dia, 77 coros de flor
lR s 5.13 todo o Israel, e foi a leva de gente 77 mil homens.
lR s 6.2 côvados de largura, e de 77 côvados de altura.
lR s 7.2 côvados de largura, e de 77 côvados de
lR s 7.6 côvados de comprimento e de 77 côvados de
lR s 7.23 de alto; e um cordão de 77 côvados o

lR s 16.23 No ano 77 e um de Asa, rei de Judá, Onri começou
lR s 20.1 todas as suas forças; e 77 e dois reis, e
lRs 20.15 e foram duzentos e 77 e dois; e depois
lR s 20.16 nas tendas, ele e os reis, os 77 e dois reis, que
lR s 22.31 chefes dos carros, que eram 77 e dois, dizendo:
lR s 22.42 E era Josafá da idade de 77 e cinco anos quando
2Rs 8.17 Era ele da idade de 77 e dois anos quando começou
2Rs 13.10 No ano 77 e sete de Joás, rei de Judá, começou a
2Rs 15.8 No ano 77 e oito de Azarias, rei de Judá, reinou
2Rs 15.13 começou a reinar no ano 77 e nove de Uzias,
2Rs 15.17 Desde o ano 77 e nove de Azarias, rei de Judá,
2Rs 18.14 de Judá, trezentos talentos de prata e 77
2Rs 22.1 começou a reinar e reinou 77 e um anos em
2Rs 25.27 disso, sucedeu que, no ano 77 e sete do
lC r 3.4 sete anos e seis meses; e 77 e três anos
lC r 7.4 em tropas de gente de guerra, 77 e seis mil;
lC r 7.7 suas genealogias, vinte e dois mil e 77 e quatro.
lC r 11.15 E três dos 77 chefes desceram à penha, a Davi, na
lC r 11.25 Eis que dos 77 foi ele o mais ilustre; contudo,
lC r 11.42 chefe dos rubenitas; todavia, sobre ele havia 77;
lC r 12.4 gibeonita, valente entre os 77 e capitão dos
lC r 12.4 os 77 e capitão dos 77; Jeremias, e
lC r 12.18 Espírito em Amasai, chefe de 77, e disse: Nós
lC r 12.34 mü capitães e com eles 77 e sete mil com
lC r 15.7 Joel, o príncipe, e seus irmãos, cento e 77;
lC r 19.7 E alugaram para si 77 e dois mil carros, e o rei
lC r 23.3 contados os levitas de 77 anos para cima; e
lC r 23.3 segundo as suas cabeças, 77 e oito mil homens.
lC r2 7 .6 Benaia um varão entre os 77, e sobre os 77;
lC r2 7 .6 entre os 77, e sobre os 77; e sobre a sua
lC r 29.27 reinou sete anos e em Jerusalém reinou 77 e três.
2Cr 3.15 da casa duas colunas de 77 e cinco côvados de
2Cr 4.2 de alto; cingia-o em roda um cordão de 77 côvados.
2Cr 20.31 sobre Judá; era da idade de 77 e cinco anos
2Cr 21.5 Da idade de 77 e dois anos era Jeorão quando
2Cr 21.20 Era da idade de 77 e dois anos quando começou a
2Cr 24.15 era da idade de cento e 77 anos quando morreu.
2Cr 34.1 quando começou a reinar e 77 e um anos reinou em
Jerusalém.
2Cr 35.7 da Páscoa, em número de 77 mil, por todos
Ed 1.9 E este é o número deles: 77 bacias de ouro, mil
Ed 1.10 77 taças de ouro, quatrocentas e dez taças de
Ed 2.35 Os filhos de Senaá, três mil seiscentos e 77.
Ed 2.42 os filhos de Sobai, por todos, cento e 77 e nove.
Ed 2.65 foram sete mil trezentos e 77 e sete; também
Ed 2.66 seus cavalos, setecentos e 77 e seis; os seus
Ed 2.67 camelos, quatrocentos e 77 e cinco; os
Ne 5.14 o ano vinte até ao ano 77 e dois do rei
Ne 7.38 Os filhos de Senaá, três mil novecentos e 77.
Ne 7.45 de Hatita, os filhos de Sobai, cento e 77 e oito.
Ne 7.67 foram sete mil trezentos e 77 e sete; e tinham
Ne 7.68 seus cavalos, setecentos e 77 e seis; os seus
Ne 7.69 Camelos, quatrocentos e 77 e cinco; jumentos,
Ne 7.70 bacias e quinhentas e 77 vestes sacerdotais.
Ne 13.6 em Jerusalém, porque, no ano 77 e dois de
Et 4.11 ouro, para que viva; e eu, nestes 77 dias, não
Jr 38.10 dizendo: Toma contigo daqui 77 homens e tira
Jr 52.29 cativas de Jerusalém oitocentas e 77 e duas almas.
Ez 40.17 feito no átrio em redor; 77 câmaras havia
Ez 41.6 câmara sobre câmara, eram 77 e três por ordem
Ez 46.22 côvados de comprimento e de 77 de largura; estas
Dn 6.7 que qualquer que, por espaço de 77 dias, fizer
Dn 6.12 qualquer homem, por espaço de 77 dias, e não a
Dn 12.12 espera e chega até mil trezentos e 77 e cinco dias.
Zc 11.12 E pesaram o meu salário, 77 moedas de prata.
Zc 11.13 avaliado por eles. E tomei as 77 moedas de
M t 13.8 fruto: um, a cem, outro, a sessenta, e outro, a 77.
M t 13.23 e um produz cem, outro, sessenta, e outro, 77.
M t 26.15 entregarei? E eles lhe pesaram 77 moedas de prata.
M t 27.3 trouxe, arrependido, as 77 moedas de
M t 27.9 profeta Jeremias: Tomaram as 77 moedas de prata,
M c 4.8 e cresceu; e um produziu 77, outro, sessenta,
M c 4.20 a recebem, e dão fruto, um, a 77, outro, a
Lc 3.23 começava a ser de quase 77 anos, sendo (como
Jo 5.5 ali um homem que, havia 77 e oito anos, se
Jo 6.19 uns vinte e cinco ou 77 estádios, viram
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T anos depois, não

TRÔADE

Pv 14.13 riso terá dor o coração, e o fim da alegria é 27.
Pv 17.21 que gera um tolo, para sua 27 o faz; e o pai
Pv 17.25 O filho insensato é 27 para seu pai e amargura
Ec 7.3 Melhor é a 27 do que o riso, porque com a
Ec 7.3 do que o riso, porque com a 27 do rosto se faz
Is 19.10 que trabalham por salário ficarão com 27 na alma.
Is 29.2 em aperto, e haverá pranto e 27; e ela será
Is 35.10 alcançarão, e deles fugirá a 27 e o gemido.
Is 51.11 gozo e alegria alcançarão, a 27 e o gemido fugirão.
Is 61.3 por cinza, óleo de gozo por 27, veste de louvor
Is 65.14 mas vós gritareis com T. de ânimo e
Jr 8.18 consolar-me na minha 27! O meu coração
Jr 20.18 madre para ver trabalho e 27 e para que se
Jr 31.13 consolarei, e transformarei em regozijo a sua 27.
Jr 45.3 me acrescentou o Senhor 27 à minha dor!
Lm 2.5 multiplicou na filha de Judá a lamentação e a 27.
Dn 11.30 de Quitim, que lhe causarão 27; e voltará, e se
J12.2 dia de trevas e de 27; dia de nuvens e de
M t 26.38 A minha alma está cheia de 27 até à morte;
Lc 22.45 com os seus discípulos e achou-os dormindo de 27.
Jo 16.6 vos tenho dito, o vosso coração se encheu de 27.
Jo 16.20 estareis tristes; mas a vossa 27 se converterá
Jo 16.21 está para dar à luz, sente 27, porque é
Jo 16.22 agora, na verdade, tendes 27; mas outra vez
Rm 9.2 tenho grande 27 e contínua dor no meu coração.
2Co 2.1 comigo mesmo: não ir mais ter convosco em 27.
2Co 2.3 quando lá for, não tenha 27 da parte dos
2Co 2.7 seja, de modo algum, devorado de demasiada 27.
2Co 7.10 Porque a 27 segundo Deus opera arrependimento
2Co 7.10 ninguém se arrepende; mas a 27 do mundo opera
2Co 9.7 no seu coração, não com 27 ou por
Fp 2.27 de mim, para que eu não tivesse 27 sobre 27.
Fp 2.27 mim, para que eu não tivesse 27 sobre 27.
Fp 2.28 outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos 27.
Hb 12.11 parece ser de gozo, senão de 27, mas,
Tg 4.9 o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, em 27.

* (trinta) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn. 18.30; , 3 vezes :
Jz.10.4;, 3 vezes : Jz.12.9;, 2 vezes : Jz.14.12;, 2 vezes : Jz.14.13;, 2
vezes: 1Cr. 12.4;, 2 vezes: 1Cr23.3;, 2 vezes: 1Cr.27.6;

TRIPAS Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Lv-5; RNK
Top 402 posição;
Lv3.4 está sobre eles e sobre as 27, eoredenhoque
Lv3.10 está sobre eles e sobre as 27, eoredenhoque
Lv3.15 está sobre eles e sobre as 27, eoredenhoque
Lv4.9 eles, que está sobre as 27, eoredenhode
Lv 7.4 neles há, que está sobre as 27; e o redenho sobre

TR ISTE Ocorrências: 17 vezes - VT (12) ; N T (5) nos livros:
IS m -l;2 S m -l;2 R s -l;N e-3 ;S l-l;Is-l;E z - l;D n -2 ;Jl-l;M t- l;M c-2;Lc-2; N°(s) Strong (G3076, G4036, H56, H6088, H74S1); RNK
Top 390 posição: Palavras Relacionadas: (tristes-10); Total de re
ferencias das palavras relacionadas: 27
ISm 1.18 caminho e comeu, e o seu semblante já não era 27.
2Sm 19.2 dia, o povo ouvira dizer: Mui 27 está o rei
2Rs 4.27 porque a sua alma nela está 27 de
Ne 2.1 rei; porém nunca, antes, estivera 27 diante dele.
Ne 2.2 rei me disse: Por que está 27 o teu rosto, pois
Ne 2.3 sempre! Como não estaria 27 o meu rosto,
SI 69.29 Eu, porém, estou aflito e 27; ponha-me a tua
Is 54.6 a uma mulher desamparada e 27 de espírito; como a
Ez 3.14 e me levou; e eu me fui mui 27, no ardor do meu
Dn6.20 chamou por Daniel com voz 27; e, falando o
Dn 10.2 dias, eu, Daniel, estive 27 por três semanas completas.
J11.10 está assolado, e a terra, 27; porque o trigo
M t 19.22 essa palavra, retirou-se 27, porque possuía
Mc 10.22 com essa palavra, retirou-se 27, porque possuía
Mc 14.34 alma está profundamente 27 até a morte; ficai
Lc 18.23 ele isso, ficou muito 27, porque era muito rico.
Lc 18.24 Jesus que ele ficara muito 27, disse: Quão

* (tristeza) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Ec.7.3; , 2 vezes :
2Co. 7. /0;, 2 vezes: Fp.2.27;

TRISTES Ocorrências: 10 vezes - VT (6) ; N T (4) nos livros:
Gn-l;Is-2;Jr-l;Lm -l;D n-l;M t-l;M c-l;Lc-l;Jo-l;
N°(s)
Strong
(G3076, G3996, H3013); RNK Top 397 posição; Veja também:
triste;

TRIU N FA Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros:
Sl-l;Tg-l; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : triunfar;
SI 41.11 tu me favoreces: que o meu inimigo não 27 de mim.
Tg 2.13 misericórdia; e a misericórdia 27 sobre o juízo.

Gn 40.7 dizendo: Por que estão, hoje, 27 os vossos semblantes?
Is 61.2 da vingança do nosso Deus; a consolar todos os 27;
Is 61.3 a ordenar acerca dos 27 de Sião que se lhes dê
Jr 31.12 como um jardim regado, e nunca mais andarão 27.
Lm 1.4 as suas virgens estão 27, e ela mesma
Dn 1.10 ele os vossos rostos mais 27 do que os dos
M t 9.15 Podem, porventura, andar 27 os filhos das
Mc 16.10 estado com ele, os quais estavam 27 e chorando.
Lc 24.17 caminhando, trocais entre vós e por que estais 27?
Jo 16.20 se alegrará, e vós estareis 27; mas a vossa

TR IU N FA M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; N°(s)
Strong (H5970); RNK Top 406posição; Veja também : triunfar;
Pv 28.12 Quando os justos 27, há grande alegria; mas,

TRIU N FAR Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-l;2 C o-l; RNK Top 405 posição; Palavras Relacionadas: (triunfa-2; triunfam-1; triunfem-1; triunfo-1; triunfou-1); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 8

TR ISTEZA Ocorrências: SI vezes - VT (33) ; N T (18) nos
livros: Gn-2;Dt-l;2Sm-l;lCr-l;Ne-l;Et-l;Jó-l;Sl-6;Pv-4;Ec-2;Is6 ;Jr-4 ;L m -l;D n -l;Jl-l;M t-l;L c-l;Jo -4 ;R m -l;2 C o -6 ;F p -3 ;H b l;Tg-l; N°(s) Strong (G253, G3077, G3997, H301S, H3S11, H3S12,
H3708, H4480, H585, H60, H74S5, H8424); RNK Top 356 posi
ção;

M t 12.20 o morrão que fumega, até que faça 27 o juízo.
2Co 2.14 a Deus, que sempre nos faz 27 em Cristo e, por

TR IU N FEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : triunfar;
SI 25.2 nem que os meus inimigos 27 sobre mim.

Gn 42.38 fareis descer minhas cãs com 27 à sepultura.
Gn 44.31 cãs de teu servo, nosso pai, com 27 à sepultura.
Dt 26.14 Disso não comi na minha 27 e disso nada tirei
2Sm 19.2 tornou, naquele mesmo dia, em 27 para todo o
lC r 13.11 E Davi se encheu de 27 de que o Senhor houvesse
Ne 2.2 doente? Não é isso senão 27 de coração.
Et 9.22 o mês que se lhes mudou de 27 em alegria e de
Jó 41.22 a força; perante ele, até a 27 salta de prazer.
SI 13.2 com a minha alma, tendo 27 no meu coração
SI 31.9 consumidos estão de 27 os meus olhos,

TR IU N FO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : triunfar;
SI 47.1 mãos, todos os povos; cantai a Deus com voz de 27.

T R IU N FO U Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Cl-1; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : triunfar;

Cl 2.15 os expôs publicamente e deles

SI 31.10 a minha vida está gasta de 27, e os meus anos,
SI 107.39 e são abatidos, pela opressão, aflição e 27.
SI 116.3 se apoderaram de mim; encontrei aperto e 27.
SI 119.28 A minha alma consome-se de 27; fortalece-me
Pv 10.1 a seu pai, mas o filho louco é a 27 de sua mãe.

T. em si mesmo.

TRO AD E Ocorrências: 6 vezes - N T (6) nos livros: At-4;2Co-l;2T m -l; N°(s) Strong (G5174); RNK Top 401 posição;
At 16.8 E, tendo passado por Mísia, desceram a 27.
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At 16.11 E, navegando de 27, fomos correndo em caminho
At 20.5 Estes, indo adiante, nos esperaram em 27.
At 20.6 dias, fomos ter com eles a 27, onde estivemos
2Co 2.12 Ora, quando cheguei a 27 para pregar o evangelho
2T m 4.13 traze a capa que deixei em 27, em casa de Carpo,

TR O C A Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-l;Sl-l;M q-l; N°(s) Strong (H4171); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: trocar;
Gn 47.17 José; e José deu-lhes pão em 27 de cavalos, e das
SI 40.15 Confundidos sejam em 27 da sua afronta os que me
M q 2.4 A porção do meu povo, ele a 27! Como me

TR O C A D O Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv-2;
RNK Top 405 posição; Veja também : trocar;
Lv 27.10 animal por animal, o tal e o 27 serão ambos santos.
Lv 27.33 maneira o trocar, o tal e o 21 serão santos;

TR O C A IS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK Top
406 posição; Veja também : trocar;
Lc 24.17 são essas que, caminhando, 27 entre vós e por

TR O C A R Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv-2; N°(s)
Strong (H4171, H854S); RNK Top 405 posição; Palavras R ela
cionadas: (troca-3; trocado-2; trocais-1; trocará-3; Trocaram-1;
trocarão-1; trocasse-1; troco-1; trocou-2); Total de referencias das
palavras relacionadas: 17
Lv 27.10 se, porém, em alguma maneira 27 animal por
Lv 27.33 mas, se em alguma maneira o 21, o tal e o

TR O C A R Á Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Lv-2-Jó-l; N°(s) Strong (H4171, H8S4S); RNK Top 404 posição; Veja
tam bém : trocar;
Lv 27.10 Não o mudará, nem o 21 bom por mau ou mau por
Lv 27.33 entre o bom e o mau, nem o 27; mas, se em
Jó 28.17 o ouro ou o cristal; nem se 27 por joia de ouro fino.

TR O C A R A M Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Jó-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : trocar;
Jó 17.12 27 a noite em dia; a luz está perto do fim, por

TR O C A R Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; N°(s)
Strong (H4171); RNK Top 406posição; Veja também : trocar;
Ez 48.14 venderão nada disso, nem 27, nem

TR O C A SSE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : trocar;

At 20.15 aportamos a Samos e, ficando em 27, chegamos no

TR O M BETA Ocorrências: 43 vezes - VT (25); N T (18) nos
livros:
Lv-2;lSm-l;lRs-2;Ne-l;Sl-3;Is-3;Jr-4;Ez-5;Os-2;Sf-l;Zcl;M t-2;l Co-3;l T s-l;H b-l;A p-l 1; N°(s) Strong (G4536, G4537,
H7782, H8619); RNK Top 364 posição; Palavras Relacionadas.
(trombetas-36); Total de referencias das palavras relacionadas:
79
Lv 25.9 dez do mês, farás passar a 27 do jubileu; no
Lv 25.9 da Expiação, fareis passar a 27 por toda a
ISm 13.3 pelo que Saul tocou a 27 por toda a
lRs 1.34 sobre Israel; então, tocareis a 27 e direis:
lRs 1.39 ungiu a Salomão; e tocaram a 27, e todo o povo
Ne 4.18 edificavam; e o que tocava a 27 estava junto comigo.
SI 47.5 subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da 27.
SI 81.3 Tocai a 27 na Festa da Lua Nova, no tempo
SI 150.3 Louvai-o com o som de 27; louvai-o com o
Is 18.3 o vereis; e, quando se tocar a 27, o ouvireis.
Is 27.13 que se tocará uma grande 27, e os que
Is 58.1 levanta a voz como a 27 e anuncia ao
Jr 4.5 Jerusalém, e dizei: Tocai a 27 na terra!
Jr 4.19 tu, ó minha alma, ouviste o som da 27 e o
Jr4.21 quando verei a bandeira e ouvirei a voz da 27?
Jr 42.14 guerra, nem ouviremos som de 27, nem teremos
Ez 7.14 Tocaram a 27 e tudo prepararam, mas não há quem
Ez 33.3 vem sobre a terra, tocar a 27 e avisar o povo;
Ez 33.4 aquele que ouvir o som da 27 não se der por
Ez 33.5 Ele ouviu o som da 27 e não se deu por avisado;
Ez 33.6 que vem a espada, não tocar a 27, e não for
Os 5.8 Tocai a buzina em Gibeá, a 27 em Ramá; gritai
Os 8.1 Põe a 27 à tua boca. Ele vem como águia contra
Sf 1.16 dia de 27 e de alarido contra as cidades fortes
Zc 9.14 e o Senhor Jeová fará soar a 27 e irá com os
M t 6.2 deres esmola, não faças tocar 27 diante de ti,
M t 24.31 anjos com rijo clamor de 27, os quais
IC o 14.8 Porque, se a 27 der sonido incerto, quem se
ICo 15.52 de olhos, ante a última 27; porque a
IC o 15.52 a última 27; porque a 27 soará, e os
lT s 4.16 com voz de arcanjo, e com a 27 de Deus; e os
Hb 12.19 e ao sonido da 27, e à voz das palavras, a
Ap 1.10 e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de 27,
Ap 4.1 e a primeira voz, que como de 27 ouvira falar
Ap 8.7 E o primeiro anjo tocou a 27, e houve saraiva e
Ap 8.8 E o segundo anjo tocou a 27; e foi lançada no
Ap 8.10 E o terceiro anjo tocou a 27, e caiu do céu uma
Ap 8.12 E o quarto anjo tocou a 27, e foi ferida a
Ap 9.1 E o quinto anjo tocou a 27, e vi uma estrela
Ap 9.13 E tocou o sexto anjo a 27, e ouvi uma voz que
A p9.14 ao sexto anjo, que tinha a 27: Solta os quatro
Ap 10.7 anjo, quando tocar a sua 27, se cumprirá o
Ap 11.15 E tocou o sétimo anjo a 27, e houve no céu
* (trombeta) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Lv.25.9; , 2 vezes
lCo.15.52;

Jr 2.11 Houve alguma nação que 27 os seus deuses, posto

TR O C O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lm-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : trocar;

TRO M BETA S Ocorrências: 36 vezes - VT (33) ; N T (À
nos livros: Nm-5;2Sm-2;lRs-l;2Rs-3;lCr-S;2Cr-13;Ed-l;Ne-2;Sl
-l;Ap-3; N°(s) Strong (G4536, H2689, H2690, H7782); RNK Toi
371 posição; Veja também : trombeta;

Lm 1.11 suas coisas mais preciosas a 27 de mantimento para

TR O C O U Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: D t-l;Jr-l;
N°(s) Strong (H2015, H4171); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: trocar;

Nm 10.2 Faze duas 27 de prata; de obra batida as
N m l0 .8 Arão, sacerdotes, tocarão as 27; e a vós serão
Nm 10.9 aperta, também tocareis as 27 retinindo, e
Nm 10.10 meses, também tocareis as 27 sobre os
Nm 31.6 os utensílios santos e com as 27 do alarido
2Sm 6.15 a arca do Senhor, com júbilo e ao som das 27.
2Sm 15.10 Quando ouvirdes o som das 27, direis:
lR s 1.41 Joabe ouviu o sonido das 27 e disse: Por
2Rs 11.14 o costume, e os capitães e as 27, junto ao
2Rs 11.14 terra estava alegre e tocava as 27; então,
2Rs 12.13 nem garfos, nem bacias, nem 27, nem nenhum
lC r 13.8 e com tamboris, e com címbalos, e com 27.
lC r 15.24 Eliézer, os sacerdotes, tocavam as 27 perante
lC r 15.28 com sonido de buzinas, e com 27, e com
lC r 16.6 estavam continuamente com 27, perante a
lC r 16.42 estavam Hemã, e Jedutum, e 27, e címbalos

Dt 23.5 antes, o Senhor, teu Deus, 27 em bênção a
Jr 2.11 deuses? Todavia, o meu povo 27 a sua glória

TR Ó FIM O Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: At-2;2Tm -l; N°(s) Strong (G5161); RNK Top 404 posição;
At 20.4 de Derbe, e Timóteo, e, dos da Ásia, Tíquico e 27.
At 21.29 visto com ele na cidade a 27, de Éfeso, o qual
2Tm 4.20 ficou em Corinto, e deixei 27 doente em Mileto.

TROGÍLIO

Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK

Top 406 posição;
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2Cr 5.12 até cento e vinte sacerdotes, que tocavam as 27,
2Cr 5.13 uniformemente tocavam as 27 e cantavam para
s 2Cr5.13 levantavam eles a voz com 27, ecímbalos, e
~ 2Cr 7.6 deles; e os sacerdotes tocavam as 27 defronte
’ 2Cr 13.12 seus sacerdotes, tocando as 27, para dar
2Cr 13.14 ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as 27.
2Cr 15.14 alta voz, com júbilo, e com 27, e com buzinas.
2Cr 20.28 alaúdes, e com harpas, e com 27, para a Casa
2Cr 23.13 à entrada, e os chetes e as 27, junto ao
2Cr 23.13 terra estava alegre e tocava as 27; e também
2Cr 29.26 de Davi, e os sacerdotes, com as 27.
2Cr 29.27 o canto do Senhor, com as 27 e com os
2Cr 29.28 cantavam o canto, e as 27 tocavam; tudo
Ed3.10 já paramentados e com 27, eos
Ne 12.35 filhos dos sacerdotes, com 27: Zacarias,
Ne 12.41 Elioenai, Zacarias e Hananias iam com 27,
SI 98.6 Com 27 e som de buzinas, exultai perante a
Ap 8.2 diante de Deus, e foram-lhes dadas sete 27.
Ap 8.6 anjos, que tinham as sete 27, prepararam-se
Ap 8.13 por causa das outras vozes das 27 dos três

IRs 2.4 nunca, disse, te faltará sucessor ao 27 de Israel.
IRs 2.12 E Salomão se assentou no 27 de Davi, seu pai, e o
IRs 2.19 dela; então, se assentou no seu 27 e fez pôr uma
IRs 2.24 e me fez assentar no 27 de Davi, meu
IRs 2.33 semente, e à sua casa, e ao seu 27 dará o Senhor
IRs 2.45 Salomão será abençoado, e o 27 de Davi será
IRs 3.6 um filho que se assentasse no seu 27, como se vê
IRs 5.5 que porei em teu lugar no teu 27, esse
IRs 7.7 fez o pórtico para o l7 onde julgava, para
IRs 8.20 meu pai, e me assentei no 27 de Israel, como
IRs 8.25 diante de mim, que se assente no 27 de Israel;
IRs 9.5 então, confirmarei o 27 de teu reino sobre Israel
IRs 9.5 dizendo: Não te faltará varão sobre o 27 de Israel.
IRs 10.9 agrado em ti, para te pôr no 27 de Israel; porque
IRs 10.18 Fez mais o rei um grande 27 de marfim e o cobriu
IRs 10.19 Tinha esse 27 seis degraus, e era a cabeça do
IRs 10.19 degraus, e era a cabeça do 27por detrás redonda,
IRs 16.11 e estando assentado no seu 27 feriu, atoda a
1Rs 22.10 assentados cada um no seu 27, vestidos de
IRs 22.19 o Senhor assentado sobre o seu 27, e todo o
2Rs 10.3 o qual ponde sobre o 27 de seu pai, e
2Rs 10.30 até à quarta geração se assentarão no 27 de Israel.
2Rs 11.19 à casa do rei, e ele se assentou no 27 dos reis.
2Rs 13.13 Jeroboão se assentou no seu 27; ejeoásfoi
2Rs 15.12 geração, se assentarão sobre o 27 de Israel. E
2Rs 25.28 benignamente e pôs o seu 27 acima do 27 dos
2Rs 25.28 e pôs o seu 27 acima do 27 dos reis que estavam
IC r 17.12 casa; e eu confirmarei o seu 27 para sempre.
lC r 17.14 reino para sempre, e o seu 27 será firme para sempre.
IC r 22.10 ele por pai; e confirmarei o 27 de seu reino
IC r 28.5 Salomão para se assentar no 27 do reino do
IC r 29.23 Salomão se assentou no 27 do Senhor, rei, em
2Cr 6.10 meu pai, e me assentei sobre o 27 de Israel, como
2Cr 6.16 de mim, que se assente sobre o 27 de Israel;
2Cr 7.18 também confirmarei o 27 do teu reino, conforme o
2Cr 9.8 te pôr como rei sobre o seu 27, pelo Senhor, teu
2Cr 9.17 Fez mais o rei um grande 27 de marfim e o cobriu
2Cr 9.18 E o 27 tinha seis degraus, e um estrado de ouro,
2Cr9.18 estrado de ouro, pegado ao 27, e encostos de
2Cr 18.9 assentados cada um no seu 27, vestidos com as
2Cr 18.18 Vi o Senhor assentado no seu 27, e a todo o
2Cr 23.20 pela porta maior, e assentaram o rei no 27 do reino.
Et 1.2 o rei Assuero sobre o 27 do seu reino, que
Et 5.1 rei estava assentado sobre o seu 27 real, na casa
Jó 26.9 Encobre a face do seu 27 e sobre ela estende a sua nu
vem.
Jó 36.7 olhos; antes, com os reis no 27 os assenta para
Sl 11.4 está no seu santo templo; o 27 do Senhor está nos
SI 45.6 O teu 27, ó Deus, é eterno e perpétuo; o cetro do
Sl 47.8 nações; Deus se assenta sobre o 27 da sua santidade.
Sl 89.4 sempre e edificarei o teu 27 de geração em
Sl 89.14 e juízo são a base do teu 27; misericórdia e
Sl 89.29 a sua descendência; e, o seu 27, como os dias do céu.
Sl 89.36 durará para sempre, e o seu 27 será como o sol
Sl 89.44 o seu esplendor e deitaste por terra o seu 27.
Sl 93.2 O teu 27 está firme desde então; tu és desde a eternidade.
Sl 94.20 acaso, associar-se contigo o 27 de iniquidade, que
Sl 97.2 ao redor dele; justiça e juízo são a base do seu 27.
Sl 103.19 tem estabelecido o seu 27 nos céus, e o seu
Sl 132.11 dela: Do fruto do teu ventre porei sobre o teu 27.
Sl 132.12 seus filhos se assentarão perpetuamente no teu 27.
Pv 16.12 a impiedade, porque com justiça se estabelece o 27.
Pv 20.8 Assentando-se o rei no 27 do juízo, com os seus
Pv 20.28 o rei, e com benignidade sustém ele o seu 27.
Pv 25.5 da presença do rei, e o seu 27 se firmará na justiça.
Pv 29.14 conforme a verdade, firmará o seu 27 para sempre.
Is 6.1 sobre um alto e sublime 27; e o seu séquito
Is 9.7 paz, não haverá fim, sobre o 27 de Davi e no seu
Is 14.9 da terra e fez levantar do seu 27 a todos o reis
Is 14.13 de Deus, exaltarei o meu 27, e, no monte da
Is 16.5 Porque um 27 se firmará em benignidade, e sobre
Is 22.23 lugar firme, e será como um 27 de honra para a
Is 47.1 assenta-te no chão; já não há 27, ó filha dos
Is 66.1 diz o Senhor: O céu é o meu 27, e a terra, o
Jr 1.15 e virão, e cada um porá o seu 27 à entrada das
Jr 3.17 chamarão Jerusalém de 27 do Senhor, e todas

* (trombetas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : 2Rs.ll.14;, 2 vezes :
2Cr5.13;, 2 vezes : 2Cr.23.13;

TR O M BETEIR O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap1; RNK Top 406 posição;
Ap 18.22 e de flauteiros, e de 21, e nenhum

TRONCO Ocorrências: 11 vezes - VT (10) ; N T (1) nos li
vros: lSm -l;2Cr-l;Jó-2;Is-2;Jr-l;D n-3;A t-l; N°(s) Strong (G3S86,
H l503, H2197, H4480, H5465. H6729); RNK Top 396 posição;
ISm 5.4 sobre o limiar; somente o 27 ficou a Dagom.
2Cr 16.10 e lançou-o na casa do 27, porque disso
Jó 14.8 na terra a sua raiz, e morrer o seu T. no pó,
Jó 33.11 Põe no 27 os meus pés e observa todas as minhas ve
redas.
Is 11.1 brotará um rebento do 27 de Jessé, e das
Is 40.24 se arraiga na terra o seu 27 cortado; sopra
Jr 29.26 e que profetiza, para o lançares na prisão e no 27.
Dn 4.15 Mas o 27, com as suas raízes, deixai na terra e,
Dn 4.23 a árvore e destruí-a, mas o 27, com as suas
Dn 4.26 foi dito, que deixassem o 27 com as raízes da
At 16.24 no cárcere interior e lhes segurou os pés no 27.

TRONO Ocorrências: 177 vezes - VT (122) ; N T (55) nos
livros:
Gn-l;Êx-2;Dt-l;lSm-l;2Sm-4;lRs-33;2Rs-7;lCr-5;2Cr10;Et-2;Jó-2;Sl-14;Pv-5;Is-8;Jr-16;Lm-l;Ez-4;Dn-2;Jn-l;Ag-l;Zc2Mt-4;Lc-l;At-2;Hb-4;Ap-44; N°(s) Strong (G2362, H3678,
H3764, H4480); RNK Top 236 posição; Palavras Relacionadas:
(tronos-13); Total de referencias das palavras relacionadas: 190

s . Gn 41.40 todo o meu povo; somente no 27 eu serei maior que
tu.
E x ll.5 assenta com ele sobre o seu 27, até ao
'31 Ex 12.29 Faraó, que se sentava em seu 27, até ao
5/- Dt 17.18 quando se assentar sobre o 27 do seu reino,
op ISm 2.8 para o fazer herdar o 77 de glória;
2Sm 3.10 de Saul e levantando o 27 de Davi sobre Israel
2Sm 7.13 meu nome, e confirmarei o 27 do seu reino para semPre-

TRONO

rr,

2Sm 7.16 sempre diante de ti; teu 2. será firme para sempre.
2Sm 14.9 de meu pai; e o rei e o seu 27 fiquem inculpáveis.
IRs 1.13 de mim, e ele se assentará no meu 27? Porque,
lR s l.1 7 reinará depois de mim e ele se assentará no meu 27.
IRs 1.20 quem se assentará sobre o 27 do rei, meu
IRs 1.24 depois de mim e ele se assentará sobre o meu 27?
IRs 1.27 servo quem se assentaria no 27 do rei, meu
IRs 1.30 mim e ele se assentará no meu 27, em meu lugar,
IRs 1.35 e virá, e se assentará no meu 27, e ele reinará em
IRs 1.37 com Salomão e faça que o seu 27 seja maior do que
IRs 1.37 27 seja maior do que o 27 do rei Davi, meu senhor.
IRs 1.46 E também Salomão está assentado no 27 do reino.
IRs 1.47 o teu nome; e faça que o seu 27 seja maior do
IRs 1.47 27 seja maior do que o teu 27. E o rei se
IRs 1.48 dado quem se assente no meu 27 e que os meus
227
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Jr 13.13 estão assentados sobre o seu 27, e os
Jr 14.21 do teu nome; não abatas o 27 da tua glória;
Jr 17.12 Um 27 de glória, posto bem alto desde o princípio,
Jr 17.25 assentados sobre o 27 de Davi, andando
Jr 22.2 de Judá, que te assentas no 27 de Davi; tu, e os
Jr22.4 no lugar de Davi sobre o seu 27, em carros e
Jr 22.30 geração, para se assentar no 27 de Davi e reinar
Jr 29.16 do rei que se assenta no 27 de Davi e de todo o
Jr 33.17 varão que se assente sobre o 27 da casa de Israel,
Jr 33.21 tenha filho que reine no seu 27, como também com
Jr 36.30 terá quem se assente sobre o 27 de Davi, e será
Jr 43.10 meu servo, e porei o seu 27 sobre estas
Jr 49.38 E porei o meu 27 em Elão; e destruirei dali o rei
Jr 52.32 benignamente e pôs o seu 27 acima dos tronos dos
Lm 5.19 eternamente, e o teu 27, de geração em geração.
Ez 1.26 havia uma semelhança de 27 como de uma
Ez 1.26 e, sobre a semelhança do 27, havia como que
Ez 10.1 de safira, como o aspecto da semelhança de um 27.
Ez 43.7 homem, este é o lugar do meu 27 e o lugar das
Dn 5.20 foi derribado do seu 27 real, e rassou
Dn 7.9 cabeça, como a limpa lã; o seu TE, chamas de

Jn 3.6 e levantou-se do seu 27, e tirou de si as
Ag 2.22 e derribarei o 27 dos reinos e destruirei a força
Zc6.13 e dominará no seu 27, e será sacerdote
Z c6.13 27, e será sacerdote no seu 27, e conselho de
Mt 5.34 nenhuma, jureis nem pelo céu, porcpoe é o 27 de Deus,
M t 19.28 o Filho do Homem se assentar no 27 da sua glória,
M t 23.22 jurar pelo céu jura pelo 27 de Deus e por aquele
M t 25.31 com ele, então, se assentará no 27 da sua glória;
Lc 1.32 e o Senhor Deus lhe dará o 27 de Davi, seu pai,

At 2.30 levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu 27,
At 7.49 O céu é o meu 27, e a terra, o estrado dos meus
Hb 1.8 do Füho, diz: Ó Deus, o teu 27 subsiste pelos
Hb 4.16 pois, com confiança ao 27 da graça^ara que
Hb 8.1 está assentado nos céus à destra do 2. da Majestade,
Hb 12.2 a afronta, e assentou-se à destra do 27 de Deus.
Ap 1.4 e da dos sete Espíritos que estão diante do seu 27;
Ap 2.13 habitas, que é onde está o 27 de Satanás; e
Ap3.21 se assente comigo no meu 27, assim como eu
Ap 3.21 como eu venci e me assentei com meu Pai no seu 27.
Ap 4.2 em espírito, e eis que um 27 estava posto no
Ap 4.2 estava posto no céu, e um assentado sobre o 27.
Ap 4.3 celeste estava ao redor do 27 e era semelhante
Ap 4.4 E ao redor do 27 havia vinte e quatro tronos; e vi
Ap 4.5 E do 27 saíam relâmpagos, e trovões, e vozes; e
Ap 4.5 trovões, e vozes; e diante do 27 ardiam sete
Ap 4.6 E havia diante do 27 um como mar de vidro,
Ap 4.6 meio do 27 e ao redor do 27, quatro animais
A p4.9 que estava assentado sobre o 27, ao que vive para
A p4.10 estava assentado sobre o 27, adoravam o que vive
Ap 4.10 e lançavam as suas coroas diante do 27, dizendo:
Ap 5.1 estava assentado sobre o 27 um livro escrito por
Ap 5.6 e eis que estava no meio do 27 e dos quatro
Ap5.7 o livro da destra do que estava assentado no 27.
Ap5.11 muitos anjos ao redor do 27, e dos animais, e
Ap 5.13 Ao que está assentado sobre o 27 e ao Cordeiro
Ap 6.16 que está assentado sobre o 27 e da ira do Cordeiro,
Ap 7.9 e línguas, que estavam diante do 27 e perante o
Ap 7.10 nosso Deus, que está assentado no 27, e ao Cordeiro.
Ap7.11 anjos estavam ao redor do 27, e dos anciãos, e
Ap 7.11 e prostraram-se diante do 27 sobre seu rosto e
Ap 7.15 Por isso estão diante do 27 de Deus e o servem de
Ap 7.15 que está assentado sobre o 27 os cobrirá com a
Ap 7.17 que está no meio do 27 os apascentará e
Ap8.3 santos sobre o altar de ouro que está diante do 27.
Ap 11.16 que estão assentados em seu 27, diante de Deus,
Ap 12.5 seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu 27.
Ap 13.2 deu-lhe o seu poder, e o seu 27, e grande poderio.
Ap 14.3 cântico novo diante do 27 e diante dos quatro
Ap 14.5 porque são irrepreensíveis diante do 27 de Deus.
Ap 16.10 a sua taça sobre o 27 da besta, e o seu
Ap 16.17 voz do templo do céu, do 27, dizendo: Está feito!
Ap 19.4 a Deus, assentado no 27, dizendo: Amém! Aleluia!
Ap 19.5 E saiu uma voz do 27, que dizia: Louvai o nosso
Ap 20.11 E vi um grande 27 branco e o que estava assentado
Ap 20.12 que estavam diante do 27, e abriram-se os

TROPAS!

Ap 21.5 estava assentado sobre o 27 disse: Eis que faço
Ap 22.1 cristal, que procedia do 27 de Deus e do Cordeiro.
Ap 22.3 alguém; e nela estará o 27 de Deus e do

* (trono) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lRs.1.37; , 2 vezes :
lRs.1.47;, 2 vezes: lRs.9.5;, 2 vezes: lRs.10.19;, 2 vezes: 2Rs.2S.28;
, 2 vezes : 2Cr.9.18;, 2 vezes : Ez.1.26;, 2 vezes : Zc.6.13;, 2 vezes :
Ap.3.21;, 2 vezes: Ap.4.2;, 2 vezes: Ap.4.5;, 3 vezes: Ap.4.6;, 2 vezes
: Ap.4.10;, 2 vezes: Ap.7.11;, 2 vezes: Ap.7.15;
i

i

TRO NO S Ocorrências: 13 vezes - VT (6) ; N T (7) nos li

vros: Sl-2;Is-l;Jr-l;Ez-l;Dn-l;M t-l;Lc-2;Cl-l;Ap-3; N°(s) Strong j
(G2362, H3427, H3678, H3764); RNK Top 394posição; Veja tam- 1
bém: trono;
SI 122.5 pois ali estão os 27 do juízo, os 27 da casa
SI 122.5 estão os 27 do juízo, os 27 da casa de Davi.
Is 10.13 como valente, abati aos que se sentavam sobre 27.
Jr 52.32 pôs o seu trono acima dos 27 dos reis que
Ez 26.16 do mar descerão dos seus 27, e tirarão de si os
D n7.9 até que foram postos uns 27, e um ancião de
M t 19.28 vos assentareis sobre doze 27, para julgar
Lc 1.52 depôs dos 27 os poderosos e elevou os humildes;
Lc 22.30 e vos assenteis sobre 27, julgando as doze
Cl 1.16 visíveis e invisíveis, sejam 27, sejam
Ap 4.4 trono havia vinte e quatro 27; e vi assentados
Ap 4.4 e vi assentados sobre os 27 vinte e quatro
A p 20.4E v i 27; e assentaram-se sobre eles aqueles a

j

* (tronos) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Sl. 122.5;, 2 vezes: Ap.4.4;

TRO PA Ocorrências: 10 vezes -

VT (10) nos livros: Gn- -l;Jz-l;lSm -4;2R s-2;lC r-l;2C r-l; N°(s) Strong (H1416, H7218, l
H8229); RNK Top 397 posição; Palavras Relacionadas: (tro- j
pas-26); Total de referencias das palavras relacionadas: 36
Gn 49.19 Quanto a Gade, uma 27 o acometerá; mas ele a
Jz 9.37 do meio da terra, e uma 27 vem do caminho do
ISm 30.8 Perseguirei eu a esta 27? Alcançá-la-ei? E
ISm 30.15 descendo, guiar-me a essa 27? E disse-lhe: Por
ISm 30.15 de meu senhor, e, descendo, te guiarei a essa 27.
ISm 30.23 que nos guardou e entregou a 2. que contra nós
2Rs 9.17 torre de Jezreel, e viu a 27 de Jeú, que vinha,
2Rs9.17 que vinha, e disse: Vejo uma 27. Então, disse
lC r 12.21 a Davi contra aquela 27, porque todos eles
2Cr 22.1 moço, em seu lugar, porque a 27 que viera com os

:

r

t

|

* (tropa) repete na(s) referência(s): 2 vezes : ISm.30.15;, 2 vezes : I
2RS.9.17;

2

TRO PAS Ocorrências: 26 vezes - VT (26) nos livros: Jz-2;2Sm- 1
-l;2Rs-8;lCr-2;2Cr-4;Jó-2;Ez-7; N"(s) Strong (H102, H1416, I
H2428); RNK Top 381 posição; Veja também : tropa;
Jz 9.44 Porque Abimeleque e as 27 que com ele havia deram
Jz 9.44 da cidade; e as outras 27 deram de improviso
2Sm 4.2 dois homens capitães de 27; e era o nome de um
2Rs 5.2 E saíram 27 da Síria e da terra de Israel levaram
2Rs 6.23 senhor; e não entraram mais 27 de siros na
2Rs 11.15 que comandavam as 27 e disse-lhes:
2Rs 13.20 e o sepultaram. Ora, as 27 dos moabitas
2Rs 24.2 enviou contra Jeoaquim as 27 dos caldeus, e as
2Rs 24.2 e as 27 dos siros, e as 27 dos moabitas, e
2Rs 24.2 as 27 dos moabitas, e as 27 dos filhos de
lC r 7.4 as suas casas paternas, em 27 de gente de
lC r 12.18 ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das 27.
2Cr 25.9 talentos de prata que dei às 27 de Israel? E
2Cr 25.10 Então, separou Amazias as 27 que lhe tinham vindo
2Cr 25.13 Porém os homens das 27 que Amazias despedir;
para
2Cr 26.11 que saíam à guerra, em 27, segundo o número
Jó 19.12 Juntas vieram as suas 27, e prepararam contra mim
Jó 29.25 como rei entre as suas 27, como aquele que
Ez 12.14 socorro, e todas as suas 27 espalharei a todos
Ez 17.21 com todas as suas 27, cairão à espada,
Ez 38.6 Gomer e todas as suas 27; a casa de Togarma, da
Ez38.6 do Norte, e todas as suas 27, muitos povos contigo.
228

J1

1

1

n
h

S

i1

j-

^

P

-TROPEÇA

Joshua Concordância Bíblica

TROPEÇO

Pv 24.16 justo e se levantará; mas os ímpios 37 no mal.
Is 8.15 E muitos dentre eles 37, e cairão, e serão
Jr 6.15 no tempo em que eu os visitar, 37, diz o Senhor.
Jr 6.21 tropeços a este povo, e 27 neles pais e
*
(tropas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Jz.9.44; , 4 vezes : Jr 8.12 cairão entre os que caem e 27 no tempo
2Rs.24.2;, 2 vezes: Ez.38.6;
Jr 20.11 valente terrível; por isso, 27 os meus
Jr 31.9 caminho direito, em que não 27; porque sou
TR O PEÇ A Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Jo-2;Tg-l;
Na 2.5 suas riquezas; eles, porém, 27 na sua
N°(s) Strong (G43S0, G4417); RNK Top 404 posição; Veja tam 
Na 3.3 e não terão fim os defuntos; 27 nos seus corpos,
bém: tropeçar;
TR O PEÇ A R Á S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1;
Jo 11.9 Se alguém andar de dia, não T., porque vê a
N°(s) Strong (H3782); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : tro
Jo 11.10 Mas, se andar de noite, 37, porque nele não há luz.
peçar;
Tg 3.2 coisas. Se alguém não 37 em palavra, o tal
Pv 4.12 os teus passos; e, se correres, não 27.
TR O PEÇ A M Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos li
vros: P v -l;Is-l;lP e-l; N°(s) Strong (H3782, H6328); RNK Top 404
T R O PEÇ A R EIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 2Pe-l;
posição; Veja também: tropeçar;
N°(s) Strong (G4218); RNK Top 406 posição; Veja também : tro
peçar;
Pv4.19 como a escuridão; nem conhecem aquilo em que 27.
Is 28.7 forte, andam errados na visão e 27 nojuízo.
2Pe 1.10 porque, fazendo isto, nunca jamais 27.
IPe 2.8 escândalo, para aqueles que 27 na palavra,
T R O PEÇ A R EM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
TR O PEÇ A M O S Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos
RNK Top 406 posição; Veja também : tropeçar;
livros: Is-l;T g-l; N°(s) Strong (G4417, H3782); RNK Top 405posi
SI 56.13 como também os meus pés de 27, para que eu
ção; Veja também : tropeçar;
Ez 38.9 a terra, tu e todas as tuas 37, e muitos povos contigo.
Ez 38.22 sobre ele, e sobre as suas 37, e sobre os
Ez 39.4 cairás, tu, e todas as tuas 37, e os povos que

?>'

*

i-

j.

TRO PEÇAVAM Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros:

Is 59.10 têm olhos, andamos apalpando; 27 ao meio-dia
Tg 3.2 Porque todos 37 em muitas coisas. Se alguém

lS m -l;lC r-l;Jó -l;Jr-l; N°(s) Strong (H3782); RNK Top 403 posi
ção; Veja também: tropeçar;

A' TRO PEÇA N D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1;
n, N°(s) Strong (H3782); RNK Top 406 posição; Veja também: troS, peçar;

°~ Is 59.14

ISm 2.4 foi quebrado, e os que 37 foram cingidos
lC r 13.9 a mão, para segurar a arcívporque os bois 37.
Jó 4.4 palavras levantaram os que 37, e os joelhos
Jr 46.16 Multiplicou os que 37; também caíram uns

longe, porque a verdade anda 37 pelas ruas, e

TR O PEÇ A R Ocorrências: 9 vezes - VT (6); N T (3) nos livros:
Jó-l;Pv-2;Jr-l;Z c-l;M l-l;Lc-l;T g-l;Jd-l; N°(s) Strong (G4624,
H3782, H7227): RNK Top 398 posição: Palavras Relacionadas:
'tropeça-3; tropeçam-3; tropeçamos-2; tropeçando-1; tropeçará-3; tropeçaram-7; tropeçarão-9; tropeçarás-1; tropeçareis-1;
tropeçarem-1; tropeçavam-4; tropece-1; tropecem-2; tropeces-3;
tropeço-17; tropeçou-2); Total de referencias das palavras rela
cionadas: 69

T R O P EC E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; RNK
Top 406posição; Veja também : tropeçar;
Rm 14.21 coisas em que teu irmão 37, ou se

T R O P EC E M Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jr-2;
N°(s) Strong (H5062); RNK Top 405 posição; Veja também: tro
peçar;
Jr 13.16 a escuridão e antes que 37 vossos pés nos
Jr 18.23 de diante da tua face; mas 37 diante de

Tó 12.5 aquele que está pronto a 37 com os pés.
Pv4.16 e foge deles o sono, se não fizerem 27 alguém.
:s : Pv 24.17 não te alegres, nem quando 27 se regozije o
Jr 18.15 à vaidade; e fizeram-nos 37 nos seus
Zc 12.8 e o que dentre eles 37, naquele dia,
m- Ml 2.8 caminho, a muitos fizestes 27 na lei:
16, Lc 17.2 lançado ao mar, do que fazer 37 um destes pequenos.
Tg 2.10 que guardar toda a lei e 31 em um só ponto
Ja 1.24 para vos guardar de 27 e apresentar-vos

TR O PEC ES Ocorrências: 3 vezes - VT (1); N T (2) nos livros:
Sl-l;M t-l;Lc-l; RNK Top 404 posição; Veja também : tropeçar;
SI 91.12 nas suas mãos, para que não 37 com o teu pé em pedra.
M t 4.6 nas mãos, para que nunca 37 em alguma pedra.
Lc 4.11 nas mãos, para que nunca 37 com o teu pé em

TR O PEÇ O Ocorrências: 17 vezes - VT (12) ; N T (5) nos li
vros: L v -l’;Jz-l;lSm -l;Sl-l;Is-l;Ez-7;R m -4;lP e-l; N"(s) Strong
(G3037, G4348, G4350, G462S, H4383, H5063, H6330); RNK Top
390 posição; Veja também: tropeçar;

TR O PEÇ A R Á Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Pv-l;Jr-l;D n-l; N"(s) Strong (H3782, H5062); RNK Top 404posição;
Veja também: tropeçar;
Pv 3.23 com confiança no teu caminho, e não 37 o teu pé.
Jr 50.32 Então, 37 o soberbo e cairá, e ninguém haverá
Dn 11.19 da sua própria terra, mas 37, e cairá, e

Lv 19.14 ao surdo, nem porás 37 diante do cego;
Jz 8.27 ali após ele; e foi por 27 a Gideão e à
ISm 25.31 meu senhor, não te será por 27, nem por pesar
SI 119.165 têm os que amam a tua lei, e para eles não há 27.
Is 8.14 mas servirá de pedra de 27 e de rocha de
Ez 3.20 e eu puser diante dele um 27, ele morrerá;
Ez 7.19 as entranhas, porque isso foi o 27 da sua maldade.
Ez 14.3 ídolos no seu coração e o 27 da sua maldade
Ez 14.4 no seu coração, e puser o 27 da sua maldade
Ez 14.7 no seu coração, e puser o 27 da sua maldade
Ez 18.30 e a iniquidade não vos servirá de 27.
Ez 44.12 à casa de Israel de 27 de maldade; por
Rm 9.32 que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de 37,
Rm 9.33 ponho em Sião uma pedra de 37 e uma rocha de
R m ll.9 em laço, e em armadilha, e em 37, por sua retribuição;
Rm 14.13 o vosso propósito não pôr 37 ou escândalo ao irmão.
IPe 2.8 e uma pedra de 37 e rocha de escândalo, para

TR O PEÇ A R A M Ocorrências: 7 vezes - VT (5) ; N T (2)
nos livros: Sl-2;Is-l;Jr-l;Lm-l;Rm-2; N°(s) Stro;ig (G4350, G4417,
H3782); RNK Top 400posição; Veja também : tropeçar;

;lo SI 27.2 para comerem as minhas carnes, 37 e caíram,
lira SI 107.12 o coração com trabalho; 37, e não houve
Is 63.13 o cavalo, no deserto, de modo que nunca 37?
Jr 46.6 junto à borda do rio Eufrates, 37 e caíram.
^ Lm 5.13 obrigam a moer, e os moços 37 debaixo da lenha.
Em 9.32 como que pelas obras da lei. 37 na pedra de tropeço,
Rm 11.11 Digo, pois: porventura, 37, para que caíssem?

TROPEÇARÃO Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros:
Pv-l;Is-l;Jr-5;Na-2; N"(s) Strong (H3782); RNK Top 398 posição;
Veja também: tropeçar;
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TR O PEÇ O S Ocorrências: 5 vezes - VT (4); N T (1) nos livros:
ls-T Jf í;Ez- l;S f-1;Ap-1; N°(s) Strong (G4625, H4383, H4384);
RNK Top 402 posição; Veja também : tropeço;
Is 57.14 preparai o caminho; tirai os 27 do caminho do
Jr 6.21 o Senhor: Eis que armarei 27 a este povo, e
Ez 21.15 e se multipliquem os 27, contra todas as
Sf 1.3 céu, e os peixes do mar, e os 21 com os ímpios;
Ap 2.14 ensinava Balaque a lançar 27 diante dos

TR O P EÇ O U Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-lljr-l; N°(s) Strong (H3782); RNK Top 405posição; Veja também:
tropeçar;
Is 3.8 Porque Jerusalém 21, e Judá caiu, porquanto a
Jr 46.12 teu clamor; porque o valente 27 no valente, e

T R O PEL Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406posição;
SI 94.21 Acorrem em 27 contra a vida do Justo e condenam o

T R O U X E Ocorrências: 109 vezes - VT (100) ; N T (9) nos
livros: Gn-8;Êx-S;Lv-l;Nm-3;Dt-3;Js-3;Jz-3;lSm-l l;2Sm- 7;lRs7;2Rs-6;l C r-3;2C r-l 0;Ne-3;ST3;Is-4;Jr-9;Lm-l;Ez- 7;Dn-3;Mtl;M c-l;Lc-l;A t-5;2Tm -l; N°(s) Strong (G33S1, G42S4, G5342,
G71, H1468, H3318, H3381, H3947, HS066, H5090, HS37S,
HS493, H7126, H8S3, H8S8,); RNK Top 299 posição; Veja tam 
bém: trazer;
Gn 2.19 campo e toda ave dos céus, os 21 a Adão, para
Gn 4.3 ao cabo de dias, que Caim 27 do fruto da terra
Gn 4.4 E Abel também 27 dos primogênitos das suas
Gn 14.18 Melquisedeque, rei de Salém, 27 pão e vinho; e
Gn 27.33 aquele que apanhou a caça e ma T.I? Eu comi de
Gn 31.39 Não te T. eu o despedaçado; eu o pagava; o
Gn 47.7 E 27 José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de
Gn 47.14 trigo que compravam; e José 21 o dinheiro à
Êx 2.10 o menino já grande, ela o 27 ã filha de Faraó,
Êx 10.13 a terra do Egito, e o Senhor 27 sobre a terra um
Êx 10.13 que pela manhã o vento oriental 27 os gafanhotos.
Êx 10.19 Então, o Senhor 27 um vento ocidental fortíssimo,
Êx 19.4 vos levei sobre asas de águias, e vos 27 a mim;
Lv 10.18 Eis que não se 27 o seu sangue para dentro do
Nm 11.31 soprou um vento do Senhor, e 27 codornizes do
Nm 17.9 Então, Moisés 27 todas as varas de diante do
Nm 25.6 dos filhos de Israel e 27 a seus irmãos uma
Dt 9.4 da minha justiça é que o Senhor me 27 a esta
Dt 26.9 e nos 27 a este lugar e nos deu esta terra, terra
Dt 26.10 E eis que agora eu 27 asprimícias dos frutos da
Js 14.7 a espiar a terra; e eu lhe 27 resposta, como
Js 24.7 entre vós e os egípcios, e 27 o mar sobre eles,
Js 24.8 Então, eu vos 27 à terra dos amorreus, que
Jz 2.1 Egito vos fiz subir, e vos 27 à terra que a
Jz 12.9 filhas; e trinta filhas 27 de fora para seus
Jz 18.3 para lá e lhe disseram: Quem te 27 aqui, que
ISm 1.24 e um odre de vinho, e o 27 à Casa do
ISm 14.34 com sangue. Então, todo o povo 27 de noite,
ISm 15.20 qual o Senhor me enviou; e 27 a Agague, rei
ISm 16.12 mandou em busca dele e o 27 (e era ruivo, e
ISm 17.54 a cabeça do filisteu e a 27 a Jerusalém; porém
ISm 17.57 Abner o tomou consigo e o 27 à presença de
ISm 18.27 duzentos homens; e Davi 27 os seus
ISm 21.8 ou espada alguma? Porque não 27 à mão nem a mi
nha
ISm 25.27 agora esta é a bênção que 27 a tua serva a meu
ISm 28.25 E os 27 diante de Saul e de seus criados, e
ISm 30.7 peço-te, aqui o éfode. E Abiatar 27 o éfode a Davi.
2Sm 1.10 que trazia no braço, e as 27 aqui a meu senhor.
2Sm 4.10 pois se, àquele que me 27 novas, dizendo: Eis que
2Sm 6.12 arca de Deus; foi, pois, Davi e 27 a arca de
2Sm 8.7 com os servos de Hadadezer e os 27 a Jerusalém.
2Sm 13.10 os bolos que fizera e os 27 a Amnom, seu
2Sm 13.37 Amiúde, rei de Gesur. E Davi 27 dó por seu
2Sm 14.23 pois, Joabe, e foi a Gesur, e 27 Absalão a Jerusalém.
lR s 2.40 a seus servos; assim, foi Simei e 27 os seus
lR s 3.1 e tomou a filha de Faraó, e a 27 à Cidade de

TROUXE-Af

lRs 7.51 a Casa do Senhor. Então, 27 Salomão as coisas
lRs 9.9 eles, e os serviram; por isso, 27 o Senhor
lRs 15.15 E à Casa do Senhor 27 as coisas consagradas de
lRs 17.23 E Élias tomou o menino, e o 27 do quarto à casa,
lRs 20.39 que, desviando-se um homem, me 27 outro homem
e
2Rs 4.31 a encontrar-se com ele e lhe 27 aviso, dizendo:
2Rs 4.42 veio de Baal-Salisa, e 27 ao homem de Deus
2Rs 17.24 E o rei da Assíria 27 gente de Babel, e de Cuta,
2Rs 22.4 que tome o dinheiro que se 27 à Casa do Senhor,
2Rs 23.8 E a todos os sacerdotes 27 das cidades de Judá, e
2Rs 25.20 o capitão da guarda, os 27 ao rei de
lC r 12.28 da família de seu pai, 27 vinte e dois príncipes.
lC r 13.13 Pelo que Davi não 27 a arca a si, à Cidade cie
lC r 18.7 tinham os servos de Hadadezer e os 27 a Jerusalém.
2Cr 5.1 para a Casa do Senhor; então, 27 Salomão as
2Cr 7.22 eles, e os serviram; por isso, ele 27 sobre eles
2Cr 15.18 E 27 as coisas que tinha consagrado seu pai e as
2Cr 25.14 da matança dos edomitas, 27 consigo os deuses
2Cr 25.23 de Jeoacaz, em Bete-Semes, e o 27 a Jerusalém;
2Cr 29.4 E 27 os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na
2Cr 29.31 do Senhor. E a congregação 27 sacrifícios e
2Cr 29.31 o que tinha essa vontade do coração 27 holocaustos.
2Cr 29.32 que a congregação 27 foi de setenta
2Cr 33.11 Pelo que o Senhor 27 sobre eles os príncipes do
Ne 8.2 E Esdras, o sacerdote, 27 a Lei perante a
Ne 13.12 Então, todo o Judá 27 os dízimos do grão, e do
Ne 13.18 pais assim, e nosso Deus não 27 todo este mal
SI 78.26 do Oriente nos céus e 27 o Sul com a sua força.
SI 78.71 após as ovelhas pejadas o 27, para apascentar a
SI 126.1 Quando o Senhor 27 do cativeiro os que voltaram a
Is 43.17 o que 27 o carro e o cavalo, o exército e a
Is 46.3 casa de Israel; vós, a quem 27 nos braços desde
Is 59.16 que o seu próprio braço lhe 27 a salvação, e a
Is 63.5 pelo que o meu braço me 27 a salvação, e o
Jr 11.8 seu coração malvado; pelo que 27 sobre eles
Jr 15.8 do que as areias dos mares; 77 ao meio-dia um
Jr 23.8 Senhor que fez subir e que 27 a geração da casa
Jr 24.1 e os ferreiros de Jerusalém e os 27 à Babilônia.
Jr 32.42 assim diz o Senhor: Como eu 27 sobre este povo
Jr 40.3 e o Senhor o X e fez como tinha dito, porque
Jr49.8 moradores de Dedã, porque eu 27 sobre ele a
Jr 51.10 O Senhor 27 a nossa justiça à luz; vinde e
Jr 52.26 capitão da guarda, os 27 ao rei da
Lm 2.22 ou ficasse; aqueles que 27 nas mãos e
Ez 8.3 entre a terra e o céu e me 27 ajerusalém em
Ez 14.22 consolados do mal que eu 27 sobre
Ez 14.22 sobre Jerusalém e de tudo o que 27 sobre ela.
Ez 17.4 alta dos seus ramos e a 27 a uma terra de
Ez 17.13 e fez concerto com ele; e o 27 sob juramento e
Ez 23.8 E as suas impudicícias, que 27 do Egito, não as
Ez 46.19 Depois disso, me 27 pela entrada que estava ao
Dn 1.18 o chefe dos eunucos os 27 diante de Nabucodonosor.
Dn 5.13 cativos de Judá, que o rei, meu pai, 27 de Judá?
Dn 9.14 vigiou sobre o mal e o 27 sobre nós; porque
M t 27.3 vendo que fora condenado, 27, arrependido,
M c 6.28 E 27 a cabeça num prato e deu-a àJovem, e esta a
Lc 11.27 Bem-aventurado o ventre que te T. e os peitos em
At 4.37 uma herdade, vendeu-a, e 27 o preço, e o
At 5.26 com os servidores e os 27, não com violência
At 7.4 que seu pai faleceu, Deus o 27 para esta terra
At 9.27 Barnabé, tomando-o consigD, o 27 aos apóstolos e
At 25.26 e, por isso, perante vós o 27, principalmente
2Tm 1.10 o qual aboliu a morte e 27 à luz a vida e a
* (trouxe) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.10.13; , 2 vezes
2Cr.29.31; , 2 vezes: Ez.14.22;

T R O U X E -A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-2
RNK Top 405 posição; Veja tam bém : trazer;
Gn 2.22 tomou do homem formou uma mulher; e 27 a Adão.
Gn 24.67 E Isaque 27 para a tenda de sua mãe, Sara, e

TROUXE-AS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1
N°(s) Strong (H93S); RNK Top 406posição; Veja também : trazer;
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Jo 6.44 o Pai, que me enviou, o não 27; e eu o

Gn 30.14 achou mandrágoras no campo. E 27 a Leia, sua

* (trouxer) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Rs.l2.4;

T R O U X E -L H A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : trazer;

T R O U X E R A Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Jz-

n Gn 29.23 que tomou Leia, sua filha, e 27. E entrou a ela.

-l;lS m -l;2 S m -l;lR s-l;lC r-l;2 C r-l; N°(s) Strong (H3627, H5375,
H935); RNK Top 401 posição; Veja também : trazer;

T R O U X E -L H E Ocorrências: 4 vezes - VT (2 ); N T (2) nos
livros: Gn-2;M t-l;Jo-l; N°(s) Strong (H935); RNK Top 403 posição;
Veja também : trazer;

Jz 3.18 o presente, despediu a gente que 27 o presente.
ISm 17.22 E Davi deixou a carga que 27 na mão do guarda
2Sm 1.13 então, Davi ao jovem que lhe 27 a nova: De onde
lRs 9.11 o que Hirão, rei de Tiro, 27 a Salomão
lC r 18.11 com a prata e ouro que 27 de todas as mais
2Cr 9.12 além do que ela mesma 27 ao rei. Assim,

Gn 15.10 E 27 todos estes, e partiu-os pelo meio, e
Gn 27.25 abençoe. E chegou-lho, e comeu; 27 também
Mt 25.20 recebera cinco talentos e 27 outros cinco
Jo4.33 diziam uns aos outros: 27, porventura,

TR O U X E R A M Ocorrências: 93 vezes - VT (86); N T (7) nos

TR O U X E -L H ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1;

livros: Gn-3;Êx-7;Lv-3;Nm-10;Dt-l;Js-3;Jz-5;lSm-7;2Sm-3;lRs6;2Rs-4;lCr-6;2Cr-20;Ne-l;Jr-3;Ez-2;Dn-2;Mt-2;Mc-l;Lc-l;At-3;
N°(s) Strong (G1S21, G5342, G71, H3276, H3947, HS066, H5375,
HS927, H7126, H7725, H853, H858, H93S); RNK Top 314 posi
ção; Veja também : trazer;

RNK Top 406 posição; Veja tam bém : trazer;
Gn 43.23 vosso dinheiro me chegou a mim. E 27 fora a Simeão.

s.

TR O U X E -L H O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1;
Na(s) Strong (H3318); RNK Top 406posição; Veja também : trazer;

Gn 43.2 de comer o mantimento que 27 do Egito,
Gn 46.32 porque são homens de gado, e 27 consigo as
Gn 47.17 Então, 27 o seu gado a José; e José deu-lhes
Êx 32.3 que estavam nas suas orelhas, e os 27 a Arão,
Êx 32.6 e ofereceram holocaustos, e 27 ofertas
Êx 35.21 voluntariamente o impeliu, e 27 a oferta
Êx 35.22 todos dispostos de coração; 27 fivelas, e
Êx 35.29 pela mão de Moisés, aquilo 27 os filhos de
Êx 36.3 toda oferta alçada que 27 os filhos de
Êx 39.33 Depois, 27 a Moisés o tabernáculo, e a tenda,
Lv 9.5 Então, 27 o que ordenara Moisés, diante da
Lv 10.1 e puseram incenso sobre ele, e 27 fogo
Lv 24.11 e o amaldiçoou, pelo que o 27 a Moisés; e o
Nm 7.3 e 27 a sua oferta perante o Senhor: seis
Nm 7.3 e para cada um, um boi; e os 27 diante do tabernáculo.
Nm 13.23 com um cacho de uvas, o qual 27 dois homens
Nm 15.25 porquanto foi erro, e 27 a sua oferta,
Nm 15.33 acharam apanhando lenha o 27 a Moisés e a
Nm 16.38 do altar; porquanto os 27 perante o
Nm 16.39 os incensários de metal, que 27 aqueles que
Nm 26.61 e Abiú morreram quando 27 fogo estranho
Nm 31.12 E 27 a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e à
Nm 31.54 tribunos e dos centuriões e o 27 à tenda da
Dt 1.25 nas suas mãos, e no-lo 27, e nos tomaram
Js 7.23 coisas do meio da tenda, e as 27 a Josué e a
Js 8.23 Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o 27 a Josué.
Js 24.32 que os filhos de Israel 27 do Egito,
Jz 1.7 eu fiz, assim Deus me pagou. E o 27 a
Jz 7.25 e perseguiram os midianitas, e 27 as cabeças
Jz 16.8 príncipes dos filisteus lhe 27 sete vergas de
Jz 16.18 dos filisteus subiram a ela e 27 o
Jz 21.12 deitando-se com varão; e as 27 ao arraial, a
ISm 1.25 degolaram um bezerro e assim 27 o menino a Eli.
ISm 4.4 pois, o povo a Siló, e 27 de lá a arca
ISm 5.1 tomaram a arca de Deus e a 27 de Ebenézer a Asdode.
ISm 7.1 levaram a arca do Senhor, e a 27 à casa de
ISm 10.27 E o desprezaram e não lhe 27presentes.
ISm 15.15 disse Saul: De Amaleque as 27; porque o povo
ISm 30.11 campo um homem egípcio e o 27 a Davi;
2Sm 4.8 E 27 a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e
2Sm 17.29 e queijos de vacas, e os 27 a Davi e ao
2Sm 23.16 à porta, e a tomaram, e a 27 a Davi;
lR s 1.3 e acharam a Abisague, sunamita, e a 27 ao rei.
lR s 3.24 rei: Trazei-me uma espada. E 27 uma espada
lRs 8.4 E 27 a arca do Senhor para cima e o
lRs 8.4 no tabernáculo; assim os 27 para cima os
lR s 8.6 Assim 27 os sacerdotes a arca do concerto do
lR s 9.28 e vinte talentos de ouro, e o 27 ao rei Salomão.
2Rs2.20 uma salva nova e ponde nela sal. E lha 27.
2Rs 10.8 e lhe anunciou dizendo: 27 as cabeças dos
2Rs 14.20 E o 27 em cima de cavalos e o sepultaram em
2Rs 23.30 morto de Megido, e o 27 a Jerusalém, e
lC r 5.26 e a meia tribo de Manassés; e os 27 a Haia,
lC r 10.12 corpos de seus filhos, e os 77 a Jabes; e
lC r 11.18 à porta; e tomaram dela e a 27 a Davi, porém

Jz 6.19 e o caldo pôs numa panela; e 27 até debaixo

T R O U X E -M E Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: Sl-1; N°(s)
Strong (H3318); RNK Top 406 posição; Veja também : trazer;
SI 18.19 27 para um lugar espaçoso; livrou-me, porque

TR O U XE-N O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1;
N°(s) Strong (H935); RNK Top 406posição; Veja tam bém : trazer;
Gn 39.14 e falou-lhes, dizendo: Vede, 27 o varão

T R O U X E -O Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos livros:
Gn-l;D t-l;Jz-l;M t-l; RNK Top 403 posição; Veja também : trazer;
Gn 27.31 ele um guisado saboroso, e 27 a seu pai, e
Dt 32.10 solitário cheio de uivos; 27 ao redor,
lz 19.21 E 77 a sua casa e deu pasto aos jumentos; e,
M t 17.16 e 77 aos teus discípulos e não puderam curá-lo.

T R O U X E-O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-lilSm -1; N°(s) Strong (H5148); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: trazer;
Gn 27.14 E foi, e tomou-os, e 77 ã sua mãe; e sua mãe
ISm 22.4 E 77 perante o rei dos moabitas, e ficaram com

T R O U X E -T E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1;
N°(s) Strong (G5342); RNK Top 406posição; Veja também : trazer;
r

TROUXERAM

Mc 9.17 respondendo, disse: Mestre, 77 o meu filho,

TR O U XEM O S Ocorrências: 5 vezes - VT (3); N T (2) nos liG n -l;N m -l;Is-l;lC o-l;lT m -l; N°(s) Strong (G5409, H3381,
H6213, H7126, H8S3); RNK Top 402 posição; Veja também : tra
zer;
'.t o s :

Gn 43.22 Também 77 outro dinheiro em nossas mãos, para
Nm 31.50 Pelo que 77 uma oferta ao Senhor, cada um o
Is 26.18 senão vento; livramento não 77 à terra, nem
ICo 15.49 E, assim como 27 a imagem do terreno, assim
lT m 6.7 Porque nada 27 para este mundo e manifesto é

s TR O U XER Ocorrências: 9 vezes - VT (8) ; N T (1) nos livros:
Gn-2;Lv-3;2Rs-2;Ez-l;Jo-l; N°(s) Strong (G1670, H6049, H935);
RNK Top 398 posição; Veja também : trazer;
Gn 9.14 E acontecerá que, quando eu 27 nuvens sobre a
Gn 43.9 o requererás; se eu não to 27 e não o puser
j lv 4.32 Mas, se pela sua oferta 27 uma cordeira para
Lv 17.4 e os não 27 à porta da tenda da congregação,
Lv 17.9 e não o 27 à porta da tenda da congregação, para
_j . 2Rs 12.4 das coisas santas que se 27 ã Casa do Senhor,
>r 2Rs 12.4 avaliação, e todo o dinheiro que 27 cada um
Ez 14.17 Ou, se eu 27 a espada sobre a tal terra, e
231

TROUXERAM-LHE

Joshua Concordância Bíblica
trazer;

lC r 11.19 com perigo das suas vidas, a 77. E ele não
lC r 12.40 Issacar, e Zebulom, e Naftali, 77 pão sobre
lC r 15.15 E os filhos dos levitas 77 a arca de Deus aos
2Cr 5.7 Assim, 77 os sacerdotes a arca do concerto do
2Cr 8.18 talentos de ouro, e os 77 ao rei Salomão.
2Cr 9.10 de Ofir tinham trazido ouro, 27 madeira de
2Cr 15.11 ao Senhor, do despojo cjue 77, seiscentos
2Cr 17.11 também os arábios lhe 27 gado miúdo:
2Cr 22.9 Samaria), e o alcançaram, e o 27 a Jeú, e o
2Cr 24.10 todo o povo se alegraram, e 27 a oferta, e a
2Cr 24.14 E, depois de acabarem, 27 o resto do dinheiro
2Cr 25.12 vivos dez mil, e os 27 ao cume da
2Cr 25.28 E o 27 sobre cavalos e o sepultaram com seus
2Cr 27.5 e dez mil de cevada; isso lhe 27 os filhos
2Cr 28.5 grande multidão de presos, que 27 a Damasco;
2Cr 28.8 também deles grande despojo e 77 o despojo
2Cr 29.21 E 77 sete novilhos, e sete carneiros, e sete
2Cr 29.23 Então, 77 os bodes para sacrifício pelo
2Cr 30.15 e se santificaram, e 27 holocaustos
2Cr 31.5 os filhos de Israel 27 muitas
2Cr 31.5 campo; também os dízimos de tudo 27 em abundân

Ed 8.18 E 27, segundo a boa mão de Deus sobre nós,

T R O U XER D ES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv2; N°(s) Strong (H853, H935); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: trazer;
Lv 23.14 até àquele mesmo dia em que 27 a oferta do
Lv 23.15 sábado, desde o dia em que 27 o molho da

T R O U X E R E M Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Nm3; N°(s) Strong (H7126, H935); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: trazer;
Nm 5.9 dos filhos de Israel, que 27 ao sacerdote,
Nm 18.13 que houver na terra, que 27 ao Senhor,
Nm 18.15 madre, de toda a carne que 27 ao Senhor,

T R O U X E R E S Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos li
vros: D t-l;2Sm -l;Jr-l;M t-l; N°(s) Strong (H8S3, H935); RNK Top
403 posição; Veja tam bém : trazer;

cia.

Dt 26.2 os frutos da terra que 27 da tua terra,
2Sm 3.13 a minha face se primeiro me não 27 a Mical,
Jr 18.22 de suas casas, quando 27 esquadrões
M t 5.23 Portanto, se 27 a tua oferta ao altar e aí te

2Cr 31.6 nas cidades de Judá também 27 dízimos das
2Cr 35.24 segundo carro que tinha, e o 27 a Jerusalém; e
Ne 8.16 Saiu, pois, o povo, e de tudo 27 e fizeram
Jr 4.18 caminho e as tuas obras te 27 estas coisas;
Jr 23.32 nem lhes dei ordem e não 27 proveito
Jr 26.23 a Urias do Egito e o 21 ao rei Jeoaquim,
Ez 19.4 foi apanhado na sua cova, e o 27 com ganchos à
Ez 27.5 conveses de faias de Senir; 27 cedros do
Dn 3.13 Mesaque e Abede-Nego. E 27 a esses
Dn 5.3 Então, 71 os utensílios de ouro, que foram
M t 9.1 à sua cidade. E eis que lhe 27 um
M t 21.7 21 ajumenta e o jumentinho, e sobre eles
Mc 12.16 E eles lha 27. E disse-lhes: De quem é esta
Lc 2.27 ao templo e, quando os pais 27 o menino
At 17.6 Porém, não os achando, 7Z7 Jasom e alguns
At 19.19 que seguiam artes mágicas 27 os seus livros e
At 23.31 como lhes fora mandado, o 21 de noite a Antipátride.

T R O U X ESSE Ocorrências: 5 vezes - VT (4) ; N T (1) nos
livros: 2Sm -l;N e-l;Jr-l;D n-l;A t-l; N°(s) Strong (G71, H3947,
H853, H935); RNK Top 402 posição; Veja tam bém : trazer;
2Sm 17.14 de Aitofel, para que o Senhor 27 o mal
Ne 8.1 disseram a Esdras, o escriba, que 27 o livro
Jr 36.21 o rei a Jeudi, para que 27 o rolo; e
Dn 1.3 chefe dos seus eunucos, que 27 alguns dos
At 23.18 a si, me rogou que te 27 este jovem,

T R O U XÉSSEIS Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: lSm-1;
N°(s) Strong (H853, H935); RNK Top 406 posição; Veja também:
trazer;

* (trouxeram) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Nm.7.3;, 2 vezes :
lRs.8.4; , 2 vezes: 2Cr.31.5;

ISm 21.15 a mim doidos, para que 27 este que

TR O U X E S S E M Ocorrências: 13 vezes - VT (8) ; N T (5)
nos livros: lSm -l;lRs-2;2Cr-2;Ed-l;D n-2;M c-l;Lc-l;At-3; N°(s)
Strong (GS342, G71, H3947, HS26S, H537S, H858, H935); RNK
Top 394 posição; Veja também : trazer;

T R O U X E R A M -L H E Ocorrências: 12 vezes - VT (3); N T
(9) nos livros: Gn-l;Lv-l;Js-l;M t-5;M c-3;Jo-l; N°(s) Strong (G4374,
H7126, H853, H93S); RNK Top 395posição; Veja tam bém : trazer;
Gn 43.26 Vindo, pois, José à casa, 27 ali o
Lv 9.9 E os filhos de Arão 27 o sangue; e molhou
Js 10.23 Fizeram, pois, assim e 27 aqueles cinco

ISm 19.14 Saul mensageiros que 27 a Davi, ela
lRs 5.17 E mandou o rei que 27 pedras grandes e pedras
lR s 15.22 Judá que todos, sem exceção, 27 as pedras de
2Cr 24.6 entre os levitas, para que 27 dejudá e
2Cr 24.9 em Judá e em Jerusalém que 77 ao Senhor a
Ed 8.17 no lugar de Casifia, que nos 77 ministros
D n l.1 8 que o rei tinha dito que os 77, o chefe dos
Dn 6.16 Então, o rei ordenou que 77 a Daniel, e o
M c 6.27 o executor, mandou que lhe 27 ali a cabeça
Lc 18.40 parando, mandou que lho 27; e, chegando
At 5.21 servidores ao cárcere, para que de lá os 27.
At 25.6 assentando-se no tribunal, mandou que 27 Paulo.
At 25.17 assentado no tribunal, mandei que 27 o homem.

Mt 8.16 E, chegada a tarde, 27 muitos

M t 9.32 E, havendo-se eles retirado, 71 um homem
M t 12.22 27, então, um endemoninhado cego e mudo;
M t 14.35 axjuelas terras em redor e 27 todos os
M t 19.13 27, então, algumas crianças, para que lhes
M c 1.32 já estava se pondo o sol, 77 todos os
M c 7.32 E 77 um surdo, que falava dificilmente, e
M c 8.22 E chegou a Betsaida; e 77 um cego e
Jo 8.3 E os escribas e fariseus 27 uma mulher

T R O U X ER A M -L H E S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Js-1; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : trazer;

T R O U X E S T E Ocorrências: 9 vezes -

VT (9) nos livros:
G n -l;Ê x-l;N m -l;2Sm -l;l C r-l;Sl-l;Is-l;Jr-l;Ez-l; N°(s) Strong
(H5265, H935); RNK Top 398 posição; Veja também : trazer;

Js 22.32 de Canaã, aos filhos de Israel; e 21 a resposta.

T R O U X ER A M -L H O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
Mc-1; N°(s) Strong (G5342); RNK Top 406 posição; Veja também:
trazer;

Gn 39.17 a mim o servo hebreu, eme nos 27 para
Éx 32.21 este povo, que sobre ele 27 tamanho pecado?
Nm 16.14 Nem tampouco nos 27 a uma terra que mana leite
2Sm 7.18 e qual é a minha casa, que me 27 até aqui?
lC r 17.16 Deus? E qual é a minha casa, que me 27 até aqui?
SI 80.8 27 uma vinha do Egito; lançaste fora as nações
Is 43.23 Não me 27 o gado miúdo dos teus holocaustos,
Jr4.10 Senhor Jeová! Verdadeiramente 27 grande
Ez 23.21 Assim, 27 à memória a apostasia da tua

M c 9.20 E 27; e, quando ele o viu, logo o espírito

T R O U X E R A M -N O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
Lc-1; RNK Top 406posição; Veja também : trazer;
Lc 19.35 E

TROUXESTE-NOS

T. a Jesus; e, lançando sobre o

TROUXERAM-NOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Ed-1; N°(s) Strong (H935); RNK Top 406 posição; Veja também :

TROUXESTE-NOS
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TUAS

Sl-l; RNK Top 406 posição; Veja também : trazer;

ISm 7.10 Senhor aquele dia com grande 27 sobre os

SI 66.12 pelo fogo e pela água; mas 27 a um lugar

TRO VÕ ES Ocorrências: 22 vezes - VT (14) ; N T (8) nos li
vros: Êx-7;lSm-2;Jó-3;Sl-l;Is-l;Ap-8; N°(s) Strong (G1027, H6963,
H7482, H8663); RNK Top 385 posição; Veja tam bém : trovão;

T R O U X EST E-O S

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Ne-1; N°(s) Strong (H93S); RNK Top 406 posição; Veja também:
trazer;

Êx 9.23 para o céu, e o Senhor deu 27 e saraiva, e fogo
Êx 9.28 para que não haja mais 27 de Deus nem
Êx 9.29 as mãos ao Senhor; os 27 cessarão, e
Êx 9.33 mãos ao Senhor; e cessaram os 27 e a saraiva,
Êx 9.34 a chuva, e a saraiva, e os 27, continuou a
Êx 19.16 dia, ao amanhecer, que houve 27 e relâmpagos
Êx 20.18 E todo o povo viu os 27, e os relâmpagos, e o
ISm 12.17 pois, ao Senhor, e dará 27 e chuva; e
ISm 12.18 ao Senhor, e o Senhor deu 27 e chuva naquele
Jó 28.26 para a chuva e caminho para o relâmpago dos 27,
Jó 36.29 a extensão das nuvens e os 27 da sua tenda?
Jó 38.25 um leito e um caminho para os relâmpagos dos 27,
SI 81.7 do lugar oculto dos 27; provei-te nas
Is 29.6 serás visitada com 27, e com terremotos,
Ap 4.5 trono saíam relâmpagos, e 27, e vozes; e
Ap 8.5 terra; e houve depois vozes, e 27, e relâmpagos,
Ap 10.3 e, havendo clamado, os sete 27 fizeram soar
Ap 10.4 E, sendo ouvidas dos sete 27 as suas vozes, eu
Ap 10.4 que dizia: Sela o que os sete 27 falaram e não
A p ll.1 9 e houve relâmpagos, e vozes, e 27, eterremotos,
Ap 16.18 E houve vozes, e 1., e relâmpagos, e um grande
Ap 19.6 e como que a voz de grandes 277 que dizia:

Ne 9.23 como as estrelas do céu e 27 à terra de

TR O U X E S T E S Ocorrências: 6 vezes - VT (4) ; N T (2) nos
livros: N m -l;lS m -l;2C r-l;A g-l;Jo-l;A t-l; N°(s) Strong (G71,
H93S); RNK Top 401 posição; Veja também: trazer;
Nm 20.4 E por que 27 a congregação do Senhor a este
ISm 21.14 que este homem está louco; por que mo 27 a mim?
2Cr 28.11 a enviar os prisioneiros que 27 presos de
Ag 1.9 pouco; e esse pouco, quando o 27 para casa,
Jo7.45 e eles lhes perguntaram: Por que o não 21?
At 19.37 estes homens que aqui 27 nem são

TR O U XIN H A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1;
N°(s) Strong (H6872); RNK Top 406posição; Palavras Relaciona
das: (trouxinhas-1); Total de referencias das palavras relaciona
das: 2
Gn 42.35 eis que cada um tinha a 27 com seu

TR O U XIN H A S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1;
N°(s) Strong (H6872); RNK Top 4 0 6 posição; Veja também : trouxinha;

* (trovões) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Ap. 10.4;

T U Ocorrências: 1402 vezes - VT (1154) ; N T (248) nos livros:

Gn 42.35 no seu saco; e viram as 27 com seu

Gn-49;Êx-43;Lv-2;N m -24;D t-64;Js-8;Jz-28;Rt-8;lSm -47;2Sm 5 7 ;lR s-S 7;2R s-2S ;lC r-21;2C r-36;E d-3;N e-15;E t-l;Jó-66;S l238;Pv-ll;Ec-8;Ct-9;Is-81;Jr-80;Lm -8;Ez-95;D n-18;O s-7;A m 3;Ob-5;Jn-7;Mq-5;Na-3;Hc-13;Sf-2;Zc-6;M Tl;Mt-30;Mc-16;Lc34;Jo-78;At-25;Rm-23; 1 C o-4;G l-2;Ef-l;l Tm-l;2Tm -6;Tt-2;Fml;Hb-9;Tg-8;3Jo-l;Ap-7

TROVÃO Ocorrências: 8 vezes - VT (4) ; N T (4) nos livros:
~ó-2;Sl-2;Mc-l;jo-l;Ap-2; N fs) Strong (G1027, G1096, H7482);
RNK Top 399 posição; Palavras Relacionadas: (trovões-22); Total
de referencias das palavras relacionadas: 30

: fó 26.14 dele! Quem, pois, entenderia o 27 do seu poder?
Tó 39.25 de longe cheira a guerra, e o 27 dos príncipes,
SI 77.18 A voz do teu 27 repercutiu-se nos ares; os
SI 104.7 fugiram; à voz do teu 27, se apressaram.
Mc 3.17 o nome de Boanerges, que significa: Filhos do 27;
) To 12.29 dizia que havia sido um 27. Outros diziam: Um
) Ap6.1 animais, que dizia, como em voz de 27: Vem e vê!
' Ap 14.2 e como a voz de um grande 27; e uma voz de

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

TU A Ocorrências: 1725 vezes -

VT (1572) ; N T (153) nos
livros:
Gn-113;Êx-56;Lv-58;Nm-25;Dt- 146;js- 14;Jz-28;Rt1 4 ;lS m -60;2S m -42;lR s-56;2R s-29;lC r-14;2C r-23;E d-3;N e15;Et-4;Jó-48;Sl-364;Pv-49;Ec-16;Ct-12;Is-103;Jr-76;Lm-ll;Ez122;Dn-19;Os-5;Jl-l;Am-4;Ob-4;Jn-4;Mq-14;Na-9;Hc-7;Zc-l;Ml3;M t-30;M c-16;Lc-41;Jo-12;At-15;Rm-7;l C o -5 ;G l-l;E f-l;l Tml;2Tm-3;Fm -3;H b-3;Tg-l;2jo-l;3Jo-2;Ap-ll Veja também : teu;

TROVEJA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jó-2;Sl-l;
N°(s) Strong (H7481); RNK Top 404 posição; Veja também : tro
vejar;

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

Tó 37.4 disto, brama com grande voz, 27 com a sua alta
To 37.5 Com a sua voz 27 Deus maravilhosamente; faz
SI 29.3 as águas; o Deus da glória 27; o Senhor está

TUAS Ocorrências: 482 vezes - VT (452) ; N T (30) nos livros:
Gn-13;Êx-12;Lv-2;Nm-6;Dt-73;Js-4;Jz-2;Rt-2;lSm-4;2Sm-8;lRs10;2Rs-3;lCr-l;2Cr-10;Ed-l;Ne-3;Jó-18;Sl-77;Pv-9;Ec-5;Ct-8;Is35;Jr-30;Lm-2;Ez-83;Dn-9;Os-3;Am-l;Ob-l;Jn-2;Mq-7;Na-3;Hcl;Sf-2;Zc-2;M t-2;M c-l;Lc-3;Jo-2;A t-5;Rm -l;l T m -l;2T m -l;H b2;T g-l;A p-ll; RNK Top 90posição; Veja também : teu;

TROVEJAR Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; N°(s)
Strong (H7481); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas:
troveja-3; trovejará-1; trovejou-3); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 8

Gn 14.20 os teus inimigos nas 27 mãos. E deu-lhe o
Gn 17.8 depois de ti a terra de 27 peregrinações, toda a
Gn 19.12 Teu genro, e teus filhos, e 27 filhas, e todos
Gn 19.15 Levanta-te, toma tua mulher e 27 duas filhas que
Gn 25.23 dois povos se dividirão das 27 entranhas: um povo
Gn 27.3 Agora, pois, toma as 27 armas, a tua aljava e o teu
Gn 28.4 herança possuas a terra de 27 peregrinações, que
Gn 31.31 se porventura me não arrebatarias as 27 filhas.
Gn 31.38 anos eu estive contigo, as 27 ovelhas e as 27
Gn 31.38 as 27 ovelhas e as 27cabras nunca
Gn 31.41 casa; catorze te servi por 27 duas filhas e seis
Gn 45.10 filhos dos teus filhos, e as 27 ovelhas, e as 27
Gn 45.10 e as 27 ovelhas, e as 27 vacas, e tudo o
Êx 8.3 o teu povo, e aos teus fornos, e às 27 amassadeiras.
Êx 8.11 apartar-se-ão de ti, e das 27 casas, e dos teus
Êx 8.21 e sobre o teu povo, e às 27 casas; e as
Êx 10.6 e encherão as 27 casas, e as casas de todos os teus
Êx 15.17 no santuário, ó Senhor, que as 27 mãos estabeleceram.
Êx 20.10 nem o teu estrangeiro que está dentro das 27 portas.

Jó 40.9 braço como Deus, ou podes 27 com voz como a sua?

, TROVEJARÁ Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm-1;
g SNK Top 406posição; Veja também: trovejar;

ISm 2.10 quebrantados; desde os céus, 27 sobre eles; o

TRO VEJO U Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: ISm -l;2Sm -l;Sl-l; N°(s) Strong (H6963, H7481); RNK Top 404 posi
ção; Veja também : trovejar;
ISm 7.10 à peleja contra Israel; e 27 o Senhor
2Sm 22.14 27 desde os céus o Senhor e o Altíssimo fez
SI 18.13 E o Senhor 27 nos céus; o Altíssimo levantou a

TROVOADA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm-1;
r SNK Top 406 posição;
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Êx 20.24 os teus holocaustos, e as 27 ofertas pacíficas, e
Êx 20.24 e as 21 ovelhas, e as T. vacas; em todo
Êx 22.29 As 27 primícias e os teus licores não retardarás; o
Êx 22.30 farás dos teus bois e das 27 ovelhas; sete dias
Êx 23.31 até ao rio; porque darei nas 27 mãos os moradores
Lv 2.14 a oferta de manjares das 2Jprimícias de
Lv 10.14 limpo, tu, e teus filhos, e 27 filhas contigo;
Nm 5.22 amaldiçoante entre nas 21 entranhas, para te
Nm 18.11 a ti, a teus filhos, e a 27 filhas contigo,
Nm 18.19 a ti, e a teus filhos, e a 27 filhas contigo,
Nm 20.19 eu e o meu gado bebermos das 27 águas, darei o
Nm 24.5 Que boas são as 27 tendas, ó Jacó! Que boas as 27
Nm 24.5 tendas, ó Jacó! Que boas as T. moradas, ó Israel!
Dt 2.7 abençoou em toda a obra das 27 mãos; ele sabe que
Dt 3.24 que possa fazer segundo as 27 obras e segundo a
Dt 5.14 nem o estrangeiro que está dentro de 27 portas;
Dt 6.9 escreverás nos umbrais de tua casa e nas 27 portas.
Dt 7.3 com elas; não darás 27 filhas a seus filhos
Dt 7.13 e o teu azeite, e a criação das 27 vacas, e o
Dt 8.13 e se tiverem aumentado as 27 vacas e as 27
Dt 8.13 as 27 vacas e as 27 ovelhas, e se
Dt 11.20 e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas 27 portas,
Dt 12.14 o Senhor escolher numa das 27 tribos, ali
Dt 12.15 que te dá dentro de todas as 27 portas; o imundo
Dt 12.17 Nas 27 portas, não poderás comer o dízimo do teu
Dt 12.17 das 27 vacas, nem das 27 ovelhas; nem
Dt 12.17 votos, que houveres votado, nem as 27 ofertas
Dt 12.18 e o levita que está dentro das 27 portas; e
Dt 12.21 seu nome, então, degolarás das 27 vacas e 27
Dt 12.21 ordenado; e comerás dentro das 27 portas,
Dt 12.26 Porém as 27 coisas santas que tiveres e os teus
Dt 13.12 dizer de alguma das 27 cidades que o Senhor,
Dt 14.21 que está dentro das 27 portas, o darás a
D t 14.23 teu azeite e os primogênitos das 27 vacas e das
Dt 14.23 das 27 vacas e das 27 ovelhas; para
Dt 14.27 levita que está dentro das 27 portas; pois não tem
Dt 14.28 novidade no mesmo ano e os recolherás nas 27 portas.
Dt 14.29 e a viúva, que estão dentro das 27 portas, e
Dt 14.29 Deus, te abençoe em toda a obra das 27 mãos, que

fizeres.

Dt 15.7 teus irmãos, em alguma das 27 portas, na tua terra
Dt 15.19 que nascer entre as 27 vacas e entre as 27
Dt 15.19 nem tosquiarás o primogênito das 27 ovelhas.
Dt 15.22 Nas 27 portas, o comerás; o imundo e o limpo o
Dt 16.5 a Páscoa em nenhuma das 27 portas que te dá o
Dt 16.7 Deus; depois, sairás pela manhã e irás às 27 tendas.
Dt 16.11 e o levita que está dentro das 27 portas, e o
Dt 16.14 e o órfão, e a viúva, que estão das 27 portas para den
tro.
Dt 16.15 tua colheita e em toda obra das 27 mãos; pelo que
Dt 16.18 oficiais porás em todas as 27 portas que o Senhor,
Dt 16.18 teu Deus, te der entre as 27 tribos, para que
Dt 17.2 meio de ti, em alguma das 27 portas que te dá o
Dt 17.5 que fez este malefício às 27 portas, sim, o tal
Dt 17.8 em negócios de pendências nas 27 portas, então, te
Dt 18.4 teu azeite e as primícias da tosquia das 27 ovelhas.
Dt 18.5 Deus, o escolheu de todas as 27 tribos, para que
Dt 18.6 um levita de alguma das 27 portas, de todo o
Dt 21.10 teu Deus, os entregar nas 27 mãos, e tu deles
Dt 23.13 E entre as 27 armas terás uma pá; e será que,
Dt 23.16 que escolher em alguma das 27 portas, onde lhe
Dt 24.14 estrangeiros que estão na tua terra e nas 27 portas.
Dt 24.19 teu Deus, te abençoe em toda a obra das 27 mãos.
Dt 26.12 viúva, para que comam dentro das 27 portas e se far

tem.

Dt 28.4 teus animais, e a criação das 27 vacas, e os
Dt 28.4 criação das 27 vacas, e os rebanhos das 27 ovelhas.
Dt 28.12 abençoar toda a obra das 27 mãos; e emprestarás
Dt 28.18 tua terra, e a criação das 27 vacas, e os
Dt 28.18 criação das 27 vacas, e os rebanhos das 27 ovelhas.
Dt 28.20 por causa da maldade das 27 obras, com que me dei
xaste.
Dt 28.31 de ti e não voltará a ti; as 27 ovelhas serão
Dt 28.32 Teus filhos e 27 filhas serão dados a outro povo,
Dt 28.51 nem azeite, nem criação das 27 vacas, nem
Dt 28.51 das 27 vacas, nem rebanhos das 27 ovelhas, até
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Dt 28.52 te angustiará em todas as T. portas, até que
Dt 28.52 te angustiará até em todas as 27 portas, em toda a
Dt 28.53 a carne de teus filhos e de T. filhas, que te der o
Dt 28.55 que o teu inimigo te apertará em todas as 27 portas.
Dt 28.57 com que o teu inimigo te apertará nas 27 portas.
Dt 28.59 Senhor fará maravilhosas as 27 pragas e as pragas
Dt 30.9 abundância em toda obra das 27 mãos, no fruto do
Dt 31.12 que estão dentro das 27 portas, para que
Dt 33.3 entre os teus pés, cada um receberá das 27 palavras.
Dt 33.18 Zebulom, alegra-te nas 27 saídas; e tu,
Dt 33.18 nas 27 saídas; e tu, Issacar, nas 27 tendas.
Js 1.18 à tua boca e não ouvir as 27 palavras em tudo
Js 10.6 dizendo: Não retires as 27 mãos de teus
Js 17.18 porém as montanhas serão 27; e, pois que bosque é,
Js 17.18 e as suas saídas serão 27porque expelirás
Jz 7.11 e, então, se esforçarão as 27mãos, e descerás
Jz 13.12 disse Manoá: Cumpram-se as 27 palavras; mas qual
Rt 2.13 não sendo eu nem ainda como uma das 27 criadas.
Rt 3.3 pois, e unge-te, e veste as 27 vestes, e desce à
ISm 15.24 o dito do Senhor e as 27 palavrasrporque
ISm 16.2 Toma uma bezerra das vacas em 27 mãos e dize:
ISm 24.4 que te dou o teu inimigo nas 27 mãos, e far-lhe-ás
ISm 24.18 o Senhor me tinha posto em 27 mãos, e tu me não
mataste.
2Sm 3.34 As 27 mãos não estavam atadas, nem os teus pés
2Sm 5.19 certamente entregarei os filisteus nas 27 mãos.
2Sm 7.28 tu és o mesmo Deus, e as 27 palavras são
2Sm 12.11 o mal sobre ti, e tomarei 27 mulheres perante os
2Sm 12.11 próximo, o qual se deitará com 27 mulheres perante
2Sm 19.5 e a vida de teus filhos, e de 27 filhas, e a
2Sm 19.5 e a vida de 27 mulheres, e a vida de 27 concubinas,
lRs 1.14 entrarei, depois de ti, e acabarei as 27 palavras.
lRs 3.12 eis que fiz segundo as 27 palavras, eis que te dei
lRs 10.6 que ouvi na minha terra, das 27 coisas e da tua sabe
doria.
lRs 12.16 nós herança no filho de Jessé. Às 21 tendas, ó
lRs 14.9 à ira, e me lançaste para trás das 27 costas,
lRs 20.3 e o teu ouro são meus; e 27 mulheres e os
lRs 20.5 a tua prata, e o teu ouro, e as 27 mulheres, e os
lRs 20.13 Eis que hoje ta entregarei nas 27 mãos, para que
lRs 20.28 grande multidão entregarei nas 27 mãos, para que
lRs 22.30 na peleja; tu, porém, veste as 27 vestes.
2Rs 5.8 dizer ao rei: Por que rasgaste as 27 vestes?
2Rs 20.5 pai: Ouvi a tua oração e vi as 27 lágrimas; eis
2Rs 22.19 e para maldição, e rasgaste as 27 vestes, e
lC r 14.10 lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas 27 mãos.
2Cr 16.7 Deus, o exército do rei da Síria escapou das 27 mãos.
2Cr 16.8 tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas 27 mãos.
2Cr 18.29 na peleja; tu, porém, veste as 27 vestiduras.
2Cr 20.37 Acazias, o Senhor despedaçou as 27 obras. E os
2Cr 21.14 e aos teus filhos, e às 27 mulheres, e a todas
2Cr 21.14 filhos, e às 27 mulheres, e a todas as 27 fazendas.
2Cr 21.15 por meio de um mal nas 27 entranhas, até que te
2Cr 21.15 até que te saiam as 27 entranhas, por causa
2Cr 25.15 do povo, que a seu povo não livraram das 27 mãos?
2Cr 34.27 perante mim, e rasgaste as 27 vestes, e
Ed 10.12 Assim seja; conforme as 27 palavras, nos
Ne 9.8 à sua semente; e confirmaste as 27 palavras,
Ne 9.17 e não se lembraram das 27 maravilhas, que lhes
Ne 9.19 tu, pela multidão das 27 misericórdias, os
Jó 1.18 Estando teus filhos e 27 filhas comendo e
Jó 4.4 As 27 palavras levantaram os que tropeçavam, e os
Jó 10.3 que rejeites o trabalho das 27 mãos e resplandeças
jó 10.8 As 27 mãos me fizeram e me entreteceram; e,
Jó 10.17 Tu renovas contra mim as 27 testemunhas e
Jó 11.3 Às 27 mentiras se hão de calar os homens? E
Jó 11.13 o teu coração, estende as 27 mãos para ele;
Jó 11.14 de ti e não deixes habitar a injustiça nas 27 tendas,
Jó 14.15 e eu te responderia; afeiçoa-te à obra de 27 mãos.
Jó 22.5 grande a tua malícia; e sem termo, as 27 iniquidades?
Jó 22.30 sim, ele será libertado pela pureza de 27 mãos.
Jó 33.5 responde-me; dispõe bem as 27 razões e levanta-te.
Jó 33.8 ouvidos; e eu ouvi a voz das 27 palavras; dizias:
Jó 35.6 efetuarás contra ele? Se as 27 transgressões se
Jó 36.19 Estimaria ele tanto 27 riquezas, ou todos os
Jó 37.17 Ou de como as 27 vestes aquecem, quando do sul há
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SI 145.4 27 obras à outra geração e anunciará as 27 proezas.
SI 145.5 da tua majestade e das 27 obras maravilhosas.
SI 145.10 Todas as 27 obras te louvarão, ó Senhor, e os teus
SI 145.12 aos filhos dos homens as 27 proezas e a glória da
SI 147.13 os ferrolhos das 27 portas; abençoa aos
Pv 3.6 os teus caminhos, e ele endireitará as 27 veredas.
Pv 4.25 olhos olhem direitos, e as 27 pálpebras olhem
Pv 5.16 por fora as 27 fontes, e pelas ruas,
Pv 6.4 dês sono aos teus olhos, nem repouso às 27 pálpebras;
Pv 16.3 Confia ao Senhor as 27 obras, e teus pensamentos
Pv 23.8 bocado que comeste e perderias as 27 suaves palavras.
Pv 23.9 tolo, porque desprezará a sabedoria das 27 palavras.
Pv 27.23 conhecer o estado das 27 ovelhas; põe o teu
Pv 27.27 sustento da tua casa e para sustento das 27 criadas.
Ec 5.2 sobre a terra; pelo que sejam poucas as 27 palavras.
Ec 5.6 tua voz, de sorte que destruísse a obra das 77 mãos?
Ec 9.7 o teu vinho, pois já Deus se agrada das 27 obras.
Ec 9.8 todo tempo sejam alvas as TTvestes, e nunca falte
Ec 9.10 fazer, faze-o conforme as 27 forças, porque na
Ct 1.8 das ovelhas e apascenta as 27 cabras junto às
Ct 1.10 Agradáveis são as 27 faces entre os teus enfeites,
Ct 4.1 como os das pombas entre as 27 tranças, o teu
Ct 4.3 tua fronte é qual pedaço de romã entre as 27 tranças.
Ct 4.11 da tua língua, e o cheiro das 27 vestes é como o
Ct 6.7 de romã, assim são as 27 faces entre as 27 tranças.
Ct 7.1 do príncipe! As voltas de 27 coxas são como
Is 1.25 inteiramente as 27 escórias; e
Is 3.12 guiam te enganam e destroem o caminho das 27 vere
das.
Is 26.20 nos teus quartos e fecha as 27 portas sobre ti;
Is 30.22 as coberturas das 27 esculturas de prata e
Is 30.22 de prata e a coberta das 27 esculturas fundidas
Is 33.23 As 27 cordas estão frouxas; não puderam ter firme o
Is 38.5 pai: Ouvi a tua oração e vi as 27 lágrimas; eis que
Is 38.17 porque lançaste para trás das 27 costas todos
Is 43.24 com os teus pecados e me cansaste com as 27 maldades.
Is 43.25 eu mesmo, sou o que apaga as 27 transgressões por
Is 43.26 juntamente; apresenta as "27 razões, para que te
Is 44.22 Desfaço as 27 transgressões como a névoa, e os teus
Is 47.6 herança e os entreguei nas 77 mãos; não usaste com
Is 47.9 ti, por causa da multidão das 27 feitiçarias, por
Is 48.19 e os que procedem das 27 entranhas seriam
Is 49.22 os teus filhos nos braços, e as 27 filhas serão
Is 49.23 e as suas princesas, as 27 amas; diante de ti,
Is 52.1 ó Sião; veste-te das 27 vestes formosas,
Is 54.2 tenda, e as cortinas das 27 habitações se
Is 54.2 alonga as 27 cordas e firma bem as 27 estacas.
Is 54.11 Eis que eu porei as 27 pedras com todo o
Is 54.12 E as 27 janelas farei cristalinas e as 27 portas,
Is 54.12 farei cristalinas e as 27 portas, de rubins, e
Is 57.12 a tua justiça e as 27 obras, mas não te aproveitarão.
Is 58.13 própria vontade, nem falar as 27 próprias palavras,
Is 60.4 teus filhos virão de longe, e 27 filhas se criarão
Is 60.11 E as 27 portas estarão abertas de contínuo: nem de
Is 60.18 teus muros chamarás salvação, e às 27 portas, louvor.
Is 63.2 a tua vestidura? E as 27 vestes, como as
Is 63.15 Onde estão o teu zelo e as 27 obras poderosas? A
Is 63.15 das 27 entranhas e das 27 misericórdias
Is 64.8 e tu, o nosso oleiro; e todos nós, obra das 27 mãos.
Is 64.10 As 27 santas cidades estão feitas um deserto; Sião
Jr 2.19 malícia te castigará, e as 27 apostasias te
Jr 2.20 o teu jugo e rompia as 27 algemas, dizias tu:
Jr 2.28 deuses, ó Judá, são tão numerosos como as 27 cidades.
Jr 2.34 Até nas orlas das 27 vestes se achou o sangue da
Jr 2.37 porque o Senhor rejeitou as 27 confianças, e não
Jr 3.2 assim, manchaste a terra com as 27 devassidões e
Jr 4.1 mim voltarás; e, se tirares as 27 abominações de
Jr 4.7 desolação, a fim de que as 77 cidades sejam
Jr 4.18 O teu caminho e as 77 obras te trouxeram estas
Jr 5.17 de comer teus filhos e 77 filhas; comerão as
Jr 5.17 comerão as 77 ovelhas e as 77 vacas; comerão a
Jr 5.17 tua vide e a tua figueira; as 77 cidades fortes,
Jr 11.13 segundo o número das 77 cidades, foram os
Jr 13.22 coisas? Pela multidão das 77 maldades se
Jr 13.22 maldades se descobriram as 77 fraldas, e os

Jó 38.11 adiante, e aqui se quebrarão as 27 ondas empoladas?
Jó 41.5 fora um passarinho, ou o prenderás para 27 meninas?
SI 8.6 domínio sobre as obras das 27 mãos; tudo puseste
SI 9.1 todo o meu coração; contarei todas as 27 maravilhas.
SI 10.14 enfado, para os tomares sob 27 mãos; a ti o pobre
SI 17.7 Faze maravilhosas as 27 beneficências, tu que
SI 17.8 à menina do olho, esconde-me à sombra das 27 asas,
SI 18.15 tua repreensão, Senhor, ao soprar das 27 narinas.
SI 20.3 Lembre-se de todas as 77 ofertas e aceite os teus
SI 20.5 pendões; satisfaça o Senhor todas as 77 petições.
SI 21.12 voltar as costas; e com 77 flechas postas nas
SI 25.4- os teus caminhos, Senhor; ensina-me as 77 veredas.
SI 25.6 Lembra-te, Senhor, das 77 misericórdias e das 77
SI 25.6 das 77 misericórdias e das 77 benignidades,
SI 26.7 com voz de louvor e contar todas as 77 maravilhas.
SI 31.5 Nas 27 mãos encomendo o meu espírito; tu me
SI 31.15 Os meus tempos estão nas 27 mãos; livra-me das mãos
SI 31.16 sobre o teu servo; salva-me por 27 misericórdias.
SI 36.7 os filhos dos homens se abrigam à sombra das 27 asas.
SI 36.8 casa, e os farás beber da corrente das 27 delícias;
SI 38.2 Porque as 27 flechas se cravaram em mim, e a tua
SI 40.11 para comigo, Senhor, as 27 misericórdias;
l0 SI 42.7 outro abismo, ao ruído das 77 catadupas; todas as
SI 42.7 das 77 catadupas; todas as 77 ondas e vagas têm
SI 44.18 nem os nossos passos se desviaram das 77 veredas,
SI 44.26 auxílio e resgata-nos por amor das 77 misericórdias.
SI 45.5 As 77 flechas são agudas no coração dos inimigos do
SI 45.8 Todas as 77 vestes cheiram a mirra, a aloés e a
Cg SI 45.9 dos reis estavam entre as 77 ilustres donzelas; à
SI 51.1 segundo a multidão das 77 misericórdias.
SI 57.1 confia em ti; e à sombra das 27 asas me abrigo,
SI 61.4 sempre; abrigar-me-ei no oculto das 27 asas. (Selá)
SI 63.7 jubiloso cantarei refugiado à sombra das 27 asas.
e_ SI 65.11 o ano da tua bondade, e as 27 veredas destilam gor

dura;
SI 66.3 Quão terrível és tu nas 27 obras! Pela grandeza
SI 71.17 e até aqui tenho anunciado as 27 maravilhas.
SI 73.28 no Senhor Deus, para anunciar todas as 27 obras.
SI 75.1 pois o teu nome está perto, as 27 maravilhas o declaram.
SI 77.11 que me lembrarei das 27 maravilhas da antiguidade.
SI 77.12 também em todas as 27 obras e falarei dos
SI 77.17 água; os céus retumbaram; as 27 flechas correram de
SI 77.19 Pelo mar foi teu caminho, e 27 veredas, pelas
SI 77.19 pelas grandes águas; e as 27 pegadas não se conhece
ram.
SI 79.8 e antecipem-se-nos as 27 misericórdias, pois
Sj SI 86.8 há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as 27.
SI 88.7 cólera; tu me abateste com todas as 27 ondas. (Selá)
SI 88.12 Saber-se-ão as 27 maravilhas nas trevas, e a tua
SI 89.5 E os céus louvarão as 27 maravilhas, ó Senhor, e a
SI 89.49 Senhor, onde estão as 27 antigas benignidades, que
SI 92.4 com os teus feitos; exultarei nas obras das 27 mãos.
SI 92.5 Quão grandes são, Senhor, as 27 obras! Mui
SI 94.19 de mim os meus cuidados, as 27 consolacões
SI 102.25_ fundaste a terra; e os céus são obra das 27 mãos.
SI 103.3 É ele que perdoa todas as 27 iniquidades e sara
SI 103.3 as 27 iniquidades e sara todas as 27 enfermidades;
SI 104.24 quão variadas são as 27 obras! Todas as
SI 104.24 com sabedoria; cheia está a terra das 27 riquezas.
SI 106.7 pais não atentaram para as 27 maravilhas no Egito;
SI 106.7 lembraram da multidão das 27 misericórdias;
SI 119.27 dos teus preceitos; assim, falarei das 27 maravilhas.
SI 119.41 Venham também sobre mim as 27 misericórdias, ó
SI 119.57 minha porção; eu disse que observaria as 27 palavras.
SI 119.73 As 27 mãos me fizeram e me afeiçoaram; dá-me
SI 119.77 Venham sobre mim as 27 misericórdias, para que
SI 119.103 Oh! Quão doces são as 27 palavras ao meu paladar!
SI 119.130 A exposição das 27 palavras dá luz e dá
SI 119.156 Muitas são, ó Senhor, as 27 misericórdias;
> SI 122.2 nossos pés estão dentro das 27 portas, ó Jerusalém.
SI 128.2 comerás do trabalho das 27 mãos, feliz serás, e
SI 138.8 é para sempre; não desampares as obras das 27 mãos.
SI 139.14 formado; maravilhosas são as 27 obras, e a minha
SI 143.5 todos os teus feitos; medito na obra das 27 mãos.
SI 144.6 e dissipa-os; envia as 27 flechas e desbarata-os.
4 SI 145.4 Uma geração louvará as 27 obras à outra geração e
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Jr 13.26 também eu descobrirei as 27 fraldas até ao teu
Jr 13.27 Vi as 27 abominações, e os teus adultérios, e os
Jr 15.16 Achando-se as 27 palavras, logo as comi, e a tua
Jr 28.6 Senhor! Que o Senhor confirme as 27 palavras que
Jr 30.8 o teu pescoço e quebrarei as 27 ataduras; e nunca
Jr 30.17 a tua saúde e sararei as T. chagas, diz o Senhor;
Jr 31.21 ó virgem de Israel, regressa a estas 27 cidades.
Jr 36.14 aos ouvidos do povo, toma-o nas 27 mãos, e vem. E
Jr 38.23 Assim, a todas as 27 mulheres e a teus filhos
Jr 40.4 cadeias que estavam sobre as 27 mãos. Se te apraz
Jr 48.7 causa da tua confiança nas 27 obras e nos teus
Jr 48.18 de Moabe subiu contra ti e desfez as 21 fortalezas.
Jr 48.46 teus filhos ficaram cativos, e 27 filhas, em cativeiro.
Jr 49.11 os guardarei em vida; e as 27 viúvas confiarão em mim.
Lm 2.18 da filha de Sião, corram as 27 lágrimas como um
Lm 2.19 do Senhor; levanta a ele as 21 mãos, pela vida de
Ez 3.3 ao teu ventre e enche as 27 entranhas deste
Ez 5.9 Jamais farei, por causa de todas as 27 abominações.
Ez 5.11 o meu santuário com todas as 27 coisas detestáveis
Ez 5.11 detestáveis e com todas as 27 abominações,
Ez 7.3 caminhos, e trarei sobre ti todas as 27 abominações.
Ez 7.4 ti os teus caminhos, e as 27 abominações

Ez 7.8 caminhos, e porei sobre ti todas as 2. abominações.
Ez 7.9 carregarei sobre ti, e as 27 abominações
Ez 16.16 E tomaste das 27 vestes, e fizeste lugares altos
Ez 16.17 E tomaste as 27 joias de enfeite, que eu te dei do
Ez 16.18 E tomaste as 27 vestes bordadas e os cobriste; e o
Ez 16.20 tomaste a teus filhos e 27 filhas, que por mim
Ez 16.22 E, em todas as 27 abominações, e nas 27
Ez 16.22 as 27 abominações, e nas 27 prostituições, não
Ez 16.25 o que passava; e multiplicaste as 27 prostituições.
Ez 16.29 antes, multiplicaste as 27 prostituições na terra
Ez 16.33 a ti de todas as partes, pelas 27 prostituições.
Ez 16.34 de outras mulheres nas 27 prostituições, pois
Ez 16.36 se descobriu a tua nudez nas 27 prostituições com
Ez 16.36 com todos os ídolos das 27 abominações, e no
Ez 16.39 lugares, e te despirão as 27 vestes, e tomarão
Ez 16.39 as 27 vestes, e tomarão as 27 joias de enfeite,
Ez 16.41 E queimarão as 27 casas a fogo e executarão juízos
Ez 16.43 farás tal perversidade sobre todas as 27 abominações.
Ez 16.45 filhos; e tu és a irmã de 27 irmãs, que tinham
Ez 16.48 irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e 27 filhas.
Ez 16.51 pecados; e multiplicaste as 27 abominações mais do
Ez 16.51 que elas e justificaste a 27 irmãs, com todas as
Ez 16.52 vergonha, tu que julgaste a 27 irmãs, pelos teus
Ez 16.52 e sofre a tua vergonha, pois justificaste a 27 irmãs.
Ez 16.55 Quando 27 irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao
Ez 16.55 primeiro estado, também tu e 27 filhas tomareis
Ez 16.56 foi mencionada pela tua boca, no dia das 27 soberbas,
Ez 16.58 A tua perversidade e as 27 abominações tu levarás,
Ez 16.61 quando receberes 27 irmãs mais velhas
Ez 20.46 caminho do Sul, e derrama as 27 palavras contra o
Ez 21.2 Jerusalém, e derrama as 27 palavras contra os
Ez 22.14 coração? Estarão fortes as i7 mãos, nos dias em
Ez 23.25 cairá à espada; teus filhos e 27 filhas eles te
Ez 23.26 Também te despirão as 27 vestes e te tomarão as
Ez 23.26 as 27 vestes e te tomarão as 27 joias de adorno.
Ez 23.29 e a tua malignidade, e as 27 devassidões.
Ez 23.35 e me lançaste para trás das 27 costas, também
Ez 23.35 carregarás com a tua malignidade e as 27 devassidões.
Ez 26.8 As 27 filhas, no campo ele as matará à espada, e
Ez 26.9 teus muros e derribará as 27 torres com os seus ma
chados.
Ez 26.10 quando ele entrar pelas 27 portas, como
Ez 26.11 cavalos pisará todas as 27 ruas; ao teu povo
Ez 26.12 E roubarão as 27 riquezas, e saquearão as 27
Ez 26.12 os teus muros, e arrasarão as 27 casas preciosas; e
Ez 26.12 as T. casas preciosas; e as 27 pedras, e as 27
Ez 26.12 e as 27 pedras, e as 27 madeiras, e o
Ez 26.13 farei cessar o arruído das 27 cantigas, e o som das
Ez 26.13 27 cantigas, e o som das 27 harpas não se ouvirá mais.
Ez 27.9 ti os que consertavam as 27 fendas; todos os
Ez 27.11 e os gamaditas, sobre as 27 torres; penduravam
Ez 27.12 ferro, estanho e chumbo negociavam em 27 feiras.
Ez 27.14 de Togarma traziam às 27 feiras cavalos, e
Ez 27.16 por causa da multidão das 27 obras; esmeralda, e
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Ez 27.16 e seda, e corais, e cristais traziam às 27 feiras.
Ez 27.18 por causa da multidão das 27 obras, por causa da
Ez 27.19 o caminhante, traficavam nas 27 feiras; ferro
Ez 27.22 pedra preciosa, e em ouro negociavam nas 27 feiras.
Ez 27.25 navios de Társis eram as 27 caravanas, por causa
Ez 27.27 As 27 fazendas, as 27 feiras, o teu negócio, os
Ez 27.27 pilotos, os cjue consertavam as 27 fendas, os que
Ez 27.33 Quando as T. mercadorias eram exportadas pelos
Ez 28.18 Pela multidão das 27 inicpidades, pela injustiça do
Ez 29.4 o peixe dos teus rios às 27 escamas; e todo peixe
Ez 29.4 e todo peixe dos teus rios se pegará às 27 escamas.
Ez 32.5 E porei as 27 carnes sobre os montes e encherei os
Ez 33.31 ti como meu povo, e ouvem as 27 palavras, mas não
Ez 33.32 bem tange; porque ouvem as 27 palavras, mas não
Ez 35.4 As 27 cidades porei em solidão, e tu te tornarás em
Ez 35.8 nos teus vales, e em todas as 27 correntes, cairão
Ez 35.9 perpé 27, te porei, e as 27 cidades nunca mais
Ez 35.12 eu, o Senhor, ouvi todas as 27 blasfêmias, que
Ez 38.7 sim, dispõe-te, tu e todas as 27 congregações que
Ez 38.9 cobrir a terra, tu e todas as 27 tropas, e muitos
Ez 39.3 esquerda e farei cair as 27 flechas da tua mão direita.
Ez 39.4 cairás, tu, e todas as 27 tropas, e os povos
Dn 4.27 pecados pela justiça e as 27 iniquidades, usando
Dn 5.17 disse na presença ao rei: As 27 dádivas fiquem
Dn 5.23 ti, e tu, os teus grandes, as 27 mulheres e as
Dn 5.23 grandes, as 27 mulheres e as 27 concubinas
Dn 9.16 O Senhor, segundo todas as 27 justiças, aparte-se a
Dn 9.18 em nossas justiças, mas em 27 muitas misericórdias.
Dn 9.23 No princípio das 27 súplicas, saiu a ordem, e eu
Dn 10.12 o teu Deus, são ouvidas as 27 palavras; e eu
Dn 10.12 as 27 palavras; e eu vim por causa das 27 palavras.
Os 10.14 grande tumulto, e todas as 27 fortalezas serão
Os 13.10 que te guarde em todas as 27 cidades? E os teus
Os 13.14 onde estão, ó morte, as 27j?ragas? Onde está,
Am 7.17 na cidade, e teus filhos e 27 filhas cairão à
Ob 1.13 sua calamidade; nem estender as 27 mãos contra o
Jn 2.3 corrente me cercou; todas as 27 ondas e as 27
Jn 2.3 todas as 27 ondas e as 27 vagas têm passado
M q 1.16 por causa dos filhos das T. delícias; alarga a
M q 4.13 a tua ponta e de cobre, as 27 unhas, e
M q 5.11 da tua terra e derribarei todas as 27 fortalezas;
M q 5.13 do meio de ti as 27 imagens de escultura
M q 5.13 tu não te inclinarás mais diante da obra das 27 mãos.
M q 5.14 bosques do meio de ti; e destruirei as 27 cidades.
Na 1.15 anuncia apaz! Celebra as 27 festas, ó Judá,
Na 3.12 Todas as 27 fortalezas serão como figueiras com
Na 3.14 para o cerco, fortifica as 27 fortalezas, entra no
Hc 3.11 moradas; andaram à luz das 27 flechas, ao
Sf 3.11 de nenhuma das 27 obras, com que te
Sf 3.16 Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as 27 mãos.
Zc 11.1 Abre, ó Líbano, as 27 portas para que o fogo
Zc 13.6 Que feridas são essas nas 21 mãos?, dirá ele:
M t 12.37 Porque por 27 palavras serás justificado e por 27
M t 12.37 serás justificado e por 27 palavras serás condenado.
M c 12.30 o teu entendimento, e de todas as 27 forças; este é
Lc 10.27 de toda a tua alma, e de todas as 27 forças, e de
Lc 15.31 sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são 2
Lc 23.46 grande voz, disse: Pai, nas 27 mãos entrego o
Jo 17.10 todas as minhas coisas são 27, e as 27 coisas são
Jo 17.10 coisas são 27, e as 27 coisas são minhas; e
At 10.4 Senhor? E o anjo lhe disse: As 27 orações e as
At 10.4 lhe disse: As 27 orações e as 27 esmolas têm
At 10.22 que te chamasse a sua casa e ouvisse as 27 palavras.
At 10.31 a tua oração foi ouvida, e as 27 esmolas estão em
At 12.8 o anjo: Cinge-te e ata as 27 sandálias. E ele o
Rm 3.4 Para que sejas justificado em 27 palavras e venças
lT m 5.23 causa do teu estômago e das 27 frequentes enfermi
dades.
2Tm 1.4 ver-te, lembrando-me das 27 lágrimas^para me
Hb 1.10 fundaste a terra, e os céus são obra de 27 mãos;
Hb 2.7 coroaste e o constituíste sobre as obras de 27 mãos.
Tg 2.18 mostra-me a tua fé sem as 27 obras, e eu te
Ap 2.2 Eu sei as 27 obras, e o teu trabalho, e a tua
Ap 2.9 Eu sei as 27 obras, e tribulação, e pobreza (mas tu
Ap 2.13 Eu sei as 27 obras, e onde habitas, que é onde está
Ap 2.19 Eu conheço as 27 obras, e o teu amor, e o teu
236

lÍTUBAL

1

Joshua Concordância Bíblica

Ap 2.19 fé, e a tua paciência, e que as T. últimas obras
Ap 3.1 as sete estrelas: Eu sei as T. obras, que tens
Ap 3.2 morrer, porque não achei as T. obras perfeitas
Ap 3.8 Eu sei as T obras; eis que diante de ti pus uma
Ap 3.15 Eu sei as T obras, que nem és frio nem quente.
Ap 15.3 Grandes e maravilnosas são as T obras, Senhor,
Ap 18.23 todas as nações foram enganadas pelas T feitiçarias.

TUDO

Gn 14.23 não tomarei coisa alguma de 21 o que é teu; para
Gn 18.8 que tinha preparado e pôs T. diante deles; e ele
Gn 19.9 habitar e quereria ser juiz em T.l Agora, te
Gn 20.7 sabe que certamente morrerás, tu e T. o que é teu.
Gn 21.12 e acerca da tua serva; em T. o que Sara te diz,
Gn 21.22 Abraão, dizendo: Deus é contigo em T. o que fazes;
Gn 24.1 em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em

T.

Gn 24.2 que tinha o governo sobre T. o que possuía: Põe
Gn 24.36 depois da sua velhice; e ele deu-lhe T. quanto tem.
Gn 25.5 Porém Abraão deu T. o que tinha a Isaque.
Gn 27.33 a caça e ma trouxe? Eu comi de T., antes que tu
Gn 28.22 será Casa de Deus; e, de T. quanto me deres,
Gn 30.33 estiver diante de tua face; T. o que não for
Gn 30.35 cabras salpicadas e malhadas, T. em que havia
Gn 31.1 que diziam: Jacó tem tomado T. o que era de nosso
Gn 31.12 e malhados; porque tenho visto T. o que Labão te fez.
Gn 31.16 filhos; agora, pois, faze T. o que Deus te tem dito.
Gn 31.21 E fugiu ele com T. o que tinha; e levantou-se, e
Gn 31.43 este rebanho é o meu rebanho, e T. o que vês meu é;
Gn 32.23 fê-los passar o ribeiro; e fez passar T. o que tinha.
Gn 33.11 ma tem dado, e porque tenho de T.. E instou com
Gn 34.29 presos e despojaram-nos de T. o que havia em casa.
Gn 39.3 Senhor estava com ele e que T. o que ele fazia o
Gn 39.4 a sua casa e entregou na sua mão T. o que tinha.
Gn 39.5 sobre a sua casa e sobre T. o que tinha, o
Gn 39.5 a bênção do Senhor foi sobre l . o que tinha, na
Gn 39.6 E deixou T. o que tinha na mão de José, de maneira
Gn 39.8 em casa comigo e entregou em minha mão T. o que
tem.
Gn 39.22 casa do cárcere; e ele fazia T. o que se fazia ali.
Gn 39.23 o Senhor estava com ele; e T. o que ele fazia o
Gn 41.39 Pois que Deus te fez saber T. isto, ninguém há
Gn 41.56 toda a terra, abriu José T. em que havia
Gn 42.29 de Canaã; e contaram-lhe T. o que lhes
Gn 43.16 à casa, e mata reses, e prepara T.; porque estes
Gn 45.10 e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e l o que tens.
Gn 45.11 pereças de pobreza, tu, e tua casa, eT. o que tens.
Gn 45.13 a minha glória no Egito e T. o que tendes visto; e
Gn 46.1 E partiu Israel com 27 quanto tinha, e veio a
Gn 46.32 as suas ovelhas, e as suas vacas, e 27 o que têm.
Gn 47.1 suas ovelhas, e as suas vacas, com 27 o que têm,
Êx 6.29 dize a Faraó, rei do Egito, 27 quanto eu te
Ex 7.2 Tu falarás 27 o que eu te mandar; e Arão, teu
Êx 9.4 para que nada morra de 27 o que for dos filhos
Êx 9.19 envia, recolhe o teu gado e 27 o que tens no
Êx 9.25 em toda a terra do Egito, 27 quanto havia no
Êx 10.12 e comam toda a erva da terra, 27 o que deixou a sa
raiva.
Êx 13.12 apartarás para o Senhor 27 o que abrir a madre e
Êx 13.12 27 o que abrir a madre e 27 o que abrir a madre
Êx 13.13 Porém 27 o que abrir a madre da jumenta resgatarás
Êx 13.15 sacrifico ao Senhor os machos de 27 o que abre a
Êx 16.23 cozer em água, cozei-o em água; e 27 o que sobejar
Êx 18.14 pois, o sogro de Moisés 27 o que ele fazia ao
Êx 18.24 à voz de seu sogro e fez 27 quanto tinha dito;
Êx 19.8 respondeu a uma voz e disse: 27 o que o Senhor tem
Êx 20.11 os céus e a terra, o mar e 27 que neles há e ao
Êx 21.30 como resgate da sua vida 27 quanto lhe for imposto,
Êx 23.13 E, em 27 que vos tenho dito, guardai-vos; e do nome
Êx 23.22 ouvires a sua voz e fizeres 27o que eu disser,
Êx 24.7 do povo, e eles disseram: 27 o que o Senhor tem
Êx 25.9 Conforme 27 o que eu te mostrarpara modelo do
Êx 25.22 sobre a arca do Testemunho), 27 o que eu te
Êx 25.36 suas canas serâo do mesmo; 27 será de uma só peça,
Êx 29.24 E 27 porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus
Êx 29.35 e a seus filhos, conforme 27 o que eu tenho
Êx 29.37 e o altar será santíssimo; 27 oque tocar o altar
Êx 30.29 para que sejam santíssimas; 27 o que tocar nelas
Êx 31.6 de coração, para que façam 27 o que te tenho ordenado,
Êx 31.11 o santuário; farão conforme 27 que te tenho mandado.
Êx 34.19 27 o que abre a madre meu é; até todo o teu gado,
Êx 34.32 Israel; e ele lhes ordenou 27 o que o Senhor
Êx 35.10 entre vós virão e farão 27 o que o Senhor tem man
dado:
Êx 36.1 serviço do santuário, conforme 27 o que o Senhor

* (tuas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.31.38; , 2 vezes :
Gn.4S.10; , 3 vezes: Êx.20.24;, 2 vezes : Nm.24.5; , 2 vezes : Dt.8.13;
, 4 vezes : Dt.12.17; , 3 vezes : Dt.12.21; , 2 vezes : Dt. 14.23;, 2 vezes
: Dt. 14.29;, 3 vezes : Dt. 15.19;, 2 vezes : Dt.16.18;, 2 vezes : Dt.28.4;
, 2 vezes : Dt.28.18;, 2 vezes : Dt.28.51; , 2 vezes : Dt.28.52;, 2 vezes :
Dt.33.18;, 2 vezes: Js. 17.18;, 2 vezes: 2Sm .12.ll;, 3 vezes: 2Sm.l9.5;
, 2 vezes: 2Cr.21.14;, 2 vezes: 2Cr.21.15,; , 2 vezes: Sl.25.6;, 2 vezes:
Sl.42.7; , 2 vezes : Sl.77.19;, 2 vezes : Sl. 103.3;, 2 vezes: Sl.104.24;, 2
vezes :Sl.l 06.7;, 2 vezes: Sl. 145.4;, 2 vezes: Ct. 6.7;, 2 vezes: Is.30.22;,
3 vezes: Is.54.2;, 2 vezes: Is.54.12;, 3 vezes: Is.63.15;, 4 vezes: Jr.5.17;
, 2 vezes : Jr. 13.22;, 2 vezes : Ez.5.11;, 2 vezes : Ez. 16.22;, 2 vezes :
Ez. 16.36;, 2 vezes: Ez. 16.39;, 2 vezes : Ez. 16.51;, 2 vezes : Ez. 16.52;
, 2 vezes : Ez. 16.55;, 2 vezes : Ez.23.26;, 2 vezes : Ez.23.35;, 5 vezes :
Ez.26.12;, 2 vezes: Ez.26.13;, 2 vezes: Ez.27.16; , 3 vezes: Ez.27.27;, 2
vezes: Ez.29.4;, 2 vezes: Dn.5.23;, 2 vezes: Dn.10.12;, 2 vezes: Jn.2.3;
, 3 vezes : Mq.5.13;, 2 vezes : Mt. 12.37;, 2 vezes: } o. 17.10;, 2 vezes:
At. 10.4;, 2 vezes: Ap.2.19;

TU BA L Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: G n-l;lC r-l;Is-l;Ez-5; N°(s) Strong (H8422): RNK Top 399 posição;
Gn 10.2 e Magogue, e Madai, e Javã, e 27, e Meseque, e Tiras.
lC r 1.5 e Magogue, e Madai, e Javã, e 27, e Meseque, e Tiras.
Is 66.19 Pul e Lude, flecheiros, a 27 e Javã, até às
Ez 27.13 Javã, 27 e Meseque eram teus mercadores; com
Ez 32.26 Ali estão Meseque e 27 com toda a sua multidão; ao
Ez 38.2 e chefe de Meseque e de 27, e profetiza
Ez 38.3 ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e de 27.
Ez 39.1 ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e de 27.

TU BA LC A IM Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-2;
N°(s) Strong (H8423); RNK Top 405 posição:
Gn 4.22 E Zilá também teve a 27, mestre de toda obra
5- Gn 4.22 de cobre e de ferro; e a irmã de 27 foi Naamá.
* (Tubalcaim) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.4.22;

TU BO S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jó-l;Z c-l;
N°(s) Strong (H650, H6804); RNK Top 405 posição;
Jó 40.18 Os seus ossos são como 27 de bronze; a sua ossada
Zc 4.12 que estão junto aos dois 27 de ouro e que

TU D O Ocorrências: 810 vezes - VT (582); N T (228) nos livros:
Gn-56;Êx-38;Lv-27;Nm-22;Dt-46;Js-33;Jz-8;Rt-5;lSm-22;2Sm20;lRs-36;2Rs-46;lCr-18;2Cr-26;Ed-8;Ne-8;Et-10;Jó-17;ST25;Pv7;Ec-26;Is-19;Jr-27;Lm-2;Ez-17;Dn-4;Os-2;Am-2;Mq-2;Sf-l;AgT. l;Zc-l;M t-36;M c-16;Lc-30;Jo-22;At-20;Rm-6;lCo-24;2Co-l 7;Gl3;E f-9;F p-7;C T ll;l Ts-3;2Ts-l;l Tm -3;2Tm -3;Tt-3;H b-7;lPe-l;2Pe-l;lJo-3;3Jo-l;A p-l; RNK Top 51 posição; Veja também: todo;

,

Gn 1.31 E viu Deus 27 quanto tinha feito, e eis que era
Gn 2.19 este ver como lhes chamaria; e 27 o que Adão
Gn 6.17 de vida debaixo dos céus: 27 o que há na terra expirará.
Gn 6.19 E de 27 o que vive, de toda carne, dois de cada
Gn 6.22 Assim fez Noé; conforme 27 o que Deus lhe mandou,
Gn 7.5 E fez Noé conforme 27 o que o Senhor lhe ordenara.
5^ . Gn 7.22 27 o que tinha fôlego de espírito de vida em seus
Gn 7.22 de vida em seus narizes, T. o que havia no seco, mor
reu.
Gn 8.19 todo réptil, toda ave, T. o que se move
Gn 9.2 e sobre toda ave dos céus; T. o que se move sobre
Gn 9.3 T. quanto se move, que é vivente, será para vosso
Gn 9.3 será para vosso mantimento; T. vos tenho dado,
Gn 11.6 agora, não haverá restriçãopara T. o que eles
Gn 12.20 a ele, e a sua mulher, e a 17 o que tinha.
Gn 13.1 do Sul, ele, e sua mulher, e T. o que tinha, e
Gn 14.20 inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de T .
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TUDC]

Dt 13.15 ao fio da espada a ela e a 27 o que nela houver,
Dt 14.9 Isto comereis de 27 o que há nas águas: 27 o que
Dt 14.9 de 27 o que há nas águas: 27 o que tem barbatanas
Dt 14.10 Mas 27 o que não tiver barbatanas nem escamas não o
Dt 14.26 aquele dinheiro darás por 27 o que deseja a tua
Dt 14.26 e por bebida forte, e por 27 o que te pedir a
Dt 15.10 Deus, em toda a tua obra e em 27 no que puseres a
Dt 15.18 o Senhor, teu Deus, te abençoará em 27 o que fizeres.
Dt 17.10 cuidado de fazer conforme 27 o que te ensinarem.
Dt 18.16 conforme 27 o que pediste ao Senhor, teu Deus, em
Dt 18.18 sua boca, e ele lhes falará 27 o que eu lhe ordenar.
Dt 20.14 as crianças, e os animais; e 27 o que houver na
Dt 21.17 dando-lhe dobrada porção de 27 quanto tiver,
Dt 23.20 teu Deus, te abençoe em 27 que puseres a tua
Dt 24.8 cuidado de fazer conforme 27 o que te ensinarem os
Dt 26.14 do Senhor, meu Deus; conforme 27 o que me
Dt 28.8 nos teus celeiros e em 27 que puseres a tua
Dt 28.20 a turbação e a perdição em 27 que puseres a tua
Dt 28.47 alegria e bondade de coração, pela abundância de 27,
Dt 28.48 e com nudez, e com falta ae 27; e sobre o teu
Dt 28.57 às escondidas pela falta de 27, no cerco e no
Dt 29.2 e disse-lhe: Tendes visto 27 quanto o Senhor fez
Dt 29.9 cumpri-as para que prospereis em 27 quanto fizerdes.
Dt 30.2 ouvidos à sua voz conforme 27 o que eu te ordeno
Dt 32.27 A nossa mão está alta; o Senhor não fez 27 isso.
Js 1.8 cuidado de fazer conforme 27 quanto nele está
Js 1.16 responderam a Josué, dizendo: 27 quanto nos
Js 1.17 Como em 27 ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a
Js 1.18 ouvir as tuas palavras em 27 quanto lhe mandares
Js 2.13 irmãos e a minhas irmãs, com 27 o que têm, e de que
Js 2.23 filho de Num, e contaram-lhe 27 quanto lhes aconte
cera;
Js 4.10 em pé, até que se cumpriu 27 quanto o Senhor a
Js 4.10 mandara dizer ao povo, conforme 27 quanto Moisés
Js 6.17 anátema ao Senhor, ela e 27 quanto houver nela;
Js 6.21 E 27 quanto na cidade havia destruíram totalmente a
Js 6.22 e tirai de lá a mulher com 27 quanto tiver, como
Js 6.23 e a sua mãe, e a seus irmãos, e a 27 quanto tinha;
Js 6.24 Porém a cidade e 27 quanto havia nela queimaram-no
Js 6.25 e à família de seu pai, e a 27 quanto tinha; e
Js 7.15 será queimado a fogo, ele e 27 quanto tiver,
Js 7.22 correndo à tenda; e eis que 27 estava escondido
Js 7.24 e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a 27 quanto
Js 8.34 bênção e a maldição, conforme 27 o que está
Js 8.35 Palavra nenhuma houve, de 27 o que Moisés ordenara,
Js 9.9 pomuanto ouvimos a sua fama e 27 quanto fez no Egito;
Js 9.10 e 27 quanto fez aos dois reis dos amorreus que
Js 10.32 alma que nela havia, conforme 27 o que fizera a Libna.
Js 10.35 no mesmo dia, conforme 27 o que fizeram a Laquis.
Js 10.37 deixou com vida, conforme 27 o que fizeram a
Js 10.40 reis; nada deixou de resto; mas 27 o que tinha
Js 11.15 nem uma só palavra tirou de 27 o que o Senhor
Js 11.23 toda esta terra conforme 27 o que o Senhor tinha
Js 21.44 repouso em redor, conforme 27 quanto jurara a seus
Js 21.45 que o Senhor falara à casa de Israel; 27 se cumpriu.
Js 22.2 e disse-lhes: 27 quanto Moisés, o servo do Senhor,
Js 22.2 e à minha voz obedecestes em 27 quanto vos ordenei.
Js 23.3 e vós já tendes visto 27 quanto o Senhor, vosso
Js 23.6 guardardes e para fazerdes 27 quanto está escrito
Jz 6.13 se o Senhor é conosco, por que 27 isto nos
Jz 10.15 Pecamos; faze-nos conforme 27 quanto te parecer
Jz 13.13 Anjo do Senhor a Manoá: De 27 quanto eu disse à
Jz 13.14 De 27 quanto procede da vide não comerá, nem vinho
Jz 13.14 nem coisa imunda comerá; 27 quanto lhe tenho
Jz 13.23 manjares, nem nos mostraria 27 isto, nem nos
Jz 19.20 o velho: Paz seja contigo; 27 quanto te faltar
Jz 20.48 da cidade até aos animais, 27 quanto ali se
Rt 3.5 E ela lhe disse: 27 quanto me disseres farei.
Rt 3.6 para a eira e fez conforme 27 quanto sua sogra lhe
Rt 3.11 pois, minha filha, não temas; 27 quanto disseste
Rt 3.16 minha filha? E ela lhe contou 27 quanto aquele
Rt 4.9 hoje, testemunhas de que tomei 27 quanto foi de
ISm 2.14 no caldeirão, ou na marmita; e 27 quanto o garfo
ISm 2.22 Eli já muito velho e ouvia 27 quanto seus filhos
ISm 3.12 dia, suscitarei contra Eli 27 quanto tenho falado
ISm 8.7 Ouve a voz do povo em 27 quanto te disser,

Êx 37.22 formavam a mesma peça; 27 era uma obra batida
Êx 38.22 filho de Hur, da tribo de Judá, 27 quanto o Senhor
Êx 39.32 de Israel fizeram conforme 27 o que o Senhor
Êx 39.42 Conforme 27 o que o Senhor ordenara a Moisés, assim
Êx 40.9 e ungirás o tabernáculo e 27 o que há nele; e o
Êx 40.16 E fê-lo Moisés; conforme 27 o que o Senhor lhe
Lv 1.9 com água; e o sacerdote 27 isto queimará sobre
Lv 1.13 com água; e o sacerdote 27 isto oferecerá e o
Lv 5.4 mal ou para fazer bem, em 27 o que o homem
Lv 6.5 ou 27 aquilo sobre que jurou falsamente; e o
Lv 6.18 ofertas queimadas do Senhor; 27 o que tocar nelas
Lv 6.27 27 o que tocar a sua carne será santo; se espargir
Lv 7.9 que se cozer no forno, com 27 que se preparar na
Lv 8.10 e ungiu o tabernáculo e 27 o que havia nele, e
Lv 8.27 E 27 isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus
Lv 11.3 27 o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se
Lv 11.9 Isto comereis de 27 o que há nas águas: 27 o que
Lv 11.9 de 21 o que há nas águas: 27 o que tem barbatanas
Lv 11.10 Mas 27 o que não tem barbatanas nem escamas, nos
Lv 11.12 27 o que não tem barbatanas ou escamas, nas águas,
Lv 11.27 E 27 o que anda sobre as suas patas, isto é, todo
Lv 11.32 E 27 aquilo sobre o que deles cair alguma coisa,
Lv 11.33 que cair alguma coisa deles, 27 o que houver nele
Lv 11.42 27 o que anda sobre o ventre, e 21 o que anda
Lv 11.42 que anda sobre o ventre, e 27 o que anda sobre
Lv 14.36 examinar a praga, para que 27 o que está na casa
Lv 14.45 o barro da casa; e se levará 27 para fora da
Lv 15.20 E 27 aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua
Lv 15.20 separação será imundo; e 27 sobre o que se
Lv 20.25 dos animais, ou das aves, ou de 27 o que se arrasta
Lv 27.9 se oferece oferta ao Senhor, 27 quanto der dele ao
Lv 27.28 consagrar ao Senhor de 27 o que tem, de homem,
Lv 27.32 de vacas e ovelhas, de 27 o que passar debaixo
Nm 1.50 os seus utensílios, e sobre T. o que lhe
Nm 1.54 filhos de Israel; conforme 27 o que o Senhor
Nm 2.34 de Israel fizeram conforme 27 o que o Senhor
Nm 4.16 cargo de todo o tabernáculo e de 21 que nele há, o
Nm 4.26 do seu ministério, com 27 o que se
Nm 8.20 com os levitas; conforme 27 o que o Senhor
Nm 9.5 no deserto do Sinai; conforme 2. o que o Senhor
Nm 15.23 27 quanto o Senhor vos tem mandado por mão de
Nm 16.30 a sua boca e os tragar com 27 o que é seu, e
Nm 16.33 E eles e 27 o que era seu desceram vivos ao
Nm 18.13 Os primeiros frutos de 27 que houver na terra, que
Nm 18.15 27 o que abrir a madre, de toda a carne que
Nm 19.22 E 2 I o que o imundo tocar também será imundo; e a
Nm 22.2 pois, Balaque, filho de Zipor, 27 o que Israel
Nm 22.4 lamberá esta congregação 27 quanto houver ao
Nm 22.17 te honrarei e farei 2. o que me disseres;
Nm 23.26 Não te falei eu, dizendo: 27 o que o Senhor
Nm 29.40 filhos de Israel, conforme 27 o que o Senhor
Nm 30.2 a sua palavra; segundo 21 o que saiu da sua
Nm 30.9 da viúva ou da repudiada, 27 com que ligar a sua
Nm 30.12 no dia em que os ouviu, 21 quanto saiu dos
Nm 31.23 com a água da separação; mas 27 que não pode
Dt 1.3 aos filhos de Israel, conforme 27 o que o Senhor
Dt 1.30 por vós pelejará, conforme 27 o que fez
Dt 1.41 e pelejaremos, conforme 27 o que nos ordenou
Dt 2.36 houve que de nós escapasse; 27 isto o Senhor,
Dt 3.21 dizendo: Os teus olhos veem 27 o que o Senhor,
Dt 4.34 e com grandes espantos, conforme 27 quanto o
Dt 5.27 Chega-te tu e ouve 27 o que disser o Senhor, nosso
Dt 5.27 nosso Deus; e tu nos dirás 27 o que te disser o
Dt 5.28 deste povo, que te disseram; em 27 falaram eles bem.
Dt 8.3 não viverá só de pão, mas que de 27 o que sai da
Dt 8.13 a prata e o ouro, e se multiplicar 27 quanto tens,
Dt 10.14 são do Senhor, teu Deus, a terra e 27 o que nela há.
Dt 11.6 as suas tendas, como também 27 o que subsistia e
Dt 12.7 Deus, e vos alegrareis em 27 em que poreis a
Dt 12.8 Não fareis conforme 27 o que hoje fazemos aqui,
Dt 12.8 fazemos aqui, cada qual 2. o que bem parece aos
Dt 12.11 o seu nome; ali trareis 27 o que vos ordeno:
Dt 12.14 os teus holocaustos e ali farás 27 o que te ordeno.
Dt 12.18 o Senhor, teu Deus, te alegrarás em 27 em que
Dt 12.31 ao Senhor, teu Deus, porque 27 o que é abominável
Dt 12.32 27 o que eu te ordeno observarás; nada lhe
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IRs 22.54 Deus de Israel, conforme 27 quanto fizera seu pai.
2Rs 4.23 Não é lua nova nem sábado. E ela disse: 27 vai bem.
2Rs 5.21 do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai 27 bem?
2Rs 5.22 E ele disse: 27 vai bem; meu senhor me mandou
2Rs 8.6 dizendo: Faze-lhe restituir 27 quanto era seu e
2Rs 8.9 na sua mão, a saber, de 27 que era bom de
2Rs 8.23 mais dos atos de Jeorão e 27 quanto fez,
2Rs 9.11 seu senhor, disseram-lhe: Vai 27 bem? Por que veio
2Rs 10.5 dizendo: Teus servos somos e 27 quanto nos
2Rs 10.30 aos meus olhos e, conforme 27 quanto eu tinha no
2Rs 10.34 o mais dos atos de Jeú e 27 quanto fez, e todo o
2Rs 11.9 pois, os centuriões conforme 27 quanto ordenara o
2Rs 12.12 da Casa do Senhor e para 27 quanto para a casa
2Rs 12.19 o mais dos atos de Joás e 27 quanto fez mais,
2Rs 13.8 mais dos atos de Jeoacaz, e 27 quanto fez mais, e
2Rs 13.12 o mais dos atos de Jeoás, e 27 quanto fez mais, e
2Rs 14.3 seu pai; fez, porém, conforme 27 o que fizera
2Rs 14.28 o mais dos atos de Jeroboão, 27 quanto fez, e seu
2Rs 15.3 olhos do Senhor, conforme 27 o que fizera
2Rs 15.6 mais dos atos de Azarias e 27 o que fez,
2Rs 15.21 o mais dos atos de Menaém e 27 quanto fez,
2Rs 15.26 mais dos atos de Pecaías e 27 quanto fez, eis que
2Rs 15.31 o mais dos atos de Peca e 27 quanto fez, eis que
2Rs 15.34 do Senhor, fez conforme 27 quanto fizera Uzias,
2Rs 15.36 o mais dos atos de Jotão e 27 quanto fez,
2Rs 16.11 edificou um altar conforme 2. o que o rei Acaz
2Rs 16.16 Urias, o sacerdote, conforme 27 quanto o rei Acaz
2Rs 18.3 olhos do Senhor, conforme 27 o que fizera Davi,
2Rs 18.12 traspassaram o seu concerto e 27 quanto Moisés,
2Rs 18.14 dizendo: Pequei; retira-te de mim; 27 o que me
2Rs 20.13 e a sua casa de armas, e 27 quanto se achou
2Rs 20.15 tua casa? E disse Ezequias: 27 quanto há em minha
2Rs 20.17 Eis que vêm dias em que 27quanto houver em tua
2Rs 21.8 cuidado de fazer conforme 27 o que lhes tenho
2Rs 21.17 dos atos de Manassés, e a 27 quanto fez mais, e
2Rs 21.25 mais dos atos de Amom, e a 27 quanto fez,
2Rs 22.13 livro, para fazerem conforme 27 quanto de nós
2Rs 23.28 o mais dos atos de Josias e 27 quanto fez,
2Rs 23.32 olhos do Senhor, conforme 27 o que fizeram seus
pais.
2Rs 23.37 olhos do Senhor, conforme 27 quanto fizeram seus
pais.
2Rs 24.3 dos pecados de Manassés, conforme 27 quanto fizera,
2Rs 24.5 mais dos atos de Jeoaquim e 27 quanto fez,
2Rs 24.7 o rei de Babilônia tomou 27 quanto era do rei do
2Rs 24.9 olhos do Senhor, conforme 27 quanto fizera seu pai.
2Rs 24.19 olhos do Senhor, conforme 27 quanto fizera Jeoaquim.
2Rs 25.15 os braseiros e as bacias e 27 mais que era de puro
2Rs 25.17 e as romãs em roda do capitel, 27 era de cobre; e
lC r 6.49 por Israel, conforme 27 quanto Moisés,
lC r 10.11 pois, toda a Jabes-Gileade 27 quanto os filisteus
lC r 13.14 abençoou a casa de Obede-Edom e 27 quanto tinha.
lC r 16.32 a sua plenitude; exulte o campo com 27 o que há
nele.
lC r 16.40 e à tarde; e isso segundo 27 o que está escrito
lC r 17.2 Então, Natã disse a Davi: 27 quanto tens no teu
lC r 17.20 há Deus além de ti, conforme 27 quanto ouvimos
com
lC r 21.23 lenha, e o trigo para oferta de manjares; 27 dou.
lC r 26.28 como também 27 quanto tinha consagrado Samuel,
o
lC r 26.28 de Ner, e Joabe, filho de Zeruia; 27 quanto
lC r 28.12 E também o risco de 27 quanto tinha no seu ânimo, a
lC r 28.19 27 isso, disse Davi, por escrito me deram a
lC r 29.3 a Casa do meu Deus, afora 27quanto tenho
lC r 29.11 e a majestade; porque teu é 27 quanto há nos
lC r 29.12 de ti, e tu dominas sobre 27, e na tua mão há
lC r 29.12 e na tua mão está o engrandecer e dar força a 27.
lC r 29.14 semelhantes coisas? Porque 27 vem de ti, e da
lC r 29.19 teus estatutos; e para fazer 27, e para edificar
2Cr 6.33 habitação, e faze conforme 27 o que o
2Cr 7.11 do Senhor e a casa do rei; e 27 quanto Salomão
2Cr 7.17 teu pai, e fizeres conforme 27 o que te ordenei,
2Cr 8.6 e as cidades dos cavaleiros, e 27 quanto, conforme
2Cr 9.1 a Salomão e falou com ele de 27 o que tinha no

ISm 9.6 de Deus, e homem honrado é; 27 quanto diz sucede
ISm 9.19 e pela manhã te despedirei e 27 quanto está no
ISm 11.10 então, nos fareis conforme 27 o que parece bem
ISm 12.1 Eis que ouvi a vossa voz em 27 quanto me dissestes
ISm 14.7 de armas lhe disse: Faze 27 o que tens no
ISm 14.36 resto um homem deles. E disseram: 27 o que
ISm 15.3 Amaleque, e destrói totalmente 27 o que tiver, e
ISm 19.18 a Ramá, e lhe participou 27 quanto Saul lhe
ISm 22.15 o teu servo não soube nada de 27 isso, nem muito
ISm 25.6 e que a tua casa tenha paz, e 27 o que tens tenha paz!
ISm 25.12 e vieram, e lhe anunciaram 27, conforme todas
ISm 25.21 em vão tenho guardado 27 quanto este tem no
ISm 25.21 deserto, e nada lhe faltou de 27 quanto tem, e ele
ISm 25.22 se eu deixar até à manhã, de 77 o que tem, mesmo
ISm 30.S porque, decerto, a alcançarás e 27 libertarás.
ISm 30.18 Assim, livrou Davi 27 quanto tomaram os
ISm 30.19 e também desde o despojo até 27 quanto lhes ti
nham
ISm 30.19 quanto lhes tinham tomado: 27 Davi tornou a trazer.
2Sm 3.19 ouvidos de Davi, em Hebrom, 27 o que era bom aos
2Sm 3.21 contigo; e tu reinarás sobre 27 o que desejar
2Sm 3.25 saída e a tua entrada, e entender 27 quanto fazes.
2Sm 3.36 aos seus olhos, assim como 27 quanto o rei fez
2Sm 6.12 Senhor a casa de Obede-Edom e 27 quanto tem, por
2Sm 7.3 Natã ao rei: Vai e faze 27 quanto está no teu
2Sm 7.22 outro Deus, senão tu só, segundo 27 o que temos
2Sm 9.9 moço de Saul, e disse-lhe: 27o que pertencia a
2Sm 9.11 disse Ziba ao rei: Conforme 27 quanto meu senhor, o
2Sm 11.22 e entrou, e fez saber a Davi 27 para que Joabe o en
viara.
2Sm 14.19 de Joabe anda contigo em 27 isso? E respondeu a
2Sm 14.19 a direita nem para a esquerda, de 27 quanto o rei,
2Sm 14.20 um anjo de Deus, para entender 27 o que há na ter
ra.
2Sm 15.15 Eis aqui os teus servos, para 27 quanto determinar
2Sm 16.4 o rei a Ziba: Eis que teu é 27 quanto tem
2Sm 19.30 ao rei: Tome ele também 27, pois já veio o rei,
2Sm 19.38 bem parecer aos teus olhos, e 27 quanto me pedires
2Sm 21.14 de Quis, seu pai, e fizeram 27 o que o rei
2Sm 23.5 um concerto eterno, que em 27 será ordenado e
2Sm 24.23 27 isso deu Araúna ao rei; disse mais Araúna ao
lRs 2.3 de Moisés, para que prosperes em 27 quanto
lRs 2.26 pai, e porquanto foste aflito em 27 quanto meu
lRs 4.24 Porque dominava sobre 27quanto havia da banda de
lRs 5.6 dos teus servos, conforme 27 o que disseres;
lRs 6.15 soalho da casa até ao teto, 27 cobriu com madeira
lRs 6.18 de botões e flores abertas; 27 era cedro; pedra
lRs 6.38 as suas dependências e com 27 o que lhe
lRs 8.43 habitação, e faze conforme 27 o que o estrangeiro
lRs 8.52 a fim de os ouvires em 27 quanto clamarem a ti.
lRs 8.56 seu povo de Israel, seeundo 27 o que disse; nem
lRs 9.4 para fazeres segundo 27 o que te mandei e
lRs 10.2 e veio a Salomão e disse-lhe 27 quanto tinha no
lRs 10.13 deu à rainha de Sabá 27 quanto lhe pediu o
lRs 11.37 tomarei, e reinarás sobre 27 o que desejar a tua
lRs 11.38 E há de ser que, se ouvires 27 o que eu te mandar,
lRs 11.41 dos atos de Salomão, e a 27 quanto fez, e à sua
lRs 13.11 seus filhos e contaram-lhe 27 o que o homem de
lRs 14.19 e como reinou, eis que 27 está escrito no
lRs 14.26 casa do rei, e ainda tomou 27, e também tomou
lRs 14.29 dos atos de Roboão e a 27 quanto fez,
lRs 14.29 fez, porventura, não está 27 escrito no Livro
lRs 15.5 e não se tinha desviado de 27 o que lhe ordenara em
lRs 15.7 mais dos atos de Abias, e a 27 quanto fez,
lRs 15.7 fez, porventura, não está 27 escrito no Livro
lRs 15.23 e a todo o seu poder, e a 27 quanto fez, e às
lRs 15.23 edificou, porventura, não está 27 escrito no Livro
lRs 15.31 dos atos de Nadabe e a 27 quanto fez,
lRs 15.31 fez, porventura, não está 27 escrito no Livro
lRs 16.14 mais dos atos de Elá e a 27 quanto fez,
IRs 19.1 Acabe fez saber a Jezabel 27 quanto Elias havia
lRs 20.4 ó rei, meu senhor, teu sou eu, e 27 quanto tenho.
IRs 20.6 teus servos; e há de ser que 27 o que for
IRs 20.9 Dizei ao rei, meu senhor: 27 o que primeiro
IRs 21.26 seguindo os ídolos, conforme 27 o que fizeram os
IRs 22.39 mais dos atos de Acabe, e a 27 quanto fez, e à casa
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2Cr 9.12 deu à rainha de Sabá 27 quanto lhe agradou e
2Cr 12.9 tesouros da casa do rei; levou 27 e também tomou
2Cr 21.18 E, depois de 27 isso, o Senhor o feriu nas suas
2Cr 23.8 e todo o Judá conforme 27 o que ordenara o
2Cr 26.4 olhos do Senhor, conforme 27 o que fizera
2Cr 27.2 olhos do Senhor, conforme 77 o que fizera Uzias,
2Cr 27.7 e os seus caminhos, eis que 77 está escrito no
2Cr 29.2 olhos do Senhor, conforme 77 quanto fizera Davi,
2Cr 29.28 e as trombetas tocavam; 77 isso, até o
2Cr 29.32 duzentos cordeiros; 77 isso, em
2Cr 31.1 E, acabando 77 isso, todos os israelitas que ali se
2Cr 31.1 em Efraim e Manassés, até que 77 destruíram;
2Cr 31.5 do campo; também os dízimos de 77 trouxeram em
abundância.
2Cr 32.27 especiarias, e de escudos, e de 77 o que se podia de
sejar,
2Cr 32.31 para tentá-lo, para saber 77 o que havia no
2Cr 33.8 que tenham cuidado de fazer 77 o que eu lhes
2Cr 33.19 que se humilhasse, eis que está 77 escrito nos
2Cr 34.16 dizendo: Teus servos fazem 77 quanto se lhes enco
mendou.
2Cr 34.21 do Senhor,para fazerem conforme 77 quanto está
2Cr 35.20 Depois de 77 isso, havendo Josias já preparado a
2Cr 36.18 do rei e dos seus príncipes, 77 levou para a Babilônia.
Ed 1.6 e com coisas preciosas, afora 77 o que
Ed 7.6 estava sobre ele, o rei lhe deu 77 quanto lhe pedira.
Ed 7.21 que estão dalém do rio que 77 quanto vos pedir o
Ed 7.23 77 quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do
Ed 8.34 e conforme o peso de 77 aquilo; e todo o peso
Ed 8.35 em sacrifício pelo pecado; 77 em holocausto ao Senhor.
Ed 9.13 E, depois de 27 o que nos tem sucedido por causa
Ed 10.3 todas as mulheres e 77 o que é nascido
Ne 5.19 para bem, ó meu Deus, e de 77 quanto fiz a este povo.
Ne 6.8 eu enviei a dizer-lhe: De 77 o que dizes coisa
Ne 8.16 Saiu, pois, o povo, e de 77 trouxeram e fizeram
Ne 9.6 o seu exército, a terra e 77 quanto nela há, os
Ne 9.6 quanto nela há, os mares e 77 quanto neles há;
Ne 9.33 Porém tu és justo em 77 quanto tem vindo sobre nós;
Ne 9.38 E, com 77 isso, fizemos um firme concerto e o
Ne 13.6 Mas, durante 77 isso, não estava eu em Jerusalém,
Et 2.13 pois, entrava a moça ao rei; TTquanto ela
Et 3.12 treze do mesmo, e conforme 2 7 quanto Hamã mandou
Et 4.1 Quando Mardoqueu soube 77 quanto se havia passado,
Et 4.7 Mardoqueu lhe fez saber 77 quanto lhe tinha
Et 4.17 foi e fez conforme 77 quanto Ester lhe ordenou.
Et 5.11 a piultidão de seus filhos, e 27 em que o rei o
Et 5.13 Porém 27 isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu
Et 6.10 e coisa nenhuma deixes cair de 27 quanto disseste.
Et 6.13 e a todos os seus amigos 27 quanto lhe tinha
Et 8.9 mesmo, e se escreveu conforme 27 quanto ordenou
Jó 1.10 bens a ele, e a sua casa, e a 27 quanto tem? A obra
Jó 1.11 a tua mão, e toca-lhe em 27 quanto tem, e verás
Jó 1.12 o Senhor a Satanás: Eis que 27 quanto tem está na
Jó 1.22 Em 27 isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta al
guma.
Jó 2.4 e disse: Pele por pele, e 27 quanto o homem tem
Jó 2.10 e não receberíamos o mal? Em 77 isto não pecou Jó
Jó 12.6 a Deus estão seguros; nas suas mãos Deus lhes põe 77.
Jó 12.10 está na sua mão a alma de 77 quanto vive, e o
Jó 13.1 Eis que 77 isto viram os meus olhos, e os meus
Jó 28.24 extremidades da terra; e vê 77 o que há debaixo dos
céus.
Jó 33.29 Eis que 27 isto é obra de Deus, duas e três vezes
Jó 37.12 espalha em roda, para que faça 27 quanto lhe ordena
Jó 38.14 2 . se modela como o barro sob o selo e se põe como
vestes;
Jó 38.18 larguras da terra? Faze-mo saber, se sabes 77 isto.
Jó 39.8 é o seu pasto, e anda buscando 77 que está verde.
Jó 42.2 Bem sei eu que 77 podes, e nenhum dos teus
Jó 42.10 a Jó outro tanto em dobro a 77 quanto dantes possuía.
SI 1.3 e cujas folhas não caem, e 77 quanto fizer prosperará.
SI 8.6 as obras das tuas mãos; 27 puseste debaixo de
SI 8.8 céus, e os peixes do mar, e 77 o que passa pelas
SI 33.9 Porque falou, e 27 se fez; mandou, e logo 77 apareceu.
SI 33.9 falou, e 27 se fez; mandou, e logo 27 apareceu.
SI 37.5 o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele 27 fará.
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SI 44.17 27 isto nos sobreveio; todavia, não nos esquecemos
SI 48.13 os seus palácios, para que 27 narreis à geração seguinte.
SI 50.21 eu te arguirei, e, em sua ordem, 27 porei diante
SI 57.2 ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim 27 executa.
SI 64.6 maliciosas, inquirem 27 o que se pode
SI 69.34 céus e a terra, os mares e 27 quanto neles se move.
SI 74.3 assolaaies, contra 27 o que o inimigo tem
SI 78.32 Com 27 isto, ainda pecaram e não deram crédito às
SI 96.12 Alegre-se o campo com 27 o que há nele; então, se
SI 103.1 ó minha alma, ao Senhor, e 77 o que há em mim
SI 103.19 o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre 77.
SI 109.11 Lance o credor mão de 77 quanto tenha, e
SI 115.3 o nosso Deus está nos céus e faz 27 o que lhe apraz.
SI 119.91 Conforme o que ordenaste, 27 se mantém até noje;
SI 119.128 Por isso, tenho, em 27, como retos todos os teus
SI 135.6 27 o que o Senhor quis, ele o fez, nos céus e na
SI 139.4 na minha língua, eis que, ó Senhor, 27 conheces.
SI 146.6 os céus e a terra, o mar e 77 quanto há neles e
SI 150.6 27 quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Se
nhor!
Pv 3.15 é do que os rubins; e 27 o que podes desejar
Pv4.7 pois, a sabedoria; sim, com 27 o que possuis,
Pv 4.23 Sobre 27 o que se deve guardar, guarda o teu
Pv 8.11 do que os rubins; e de 27 o que se deseja nada
Pv 21.1 do rei na mão do Senhor; a 27 quanto quer o inclina.
Pv 25.2 o negócio, mas a glória dos reis é 27 investigar.
Pv 28.5 o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem 27.
Ec 1.2 — diz o pregador, vaidade de vaidades! E 27 vaidade.
Ec 1.13 com sabedoria de 27 quanto sucede debaixo
Ec 1.14 debaixo do sol, e eis que 27 era vaidade e
Ec 2.10 E 27 quanto desejaram os meus olhos não lhos
Ec 2.11 tinha feito; e eis que 27 era vaidade e
Ec 2.16 que do tolo; porquanto de 27 nos dias futuros
Ec 2.17 do sol me era penosa; sim, 27 é vaidade e
Ec 3.1 27 tem o seu tempo determinado, e há tempo para
Ec 3.11 27 fez formoso em seu tempo; também pôs o mundo
no
Ec 3.14 Eu sei que 27 quanto Deus faz durará eternamente;
Ec 6.2 e honra, e nada lhe falta de 27 quanto a sua alma
Ec 7.15 27 isso vi nos dias da minha vaidade; há um justo
Ec 7.18 a tua mão; porque quem teme a Deus escapa de 27 isso.
Ec 7.23 27 isso inquiri com sabedoria e disse: Sabedoria
Ec 8.3 em alguma coisa má, porque ele faz 27 o que quer.
Ec 8.9 27 isso vi quando apliquei o meu coração a toda
Ec 9.1 para claramente entender 27 isto: que os justos,
Ec 9.1 conhece nem o amor nem o ódio; 27 passa perante a
Ec 9.2 27 sucede igualmente a todos: o mesmo sucede ao
Ec 9.3 Este é o mal que há entre 27 quanto se faz debaixo
Ec 9.10 27 quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme
Ec 10.19 o vinho alegra a vida, e por 27 o dinheiro responde.
Ec 11.8 porque hão ae ser muitos. 27 quanto sucede é vaidade.
Ec 12.8 Vaidade de vaidade, diz o Pregador, 27 é vaidade.
Ec 12.13 De 27 o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e
Ec 12.14 ajuízo toda obra e até 27 o que está encoberto,
Is 5.25 monturo no meio das ruas; com 27 isto não tornou
Is 8.12 Não chameis conjuração a 27 quanto este povo chama
Is 9.12 a boca escancarada; e nem com 27 isto se apartou a
Is 9.17 boca profere doidices. Com 27 isto não se
Is 9.21 eles serão contra Judá. Com 27 isto não se
Is 10.4 e caia entre os mortos? Com 27 isto a sua ira não
Is 19.7 às ribanceiras dos rios, e 27 o que foi semeado
Is 21.1 tufões de vento do Sul, que 27 assolam, ele virá
Is 29.16 Vós 27 perverteis, como se o oleiro fosse ao barro,
Is 34.1 terra, e a sua plenitude, o mundo e 27 quanto produz.
Is 37.36 pela manhã cedo, eis que 27 eram corpos mortos.
Is 39.2 e toda a sua casa de armas, e 27 quanto se
Is 39.4 casa? E disse Ezequias: Viram 27 quanto há em minha
Is 39.6 Eis que virão dias em que 27 quanto houver em tua
Is 42.5 estendeu, e formou a terra e a 27 quanto produz,
Is 42.10 vós que navegais pelo mar e 27 quanto há nele;
Is 44.28 É meu pastor e cumprirá 27 o que me apraz;
Is 48.6 tens ouvido; olha bem para 27 isto; porventura,
Is 63.7 do Senhor, consoante 27 o que o Senhor nos
Jr 1.7 quer que eu te enviar, irás; e 27 quanto te
Jr 1.17 e levanta-te, e dize-lhes 27 quanto eu te
Jr 3.7 E eu disse, depois que fez 27 isto: Volta para mim;
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Jr 3.8 E, quando por causa de 27 isso, por ter cometido
Jr 3.10 E, con 27 nem por T. isso voltou para mim a sua
Jr 11.4 à minha voz e fazei conforme 27 que vos mando; e
Jr 15.4 de Ezequias, rei de Judá, por 27 quanto fez em Jerusalém.
Jr 21.14 seu bosque, que consumirá a t o que está em
Jr 22.15 o juízo e a justiça? Por isso, 27 lhe sucedeu bem.
Jr 25.13 que disse contra ela, 27 quanto está escrito
Jr 26.8 acabando Jeremias de dizer 27 quanto o Senhor lhe
Jr 31.37 toda a semente de Israel, por 77 quanto fizeram,
Jr 32.23 voz, nem andaram na tua lei; 77 o que lhes
Jr 35.8 filho de Recabe, nosso pai, em 77 quanto nos
Jr 35.10 ouvimos e fizemos conforme 77 quanto nos mandou
Jr 35.18 mandamentos, e fizestes conforme 27 quanto vos or
denou,
Jr 36.8 filho de Nerias, conforme 27 m anto lhe havia
Jr 38.9 agiram mal estes homens em 77 quanto fizeram a
Jr 40.3 obedecestes à sua voz; pelo que vos sucedeu 27 isto.
Jr 42.20 ao Senhor, nosso Deus; e, conforme 27 o que disser
Jr 44.18 libações, tivemos falta de 27 e fomos consumidos
Jr 50.21 e inteiramente destrói 27 após eles, diz o
Jr 50.21 diz o Senhor, e faze conforme 27 o que te mandei.
Jr 50.29 conforme a sua obra; conforme 27 o que fez,
Jr 51.48 E os céus e a terra, com 27 guanto neles há,
Jr 52.2 olhos do Senhor, conforme 27 o que fizera Jeoaquim.
Jr 52.22 romãs em roda do capitel; e 27 era de bronze; e
Lm 2.3 Jacó, como labareda de fogo que 27 consome em redor.
Lm 2.4 como adversário e matou77 o que era formoso à
Ez 7.14 Tocaram a trombeta e 77 prepararam, mas não há quem
Ez 14.22 eu trouxe sobre Jerusalém e de 77 o que trouxe
Ez 14.23 que não fiz sem razão 77 quanto tenho feito
Ez 16.43 e me provocaste à ira com 77 isto, eis que também
Ez 16.54 e sejas envergonhada por 77 o que fizeste,
Ez 16.63 me reconciliar contigo de 77 quanto fizeste,
Ez 20.26 faziam passar pelo fogo 77 o que abre a madre;
Ez 24.24 Ezequiel de sinal; conforme 27 quanto fez, fareis;
Ez 39.9 e com as lanças; e farão fogo com 27 isso por sete anos.
Ez 40.4 ouvidos, e põe no teu coração 27 quanto eu te
Ez 40.4 anuncia, pois, à casa de Israel 27 quanto tu vires.
Ez 41.17 em redor, por dentro e por fora, 7Z7 com medidas,
Ez 43.11 E, envergonhando-se eles de 27 quanto fizeram,
Ez 44.5 e ouve com os teus ouvidos 27 quanto eu te
Ez 44.14 em todo o seu serviço e em 27 o que nela se fizer.
Ez 44.30 os primeiros frutos de 71 e toda oferta de
Ez 47.9 águas e sararão, e viverá 27 por onde quer que
D n2.40 o ferro esmiúça e quebra 27, como o ferro
Dn 5.22 o teu coração, ainda que soubeste de 27 isso.
Dn 7.16 a verdade acerca de 77 isso. E ele me disse
Dn 11.37 nem a qualquer deus, porque sobre 77 se engrande
cerá.
Os 1.6 a compadecer da casa de Israel, mas 71 lhe tirarei.
Os 7.10 para o Senhor, seu Deus, nem o buscarão em 77 isso.
Am 6.8 palácios; e entregarei a cidade e 77 o que nela há.
Am 9.1 e estremeçam os umbrais, e faze 77 em pedaços sobre
Iq 1.5 77 isso por causa da prevaricação de Jacó e dos
M q 3.9 abominais o juízo e perverteis 27 o que é direito,
Sf 1.2 Inteiramente consumirei 71 sobre a face da terra,
Ag 2.14 é toda a obra das suas mãos; e 27 o que ali
Zc 8.12 e farei que o resto deste povo herde 27 isto.
M t 1.22 27 isso aconteceu para que se cumprisse o que foi
M t4.9 E disse-lhe: 27 isto te darei se, prostrado, me adorares.
M t 5.18 ou um til se omitirá da lei sem que 27 seja cumprido.
M t 6.19 onde a traça e a ferrugem 27 consomem, e onde os
M t 7.12 Portanto, 27 o que vós quereis que os homens vos
M t 8.33 à cidade, divulgaram 7. o que acontecera
M t 13.33 três medidas de farinha, até que 27 esteja levedado.
M t 13.34 27 isso disse Jesus por parábolas à multidão e nada
M t 13.41 eles colherão do seu Reino 27 o que causa
M t 13.44 e, pelo gozo dele, vai, vende 71 quanto tem e
M t 13.46 de grande valor, foi, vendeu 27 quanto tinha e com
prou-a.
M t 13.56 todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, 27 isso?
Mt 14.7 prometeu, com juramento, dar-lhe 27 o que pedisse.
Mt 15.17 Ainda não compreendeis que 27 o que entra pela boca
Mt 16.19 chaves do Reino dos céus, e 27 o que ligares na
Mt 16.19 será ligado nos céus, e 27 o que desligares na
Mt 17.12 conheceram, mas fizeram-lhe 71 o que quiseram.
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M t 18.18 Em verdade vos digo que 27 o que ligardes na terra
M t 18.18 terra será ligado no céu, e 27 o que desligardes na
M t 18.25 filhos fossem vendidos, com 27 quanto tinha,
M t 18.26 Senhor, sê generoso para comigo, e 71 te pagarei.
M t 18.29 dizendo: Sê generoso para comigo, e 27 te pagarei.
M t 18.31 e foram declarar ao seu senhor 27 o que se passara.
M t 18.34 aos atormentadores, até que pagasse 27 o que devia.
M t 19.20 Disse-lhe o jovem: 27 isso tenho guardado desde a
M t 19.21 ser perfeito, vai, vende 27 o que tens, dá-o
M t 19.26 homens é isso impossível, mas a Deus 27 é possível.
M t 19.27 Eis que nós deixamos 71 e te seguimos;
M t 21.4 Ora, 27 isso aconteceu para que se cumprisse o que
M t 21.22 E 27 o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis.
M t 22.4 meus bois e cevados já mortos, e 71 já pronto;
M t 23.3 Observai, pois, e praticai 27 o que vos disserem;
M t 23.20 altar jura por ele e por 27 o que sobre ele está.
M t 24.2 porém, lhes disse: Não vedes 7Z7isto? Em verdade
M t 24.6 porque é mister que isso 27 aconteça, mas
M t 26.56 Mas 27 isso aconteceu para que se cumpram as
M c 4.34 nunca lhes falava, porém 27 declarava em
M c 5.26 médicos, e despendido 27 quanto tinha, nada
M c 6.23 E jurou-lhe, dizendo: 27 o que me pedires te darei,
M c 6.30 a Jesus e contaram-lhe 71,tanto o que tinham
Mc 7.18 Não compreendeis que 27 o que de fora entra
M c 7.37 sobremaneira, diziam: 27 faz bem; faz ouvir
M c 9.13 Elias já veio, e fizeram-lhe 27 o que quiseram,
M c 9.23 disse-lhe: Se tu podes crer; 27 é possível ao que crê.
M c 10.20 respondendo, lhe disse: Mestre, 27 isso guardei
M c 10.21 uma coisa: vai, e vende 27 quanto tens, e
M c 10.28 a dizer-lhe: Eis que nós 71 deixamos e te seguimos.
M c 11.11 no templo, e, tendo visto 27 ao redor, como
Mc 11.23 que se fará aquilo que diz, 27 o que disser lhe
M c 11.24 Por isso, vos digo que 27 o que pedirdes, orando,
M c 12.44 da sua pobreza, depositou 77 o que tinha, todo
M c 13.23 Mas vós vede; eis que de antemão vos tenho dito 27.
Lc 1.3 já informado minuciosamente de 77 desde o princípio,
Lc 2.20 e louvando a Deus por 27 o que tinham ouvido e
Lc 2.39 quando acabaram de cumprir 27 segundo a lei do
Lc 4.7 Portanto, se tu me adorares, 27 será teu.
Lc 4.23 faze também aqui na tua pátria 27 o que ouvimos
Lc 5.11 os barcos para terra, deixaram 27 e o seguiram.
Lc 5.28 E ele, deixando 71,levantou-se e o seguiu.
Lc 9.7 E o tetrarca Herodes ouvia 27 o que se passava e
Lc 9.10 os apóstolos, contaram-lhe 27 o que tinham feito.
Lc 10.22 27 por meu Pai me foi entregue; e ninguém conhece
Lc 10.35 e disse-lhe: Cuida dele, e 27 o que de mais
Lc 11.8 da sua importunação e lhe dará 77 o que houver mister.
Lc 11.21 armado, a sua casa, em segurança está 27 quanto tem.
Lc 11.41 esmola doque tiverdes, e eis que 27 vos será limpo.
Lc 12.3 Porquanto 77 o que em trevas dissestes à luz será
Lc 13.21 em três medidas de farinha, até que 27 levedou.
Lc 14.17 aos convidados: Vinde, quejá 27 está preparado.
Lc 14.33 de vós que não renuncia a 27 guanto tem não pode
Lc 15.13 o filho mais novo, ajuntando 77,partiu para uma
Lc 15.14 E, havendo ele gastado 27, houve naquela terra uma
Lc 17.10 também vós, quando fizerdes 27 o que vos for
Lc 18.12 vezes na semana e dou os dízimos de 27 quanto pos
suo.
Lc 18.22 te falta uma coisa: vende 27 quanto tens,
Lc 18.28 E disse Pedro: Eis que nós deixamos T.ete seguimos.
Lc 18.31 se cumprirá no Filho do Homem 27 o que pelos
Lc 21.32 que não passará esta geração até que 77 aconteça.
Lc 24.14 E iam falando entre si de 7 .aquilo que havia sucedido.
Lc 24.21 Israel; mas, agora, com 27 isso, é já hoje o
Lc 24.25 tardos de coração para crer 27 o que os profetas dis
seram!
Lc 24.44 convinha que se cumprisse 71 o que de mim estava
Jo 2.5 disse aos empregados: Fazei 27 quanto ele vos disser.
Jo 4.25 o Cristo) vem; quando ele vier, nos anunciará 71.
Jo 4.29 vede um homem que me disse 71 quanto tenho feito;
Jo 4.39 que testificou: Disse-me 27 quanto tenho feito.
Jo 5.19 o não vir fazer ao Pai, porque 27 quanto ele faz, o
Jo 5.20 ama ao Filho e mostra-lhe 27 o que faz; e ele lhe
Jo 6.37 27 o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim
Jo 10.41 João não fez sinal algum, mas 27 quanto João disse
Jo 11.22 Mas também, agora, sei que 27 quanto pedires a
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Jo 12.42 Apesar de 27, até muitos dos principais creram
Jo 14.13 E7Z7 quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para
Jo 14.26 coisas e vos fará lembrar de 27 quanto vos tenho dito.
Jo 15.7 estiverem em vós, pedireis 27 o que quiserdes, e
Jo 15.15 chamado amigos, porque 27 quanto ouvi de meu
Jo 15.16 fruto permaneça, a fim de que 27 quanto em meu
Jo 15.21 Mas 27 isso vos farão por causa do meu nome, porque
Jo 16.13 falará de si mesmo, mas dirá 27 o que tiver
Jo 16.15 27 quanto o Pai tem é meu; por isso, vos disse que
Jo 16.23 na verdade vos digo que 27 quanto pedirdes a
Jo 16.30 Agora, conhecemos que sabes 27 e não precisas de
Jo 17.7 Agora, já têm conhecido que 27 quanto me deste
Jo 21.17 E disse-lhe; Senhor, tu sabes 27; tu sabes que
At 1.1 ó Teófilo, acerca de 27 que Jesus começou,
At 2.44 os que criam estavam juntos e tinham 27 em comum.
At 3.21 tempos da restauração de 27, dos quais Deus falou
At 3.22 a mim; a ele ouvireis em 27 quanto vos disser.
At 4.23 para os seus e contaram 27 o que lhes disseram
At 4.24 o céu, e a terra, e o mar, e 27 o que neles há;
At 4.28 para fazerem 27 o que a tua mão e o teu conselho
At 10.8 E, havendo-lhes contado 27, os enviou a Jope.
At 10.33 diante de Deus, para ouvir 27 quanto por Deus
At 11.10 isto por três vezes; e 27 tornou a recolher-se
At 12.11 me livrou da mão de Herodes e de 27 o que o povo
At 13.39 E de 21 o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser
At 14.15 fez o céu, e a terra, e o mar, e 27 quanto há neles;
At 17.22 disse: Varões atenienses, em 27 vos vejo um tanto su
persticiosos;
At 17.24 O Deus que fez o mundo e 27 que nele há, sendo
At 20.35 Tenho-vos mostrado em 27 que, trabalhando assim, é
At 22.10 vai a Damasco, e ali se te dirá 21 o que te é
At 24.8 poderás entender 21 o de que o acusamos.
At 24.14 ao Deus de nossos pais, crendo 27 quanto está
At 27.15 o vento, dando de mão a 27, nos deixamos ir à toa.
Rm 3.19 Ora, nós sabemos que 27 o que a lei diz aos que
Rm 13.9 e, se há algum outro mandamento, 21 nesta palavra
Rm 14.2 Porque um crê que de 27 se pode comer, e outro, que
Rm 14.20 obra de Deus. E verdade que 27 é limpo, mas mal vai
Rm 14.23 porque não come por fé; e 21 o que não é de fé
Rm 15.4 Porque 27 que dantes foi escrito para nosso ensino
IC o 1.5 Porque em 27 fostes enriquecidos nele, em toda a
ICo 2.15 é espiritual discerne bem 21, e ele de ninguém é
discernido.
ICo 3.21 ninguém se glorie nos homens; porque 27 é vosso:
ICo 3.22 a morte, seja o presente, seja o futuro, 27 é vosso,
ICo 8.6 um só Deus, o Pai, de quem é 27 e para quem nós
ICo 9.12 deste direito; antes, suportamos 27, para não
IC o 9.22 ganhar os fracos. Fiz-me 21 para todos, para,
IC o 9.25 E todo aquele que luta de 27 se abstém; eles o
IC o 10.11 Ora, 27 isso lhes sobreveio como figuras, e estão
IC o 10.25 Comei de 27 quanto se vende no açougue, sem
ICo 10.27 e quiserdes ir, comei de 27 o que se puser
IC o 10.31 outra qualquer coisa, fazei 27 para a glória de Deus.
IC o 10.33 Como também eu em 27 agrado a todos, não bus
cando o
IC o 11.2 louvo-vos, irmãos, porque em 27 vos lembrais de
mim
ICo 11.12 também o varão provém da mulher, mas 27 vem
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2Co 7.14 mas, como vos dissemos 27 com verdade,
2Co 7.16 Regozijo-me de em 27 poder confiar em vós.
2Co 8.7 Portanto, assim como em 27 sois abundantes na fé, e
2Co 9.8 fim de que, tendo sempre, em 27, toda suficiência,
2Co 9.11 para que em 27 enriqueçais para toda a
2Co 11.6 con 27, na ciência; mas já em 27 nos temos feito
2Co 11.9 a minha necessidade; e em 27 me guardei de vos
2Co 12.19 em Cristo perante Deus, e 27 isto, ó amados,
G13.22 Mas a Escritura encerrou 27 debaixo do pecado, para
G14.1 em nada difere do servo, ainda que seja senhor de 27.
G16.7 se deixa escarnecer; porque 27 o que o homem
Ef 1.23 corpo, a plenitude daquele que cumpre 27 em todos.
Ef 3.9 os séculos, esteve oculto em Deus, que 27 criou;
Ef 3.20 que é poderoso para fazer 27 muito mais
Ef4.15 em amor, cresçamos em 27 naquele que é a
E f 5.13 sendo condenadas pela luz, porque aluz 27 manifesta.
Ef 5.20 dando sempre graças por 27 a nosso Deus e Pai, em
E f 5.24 também as mulheres sejam em 27 sujeitas a seu marido.
Ef6.13 no dia mau e, havendo feito 27, ficar firmes.
Ef 6.21 amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de 27,
Fp 4.6 as vossas petições sejam em 27 conhecidas diante
Fp 4.8 Quanto ao mais, irmãos, 27 o que é verdadeiro, 27
Fp 4.8 27 o que é honesto, 27 o que é justo,
Fp 4.8 é honesto, 27 o que é justo, 27 o que é puro,
Fp 4.8 que é justo, 27 o que é puro, 27 o que é amável,
Fp 4.8 que é puro, 27 o que é amável, 27 o que é de boa
Cl 1.10 do Senhor, agradando-lhe em 27, frutificando em
Cl 1.16 principados, sejam potestades; 27 foi criado por
Cl 1.18 os mortos, para que em 27 tenha a preeminência,
Cl 3.8 despojai-vos também de 27: da ira, da cólera,
Cl 3.11 cita, servo ou livre; mas Cristo é 27 em todos.
Cl 3.14 E, sobre 27 isto, revesti-vos de amor, que é o
Cl 3.17 palavras ou por obras, fazei 27 em nome do Senhor
Cl 3.20 Vós, filhos, ohedecei em 27 a vossos pais, porque
Cl 3.22 Vós, servos, obedecei em 27 a vosso senhor segundo
Cl 3.23 E, 27 quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
Cl 4.9 vossos; eles vos farão saber 27 o que por aqui se passa.
lT s 5.18 Em 27 dai graças, porque esta é a vontade de Deus
lT s 5.21 Examinai 27. Retende o bem.
lT s5.23 de paz vos santifique em 27; e todo o vosso
2Ts 2.4 opõe e se levanta contra 27 o que se chama Deus
lT m 2.1 Admoesto-te, pois, antes de 27, que se façam
lT m 3.11 honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em 27.
lT m 4.8 mas a piedade para 27 é proveitosa, tendo
2Tm 2.7 que digo, porque o Senhor te dará entendimento em
2Tm 2.10 Portanto, 27 sofro por amor dos escolhidos, para
2Tm 4.5 Mas tu sê sóbrio em 27, sofre as aflições, faze a
Tt 2.7 Em 27, te dá por exemplo de boas obras; na
Tt 2.9 sujeitem a seu senhor e em 27 agradem, não contradi
zendo,
T t2.10 a boa lealdade, para que, em 27, sejam ornamento
Hb 1.2 constituiu herdeiro de 27, por quem fez também
Hb 2.10 as coisas e mediante quem 27 existe, trazendo
Hb 2.17 Pelo que convinha que, em 27, fosse semelhante aos
Hb 4.15 porém um que, como nós, em 27 foi tentado, mas
Hb 7.2 Abraão deu o dízimo de 27, e primeiramente é,
Hb 8.5 porque foi dito: Olha, faze 27 conforme o
Hb 13.18 como aqueles que em 27 querem portar-se hones
tamente.
IPe 4.11 poder que Deus dá, para que em 27 Deus seja
2Pe 1.3 o seu divino poder nos deu 27 o que diz respeito à
ljo 2.16 Porque 27 o que há no mundo, a concupiscência da
ljo 2.20 E vós tendes a unção do Santo e sabeis T l.
ljo 5.15 se sabemos que nos ouve em 27 o que pedimos,
3Jo 1.5 procedes fielmente em 27 o que fazes para com
Ap 1.2 testemunho de Jesus Cristo, e de 27 o que tem visto.

de Deus.

IC o 11.18 Porque, antes de 27, ouço que, quando vos ajuntais
IC o 12.6 operações, mas é o mesmo Deus que opera 27 em
todos.
IC o 13.7 27 sofre, 27 crê, 27 espera, 27 suporta.
ICo 14.26 língua, tem interpretação. Faça-se 27 para edifica

ção.
ICo 14.40 Mas faça-se 27 decentemente e com ordem.
ICo 15.28 coisas lhe sujeitou, para que Deus seja 27 em todos.
2Co 2.9 parapor essa prova saber se sois obedientes em 27.
2Co 4.8 Em 2. somos atribulados, mas não angustiados;
2Co 4.15 Porque 27 isso é por amor de vós, para que a graça,
2Co 5.17 as coisas velhas já passaram; eis que 27 se fez novo.
2Co 5.18 E 27 isso provém de Deus, que nos reconciliou
2Co 6.4 recomendáveis em 27: na muita
2C o6.10 a muitos; como nada tendo e TOSsuindo 27.

* (tudo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.7.22;, 2 vezes: Gn.9.3m
, 2 vezes: Gn.39.5;, 2 vezes : Êx.13.12; , 2 vezes: Lv.11.9;, 2 vezes :|
Lv.11.42;, 2 vezes : Lv. 15.20;, 2 vezes : Dt.5.27;, 2 vezes : Dt.12.sM
, 2 vezes : Dt.14.9;, 2 vezes : Dt. 14.26;, 2 vezes : Js.4.10;, 2 vezes J
Js.22.2; , 2 vezes: Jz.13.14;, 2 vezes : lSm.25.21; , 2 vezes : lSm.30.19m
, 2 vezes ; 2Sm.14.19;, 2 vezes ; lRs.14.29;, 2 vezes ; 1Rs. 15.7; , I
vezes; lRs. 15.23;, 2 vezes: lRs. 15.31;, 2 vezes: lCr.26.28; , 2 vezes:|
lCr.29.12;, 2 vezes; 2Cr.31.1; , 2 vezes; Ne.9.6; , 2 vezes; Sl.33.9; , -

2Co 7.5 teve repouso algum; antes, e m i l fomos
2Co 7.11 que zelo, que vingança! Em 27 mostrastes
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vezes: Ec.9.1;, 2 vezes: Jr.50.21;, 2 vezes: Ez.40.4;, 2 vezes: Mt. 16.19;
, 2 vezes: Mt.18.18;, 4 vezes: 1 Co. 13.7;, 6 vezes: Fp.4.8;

TURBANTE

SI 22.18 as minhas vestes e lancam sortes sobre a minha 27.
Is 22.21 E revesti-lo-ei da tua 27, e esforçá-lo-ei com o
M t 27.35 minhas vestes, e sobre a minha 27 lançaram sortes.
Lc 6.29 e ao que te houver tirado a capa, nem a 27 recuses.
Jo 19.23 soldado uma parte, e também a 27. A 27,
Jo 19.23 uma parte, e também a 27. A 27, porém,
Jo 19.24 as minhas vestes e sobre a minha 27 lançaram
Jo 21.7 era o Senhor, cingiu-se com a 27 (porque estava

TUFAO Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Sl-l;Is-4; N°(s)
Strong (H5492); RNK Top 402 posição: Palavras Relacionadas:
(tufões-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 6
SI 83.13 como que impelidos por um 27, como a palha
Is 17.13 montes diante do vento e como a bola diante do 27.
Is 29.6 e grande ruído, e com 27 de vento, e
Is 40.24 sobre eles, e secam-se; e um 27, como pragana,
Is 41.16 e o vento os levará, e o 27 os espalhará; mas

* (túnica) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.37.23; , 2 vezes :
Gn.37.31:, 3 vezes : Gn.37.32;, 2 vezes : Jo. 19.23;

TÚ N IC A S Ocorrências: 11 vezes - VT (7) ; N T (4) nos li

TU FÕ ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s) Strong

vros: Gn-l;Êx-4;Lv-2;M t-l;M c-l;Lc-l;At-l; N°(s) Strong (G5509,
H3801); RNK Top 396 posição; Veja também: túnica:

(H5492); RNK Top 406 posição; Veja também : tufão;
Is 21.1 do deserto do mar. Como os 27 de vento do Sul,

Gn 3.21 Deus a Adão e a sua mulher 27 de peles e os vestiu.
Êx 28.40 Também farás 27 aos filhos de Arão e far-lhes-ás
Êx 29.8 farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir 27,
Êx 39.27 Fizeram também as 27 de linho fino, de obra
Êx 40.14 farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as 27,
Lv8.13 de Arão, e vestiu-lhes as 27, e cingiu-os com
Lv 10.5 e levaram-nos nas suas 27 para fora do
Mt 10.10 para o caminho, nem duas 27, nem sandálias,
Mc 6.9 calçassem sandálias e que não vestissem duas 27.
Lc3.11 disse-lhes: Quem tiver duas 27, que reparta
At 9.39 chorando e mostrando as 27 e vestes que

TUM IM Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Êx-l;Lv-l;D t-l;E d-l;N e-l; N°(s) Strong (H8SS0); RNK Top 402 posição:
Êx 28.30 peitoral do juízo Urim e 27, para que estejam
Lv 8.8 pòs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o 27;
Dt 33.8 E de Levi disse: Teu 27 e teu Urim são para o teu
Ed 2.63 até que houvesse sacerdote com Urim e com 27.
Ne 7.65 até que se aprestasse um sacerdote com Urim e 27.

TÚM ULO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK Top
406posição;

TU R B A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK Top
406 posição; Palavras Relacionadas: (turbas-2); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 3

Jó 21.32 Finalmente, é levado à sepultura e vigia no 27.

TUM ULTO Ocorrências: 9 vezes - VT (8); N T (1) nos livros:

Gn30.11Então, disse Leia: Vem uma 27; e chamou o seu nome

lSm-l;Sl-3;Is-l;Jr-2;Os-l;M t-l; N°(s) Strong (G2351, H199S,
H l999, H4103, H7285, H7494, H7S88); RNK Top 398 posição;
Palavras Relacionadas: (tumultos-3); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 12

TU RBA Ç A O Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Dt-l;ls-l;Jr-l;E z-l; N°(s) Strong (H4103); RNK Top 403 posição;

ISm 14.20 de um era contra o outro, e houve mui grande 27.
SI 64.2 conselho dos maus e do 27 dos que praticam a iniqui

Dt 28.20 sobre ti a maldição, a 27 e a perdição em
Is 28.19 somente o ouvir tal notícia causará grande 27.
Jr 14.19 aparece o bem; e o tempo da cura, e eis aqui 27.
Ez 7.7 o tempo; chegado é o dia da 27, e não da

dade,
SI 65.7 mares, o ruído das suas ondas e o 27 das nações.
SI 74.23 gritos dos teus inimigos; o 27 daqueles que se
Is 33.3 Ao ruído do 27, fugirão os povos; à tua
Jr 10.22 vem uma voz de fama, grande 27 da terra do
Jr 11.16 mas, agora, à voz de um grande 27, acendeu fogo
Os 10.14 povo se levantará um grande 27, e todas as tuas
Mt 27.24 que nada aproveitava, antes o 27 crescia,

TU RBAD A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lm-2;
N°(s) Strong (H2560): RNK Top 405 posição; Veja também : tur
bar;
Lm 1.20 quanto estou angustiada; 27 está a minha
Lm 2.11 os meus olhos com lágrimas, 27 está a minha

TUM ULTOS Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos li
vros: Pv-l;2Co-2; N°(s) Strong (G181); RNK Top 404posição; Veja
também: tumulto;

TURBAD AS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK
Top 406 posição; Veja também: turbar;
Is 32.10 um ano e dias vireis a ser 27, ó mulheres que

Pv 1.21 encruzilhadas, no meio dos 27, clama; às
2Co 6.5 açoites, nas prisões, nos 27, nos trabalhos,
2Co 12.20 porfias, detrações, mexericos, orgulhos, 27;

TU RBA D O Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;lS m -l; RNK Top 405posição; Veja também: turbar;
Gn 34.30 a Simeão e a Levi: Tendes-me 27, fazendo-me
ISm 14.29 disse Jônatas: Meu pai tem 27 a terra; ora,

TÚ N ICA Ocorrências: 24 vezes - VT (18); N T (6) nos livros:
Gn-9;Êx-3;Lv-2;lSm-l;Jó-l;Sl-l;Is-l;M t-l;Lc-TJo-4; N°(s) Strong
G2441, G5509, H3801, H3830, H4S98); RNK Top 383 posição;
Palavras Relacionadas: (túnicas-11); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 35

TU RBA D O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;Is-l; N°(s) Strong (H2196); RNK Top 405 posição; Veja também:
turbar;

Gn 37.3 da sua velhice; e fez-lhe uma 27 de várias cores.
Gn 37.23 irmãos, tiraram a José a sua 27, a 27 de
Gn 37.23 a José a sua 27, a 27 de várias cores
Gn 37.31 Então, tomaram a 27 de José, e mataram um
Gn 37.31 e mataram um cabrito, e tingiram a 27 no sangue.
Gn 37.32 E enviaram a 27 de várias cores, e fizeram
Gn 37.32 agora se esta será ou não a 27 de teu filho.
Gn 37.33 E conheceu-a e disse: E a 27 de meu filho; uma
Êx 28.4 e um éfode, e um manto, e uma 27 bordada, e
Êx 28.39 Também farás a 27 de linho fino e também uma
Êx 29.5 vestes e vestirás a Arão da 27, e do manto do
Lv 8.7 e lhe vestiu a 27, e cingiu-o com o cinto, e pôs
Lv 16.4 Vestirá ele a 27 santa de linho, e terá ceroulas
ISm 2.19 E sua mãe lhe fazia uma 27 pequena e, de ano em
Jó 30.18 veste, que, como a gola da minha 27, me cinge.

Gn 40.6 manhã e olhou para eles, e eis que estavam 27.
Is 35.4 Dizei aos 27 de coração: Esforçai-vos e não

TU RBAI-VO S Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: Is-1; N°(s)
Strong (H7264); RNK Top 406 posição; Veja também : turbar;
Is 32.11 que estais em repouso, e 27, vós que

TU R B A M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK Top
406 posição; Veja também : turbar;
Jz 11.35 abateste e és dentre os que me 27! Porque eu

TURBANTE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; N°(s)
Strong (H6287); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas:
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TURMAÍ

(turbantes-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 2

bar;

Ez 24.17 luto por mortos; ata o teu 27 e coloca nos

2Rs 6.11 Então, se 27 com este incidente o coração do rei
Is 14.9 desde o profundo, se 27 por ti, para te
Is 23.11 a mão sobre o mar e 27os reinos; o Senhor

TU R B A N TES Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: Ez-1; N°(s)
Strong (H6287); RNK Top 406posição; Veja também : turbante;

T U R B O U -SE Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Lc-2;Jo-l; N°(s) Strong (G5015); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: turbar;

Ez 24.23 tereis na cabeça os vossos 27 e os vossos

TU RBA R - Palavras Relacionadas: (turbada-2; turbadas-1;
turbado-2; turbados-2; turbai-vos-1; turbam-1; turbará-2; turbaram -2; turbarão-1; turbar-se-âo-1; turbaste-1; turbavam-1;
turbavas-1; turbe-2; turbeis-2; turbem-1; turbou-3; turbou-se-3)
Total de referencias das palavras relacionadas: 29

Lc 1.12 E Zacarias, vendo-o, 27, e caiu temor sobre ele.
Lc 1.29 E, vendo-o ela, 27 muito com aquelas palavras
Jo 13.21 Tendo Jesus dito isso, 27 em espírito e

TU R B U LEN T A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1;
RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (turbulentos-1);
Total de referencias das palavras relacionadas: 2

TU R B A R -SE-Ã O Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Ez-1;
N°(s) Strong (H926); RNK Top 406posição; Veja tam bém : turbar;

Is 22.2 cheia de aclamações, cidade 27, cidade que

Ez 26.18 as ilhas, que estão no mar, 27 com tua saída.

T U R B U LEN T O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : turbulenta;

TU R BA R Á Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Js-l;E z-l;
N°(s) Strong (H1804); RNK Top 405 posição; Veja também: tur
bar;

Jr 48.45 e devorou o canto de Moabe e o poder dos 27.

Js 7.25 nos turbaste? O Senhor te 27 a ti este dia. E
Ez 32.13 as muitas águas; nem as 27 mais pé de homem,

T U R M A Ocorrências: 18 vezes - VT (17); N T (1) nos livros:
1 Cr-17;Lc-l; N°(s) Strong (G2183, H4256); RNK Top 389 posição;
Palavras Relacionadas: (turmas-19); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 37

TU R B A R A M Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dn-2;
N°(s) Strong (H927); RNK Top 405posição; Veja tam bém : turbar;

lC r 27.1 em todos os meses do ano, cada 27 de vinte e
lC r 27.2 Sobre a primeira 27 do mêsprimeiro estava
lC r 27.2 filho de Zabdiel; e em sua 27 havia vinte e
lC r 27.4 E sobre a 27 do segundo mês era Dodai, o aoíta,
lC r 27.4 era Miclote; também em sua 27 havia vinte e
lC r 27.5 e chefe; também em sua 27 havia vinte e
lC r 27.6 os trinta; e sobre a sua 27 estava Amizabade,
lC r 27.7 Zebadias, seu filho; também em sua 27 havia vinte
lC r 27.8 o izraíta; também em sua 27 havia vinte e
lC r 27.9 Iques, o tecoíta; também em sua 27 havia vinte e
lC r 27.10 filhos de Efraim; também em sua 27 havia vinte e
lC r 27.11 dos zeraítas; também em sua 27 havia vinte e
lC r 27.12 dos benjamitas; também em sua 27 havia vinte e
lC r 27.13 dos zeraítas; também em sua 27 havia vinte e
lC r 27.14 filhos de Efraim; também em sua 27 havia vinte e
lC r 27.15 de Otniel; também em sua 27 havia vinte e
Lc 1.8 ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua 27,

D n4.5 na minha cama e as visões da minha cabeça me 27.
Dn 5.6 rei, e os seus pensamentos o 27; as juntas dos

TU RBA R Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; N°(s)
Strong (H1804); RNK Top 406 posição; Veja também : turbar;
Ez 32.13 mais pé de homem, nem as 27 unhas de animais.

TU RBA S Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-2; RNK
Top 405 posição; Veja também : turba;
M t 11.7 começou Jesus a dizer às 27 a respeito de
M t 22.33 E, as 27, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da

TU R B A ST E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : turbar;
Js 7.25 E disse Josué: Por que nos 27? O Senhor te

* (turma) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lCr.27.2; , 3 vezes :
1Cr 27.4;

TURBAVAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dn-1; N°(s)
Strong (H927); RNK Top 406posição; Veja também : turbar;

TU RM A S Ocorrências: 19 vezes - VT (19) nos livros: lCr-

Dn 4.19 hora, e os seus pensamentos o 27; falou, pois,

-6;2Cr-12;Ed-l; N°(s) Strong (H4256); RNK Top 388 posição; Veja
também : turma;

TURBAVAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK

lC r 26.12 Destes se fizeram as 27 dos porteiros, entre os
lC r 26.19 Estas são as 27 dos porteiros dentre os filhos
lC r27.1 rei em todos os negócios das 27, entrando e
lC r 28.1 das tribos, e os capitães das 27, que serviam o
lC r 28.13 e das 27 dos sacerdotes, e dos levitas, e de toda
lC r 28.21 E eis que aí tens as 27 dos sacerdotes e dos
2Cr 5.11 se santificaram, sem guardarem as suas 27),
2Cr 7.6 sacerdotes, segundo as suas 27, estavam em pé,
2Cr 8.14 de Davi, seu pai, ordenou as 27 dos sacerdotes
2Cr 8.14 dia, e os porteiros pelas suas 27 a cada
2C r23.8 o sacerdote Joiada não tinha despedido as 27.
2Cr 31.2 E estabeleceu Ezequias as 27 dos sacerdotes e
2C r31.2 e levitas, segundo as suas 27, a cada um segundo
2Cr 31.15 a seus irmãos, segundo as suas 27, tanto aos
2Cr 31.16 ministério nas suas guardas, segundo as suas 27,
2Cr 31.17 para cima, nas suas guardas, segundo as suas 27;
2Cr 35.4 pais, segundo as vossas 27, conforme a
2Cr 35.10 e os levitas, nas suas 27, conforme o
Ed 6.18 os sacerdotes nas suas 27 e os levitas nas

Top 406posição; Veja também : turbar;
Ez 32.2 mares, e ferias os teus rios, e 27 as águas

TU R B E Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Jo-2; N°(s)
Strong (G5015); RNK Top 405 posição; Veja também : turbar;
Jo 14.1 Não se 27 o vosso coração; credes em Deus, crede
Jo 14.27 dou como o mundo a dá. Não se 27 o vosso coração,

TU RBEIS Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros:
Is-l;lP e-l; N°(s) Strong (H2865); RNK Top 405posição; Veja tam 
bém: turbar;
Is 51.7 o opróbrio dos homens, nem vos 27 pelas suas injúrias.
IPe 3.14 E não temais com medo deles, nem vos 27;

TU R B EM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dn-1; N°(s)
Strong (H927); RNK Top 406 posição; Veja também : turbar;
Dn 5.10 Ó rei, vive eternamente! Não te 27 os teus

* (turmas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : 2Cr.8.14; , 2 vezes :
20:31.2;

TURBOU

Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: 2Rs-l;Is-2;
N°(s) Strong (H7264); RNK Top 404 posição; Veja também : tur
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TURNO

TURNO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK Top
406 posição; Palavras Relacionadas: (turnos-1); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 2

ULA

Jr 10.9 de Társis e ouro de U., trabalho do artífice
Dn 10.5 e os seus lombos, cingidos com ouro fino de

II..

Jó 1.5 pois, que, tendo decorrido o 23 de dias de seus

UIVA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-l;Jr-l; N°(s)
Strong (H3213); RNK Top 405 posição; Veja também : uivar;

TURNOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s)
Strong (H4256); RNK Top 406 posição: Veja também: turno;

Is 14.31 II., ó porta; grita, ó cidade; tu, ó Filístia, estás
Jr 49.3 II., ó Hesbom, porque é destruída Ai; clamai, ó

lC r 23.6 E Davi os repartiu por

T,

segundo os filhos de

TU RQ UESA Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Êx-2;Ez-3;Dn-l: RNK Top 401 posição; Palavras Relacionadas: (tur
quesas- 1); Total de referencias das palavras relacionadas: 7
Êx 28.20 a quarta ordem será de uma T„ de uma sardónica
Êx 39.13 e a quarta ordem, de uma T., uma sardónica e um
Ez 1.16 delas eram como cor de T.; e as quatro
Ez 10.9 o aspecto das rodas era como cor de pedra de T..
Ez 28.13 o topázio, o diamante, a 21, o ônix, o
Dn 10.6 E o seu corpo era como T., e o seu rosto

TURQ UESAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ct-1;
RNK Top 406 posição; Veja também: turquesa;
C t5.14 ouro que têm engastadas as 21; o seu ventre,

TURVA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK Top
406posição;
Pv 25.26 Como fonte

T e manancial corrupto, assim é o

TURVADO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; N°(s)
Strong (H4833'); RNK Top 406 posição;
Ez 34.19 pés e bebem o que tem sido T. com os vossos pés.

TURVEIS Ocorrência: 1 vez- VT (1) no livro: Js-1; RNK Top

UIVAI Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Is-4;Jr-3;Sf-l;
N°(s) Strong (H3213); RNK Top 399 posição; Veja também : uivar;
Is 13.6 U., porque o dia do Senhor está perto; vem do
Is 23.1 Peso de Tiro. II., navios de Társis, porque está
Is 23.6 Passai a Társis e II., moradores da ilha.
Is 23.14 U., navios de Társis, porque é destruída a vossa força.
Jr4.8 de panos de saco, lamentai e II.; porque o ardor da
Jr 25.34 II., pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza,
Jr 48.20 porque foi quebrantado; U. e gritai; anunciai
Sf 1.11 II. vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de

UIVAM Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-TJr-1; N°(s)
Strong (H3213); RNK Top 405 posição; Veja também: uivar;
Is 13.22 E as feras que II. gritarão umas às outras nos seus
Jr 48.39 Como está quebrantado! Como ll.l Como virou Moabe

UIVANDO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H3213); RNK Top 406 posição; Veja também : uivar;
Is 15.3 nas suas praças, todos andam
temente.

II.

e choram abundan

UIVAR - Palavras Relacionadas: (Uiva-2; Uivai-8; uivam-2;
uivando-1; uivará-2; uivarão-1; uivarei-1; uivareis-1; uivo-3) To
tal de referencias das palavras relacionadas: 21

406 posição;
Js6.18 assim façais maldito o arraial de Israel, e o

T.

TUTAN O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406 posição; Palavras Relacionadas: (tutanos-2); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 3

UIVARÁ Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-2; N°(s)
Strong (H3213); RNK Top 405 posição; Veja também : uivar;
Is 15.2 por Nebo e por Medeba, Moabe II.; todas as
Is 16.7 Portanto, Moabe II. por Moabe; todos uivarão;

SI 63.5 alma se fartará, como de T. e de gordura; e a

UIVARÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top
406posição; Veja tam bém : uivar;

TUTANOS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jó-l;Is-l;
N°(s) Strong (H4229); RNK Top 405 posição; Veja também: tu

Is 16.7 uivará por Moabe; todos II.; gemereis pelos

ta n o ;

"ó 21.24 de leite, e os seus ossos estão regados de T..
Is 25.6 festa com vinhos puros, com T. gordos e com

TU TO RES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Gl-1; N°(s)
Strong (G2012, G3623); RNK Top 406posição;
G14.2 Mas está debaixo de

T

e curadores até ao tempo

UIVAREI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Mq-1; N°(s)
Strong (H3213); RNK Top 406 posição; Veja também: uivar;
Mq 1.8 Por isso, lamentarei, e

II.,

e andarei despojado

UIVAREIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H3213, H7442); RNK Top 406 posição; Veja também : ui
var;
Is 65.14 com tristeza de ânimo e

U. pelo vosso

UIVO Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jr-l;S f-l;Z c-l;
N°(s) Strong (H3215); RNK Top 404 posição; Veja também : uivar;

U
UCAL Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK Top 406
posição;
Pv 30.1 o oráculo. Disse este varão a Itiel, a Itiel e a II.:

UEL Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ed-1; N°(s) Strong
H l 77); RNK Top 406 posição;
Ed 10.34 Dos filhos de Bani: Maadai, Anrão, e II.,

UFAZ Ocorrências: 2 vezes -

VT (2) nos livros: Jr-l;D n-l; N°(s)
Strong (H210, H4480); RNK Top 405 posição;

Jr 25.36 de grito dos pastores, e II. dos principais do
Sf 1.10 desde a Porta do Peixe, e um II. desde a segunda
Zc 11.3 Eis voz de II. dos pastores, porque a sua glória é

UIVOS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: D t-l;Is-l;O s-l;
N°(s) Strong (H3213, H3214); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: uivo;
Dt 32.10 ermo solitário cheio de I I ,.; trouxe-o ao redor,
Is 52.5 Os que dominam sobre ele dão U., diz o Senhor;
Os 7.14 com seu coração, mas davam LI. nas suas camas;

ULA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s) Strong
(H5925); RNK Top 406 posição;
lC r 7.39 E os filhos de II.: Ara, e Haniel, e Rizia.

ULAI
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ULTRAPASSAM

Jr 50.17 foi o rei da Assíria; e, por ll., Nabucodonosor,
Ez 23.25 te tomarão, e o que ficar por Ú. em ti será ,
Dn 8.3 alta do que a outra; e a mais alta subiu por 11..
Dn 8.19 o que há de acontecer no U. tempo da ira;
Am 9.1 e eu matarei à espada até ao 11. deles^o que
M t 5.26 sairás dali, enquanto não pagares o 11. ceitil.
M t 21.37 E, por 11., enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão
Mt 27.64 Ressuscitou dos mortos; e assim o II. erro será
M c 4.28 a erva, depois, a espiga, e, por.11., o grão cheio
Lc 11.26 e, entrando, habitam ali; e o Ú . estado desse
Lc 20.32 E, por ll., depois de todos, morreu também a mulher.
Jo 6.39 me deu se perca, mas que o ressuscitejio l l . Dia.
Jo 6.40 a vida eterna; e eu o ressuscitarei no £/, Dia.
Jo 6.44 o não trouxer; e eu o ressuscitarei no ll. Dia.
Jo 6.54 tem a yida eterna, e eu o ressuscitarei no ll. Dia.
Jo 7.37 E, no 11. dia, o grande dia da festa, Jesus pôs.-se
Jo 11.24 que há de ressuscitar na ressurreição do 11.,Dia.
Jo 12.48 que tenhcx pregado, essa o há de julgar no 11. Dia.
IC o 15.26 Ora, o lT. inimigo que há de sçr aniquilado é a morte.
IC o 15.45 foi feito em alma vivente; o ll. Adão,,em
IPe 1.5 a salvação já prestes para se revelar no II. tempo,
2Pe 2.20 e vencidos, tornou-se-lhes o II. estado pior do
Jd 1.18 os quais vos diziam que, no ll. tempo, haveria
Ap 1.17 dizendo-me; Não temas; eu sou o Primeiro e o II.
Ap 2.8 Isto diz o Primeiro e o ll., que foi morto e reviveu:

U LA I Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dn-2; N°(s)
Strong (H19S); RNK Top 405 posição;
Dn 8.2 vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio ll..
D n8.16 de homem nas margens do l l . , a qual gritou e

U LAO Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lCr-4; N°(s)
Strong (H198); RNK Top 403 posição;
lC r 7.16 seu irmão foi Seres; e foram seus filhos II. e Requém.
lC r 7.17 E o filho de 11.: Bedã; estes foram os filhos de
lC r8 .3 9 filhos de Eseque, seu irmão: II., seu primogênito,
lC r 8.40 E foram os filhos de 11. varões heróis, valentes, e

Ú LC ER A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; N°(s)
Strong (H7822); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas:
(úlceras-4); Total de referencias das palavras relacionadas: 5
Lv 13.18 a carne em cuja pele houver alguma l l . se sarar,

Ú LC ERA S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Êx-2;Dt-2;
N°(s) Strong (H74S1, H76, H7822); RNK Top 403 posição; Veja
também : úlcera;
Êx 9.9 em sarna, que arrebente em II. noshomens e no
Êx 9.10 em sarna, que arrebentava em II. nos homens e no
gado;
Dt 28.27 O Senhor te ferirá com as t i. do Egito, e com
Dt 28.35 O Senhor te ferirá com U. malignas nos joelhos e

* (último) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Dt.24.3;

ÚLTIM OS Ocorrências: 29 vezes - VT (19) ; N T (10) nos
livros:
N m -l;D t-l;2Sm -2;lCr-l;2Cr-6;Ed-l;Pv-l;ls-4;Jr-l;M ql;M t-l;Jo -l;A t-l;lC o -l;lT m -l;2 T m -l;H b -l;T g -l;lP e -l;2 P e -l;
N°(s) Strong (GS306, H314, H319); RNK Top 378 posição; Veja
também : último;

ÚLTIM A Ocorrências: 12 vezes - VT (9) ; N T (3) nos livros:
Êx-2;N m -3;Rt-l;Jr-l;D n-l;A g-l;lCo-l;lJo-2; N°(s) Strong (H314,
H319); RNK Top 395 posição; Veja tam bém : último;
Êx 36.11 de fio azul na borda da 11. cortina do
Êx 36.17 laçadas na borda da 11. cortina do
Nm 11.1 e consumiu os que estavam na II. parte do arraial.
Nm 22.41 de Baal. E viu Balaão dali a l l . parte do povo.
Nm 23.13 onde o verás; verás somente a 11. parte dele, mas
R t3.10 melhor fizeste esta tua u beneficência do
Jr 50.12 à luz; eis que ela será a l l ..das nações, um
Dn 11.29 o Sul; mas n|o será na II. vez como foi na primeira.
Ag 2.9 A glória desta II. casa será maior do que a da
IC o 15.52 e fechar de olhos, ante a l l . trombeta; porque
ljo 2.18 Filhinhos, é já a U. hora; e, como ouvistes que
ljo 2.18 por onde conhecemos que é já a U. hora.

Nm 24.14 do que este povo fará ao teu povo nos lí. dias.
Dt 31.29 este mal vos alcançará nos ll. dias, quando
2Sm 19.11 dizendo: Por que seríeis vós os ll. em tornar a
2Sm 19.12 vós; por que, pois, seríeis os l[. em tornar a
lC r 29.29 assim os primeiros como os I I . , eis que estão
2Cr 9.29 tanto os primeiros como os ll.. porventura,
2Cr 12.15 tanto os primeiros como os ll., porventura,
2Cr 16.11 tanto os primeiros como os ll„ estão escritos
2Cr 20.34 tanto os primeiros como os ll., eis que está
2Cr 25.26 tanto os primeiros como os 11., eis que,
2Cr 35.27 tanto os primeiros como os ll., eis que estão
Ed 8.13 e dos ll. filhos de Adonicão, seus nomes eram
Pv 19.20 a correção, para.que sejas sábio nos teus ll. dias.
Is 2.2 E acontecerá, nos ll. dias, que se firmará o
Is 9.1 e a terra de Naftali; mas, nos ll., a. enobreceu
Is 37.24 eu aos cumes dos montes, aos ll. recessos do
Is 41.4 Eu, o Senhor, o primeiro, e com os ll., eu mesmo.
Jr 25.23 e a todos qs que habitam nos l l . cantos da terra;
M q 4.1 Mas, nos ll. dias, acontecerá que q monte da Casa
M t 12.45 entrando, habitam ali; e.são os ll. atos desse
Jo8.9 pelos mais velhos até aos II.; ficaram só
At 2.17 E nos ll. dias acontecerá, diz Deus, que do meu
IC o 4.9 nós, apóstolos, nos pôs por IX, como condenados
lT m 4.1 expressamente diz que, nos Jl. tempos,
2Tm 3.1 Sabe, porém, isto: que nos ll. dias sobrevirão
Hb 1.1 profetas, a nós falou-nos, nestes 11. dias, pelo Filho,
Tg 5.3 fogo a vossa carne. Entesourastes para os U . dias.
IPe 1.20 mundo, mas manifestado, nestes 11. tempos, por
2Pe 3.3 primeiro isto: que nos 11. dias virão

* (última) repete na(s) referência(s): 2 vezes: ljo.2.18;

ÚLTIM AS Ocorrências: 5 vezes - VT (2); N T (3) nos livros:
2Sm -l;lC r-l;A p-3; N°(s) Strong (H314); RNK Top 402 posição;
Veja tam bém : último;
2Sm 23.1 E estas são as l l . patewas de Davi. Diz Davi,
lC r 23.27 Porque, segundo as l l . palavtas de Davi, foram
Ap 2.19 a tua paciência, e que as tuas 11. obras são
Ap 15.1 anjos que tinham as sete J l . pragas, porque
Ap 21.9 as sete taças cheias das l l , sete pragas e

ÚLTIM O Ocorrências: 37 vezes - V T (1 7 );N T (20) nos livros:
N m -l;D t-3;lRs-l;Jó-2;Is-2;Jr-4;Ez-l;D n-2;A m -l;M t-3;M c-l;Lc2;Jo-7;lCo-2;lPe-l;2Pe-l;Jd-l;A p-2; N°(s) Strong (G530S, H314,
H319, H6810); RNK Top 370 posição; Palavras Relacionadas:
(última-12; últimas-5; últimos-29); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 83

ULTRAJARAM Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1;

Nm 2.31 estes marcharão no 11. lugar; segundo as
Dt 24.3 e se este l l . homem a aborrecer, elhe fizer
Dt 24.3 da sua casa ou se este l l . homem, que a
Dt 34.2 e Manassés; e toda a terra de Judá, até ao mar II.;
lRs 16.34 a fundou; e, morrendo Segube, seu 11., pôs as
Jó 8.7 terá sido pequeno, mas o teu II. .estado crescerá
Jó 42.12 assim, abençoou o Senhor o U. estado de Jó,
Is 44.6 Eu sou o primeiro e eu sou o II., e fora de mim ,
Is 48.12 eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o l l . .
Jr 12.4 aves; porquanto dizem: Ele,não verá o nosso l l . fim.
Jr 48.47 os cativos de Moabe no II. dos dias, diz o
Jr 49.39 Acontecerá, porém, no l l . dos dias, que farei

RNK Top 406posição;
M t 22.6 apoderando-se dos servos, os 11. e mataram.

ULTRAPASSA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
RNK Top 406 posição;
SI 108.4 dos céus, e a tua verdade 11. as mais altas nuvens.

ULTRAPASSAM Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
Sl-l'Jr-1; N°(s) Strong (H5674); RNK Top 405posição;
SI 38.4 já as minhas iniquidades U . a minha
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ULTRAPASSARÃO
Jr 5.28 Engordam-se, alisam-se e

Ez 41.16 Os II. e as janelas estreitas, e as galerias em
Am 9.1 o capitel, e estremeçam os II., e faze tudo

II. até os feitos

ULTRAPASSARÃO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos li
vros: Sl-2; N°(s) Strong (H5674): RNK Top 405 posição;

UM BRA L Ocorrências: 15 vezes - VT (15) nos livros: 2Rs-

SI 104.9 lhes traçaste, que não II., para que
SI 148.6 para sempre e lhes deu uma lei que não II..

-3;2Cr-l;Jr-l;Ez-8;Sf-2; RNK Top 392 posição; Palavras Relacio
nadas: (umbrais-8); Total de referencias das palavras relaciona
das: 23

UM Ocorrências: 3703 vezes - VT (2805); N T (898) nos livros:

2Rs 22.4 Senhor, o qual os guardas do U. da porta
2Rs 23.4 ordem, e aos guardas do II. da porta que se
2Rs 25.18 sacerdote, e aos três guardas do II. da porta.
2Cr 34.9 os levitas que guardavam o II. tinham recolhido
Jr 52.24 sacerdote, e aos três guardas do II. da porta.
Ez 40.6 pelos seus degraus; mediu o II. da porta: uma
Ez40.6 uma cana de largo; e o outro II.: uma cana de largo.
Ez 40.7 havia cinco côvados; e o II. da porta, ao pé
Ez 41.16 redor dos três, defronte do II., estavam cobertas
Ez 43.8 pondo o seu II. ao pé do meu II. e a sua
Ez 43.8 o seu II. ao pé do meu II. e a sua ombreira
Ez 46.2 e ele se prostrará no II. da porta e
Ez 47.1 umas águas de debaixo do II. da casa, para o
S fl.9 aqueles que saltam sobre o II., que enchem de
Sf 2.14 janelas, a assolação estará no II., quando tiver

Gn-184;Êx-l 76;Lv-105;N m -284;D t-61;Js-31;Jz-101;Rt-ll;lSm 131;2Sm- 104;lR s-114;2Rs-l 12;lCr-37;2Cr-72;Ed- 19;Ne-39;Et16;Jó-72;S l-147;P v-67;E c-33;C t-l 7;ls-217;Jr-195;Lm -10;E z207;Dn-71;Os-32;)l-12;Am-l 9;Ob-3;Jn-l l;M q -l 9;Na-5;Hc-4;Sf9;A g-S;Zc-46;M l-7;M t-138;M c-88;Lc- 155;Jo-89;A t-116;Rm3 4 ;lC o-6 1 ;2Co- 19;G l-13;E f-14:Fp-3;C T4; 1 Ts-5;2Ts-2;l Tm6;2 Tm-3;Tt-2;Hb-38; T g-17;lPe-8;2P e-3;lJo-3;2Jo-l;Jd-l;A p-75
Palavras Relacionadas: (umas-18); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 3721
Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

UM A Ocorrências: 1880 vezes- VT (1437); N T (443) nos livros:
Gn-79;Êx-151;Lv-41;Nm-79;Dt-32;Js-27;Jz-47;Rt-8;lSm-50;2Sm47;lR s-71;2R s-38;lC r-21;2C r-42;E d-12;N e-16;E t-9;Jó-34;Sl66;Pv-3S;Ec-10;Ct-6;Is-ll 0;Jr- 102:Lm-3;Ez-171;Dn-38;Os-l 9;Jl13;Am-6;Ob-l;Jn-7;Mq-10;Na-4;Hc-3;Sf-4;Ag-l;Zc-17;Ml-7;Mt60;Mc-45;Lc-88;Jo-30;At-52;Rm-8;lCo-18;2Co-8;Gl-6;Ef-2;Fp-3;1 T s-l;2 T s-l;l T m -9;2T m -2;T t-2;H b-26;T g-5;lP e-7;2P e-2;Jd-3;Ap-65

* (umbral) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Ez.40.6; , 2 vezes :
Ez.43.8;

UM BREIRAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK
Top 406 posição;
Jz 16.3 da cidade com ambas as II,, e juntamente

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

U M ED ECEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK

UM A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1; N°(s) Strong

Top 406 posição;

(H5981); RNK Top 406 posição;

SI 72.6 a erva ceifada, como os chuveiros que

Js 19.30 e li., e Afeca, e Reobe: vinte e duas cidades e as

II. a terra.

UM IDADE Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:

UM AS Ocorrências: 18 vezes - VT (12); N T (6) nos livros: Dt-l;lSm -3;Jó-l;Pv-2;Is-l;Jr-l;Ez-3;M c-l;Jo-l;At-2;Ap-2; RNK Top
389 posição; Veja também : um;

Jó-l;L c-l; N°(s) Strong (G2429, H7377); RNK Top 405posição:
Jó 37.11 Também com a II. carrega as grossas nuvens e
Lc 8.6 pedra e, nascida, secou-se, pois que não tinha £/..

Dt 27.2 teu Deus, levantar-te-ás II. pedras grandes e
ISm 6.5 Fazei, pois, II. imagens das vossas hemorroidas e as
ISm 9.11 subida da cidade, acharam U. moças que saíam a
ISm 18.7 tangendo, respondiam II. às outras e diziam:
Jó 41.17 LI. às outras se ligam; tanto aderem entre si, que
Pv 21.9 é morar num canto de II. águas-furtadas do que
Pv 25.24 é morar num canto de II. águas-furtadas do que
Is 13.22 feras que uivam gritarão II. às outras nos seus
Jr 27.2 me disse o Senhor: Faze U. prisões e jugos e
Ez 3.13 dos animais, que tocavam t i. nas outras, e o
Ez 47.1 da casa, e eis que saíam U. águas de debaixo do
Ez 47.2 o oriente; e eis que corriam t l. águas desde a
M c 16.3 e diziam II. às outras: Quem nos revolverá a pedra
Jo 2.1 ao terceiro dia, fizeram-se II. bodas em Caná da
At 9.18 caíram dos olhos como que II. escamas, e recuperou
At 28.7 daquele mesmo lugar, havia II. herdades que
Ap 2.14 Mas II. poucas coisas tenho contra ti, porque tens
Ap 9.7 e sobre a sua cabeça havia II. como coroas

UNAM Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: É x-l;Ez-l;
N°(s) Strong (H2266); RNK Top 405 posição: Veja também : unir;
Êx 28.7 Terá duas ombreiras que se II. às suas duas pontas,
Ez 37.17 um ao outro, para que se II. e se tornem um só na

U N A N IM EM EN TE Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos li
vros: At-4; RNK Top 403 posição; Veja também : unânimes;
At 1.14 Todos estes perseveravam II. em oração e
At 5.12 apóstolos. E estavam todos II. no alpendre
At 8.6 E as multidões II. prestavam atenção ao que
At 19.34 que era judeu, todos II. levantaram

UNANIM ES Ocorrências: 5 vezes - N T (5) nos livros: At-4;Rm-l; N°(s) Strong (G3661); RNK Top 402 posição; Palavras
Relacionadas: (unanimemente-4); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 9

UM BIGO Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Pv-l;Ct-l;E z-l; N°(s) Strong (H8270, H8326); RNK Top 404 posição;
Pv 3.8 será remédio para o teu 1 1 e medula para os
Ct 7.2 O teu U ., como uma taça redonda, a que não falta
Ez 16.4 não te foi cortado o II., nem foste

At 2.46 E, perseverando II. todos os dias no templo e
At 4.24 E, ouvindo eles isto, II. levantaram a voz a
At 7.57 taparam os ouvidos e arremeteram II. contra ele.
At 19.29 confusão toda a cidade, e II. correram ao
Rm 12.16 Sede II. entre vós; não ambicioneis coisas

UM BRA IS Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Dt-2;lCr-2;2C r-l;Is-l;Ez-l;A m -l; N°(s) Strong (H4201, H5592); RNK Top
399 posição; Veja também: umbral;

UN ÇÃO Ocorrências: 27 vezes - VT (24) ; N T (3) nos livros:
Êx-14;Lv-7;Nm-2;Is-l;lJo-3; N°(s) Strong (G5545, H488S); RNK
Top 380 posição;

Dt 6.9 E as escreverás nos U. de tua casa e nas tuas portas.
Dt 11.20 e escreve-as nos II. de tua casa e nas tuas portas,
lC r 9.19 do ministério e eram guardas dos U. do
lC r 9.22 para serem porteiros dos II., foram duzentos e
2Cr 3.7 casa cobriu as traves, e os II., e as suas
Is 6.4 E os II. das portas se moveram com a voz do que

Êx 25.6 especiarias para o óleo da II., e especiarias para
Êx 29.7 e tomarás o azeite da II. e o derramarás sobre a
Êx 29.21 o altar e do azeite da II. e os espargirás
Êx 30.25 farás o azeite da santa II., o perfume composto
Êx 30.25 obra do perfumista; este será o azeite da santa II..
Êx 30.31 me será o azeite da santa II. nas vossas gerações.
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Êx 31.11 e o azeite da II. e o incenso aromático para o
Ex 35.8 para o azeite da II. e para o incenso aromático,
Êx 35.15 seus varais, e o azeite da II., e o incenso
Êx 35.28 luminária, e para o óleo da l i., e para o incenso aro
mático.
Êx 37.29 fez o azeite santo da II. e o incenso
Êx 39.38 de ouro, e o azeite da II., e o incenso
Êx 40.9 Então, tomarás o azeite da II. e ungirás o
Êx 40.15 o sacerdócio; e a sua II. lhes será por
Lv 8.2 e as vestes, e o azeite da II., como também o
Lv 8.10 Moisés tomou o azeite da u . , e ungiu o
Lv 8.12 derramou do azeite da II. sobre a cabeça de
Lv 8.30 Moisés também do azeite da II. e do sangue que
Lv 10.7 está sobre vós o azeite da II. do Senhor. E
Lv 21.10 foi derramado o azeite da II. e que for sagrado
Lv 21.12 pois a coroa do azeite da II. do seu Deus está
N m 4.16 dos manjares, e o azeite da II., o cargo de
Nm 18.8 filhos de Israel; por causa da II. as tenho dado a
Is 10.27 pescoço; e o jugo será despedaçado por causa da II..
1 Jo 2.20 E vós tendes a II. do Santo e sabeis tudo.
ljo 2.27 E a II. que vós recebestes dele fica em vós, e não
ljo 2.27 vos ensine; mas, como a sua U . vos ensina todas

Strong (H4886); RNK Top 406posição; Veja também : ungir;
ISm 16.12 E disse o Senhor: Levanta-te e

porque este

U N G E-TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Rt-1; N°(s)
Strong (H5480); RNK Top 406 posição; Veja também : ungir;
Rt 3.3 Lava-te, pois, e II., e veste as tuas vestes, e

UNGES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top 406
posição; Veja também : ungir;

II. a minha cabeça com

SI 23.5 presença dos meus inimigos,

UN GI Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: 2Sm-l;Sl-2;Ez-l;D n-l; N°(s) Strong (H4886, H5480, H8081); RNK Top 402 posi
ção; Veja tam bém : ungir;
2Sm 12.7 o Senhor, Deus de Israel: Eu te II. rei sobre Israel
SI 2.6 Eu, porém, II. o meu Rei sobre o meu santo monte Sião.
SI 89.20 Achei a Davi, meu servo; com o meu santo óleo o II.;
Ez 16.9 água, e te enxuguei do teu sangue, e te II. com óleo.
Dn 10.3 na minha boca, nem me II. com unguento, até

UN G I-LO Ocorrência: 1 vez- N T (1) no livro: M c-1; RNK Top

* (unção) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.30.25; , 2 vezes :
ljo.2.27;

406 posição; Veja também : ungir;
M c 16.1 mãe de Tiago, compraram aromas para irem

UN D ÉC IM A Ocorrências: 4 vezes - VT (2) ; N T (2) nos li
vros: lCr-2;Mt-2; N°(s) Strong (G1734, H6240, H6249); RNK Top
403 posição; Veja tam bém : undécimo;

II..

U N G I-TE Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: 2Rs-3; N°(s)
Strong (H4886, H8081); RNK Top 404 posição; Veja também : un
gir;

lC r 24.12 a II., a Eliasibe; a duodécima, a Jaquim;
lC r2 5 .1 8 a II., a Azarei, e seus filhos, e seus irmãos, doze;
Mt 20.6 E, saindo perto da hora II., encontrou outros
M t20.9 tinham ido perto da hora li., receberam um

2Rs 9.3 e dize: Assim diz o Senhor: II. rei sobre
2Rs 9.6 diz o Senhor, Deus de Israel: II. rei sobre o
2Rs 9.12 dizendo: Assim diz o Senhor: II. rei sobre Israel.

UN D ÉC IM O Ocorrências: 16 vezes - VT (15) ; N T (1) nos

U N G IA -LH O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : ungir;

livros: N m -l;D t-l;lR s-l;2R s-2;l Cr-3;Jr-3;Ez-3;Zc-l;Ap-l; N°(s)
Strong (G1734, H2S9, H3117, H6240, H6249); RNK Top 391 p o 
sição; Palavras Relacionadas: (undécima-4); Total de referencias
das palavras relacionadas: 20

Lc 7.38 cabeça e beijava-lhe os pés, e

II. com o unguento.

UN G IA M Ocorrência: 1 vez - N T (l)n o livro: Mc-1; RNK Top
406 posição; Veja também : ungir;

Nm 7.72 No dia II., ofereceu o príncipe dos filhos de
Dt 1.3 no ano quadragésimo, no mês II., no primeiro
lRs 6.38 E, no ano II., no mês de bul, que é o mês
2Rs 9.29 E, no ano II. de Jorão, filho de Acabe, começou
2Rs 25.2 cidade foi sitiada até ao
ano do rei Zedequias.
lC r 12.13 Jeremias, o décimo, Macbanai, o II.;
lC r 27.14 O U„ para o
mês, Benaia, o
Jr 1.3 de Judá, até ao fim do ano II. de Zedequias,
Jr 39.2 No ano U. de Zedequias, no quarto mês, aos nove
Jr 52.5 cercada a cidade, até ao ano U . do rei Zedequias.
Ez 26.1 E sucedeu, no II. ano, ao primeiro do mês, que
Ez 30.20 E sucedeu que, no ano tl., no mês primeiro, aos
Ez 31.1 E sucedeu, no ano
no terceiro mês, ao
Zc 1.7 vinte e quatro dias do mês II. (que é o mês de
Ap 21.20 nono, topázio; o décimo, crisópraso; o II.,

M c 6.13 muitos demônios, e

u.

II. muitos enfermos

UNGIDA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : ungir;

u.

Pv 8.23 Desde a eternidade, fui

II.;

desde o princípio,

UN GIDO Ocorrências: 50 vezes - VT (48); N T (2) nos livros:
Gn-l;Lv-6;Nm-3;lSm-13;2Sm-8;lCr-l;2Cr-2;Sl-10;Is-l;Lm-l;Ez-l;H c-l;Jo-l;A t-l; N°(s) Strong (G5547, H4473, H4886, H4899,
H8081); RNK Top 357posição; Veja também : ungir;

u.,

Gn 31.13 o Deus de Betei, onde tens II. uma coluna, onde
Lv 4.3 se o sacerdote II. pecar para escândalo do povo,
Lv 4.5 Então, o sacerdote II. tomará do sangue do novilho
Lv 4.16 Então, o sacerdote II. trará do sangue do novilho
Lv6.20 no dia em que aquele for II. : a décima parte de
Lv 6.22 de entre seus filhos for II. em seu lugar, fará
Lv 16.32 E o sacerdote que for II. e que for sagrado para
Nm 7.10 do altar, no dia em que foi li.; ofereceram, pois,
Nm 7.84 de Israel, no dia em que foi II.: doze pratos de
Nm 7.88 esta é a consagração do altar, depois que foi II..
ISm 2.10 força ao seu rei, e exaltará o poder do seu II..
lS m 2.35 uma casa firme, e andará sempre diante do meu II..
ISm 10.1 e disse: Porventura, te não tem II. o Senhor por
ISm 12.3 o Senhor e perante o seu II.: a quem tomei o
ISm 12.5 contra vós, e o seu II. seja hoje
ISm 16.6 disse: Certamente, está perante o Senhor o seu II..
ISm 24.6 tal coisa ao meu senhor, ao II. do Senhor,
ISm 24.6 eu a minha mão contra ele, pois é o II. do Senhor.
ISm 24.10 mão contra o meu senhor, pois é o II. do Senhor.
ISm 26.9 estendeu a sua mão contra o II. do Senhor e ficou
inocente?
ISm 26.11 eu estenda a mão contra o II. do Senhor; agora,

* (undécimo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lCr.27.14;

UN E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top 406
posição; Veja tam bém : unir;
SI 86.11 e andarei na tua verdade; II. o meu coração ao

U N E -T E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jó-l;E z-l;
RNK Top 405posição; Veja tam bém : unir;
Jó 22.21 II., pois, a Deus, e tem paz, e, assim, te
Ez 21.16 O espada, II., vira-te para a direita, prepara-te,

UNGE Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros: lRs-l;M t-l; N°(s) Strong (G218, H4886, H853); RNK Top 405posição;
Veja tam bém : ungir;
lRs 19.15 o deserto de Damasco, vem e l l . a Hazael rei sobre
Mt 6.17 Porém tu, quando jejuares, II. a cabeça e lava o rosto,

UNGE-O

II.,

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm -1; N°(s)
248

Joshua Concordância Bíblica

UNGIDOS

ISm 26.16 guardastes a vosso senhor, o 11. do Senhor;
ISm 26.23 quis estender a minha mão contra o 11. do Senhor.
2Sm 1.14 tu estender a mão para matares o II. do Senhor?
2Sm 1.16 contra ti, dizendo: Eu matei o II. do Senhor.
2Sm 1.21 o escudo de Saul, como se não fora II. com óleo.
2Sm 3.39 estou fraco, ainda que seja U . rei; estes
2Sm 5.17 os filisteus que haviam t i . Davi rei sobre
2Sm 19.21 por isso, havendo amaldiçoado ao II. do Senhor?
2Sm 22.51 de benignidade com o seu II., com Davi e com a
2Sm 23.1 que foi levantado em altura, o II. do Deus de
lC r 14.8 que Davi havia sido II. rei sobre todo o
2Cr 6.42 faças virar o rosto do teu II.; lembra-te das
2Cr 22.7 de Ninsi, a quem o Senhor tinha U. para
SI 2.2 contra o Senhor e contra o seu U., dizendo:
SI 18.50 de benignidade com o seu II., com Davi, e com a
SI 20.6 que o Senhor salva o seu II.; ele o ouvirá desde
SI 28.8 do seu povo; também é a força salvadora do seu LI..
SI 84.9 Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu II..
SI 89.38 e aborreceste; tu te indignaste contra o teu II..
SI 89.51 com o qual têm difamado as pisadas do teu I I . .
SI 92.10 como o do unicórnio: serei l i . com óleo fresco.
SI 132.10 Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu II..
SI 132.17 força de Davi; preparei uma lâmpada para o meu
Is 45.1 Assim diz o Senhor ao seu
a Ciro, a quem tomo
Lm 4.20 das nossas narinas, o II. do Senhor, foi
Ez 28.14 Tu eras querubim II. para proteger, e te
H c3.13 para salvamento do teu II.; tu feriste a
Jo 11.2 IVlaria era aquela que tinha II. o Senhor com
At 4.26 ajuntaram à uma contra o Senhor e contra o seu II..

u,

Strong (H3251); RNK Top 406 posição; Veja também: ungir;
Ex 30.32 Não se

11. com ele a carne do homem, nem fareis

UN G IRA M Ocorrências: 12 vezes - VT (12) nos livros: Nm-l;2Sm-3;lRs-2;2Rs-2;lCr-2;2Cr-2; N°(s) Strong (H4886, HS480);
RNK Top 395 posição: Veja também : ungir;
Nm 35.25 do sumo sacerdote, a quem LI. com o santo óleo.
2Sm 2.4 vieram os homens de Judá e l l . ali a Davi rei
2Sm 2.7 também os da casa de Judá já me 11. a mim rei
2Sm 5.3 em Hebrom, perante o Senhor; e
Davi rei
lRs 1.45 e Natã, o profeta, o 11. rei em Giom e
lRs 5.1 a Salomão (porque ouvira que 11. a Salomão rei
2Rs 11.12 e o fizeram rei, e o 11., e bateram as
2Rs 23.30 a Joacaz, filho de Josias, e o LI., e o fizeram
lC r 11.3 em Hebrom, perante o Senhor; e 11. Davi rei sobre
lC r 29.22 rei a Salomão, filho de Davi, e o í í a o Senhor
2Cr 23.11 rei; e Joiada e seus filhos o U . e disseram:
2Cr 28.15 deram de comer e de beber, e os 11.; e a todos

u.

UNGIRÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; N°(s)
Strong (H4886); RNK Top 406posição; Veja também : ungir;

u.

lRs 1.34 com Natã, o profeta, ali o

II. rei sobre

UNGIRAS Ocorrências: 15 vezes - VT (15) nos livros: Êx-10;D t-l;lSm -l;lR s-2;M q-l; N fs) Strong (H4886, H5480, H8081,
H853); RNK Top 392 posição; Veja também : ungir;
Êx 28.41 e também a seus filhos; e os II., e os
Ex 29.7 e o derramarás sobre a sua cabeça; assim, o LI..
Ex 29.36 expiação sobre ele; e o 11. para santificá-lo.
Êx 30.26 E com ele LI. a tenda da congregação, e a arca do Tes
temunho,
Êx 30.30 Também LI. a Arão e a seus filhos e os
Êx 40.9 tomarás o azeite da unção e LI. o tabernáculo e
Êx 40.10 LI. também o altar do holocausto e a todos os
Êx 40.11 Então, LI. a pia e a sua base e a santificarás.
Êx 40.13 Arão as vestes santas, e o 11., e o
Êx 40.15 e os II. como ungiste a seu pai, para que me
Dt 28.40 oliveiras; porém não te
com azeite,
ISm 9.16 da terra de Benjamim, o qual 11. por capitão
lRs 19.16 a Jeú, filho de Ninsi, II. rei de Israel e
lRs 19.16 filho de Safate, de Abel-Meolá, 11. profeta em
M q 6.15 a azeitona, mas não te 11. com azeite; e o

* (ungido) repete na(s) referência(s): 2 vezes: ISm.24.6;

UNGIDOS Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Êx-l;Nm-l;lC r-l;S l-l;Z c-l,: N fs) Strong (H3323, H4886, H4888, H4S99);
RNK Top 402 posição; Veja também : ungir;
Êx 29.29 depois dele, para serem II. neles e
Nm 3.3 de Arão, dos sacerdotes LI., cujas mãos foram
lC r 16.22 Não toqueis os meus U. e aos meus profetas não
SI 105.15 Não toqueis nos meus II. e não maltrateis os meus
profetas.
Zc4.14 ele disse: Estes são os dois LI., que estão

u.

UNGIMOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l; N°(s)
Strong (H4886); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : ungir;
2Sm 19.10 E Absalão, a quem II, sobre nós, já morreu na

" (ungirás) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lRs.19.16;

UN G IN D O -O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Tg-1;

UNGIS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jz-l;A m -l;
N°(s) Strong (H4886); RNK Top 405 posição; Veja também : ungir;

N°(s) Strong (G1637); RNK Top 406 posição; Veja também: ungir;
Tg 5.14 da igreja, e orem sobre ele,

UNGIU

11. com azeite em

Jz 9.15 árvores: Se, na verdade, me LI. rei sobre vós,
Am 6.6 vinho em taças e vos U. com o mais excelente

UNGIR Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; NT (1) nos livros: Jz-l;D n-l;M c-l; N°(s) Strong (H4886); RNK Top 404 posição; P ala
vras Relacionadas: (unge-2; imge-o-1; unges-1; unge-te-1; ungi-S;
ungia-lhos-1; ungiam-1; ungida-1; ungido-SO; ungidos-5; ungi-lo-l; ungimos-1; ungindo-o-1; ungirá-1; ungiram-12; ungirão-1;
ungirás-15; ungir-me-ás-1; ungir-te-1; ungis-2; ungiste-3; Ungi-te-3; ungiu-15; ungiu-me-1; ungiu-o-2; unjas-2); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 133

U N G ISTE Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos livros:
Ê x-l;Lc-l;A t-l; N fs) Strong (G1637, G218, G5548, H4886, H853);
RNK Top 404 posição; Veja também : ungir;

Jz 9.8 Foram uma vez as árvores a 11. para si um rei e
Dn 9.24 e selar a visão e a profecia, e u . o Santo dos santos.
Mc 14.8 o que podia; antecipou-se a LI. o meu corpo para a
sepultura.

UN G IU Ocorrências: 15 vezes - VT (10); N T (5) nos livros: Lv-3;N m -2;lSm -l;2Sm -l;lR s-l;ST l;Is-l;Lc-l;Jo-l;A t-l;2C o-l;H b-l;
N fs) Strong (G1637, G218, G5548, H4886, H8081); RNK Top 392
posição; Veja também : ungir;

UN G IR-M E-Á S Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: IS m -l;
RNK Top 406 posição; Veja também: ungir;

Lv 7.36 de Israel no dia em que os LI.; estatuto perpétuo é
Lv 8.10 tomou o azeite da unção, e l l . o tabernáculo e
Lv 8.11 sete vezes sobre o altar ell. o altar e todos os
Nm 7.1 levantar o tabernáculo, e o 11., e o santificou, e
Nm 7.1 e todos os seus utensílios, e os u ., e os santificou,
ISm 15.17 tribos de Israel? E o Senhor te 11. rei sobre Israel.
2Sm 12.20 da terra, e se lavou, e se 11., e mudou de
lRs 1.39 do azeite do tabernáculo ell. a Salomão; e
SI 45.7 por isso, Deus, o teu Deus, te 11. com óleo de
Is 61.1 mim, porque o Senhor me LI. para pregar

u.

Êx 40.15 e os ungirás como
a seu pai, para que me
Lc 7.46 Não me 11. a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me
At 4.27 teu santo Filho Jesus, que tu II., se ajuntaram,

ISm 16.3 saber o que hás de fazer, e l l . a quem eu te disser.

U N G IR-TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: IS m -l; N°(s)
Strong (H4886); RNK Top 406 posição; Veja também : ungir;
ISm 15.1 a Saul: Enviou-me o Senhor a LI. rei sobre o seu

UNGIRÁ

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; N°(s)
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UNGIU-ME
u.

Lv 11.4 o camelo, que remói, mas não tem II. fendidas; este
Lv 11.5 porque remói, mas não tem as II. fendidas; este vos
Lv 11.6 porque remói, mas não tem as II. fendidas; esta vos
Lv 11.7 Também o porco, porque tem II. fendidas, e a fenda
Lv 11.7 fendidas, e a fenda das II. se divide em duas,
Lv 11.26 Todo animal que tem II. fendidas, mas a fenda não
Dt 14.6 Todo animal que tem II. fendidas, que tem a unha
Dt 14.8 Nem o porco, porque tem II. fendidas, mas não
Dt 21.12 casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as suas II.,
Jz 5.22 Então, as II. dos cavalos se despedaçaram pelo
SI 69.31 Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e II..
Is 5.28 os seus arcos, retesados; as II. dos seus cavalos
Jr 47.3 ao ruído estrepitoso das II. dos seus fortes
Ez 26.11 Com as II. dos seus cavalos pisará todas as tuas
Ez 32.13 mais pé de homem, nem as turbarão II. de animais.
Dn 4.33 as penas da águia, e as suas l i . , como as das aves.
D n7.19 dentes eram ae ferro, e as suas II., de metal; que
M q 4.13 tua ponta e de cobre, as tuas II., e esmiuçarás a
ZC' 11.16 mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as

Lc 4.18 é sobre mim, pois que me
para evangelizar os
Jo 12.3 de nardo puro, de muito preço, l i . os pés de Jesus
At 10.38 como Deus II. a Jesus de Nazaré com o Espírito
2Co 1.21 confirma convosco em Cristo e o que nos II. é Deus,
Hb 1.9 por isso, Deus, o teu Deus, te II. com óleo de
* (ungiu) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Nm. 7.1;

U N G IU -M E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK
Top 406posição; Veja também : ungir;
Lc 7.46 a cabeça com óleo, mas esta

ÚNICO

II. os pés com unguento.

UN G IU -O Ocorrências: 2 vezes -

VT (2) nos livros: Lv-l;lS m -l; N°(s) Strong (H4480, H4888, H8081); RNK Top 405
posição; Veja tam bém : ungir;
Lv8.12 sobre a cabeça de Arão e II., para santificá-lo.
ISm 16.13 tomou o vaso do azeite e l i . no meio dos seus

U N G U EN TO Ocorrências: 17 vezes - VT (5) ; N T (12) nos
livros: Ec-2;Ct-l;Jr-l;Dn-l;Mt-3;Mc-2;Lc-3;Jo-4; N°(s) Strong
(G3464, H4480, H8081); RNK Top 390 posição; Palavras Rela
cionadas: (unguentos-5); Total de referencias das palavras rela
cionadas: 22

* (unhas) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.11.3;, 2 vezes: Lv.11.4;
, 2 vezes: Lv.11.7;

UNI Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lCr-2;N e-l; N°(s)
Strong (H6042); RNK Top 404 posição;

E c7.1 a boa fama do que o melhor II., e o dia da
Ec 10.1 mau cheiro e inutilizar o II. do perfumador,
Ct 1.3 os teus unguentos; como II. derramado é o
Jr 8.22 Porventura, não há U . em Gileade? Ou não há lá
Dn 10.3 minha boca, nem me ungi com
até que se
M t 26.7 um vaso de alabastro, com II. de grande valor,
M t 26.9 Pois este II. podia vender-se por grande preço e
M t 26.12 Ora, derramando ela este II. sobre o meu corpo,
M c 14.3 um vaso de alabastro, com II. de nardo
M c 14.4 disseram: Para que se fez este desperdício de £/.?
Lc 7.37 do fariseu, levou um vaso de alabastro com II..
L c7.38 e beijava-lhe os pés, e ungia-lhos com o l i . .
Lc 7.46 cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com II..
Jo 11.2 tinha ungido o Senhor com l i . e lhe tinha
Jo 12.3 Maria, tomando uma libra de II. de nardo puro,
Jo 12.3 seus cabelos; e encheu-se a casa do cheiro do II..
Jo 12.5 Por que não se vendeu este II. por trezentos

lC r 15.18 e Semiramote, e Jeiel, e II., e Eliabe, e
lC r 15.20 e Semiramote, e Jeiel, e II., e Eliabe, e
Ne 12.9 E Baquebuquias e II., seus irmãos, estavam defronte

u,

U N IA M -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : unir;
Ez 1.9

II. as suas asas uma à outra; não se viravam

UN IÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406 posição;
SI 133.1 Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em U.\

ÚN IC A Ocorrências: 7 vezes - VT (6); N T (1) nos livros: Jz-l;2S m -l;lC r-l;C t-l;O s-l;Z c-l;L c-l; N°(s) Strong (G3439, H2S9);
RNK Top 400 posição; Veja também : único;

* (unguento) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jo.12.3;

Jz 11.34 e com danças; e era ela só, a £/.; não tinha
2Sm 7.23 teu povo, como Israel, gente l i . na terra, a quem
lC r 17.21 como o teu povo de Israel, U . nação na terra, a
Ct 6.9 pomba, a minha imaculada, a II. de sua mãe e a
Os 1.11 e constituirão sobre si uma. II. cabeça, e subirão
Zc 3.9 de Josué; sobre esta pedra JI. estão sete olhos;
Lc 8.42 porque tinha uma filha II., quase de doze anos, que

UN G U EN TO S Ocorrências: 5 vezes - VT (4) ; N T (1) nos
livros: 2R s-l;Jó-l;C t-l;Is-l;Lc-l; N°(s) Strong (H8081); RNK Top
402 posição; Veja também: unguento;
2Rs 20.13 as especiarias, e os melhores II., e a sua
Jó 41.31 panela; torna o mar como quando os II. fervem.
Ct 1.3 cheirar são bons os teus II.-, como unguento
Is 39.2 as especiarias, e os melhores II., e toda a
Lc 23.56 prepararam especiarias e II. e, no sábado,

U N IC A M EN T E Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros:
M t-2;Cl-l; N°(s) Strong (G3441); RNK Top 404 posição;

UN H A Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Êx-l;Lv-2;Dt-3;
N°(s) Strong (H6541); RNK Top 401 posição; Palavras Relaciona
das: (unhas-22); Total de referencias das palavras relacionadas:
28

M t 5.47 E, se saudardes II. os vossos irmãos, que
M t 24.36 os anjos dos céus, nem o Filho, mas II. meu Pai.
Cl 4.11 são da circuncisão; são estes II. os meus

Ex 10.26 há de ir conosco, nem uma II. ficará; porque
Lv 1.15 torcerá o pescoço com a sua II., e a queimará sobre
Lv 5.8 do pecado; e, com a sua II., lhe fenderá a
Dt 14.6 unhas fendidas, que tem a II. dividida em duas,
Dt 14.7 somente remoem ou que têm a II. fendida: o camelo, a
Dt 14.7 porque remoem, mas não têm a II. fendida; imundos

Gn-3;D t-l;lC r-l;2C r-l;Pv-l;E c-l;Jr-2;D n-l;A m -l;M c-l;Lc-3;Jol;R m -l;l Tm-2;Hb-l;Jd-2; N°(s) Strong (G1S20, G3391, G3439,
G3441, H259, H3173); RNK Top 384 posição; Palavras Relacio
nadas: (única-7; únicos-1); Total de referencias das palavras re
lacionadas: 31

ÚN ICO Ocorrências: 23 vezes - VT (12); N T (11) nos livros:

Gn 22.2 agora o teu filho, o teu Ú . filho, Isaque, a
Gn 22.12 temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu li..
Gn 22.16 esta ação e não me negaste o teu filha o teu II.,
Dt 6.4 Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o II. Senhor.
lC r 29.1 Salomão, meu filho, o l l . a quem Deus
2Cr 32.12 dizendo: Diante do í/.jaltar vos
Pv 4.3 filho de meu pai, tenro e II. em estima diantç de
Ec 12.11 congregações, que nos foram dadas pelo U . Pastor.
Jr6.26 pranteia como por um íilho £/., pranto de
Jr 52.20 As duas colunas, e o II. mar, e os doze bois de
Dn 7.14 que não passará, e o seu reino, o U. que não será des-

“ (unha) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Dt.14.7;

UN HAS Ocorrências: 22 vezes - VT (22) nos livros: Lv-9;Dt-3;fz-l;STl;Is-l;Jr-l;Ez-2;D n-2;M q-l;Zc-l; N°(s) Strong (H2953,
H6536, H6541, H6856); RNK Top 385 posição; Veja também :
unha;
Lv 11.3 tudo o que tem II. fendidas, e a fenda das II. se
Lv 11.3 fendidas, e a fenda das II. se divide em duas,
Lv 11.4 dos que remoem ou dos que têm II. fendidas: o
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UNICÓRNIO

UNTOU

Strong (G4347); RNK Top 406 posição; Veja também: unir;

truído.
Am 8.10 isso seja como luto de filho II. e o seu fim.como
M c 12.29 Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o II. Senhor.
Lc 7.12 que levavam um defunto, filho L/.jde sua mãe, que
Lc 9.38 olhes para meu filho, porque é o l l . que eu tenho.
Lc 21.18 Mas não perecerá um U. cabelo da vossa cabeça.
Jo 17.3 que cophecam a ti só por U . Deus verdadeiro e a
Rm 16.27 ao U . Deus, sábio, sejidada glória por Jesus
lT m 1.17 imortal, invisível, ao II. Deus seja honra
lT m 6.15 mostrará o bem-aventurado e LI. poderoso Senhor,
Hb 10.12 este, havendo oferecido um Ú . sacrifício pelos
Jd 1.4 graça, de Deus e negam a Deus, LI. dominador e
Jd 1.25 ao U . Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo,

M c 10.7 o homem a seu pai e a sua mãe e l l . a sua mulher.

UN IRÁ Ocorrências: 4 vezes - VT (2) ; N T (2) nos livros: Êx-1;1 C r-l;M t-l;E f-l; N°(s) Strong (G4347, H2266, H3162); RNK
Top 403 posição; Veja também: unir;
Êx 28.7 que se unam às suas duas pontas, e assim se II..
lC r 12.17 me ajudar, o meu coracão se U. convosco; porém,
M t 19.5 o homem pai e mãe e s e l l . à sua mulher, e
Ef 5.31 seu pai e sua mãe e se U . à sua mulher; e

U N IRAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l; RNK

U N ICO RN IO Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Nm-

Top 406 posição; Veja também : unir;

-2;Dt-l;)ó-2;STl; RNK Top 401 posição; Palavras Relacionadas:
(unicórnios-3); Total de referencias das palavras relacionadas: 9

2Sm 20.2 porém os homens de Judá se II. ao seu rei,

UNIRDES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lC o-1; RNK

Nm 23.22 do Egito; as suas forças são como as do II..
Nm 24.8 suas forças são como as do II.; consumirá as
Dt 33.17 suas pontas são pontas de II.-, com elas
Jó 39.9 Querer-te-á servir o U. ou ficará na tua cavalariça?
Jó 39.10 Ou amarrarás o II. ao rego com uma corda, ou
SI 92.10 o meu poder, como o do II.: serei ungido

Top 406 posição; Veja também : unir;
ICo 7.35 e conveniente, para vos

UN IU Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1) nos livros: Êx-2;lR s-l;A t-l; N°(s) Strong (G4369); RNK Top 403 posição; Veja
também: unir;

UN ICÓRN IO S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Sl-

Êx 36.13 ouro e com estes colchetes II. as cortinas uma com a
Êx 36.16 E ele LI. cinco cortinas à parte, e seis cortinas à parte,
lRs 11.2 os seus deuses. A estas se II. Salomão com amor.
At 11.24 Santo e de fé. E muita gente se LI. ao Senhor.

-2;ls-l; RNK Top 404 posição; Veja também : unicórnio;
SI 22.21 do leão; sim, ouve-me desde as pontas dos II..
SI 29.6 um bezerro; ao Líbano e Siriom, como novos II..
Is 34.7 E os II. descerão com eles, e os bezerros, com

U N IVERSAL Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Hb-1; RNK

ÚN ICOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top

Top 406posição;

406 posição; Veja também: único;
Is 5.8 mais lugar, e fiquem como

Hb 12.23 à II. assembleia e igreja dos primogênitos, que

II. moradores no

UNJAS Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros: 2Sm-

UNIDA Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK Top

-l;A p-l; N°(s) Strong (H54S0, HS081); RNK Top 405 posição; Veja
também: ungir;

406 posição; Veja também : unidos;
At 16.22 E a multidão se levantou

II. contra eles, e os

2Sm 14.2 veste vestes de luto, e não te LI. com óleo, e
Ap 3.18 a vergonha da tua nudez; e que U . os olhos com

UNIDADE Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Jo-l;Ef-2;
N°(s) Strong (G1520, G1775); RNK Top 404 posição;

UNS Ocorrências: 203 vezes - VT (73) ; N T (130) nos livros:
G n-4;Êx-3;Lv-l;N m -l;D t-2;Js-3;jz-7;lSm -1 l;2S m -1; lRs-2;2Rs4;lC r-l;2C r-2;N e-l;Et-3;Jó-l;Sl-2;E c-l;C t-l;Is-3;Jr-7;Ez-3;D n7;M q-l;M l-l;M t-9;M c-7;Lc-15;Jo-lS;A t-18;R m -ll;lC o-6;2C ol;G T 6;E f-6;F p-l;C l-4;l Ts-6;2T s-l;2Tm -l;T t- l;H b-4;Tg-4; lP e5;lJo-6;2jo-l;Ap-2

Jo 17.23 que eles sejam perfeitos em U ., e para que o
Ef4.3 procurando guardar a II. do Espírito pelo vínculo
Ef 4.13 até que todos cheguemos à U. da fé e ao

UNIDOS Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: lC o -l;C l-l;
N°(s) Strong (G2675): RNK Top 405 posição; Veja tam bém : unir;

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

IC o 1.10 vós dissensões; antes, sejais II., em um mesmo
Cl 2.2 sejam consolados, e estejam U . em amor e

UN TAD O S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Êx-l;Lv-l;N m -l; RNK Top 404 posição; Veja também : untar;

U N IFO R M EM EN T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:

u.

Êx 29.2 azeite, e coscorões asmos
com azeite; com
Lv 2.4 com azeite, e coscorões asmos
com azeite.
Nm 6.15 amassados, e coscorões asmos LI. com azeite,

2Cr-l; RNK Top 406 posição;
2Cr 5.13 e quando eles

LI. tocavam as trombetas e

u

UN TAI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s) Strong

U N IG ÉN ITO Ocorrências: 7 vezes - VT (1) : N T (6) nos li
vros: Z c-l;Jo-4;H b-l;lJo-l; N°(s) Strong (G3439, H3173); RNK Top
400 posição;

(H4886); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : untar;
Is 21.5 e bebem; levantai-vos, príncipes, e l l . o escudo.

Zc 12.10 como quem pranteia por um II.; e chorarão
Jo 1.14 sua glória, como a glória do LI. do Pai, cheio
Jo 1.18 visto por alguém. O Filho II., que está no
Jo 3.16 que deu o seu Filho U., para que todo
Jo 3.18 porquanto não crê no nome do LI. Filho de Deus.
Hb 11.17 que recebera as promessas ofereceu o seu LI,.
ljo 4.9 que Deus enviou seu Filho LI. ao mundo, para

UN TAR - Palavras Relacionadas: (untados-3; untai-1; unta
ram -1; untou-1; untou-me-1) Total de referencias das palavras
relacionadas: 7

U N TARAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK
Top 406posição; Veja também : untar;

UNIR - Palavras Relacionadas: (unam-2; une-1; Une-te-2;

Is 44.18 nem entendem; porque se lhe I I . os olhos, para

Uniam-se-1; unida-1; unidos-2; unirá-4; uniram-1; unirdes-1;
unir-se-á-1; uniu-4) Total de referencias das palavras relaciona
das: 20

UNIR-SE-Á

II. ao Senhor, sem

U N TO U Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1; RNK Top
406posição; Veja também : untar;
Jo 9.6 e, com a saliva, fez lodo, e

Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1; N°(s)
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URSOS

2Rs 16.15 E o rei Acaz mandou a LI., o sacerdote, dizendo: No
2Rs 16.16 E fez II., o sacerdote, conforme tudo quanto o rei
lC r 11.41 LI., o heteu; Zabade, filho de Alai;
Ed 8.33 de Meremote, filho do sacerdote LI.; e com ele
Ne 3.4 reparou Meremote, filho de II., filho de Coz; e,
Ne 3.21 reparou Meremote, filho de II., filho de Coz,
Ne 8.4 Matitias, e Sema, e Anaías, e LI., e
Is 8.2 comigo fiéis testemunhas, a II., sacerdote, e a
Jr 26.20 em nome do Senhor: LI., filho de Semaías,
Jr 26.21 o rei matá-lo. Mas, ouvindo isto U., temeu, e
Jr 26.23 E eles tiraram a LI. do Egito e o trouxeram ao rei
M t 1.6 o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher de II..

U N TO U -M E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1; N°(s)
Strong (G2025); RNK Top 406 posição; Veja também : untar;
Jo 9.11 chamado Jesus fez lodo, e II. os olhos, e

UR Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: G n-3;lCr-l;N e-l;
N°(s) Strong (H218); RNK Top 402 posição;
Gn 11.28 vivo, na terra do seu nascimento, em II. dos caldeus.
Gn 11.31 filho Abrão, e saiu com eles de Ú . dos caldeus,
Gn 15.7 o Senhor, que te tirei de II. dos caldeus, para
lC r 11.35 Aião, filho de Sacar, o hararita; Elifal, filho de II.;
Ne 9.7 Abrão, e o tiraste de II. dos caldeus, e lhe

* (Urias) repete na(s) referência(s): 2 vezes : 2Sm.ll.6; , 2 vezes :
2Sm.ll.8; , 2 vezes : 2Sm.ll.10; , 2 vezes : 2Sm.ll.12; , 2 vezes :
2Sm .ll.26;, 2 vezes : 2Rs.16.ll;

URBANO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; N°(s)
Strong (G3773); RNK Top 406posição;
Rm 16.9 Saudai a II., nosso cooperador em Cristo, e a

U R IEL Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lCr-3;2Cr-l;
N°(s) Strong (H222); RNK Top 403 posição;

URD IDO Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: Lv-9; N°(s)
Strong (H83S9); RNK Top 398 posição;

lC r 6.24 Taate, seu filho, U., seu filho, Uzias, seu filho,
lC r 15.5 dos filhos de Coate: II., o príncipe, e seus
lC r 15.11 e Abiatar e os levitas LI., Asaías, Joel,
2Cr 13.2 de sua mãe Micaía, filha de LI., da cidade de

Lv 13.48 ou no fio II., ou no fio tecido, seja de linho,
Lv 13.49 veste, ou na pele, ou no fio II., ou no fio
Lv 13.51 estendido na veste, ou no fio II., ou no fio
Lv 13.52 aquela veste, ou fio II., ou fio tecido de
Lv 13.53 estendeu na veste, ou no fio II., ou no tecido,
Lv 13.56 da veste, ou da pele, ou do fio II., ou do tecido.
Lv 13.57 aparecer na veste, ou no fio II., ou no tecido, ou
Lv 13.58 Mas a veste, ou fio II. ou tecido, ou qualquer
Lv 13.59 lã, ou de linho, ou do fio II., ou de tecido, ou

URIM Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Êx-l;Lv-l;Nm-l;D t-l;lS m -l;E d-l;N e-l; N°(s) Strong (H224); RNK Top 400 p o 
sição;
Êx 28.30 porás no peitoral do juízo LI. e Tumim, para que
Lv 8.8 pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o U . e o Tumim;
Nm 27.21 segundo o juízo de LI., perante o Senhor;
Dt 33.8 Levi disse: Teu Tumim e teu U. são para o teu
ISm 28.6 nem por sonhos, nem por II., nem por profetas.
Ed 2.63 até que houvesse sacerdote com LI. e com Tumim.
Ne 7.65 até que se aprestasse um sacerdote com U. e Tumim.

URI Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Ê x-3;lR s-l;lC r-2;2C r-l;Ed-l; N°(s) Strong (H221); RNK Top 399 posição;
Êx 31.2 nome a Bezalel, filho de II., filho de Hur, da
Êx 35.30 por nome a Bezalel, filho de II., filho de Hur, da
Êx 38.22 Fez, pois, Bezalel, filho de U„ filho de Hur, da
lRs 4.19 Geber, filho de II., na terra de Gileade, a terra de
lC r 2.20 E Hur gerou a U., e I I. gerou a Bezalel.
2Cr 1.5 feito Bezalel, filho de U „ filho de Hur, estava
Ed 10.24 Eliasibe; e dos porteiros: Salum, e Telém, e LI.

URINA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Rs-l;Is-l;
N°(s) Strong (H4325, H7272); RNK Top 405 posição;
2Rs 18.27 convosco comam o seu esterco e bebam a sua LI,7
.
Is 36.12 que comam convosco o seu esterco e bebam a sua £/.?

“(Uri) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lCr.2.20;

URSA Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: 2Sm-l;Jó-2;Pv-lús-1: N°(s) Strong (H1677, H5906); RNK Top 402 posição; Pa
lavras Relacionadas: (ursas-1); Total de referencias das palavras
relacionadas: 6

URIAS Ocorrências: 40 vezes - VT (39) ; N T (1) nos livros:
2Sm -24;lRs-l;2Rs-S;lCr-l;Ed-l;N e-3;Is-l;Jr-3;M t-l; N°(s) Strong
(G3774, H223); RNK Top 367posição;

2Sm 17.8 o espírito amargurado, como a LI. no campo, rou
bada
Jó 9.9 o que faz a LI., e o Orion, e o Sete-estrelo, e as
Jó 38.32 a seu tempo e guiar a II. com seus filhos?
Pv 17.12 Encontre-se com o homem a II. a qual roubaram os
Is 11.7 A vaca e a LI. pastarão juntas, e seus filhos juntos

2 S m ll.3 Bate-Seba, filha de Eliã e mulher de LI., oheteu?
2 S m ll.6 a Joabe, dizendo: Envia-me II., o heteu. E Joabe
2 S m ll,6 Envia-me II., o heteu. E Joabe enviou U. a Davi.
2Sm 11.7 Vindo, pois, II. a ele, perguntou Davi como ficava
2Sm 11.8 Depois, disse Davi a I I .:"Desce à tua casa e lava
2Sm 11.8 e lava os teus pés. E, saindo II. da casa real,
2Sm 11.9 Porém LI. se deitou à porta da casa real, com todos
2Sm 11.10 saber a Davi, dizendo: II. não desceu à sua
2Sm 11.10 sua casa. Então, disse Davi a U.: Não vens tu de
2Sm 11.11 E disse U. a Davi: A arca, e Israel, e Judá ficam
2Sm 11.12 Então, disse Davi a II.: Fica cá ainda hoje, e
2Sm 11.12 hoje, e amanhã te despedirei. II., pois, ficou em
2Sm 11.14 uma carta a Joabe e mandou-lha por mão de II..
2Sm 11.15 na carta, dizendo: Ponde II. na frente da maior
2Sm 11.16 observado bem a cidade, pôs a II. no luear onde
2Sm 11.17 dos servos de Davi; e morreu também t i., oheteu.
2Sm 11.21 Então, dirás: Também morreu teu servo u ., o he
teu.
2Sm 11.24 do rei; e também morreu o teu servo LI., oheteu.
2Sm 11.26 Ouvindo, pois, a mulher de II. que LI., seu
2Sm 11.26 pois, a mulher de LI. que II., seu marido, era
2Sm 12.9 o mal diante de seus olhos? A U„ o heteu,
2Sm 12.10 e tomaste a mulher de LI., o heteu, para
2Sm 12.15 a criança que a mulher de U. dera a Davi; e a
2Sm 23.39 LI., heteu; trinta e sete por todos.
lR s 15.5 dias da sua vida, senão só no caso de II., o heteu.
2Rs 16.10 o rei Acaz enviou ao sacerdote LI. a aparência do
2Rs 16.11 E LI., o sacerdote, edificou um altar conforme tudo
2Rs 16.11 assim o fez o sacerdote LI., antes que o rei

URSAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l; N°(s) Strong
(H l 677); RNK Top 406 posição; Veja também: urso;
2Rs 2.24 no nome do Senhor; então, duas

LI. saíram do bosque

URSO Ocorrências: 9 vezes - VT (8) ; N T (1) nos livros: lSm -3;Pv-l;Lm -l;D n-l;O s-l;A m -l;A p-l; N°(s) Strong (G715, H1677,
H1678'); RNK Top 398 posição; Palavras Relacionadas: (ursas-1;
ursos-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 11
ISm 17.34 pai; e vinha um leão ou um II. e tomava uma
ISm 17.36 o teu servo o leão como o II.; assim será este
ISm 17.37 da mão do leão e da do LI.; ele me livrará da
Pv 28.15 Como leão bramidor e LI. faminto, assim é o ímpio
Lm 3.10 Fez-me como II, de emboscada, um leão em escon
derijos.
Dn 7.5 animal, semelhante a um LI., o qual se levantou
Os 13.8 Como LI. que tem perdido seus filhos, os
Am 5.19 e se encontrasse com ele o II. ou como se, entrando
Ap 13.2 e os seus pés, como os de LI., e a sua boca, como

URSOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s) Strong
(H l677); RNK Top 406 posição; Veja também : urso;
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LI. e continuamente ge

Lv 7.24 Porém pode

USASTC
LI. da gordura do corpo morto e da

URTIGAS Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Jó-l;Pv-

USARA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: jz-1; RNK Top 406
posição; Veja também : usar;

-l;Is-l;O s-l;Sf-l; N°(s) Strong (H2738, H70S7); RNK Top 402 p o 
sição;

Jz 8.35 Gideão, conforme todo o bem que ele

Jó 30.7 entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das II..
Pv 24.31 a sua superfície, coberta de LI., e a sua parede
Is 34.13 palácios, crescerão espinhos, II. e cardos nas
Os 9.6 o desejável da sua prata as II. o possuirão por
Sf2.9 de Amom, como Gomorra, campo de II., e poços de

II. com Israel.

USARA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Lm-l;Ez-l;D n-l; RNK Top 404 posição; Veja também: usar;
Lm 3.32 que entristeça a alguém, II. de compaixão
Ez 16.44 o que usa de provérbios II. contra ti este
Dn 11.23 depois do concerto com ele, II. de engano; e

USA Ocorrências: 12 vezes - VT (10) ; N T (2) nos livros: Gn-l;lSm -l;2Sm -l;Sl-2;Jr-2;Ez-3;l Tm-2; RNK Top 395posição; Veja
também: usar;

USARAM Ocorrências: 7 vezes - VT (5); N T (2) nos livros: Js-l;Jz-l;Ez-2;Os-l;At-2; RNK Top 400posição; Veja tam bém : usar;
Js 9.4 l i . também de astúcia, e foram, e se fingiram
Jz 8.35 nem II. de beneficência com a casa de Jerubaal, a
Ez 22.7 ti, para com o estrangeiro II. de opressão no
Ez 25.15 Visto como os filisteus II. de vingança e
Os 2.8 a prata e o ouro, que eles l i . para Baal.
At 27.17 E, levado este para cima, Lt. de todos os meios,
At 28.2 E os bárbaros II. conosco de não pouca humanidade;

Gn 47.29 a tua mão debaixo da minha coxa, e II. comigo de
ISm 20.8 U „ pois, de misericórdia com o teu servo, porque
2Sm 22.51 das salvações do seu rei e II. de benignidade com o
SI 18.50 as vitórias do seu rei e II. de benignidade com o
SI 101.7 O que U . de engano não ficará dentro da minha casa;
Jr 6.13 o profeta até ao sacerdote, cada um II. de falsidade.
Jr 8.10 até ao sacerdote, cada um deles II. de falsidade.
Ez 16.44 Eis que todo o que II. de provérbios usará contra ti
Ez 17.2 propõe uma parábola e II. de uma comparação
Ez 24.3 E II. de uma comparação para com a casa rebelde e
lT m 1.8 que a lei é boa, se alguém dela II. legitimamente,
lTm 5.23 Não bebas mais água só, mas II. de um pouco de
vinho,

USARÃO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jr-l;E z-l;
RNK Top 405 posição; Veja tam bém : usar;
Jr 6.23 eles são cruéis e não II. de misericórdia; a
Ez 23.25 contra ti o meu zelo, e II. de indignação

USARAS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: ISm-l;lR s-l; RNK Top 405posição; Veja também : usar;

USADO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK Top
406 posição; Veja também: usar;
Lc 1.58 ouviram que tinha Deus II. para com ela de

ISm 20.14 ainda viver, porventura, não II. comigo da
lRs 2.7 de Barzilai, o gíleadita, LI. de beneficência,

USAM Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos livros: Jr-l;M c-l;lC o-l; RNK Top 404posição; Veja também: usar;

U SAREI Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: 2Sm-2;lCr-

Jr 23.31 profetas, diz o Senhor, que II. de sua língua e
M c 10.42 e os seus grandes II. de autoridade
IC o 7.31 e os que II. deste mundo, como se dele não

2Sm 9.7 Não temas, porque decerto II. contigo de
2Sm 10.2 Então, disse Davi: LI. de beneficência com Hanum,
IC r 19.2 Então, disse Davi: II. de beneficência com Hanum,
Jr 16.13 de dia e de noite, porque não II. de
Ez 35.11 eu, diz o Senhor Jeová, que II. conforme a tua

-l;Jr-l;E z-l; RNK Top 402 posição; Veja também : usar;

USAM OS Ocorrências: 3 vezes - N T (31 nos livros: lC o-l;2C o-l;lT s -l; RNK Top 404 posição; Veja também: usar;

USAREIS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv-TJó-1;
RNK Top 405 posição; Veja também : usar;

IC o 9.12 justamente, nós? Mas nós não II. deste direito;
2Co 3.12 tendo, pois, tal esperança, II. de muita ousadia
lTs 2.5 como bem sabeis, nunca u . de palavras

Lv 19.11 nem mentireis, nem II. de falsidade
Jó 18.2 Até quando LI. artifícios em vez de palavras?

USANDO Ocorrências: 5 vezes - VT (3); N T (2) nos livros: Êx-l;lSm -l;D n-l;A t-2; RNK Top 402 posição; Veja também : usar;

USAREM Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lTm -1; RNK
Top 406 posição; Veja também: usar;

Ex 21.8 vendê-la a um povo estranho, LI* deslealmente
ISm 25.30 E há de ser que, LI* o Senhor com o meu senhor
Dn 4.27 e as tuas iniquidades, II. de misericórdia
At 7.19 Esse, II. de astúcia contra a nossa linhagem,
At 13.46 Mas Paulo e Barnabé, II. de ousadia, disseram: Era

lT m 4.3 a verdade, a fim de

II. deles com ações de graças;

USAREM OS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Js-l;Jz -l; RNK Top 405 posição; Veja também: usar;

USAR Ocorrências: 6 vezes - VT (4); N T (2) nos livros: Jó-l;Sl-

Js 2.14 dando-nos o Senhor esta terra, II. contigo
Jz 1.24 a entrada da cidade, e II. contigo de beneficência.

-2;Is-l;Rm -l;2Co-l; RNK Top 401 posição; Palavras Relaciona
das: (usa-12; usado-1; usam-3; usamos-3; usando-5; usara-1;
usará-3; usaram-7; usarão-2; usarás-2; usarei-5; usareis-2; usarem-1; usaremos-2; usar-se-1; usas-3; usaste-7; usastes-4; usavam-1; use-7; usei-3; useis-2; usemos-1; uses-1; uso-10; usou-6);
Total de referencias das palavras relacionadas: 101

USAS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jz-l;S l-l;Jr-l;
RNK Top 404 posição; Veja também : usar;
Jz 11.27 eu contra ti! Porém tu II. mal comigo em
SI 119.132 piedade de mim, conforme LI. com os que amam o
Jr 32.18 Tu l i . de benignidade com milhares e tornas a

Jó 32.22 Porque não sei II. de lisonjas; em breve me levaria
SI 10.18 que é da terra, não prossiga mais em II. da violência.
SI 109.16 se não lembrou de II. de misericórdia;
Is 32.6 pratica a iniquidade, para II. de hipocrisia, e
Rm 11.32 da desobediência, para com todos II. de misericór
dia.
2Co 10.2 não me veja obrigado a II. com confiança da

USASTE Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: lS m -l;lR s-l;2Cr-l;Is-l;Ez-3; RNK Top 400 posição; Veja também : usar;
ISm 24.18 E tu mostraste hoje que LI. comigo bem; pois o
lR s 3.6 De grande beneficência LI. tu com teu servo
2Cr 1.8 E Salomão disse a Deus: Tu II. de grande
Is 47.6 entreguei nas tuas mãos; não l i . com eles de
Ez 22.12 usura e lucros tomaste e II. de avareza com o
Ez 22.13 a tua avareza de que LI. e por causa de teu

USAR-SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; RNK Top
406 posição; Veja também : usar;
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USASTES
Ez 35.11 inveja, com que, no teu ódio,

II. contra eles;

Êx 22.25 com ele como um usurário; não lhe imporás II..
Lv 25.36 Não tomarás dele II. nem ganho; mas do teu Deus
Lv 25.37 lhe darás teu dinheiro com II., nem darás o teu
Dt 23.19 irmão não emprestarás à II.; nem à II. de
Dt 23.19 à U. de dinheiro, nem à II. de comida, nem à
Dt 23.19 nem à II. de comida, nem à U. de qualquer coisa
Dt 23.19 nem à II. de qualquer coisa que se empreste à II..
Dt 23.20 Ao estranho emprestarás à II.; porém a teu irmão
D t 23.20 teu irmão não emprestarás à t l . , para que o Senhor,
Ne 5.7 os magistrados e disse-lhes: II. tomais cada um de
SI 15.5 o seu dinheiro com II., nem recebe subornos
Pv 28.8 aumenta a sua fazenda com II. e onzena ajunta-a
Is 24.2 ao que toma emprestado; ao que dá II., como ao
Is 24.2 emprestado; ao que dá U., como ao que paga II..
Jr 15.10 Nunca lhes emprestei com II., nem eles me
Jr 15.10 eles me emprestaram a mim com II., e, todavia,
Ez 18.8 não dando o seu dinheiro à II., não recebendo
Ez 18.13 e emprestar com U., e receber de mais, porventura
Ez 18.17 aflito a mão, e não receber II. em demasia, e fizer
Ez 22.12 ti para se derramar sangue; II. e lucros tomaste e

USASTES Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Jz-2;Rt-l;lS m -l; RNK Top 403 posição; Veja também : usar;
Jz 9.16 com a sua casa e se com ele II. conforme o
Jz 9.19 em verdade e sinceridade II. com Jerubaal e com
Rt 1.8 de benevolência, como vós II. com os
ISm 15.6 com eles, porque vós II. de

USAVAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; RNK Top
406 posição; Veja também: usar;
lC r 12.2 Armados de arco,

UTENSÍLIOS

II. da mão direita e esquerda em

USE Ocorrências: 7 vezes - VT (4); N T (3) nos livros: Rt-l;2Sm-2;Jó-l;R m -l;2C o-l;lT m -l; RNK Top 400 posição; Veja também:
usar;
Rt 1.8 à casa de sua mãe; e o Senhor U . convosco de
2Sm 2.6 Agora, pois, o Senhor II. convosco de beneficência e
2Sm 9.3 da casa de Saul para que II. com ele de
Jó 32.21 acepção de pessoas, nem II. de lisonjas com o homem!
Rm 12.8 ou o que exorta, II. esse dom em exortar; o que
2Co 13.10 que, estando presente, não II. de rigor, segundo
lT m 2.12 que a mulher ensine, nem II. de autoridade sobre

* (usura) repete na(s) referência(s): 5 vezes ; Dt.23.19; , 2 vezes :
Dt.23.20;, 2 vezes: Is.24.2;, 2 vezes: Jr.15.10;

USURÁRIO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Êx-l;P v-l; N°(s) Strong (H5383); RNK Top 405 posição;

USEI Ocorrências: 3 vezes - V T (1); N T (2) nos livros: E z-l;lC o-l;2 C o-l; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : usar;

Êx 22.25 te haverás com ele como um U .; não lhe
Pv 29.13 O pobre e o II. se encontram, e o Senhor alumia

Ez 39.24 as suas prevaricações, II. com eles e escondi
ICo 9.15 de nenhuma destas coisas II. e não escrevi isso
2Co 1.17 E, deliberando isso, II., porventura, de leviandade?

USURPAÇÃO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Fp-1;
N°(s) Strong (G725); RNK Top 406 posição;
Fp 2.6 forma de Deus, não teve por

USEIS Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: M t-l;G l-l; RNK
Top 405 posição; Veja tam bém : usar;

UTAI Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 1 C r-l;Ed-l; N°(s)
Strong (H5793); RNK Top 405 posição;

Mt 6.7 E, orando, não II. de vãs repetições, como os
G15.13 chamados à liberdade. Não 11., então, da

lC r 9.4 LI., filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri,
Ed 8.14 e dos filhos de Bigvai, II. e Zabude, e, com eles,

USEM OS Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: Êx-1; RNK Top
406 posição; Veja também : usar;
Êx 1.10 Eia,

U T EN SÍLIO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jr-2;
RNK Top 405posição; Palavras Relacionadas: (utensílios-93); To
tal de referencias das palavras relacionadas: 95

II. sabiamente para com ele, para que não se

USES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK Top 406
posição; Veja tam bém : usar;
Gn 40.14 te for bem; e rogo-te que

II. ser igual a Deus.

Jr 22.28 este homem Jeconias um vil II. quebrado ou um
Jr 22.28 vil II. quebrado ou um II. de que ninguém

II. comigo de

"(utensílio) repete na(s) referência(s): 2 vezes: jr.22.28;

USO Ocorrências: 10 vezes - VT (3) ; N T (7) nos livros: 2Sm-

UTEN SÍLIO S Ocorrências: 93 vezes - VT (92); N T (1) nos

-l;lC r-l;E z-l;L c-l;A t-l;R m -2;C l-l;2T m -l;lP e-l; RNK Top 397
posição; Veja também : usar;

livros: Êx-22;Nm-14;lRs-6;2Rs-5;lCr-7;2Cr-12;Ed-7;Ne-3;Is-l;Jr-9;Dn-6;Lc-l; N°(s) Strong (H3627, H3984); RNK Top 314 posição;
Veja tam bém : utensílio;

2Sm 1.18 aos filhos de Judá o II. do arco. Eis que está
lC r 28.15 e as suas candeias, segundo o II. de cada castiçal;
Ez 48.15 e cinco mil, ficarão para o II. da cidade, para
Lc 2.27 Jesus, para com ele procederem segundo o II. da lei,
At 15.1 circuncidardes, conforme o II. de Moisés, não
Rm 1.26 as suas mulheres mudaram o l i . natural, no contrário
Rm 1.27 também os varões, deixando o II. natural da mulher,
Cl 2.22 coisas todas perecem pelo II., segundo os preceitos
2Tm 2.21 santificado e idôneo para II. do Senhor e
IPe 3.3 no frisado dos cabelos, no II. de joias de ouro, na

Êx 25.39 de ouro puro os farás, com todos estes II..
Êx 27.3 os seus braseiros; todos os seus II. farás de cobre.
Êx 27.19 No tocante a todos os II. do tabernáculo em
Êx 30.27 e a mesa com todos os seus II., e o castiçal
Êx 30.27 e o castiçal com os seus II., e o altar do incenso,
Êx 30.28 com todos os seus II., e a pia com a
Êx 31.8 e a mesa com os seus II., e o castiçal puro
Êx 31.8 puro com todos os seus LI., e o altar do incenso;
Êx 31.9 com todos os seus U . e a pia com a
Êx 35.13 seus varais, e todos os seus u . , e os pães da propo
sição,
Êx 35.14 da luminária, e os seus II., e as suas
Êx 35.16 seus varais, e todos os seus II., eapia, e a
Êx 37.16 E fez de ouro puro os II. que haviam de estar
Êx 37.24 talento de ouro puro o fez, e todos os seus II..
Êx 38.3 Fez também todos os II. do altar: os
Êx 38.3 e os braseiros; todos os seus II. fez de cobre.
Êx 38.30 de cobre para ele, e todos os II. do altar,
Êx 39.36 a mesa com todos os seus II. e os pães da proposição;
Êx 39.37 ordenança, e todos os seus II., e o azeite
Êx 39.39 seus varais, e todos os seus II., eap ia, e
Êx 39.40 e os seus pregos, e todos os II. do
Êx 40.10 e a todos os seus II. e santificarás

USO U Ocorrências: 6 vezes - VT (5); N T (1) nos livros: 2Sm-l;lC r-l;2C r-2;Is-l;L c-l; RNK Top 401 posição; Veja também:
usar;
2Sm 10.2 filho de Naás, como seu pai U. de beneficência
lC r 19.2 filho de Naás, porque seu pai II. de beneficência
2Cr 11.23 E II. de prudência e, de todos os seus filhos,
2Cr 33.6 vale do Füho de Hinom, e II. de adivinhações, e
Is 63.7 com a casa de Israel, que II. com eles segundo
Lc 10.37 E ele disse: O que II. de misericórdia para com ele.

USURA Ocorrências: 21 vezes - VT (21) nos livros: Êx-l;Lv-2;Dt-7;Ne-l;Sl-l;Pv-l;Is-2;Jr-2;Ez-4; N°(s) Strong (HS383,
H5392); RNK Top 386 posição;
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UTIL

uz

Top 401 posição:

Nm 1.50 e sobre todos os seus U., e sobre
Nm 1.50 o tabernáculo e todos os seus LL; e eles o
Nm 3.8 tenham cuidado de todos os II. da tenda da
Nm 3.31 o castiçal, e os altares, e os II. do
Nm 3.36 as suas bases, e todos os seus II., com todo o
Nm 4.10 a ele e a todos os seus 11., na coberta de
Nm 4.12 Também tomarão todos os II. do ministério, com
Nm 4.14 e as pás, e as bacias, todos os U. do altar;
Nm 4.32 o seu ministério; e contareis os U. da guarda
Nm 7.1 o santificou, e todos os seus II., e também o
Nm 7.1 também o altar e todos os seus U., e os
Nm 7.85 de setenta; toda a prata dos II. foi dois
Nm 18.3 mas não se chegarão aos II. do santuário
Nm 31.6 o sacerdote, à guerra com os II. santos e
lRs 7.45 e as bacias, e todos esses II. que fez
lRs 7.47 Salomão de pesar todos os 12., pelo seu
lRs 7.48 fez Salomão todos os I I. que convinham à
lRs 7.51 Davi; a prata, e o ouro, e os U . pôs entre
lRs S.4 juntamente com todos os II. sagrados que
lRs 15.15 que ele mesmo consagrara: prata, e ouro, e LI..
2Rs 14.14 ouro, e a prata, e todos os l l . que se
2Rs 23.4 do templo do Senhor todos os t i. que se tinham
2Rs 24.13 do rei; e fendeu todos os II. de ouro que
2Rs 25.14 e os perfumadores, e todos os II. de cobre,
2Rs 25.16 peso do cobre de todos esses II. era incalculável.
lC r 9.28 deles tinham cargo dos II. do ministério,
lC r 18.8 o mar de cobre, e' as colunas, e os II. de cobre.
lC r 22.19 arca do concerto do Senhor e os II. sagrados
lC r 28.13 Casa do Senhor, e de todos os II. do
lC r 28.14 peso do ouro, para todos os U. de cada
lC r 28.14 de prata, para todos os II. de cada
2Cr 4.16 e os garfos, e todos os seus II. fez
2Cr 4.19 também Salomão todos os II. que eram para a
2Cr5.1 a prata, e o ouro, e todos os II., e
2Cr 5.5 da congregação, com todos os I I. sagrados que
2Cr 15.18 consagrado à Casa de Deus: prata, e ouro, e II..
2Cr 24.14 e de Joiada e dele fizeram II. para a Casa
2Cr 25.24 ouro, e a prata, e todos os II. que se
2Cr 28.24 E ajuntou Acaz os II. da Casa de Deus, e os
2Cr 29.18 do holocausto com todos os seus LI. e a mesa
2Cr 36.7 Também alguns dos II. da Casa do Senhor levou
2Cr 36.10 com também os mais preciosos U . da Casa do
2Cr 36.18 E todos os II. da Casa de Deus, grandes e
Ed 1.7 Também o rei Ciro tirou os
da Casa do
Ed 1.11 Todos os LI. de ouro e de prata foram cinco
Ed 5.14 E até os LI. de ouro e de prata, da Casa de
Ed 5.15 E disse-lhe: Toma estes tl., e vai, e leva-os
Ed 6.5 Demais disto, os LI. de ouro e de prata da
Ed 7.19 E os LI. que te foram dados para o serviço da
Ed 8.25 a prata, e o ouro, e os U ., que eram a
Ne 10.39 porquanto ali estão os U . do santuário,
Ne 13.5 de manjares, o incenso, os LI. e os dízimos
Ne 13.9 e tornei a trazer ali os LI. da Casa de
Is 52.11 purificai-vos, vós que levais os LI. do Senhor.
Jr 27.16 profetizam, dizendo: Eis que os II. da Casa do
Jr 27.18 dos Exércitos, para que os II. que
Jr 27.19 e das bases, e dos restantes LI. que ficaram
Jr 27.21 o Deus de Israel, acerca dos U. que ficaram
Jr 28.3 a este lugar todos os II. da Casa cio
Jr 28.6 e torne ele a trazer os II. da Casa
Jr 49.29 cortinas, e todos os seus U., e os seus
Jr 52.18 e os perfumadores, e todos os LI. de bronze,
Jr 52.20 o bronze de todos estes LI. era sem medida.
Dn 1.2 rei de Judá, e uma parte dos LI. da Casa de
Dn 1.2 a casa do seu deus, e pôs os II. na casa do
Dn 5.2 o vinho, mandou trazer os LI. de ouro e de
Dn 5.3 Então, trouxeram os LI. de ouro, que foram
Dn 5.23 céu, pois foram trazidos os LI. da casa dele
Dn 11.8 suas imagens, com os seus LI. preciosos de
Lc 17.31 no telhado, tendo os seus LI. em casa, não

Is 48.17 teu Deus, que te ensina o que é l l . e te guia pelo
At 20.20 como nada, que LI. seja, deixei de vos anunciar,e
IC o 12.7 do Espírito é dada a cada um para o que for LI..
2Tm 4.11 contigo, porque me é muito t l. paca o ministério.
Fm 1.11 mas, agora, a ti e a mim, muito LI.; eu to tornei a
enviar.
Hb 13.17 alegria e não gemendo, porque isso não vos seria II..

U TILID A D E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; N°(s)
Strong (G5622); RNK Top 406 posição;
Rm 3.1 vantagem do judeu? Ou qual a

LI. da circuncisão?

UVAS Ocorrências: 40 vezes - VT (36); N T (4) nos livros: Gn3;Lv-2;N m -4;D t-S;Jz-l;N e-l;Jó-l;C t-l;Is-8;Jr-S;E z-l;O s-2;A m l;M q-l;M t-l;Lc-l;A p-2; N°(s) Strong (G471S, H11SS, H1869,
H3196, H6025, H811, H891); RNK Top 367posição;
Gn 40.10 a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em II..
Gn 40.11 minha mão; e eu tomava as LI., e as espremia no
Gn 49.11 a sua veste no vinho e a sua capa, em sangue de LI..
Lv 25.5 tua sega não segarás e as LI. da tua vide não
Lv 25.11 nem nele vindimareis as U. das vides não tratadas.
Nm 6.3 beberá alguma beberagem de LI.; nem 11. frescas
Nm 6.3 alguma beberagem de 11.; nem U . frescas nem secas
comerá.
Nm 13.20 E eram aqueles dias os dias das primícias das 11..
Nm 13.23 de vide com um cacho de II., o qual trouxeram
Dt 23.24 do teu próximo, comerás LI. conforme o teu
Dt 28.39 vinho, nem colherás as LI., porque o bicho as colherá.
Dt 32.14 do trigo; e bebeste o sangue das LI., o vinho puro.
Dt 32.32 campos de Gomorra; as suas U. são LI. de fel,
Dt 32.32 Gomorra; as suas LI. são 11. de fel, cachos
Jz 9.27 as suas vinhas, e pisaram as LI., e fizeram canções
Ne 13.15 jumentos; como também vinho, LI. e figos e toda
Jó 15.33 Sacudirá as suas LI. verdes, como as da vide, e
Ct 7.7 à palmeira, e os teus peitos, aos cachos de LI..
Is 5.2 um lagar; e esperava que desse II. boas, mas deu
Is 5.2 e esperava que desse II. boas, mas deu LI. bravas.
Is 5.4 como, esperando eu que desse LI. boas, veio a
Is 5.4 eu que desse LI. boas, veio a produzir LI. bravas?
Is 16.10 já o pisador não pisará as t l. nos lagares. Eu
Is 18.5 o renovo está perfeito, e as U . verdes amadurecem,
Is 63.2 as tuas vestes, como as daquele que pisa LI. no lagar?
Is 65.8 acha mosto em um cacho de LI., dizem: Não o
Jr 8.13 diz o Senhor; já não há LI. na vide, nem figos
Jr 25.30 de alegria, como dos que pisam as LI., contra todos
Jr 31.29 mais dirão: Os pais comeram LI. verdes, mas foram
Jr 31.30 e de todo homem que comer LI. verdes os dentes se
embotarão.
Jr 48.33 nos lagares; já não pisarão LI. com júbilo; o
Ez 18.2 dizendo: Os pais comeram LI. verdes, e os
Os 3.1 eles olhem para outros deuses e amem os bolos de II..
Os 9.10 Achei Israel como LI. no deserto, vi a vossos pais
Am 9.13 ao que sega, e o que pisa as LI., ao que lança a
M q 7.1 da vindima: não há cacho de LI. para comer, nem
M t 7.16 Porventura, colhem-se LI. dos espinheiros ou
Lc 6.44 dos espinheiros, nem se vindimam LI. dos abrolhos.
Ap 14.18 vinha da terra, porque já as suas LI. estão maduras!
Ap 14.19 à terra, e vindimou as t l. da vinha da terra, e

u.

* (uvas) repete.na(s) referência(s): 2 vezes: Nm.6.3;, 2 vezes : Dt.32.32;
, 2 vezes : ls.5.2;, 2 vezes: Is.5.4;

U Z Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Gn-3;lCr-2;Jó-l;Jr-l;L m -l; N°(s) Strong (HS780); RNK Top 399posição;
Gn 10.23 E os filhos de Arã são: LI., e Hul, e Geter, e Más.
Gn 22.21 II., o seu primogênito, e B II., seu irmão, e Quemuel,
Gn 36.28 Estes são os filhos de Disã: LI. e Arã.
lC r 1.17 e Arfaxade, e Lude, e Arã, e LL, e Hul, e Geter,
lC r 1.42 e Zaavã, e Jaacã; os filhos de Disã eram U. e Arã.
Jó 1.1 Havia um homem na terra de II., cujo nome era Jó; e
Jr 25.20 a todos os reis da terra de LI., e a todos os reis da
Lm 4.21 que habitas na terra de LL; o cálice chegará

* (utensílios) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Ex.30.27; , 2 vezes :
Êx.31.8;, 2 vezes : Êx.38.3;, 2 vezes : Nm.1.50;, 2 vezes : Nm.7.1; , 3
vezes: 10:28.14;, 2 vezes: Dn.1.2;

UTIL

Ocorrências: 6 vezes - VT (1) ; N T (5) nos livros: Is-l;Atl;lC o-l;2 T m -l;F m -l;H b-l; N°(s) Strong (G2173, H3276); RNK
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U ZA Ocorrências: 14 vezes - VT (14) nos livros: 2Sm-4;2Rs-

Is 6.1 No ano em que morreu o rei II., eu vi ao Senhor
Is 7.1 Acaz, filho ae Jotão, filho de II., rei de Judá,
Os 1.1 filho de Beeri, nos dias de U., lotão, Acaz,
Am 1.1 de Israel, nos dias de II., rei de Judá, e
Zc 14.5 do terremoto nos dias de II., rei de Judá;
Mt 1.8 Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a II.,
Mt 1.9 e U . gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acaz, e Acaz

-2;lC r-6;Ed-l;N e-l; N°(s) Strong (H5798); RNK Top 393 posição;
2Sm 6.3 que está em Geba; ell.e Aiô, filhos de
2Sm 6.6 à eira de Nacom, estendeu II. a mão à arca de Deus
2Sm 6.7 do Senhor se acendeu contra 1 1 ., e Deus o feriu ali
2Sm 6.8 o Senhor abrira rotura em II.; e chamou aquele
2Rs 21.18 da sua casa, no jardim de II.; e Amom, seu filho,
2Rs 21.26 sua sepultura, no jardim de II.; e Josias, seu filho,
lC r 6.29 Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho U.,
lC r 8.7 Gera; a estes Gera transportou e gerou aí/ , e a Aiude.
lC r 13.7 da casa de Abinadabe; ell.e Aiô guiavam o carro.
lC r 13.9 à eira de Quidom, estendeu U. a mão, para segurar
lC r 13.10 a ira do Senhor contra II. e o feriu, por ter
lC r 13.11 houvesse aberto brecha em U.; pelo que chamou
Ed 2.49 os filhos de II., os filhos de Paseia, os filhos de Besai,
Ne 7.51 filhos de Gazão, os filhos de U., os filhos de Paseia,

* (Uzias) repete na(s) referência(s): 2 vezes : 2Cr.26.18;

U Z IE L Ocorrências: 16 vezes - VT (16) nos livros: Êx-2;Lv-l;N m -2;lCr-9;2Cr-l;N e-l; N°(s) Strong (HS816); RNK Top 391
posição;
Êx 6.18 Anrão, e Isar, e Hebrom, e LI.; e os anos da
Êx 6.22 E os filhos de LI.; Misael, e Elzafã, e Sitri.
Lv 10.4 e a Elzafã, filhos de li., tio de Arão, e
N m 3.19 pelas suas gerações: Anrão, e Izar, e Hebrom, e II..
N m 3.30 das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de 11..
lC r 4.42 e a Nearias, e a Refaías, e a 11., filhos de
lC r 6.2 E os filhos de Coate: Anrão, e Isar, e Hebrom, e li..
lC r 6.18 E os filhos de Coate: Anrão, e Isar, e Hebrom, e II..
lC r 7.7 de Belá: Esbom, e Uzi, e II., e Jerimote, e
lC r 15.10 dos filhos de II.: Aminadabe, o príncipe, e seus
lC r 23.12 de Coate: Anrão, e Isar, e Hebrom, e CL, quatro.
lC r 23.20 Quanto aos filhos de II., Mica, o chefe, e Issias,
lC r 24.24 dos filhos de 11., Mica; dos filhos de Mica, Samir;
lC r 25.4 Hemã, Buquias, e Matanias, e II., e Sebuel, e
2Cr 29.14 Simei; e, dentre os filhos de Jedutum, Semaías e II..
Ne 3.8 Ao seu lado, reparou II., filho de Haraías, um dos

U Z A I Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1; N°(s) Strong
(H186): RNK Top 406 posição;
Ne 3.25 Palal, filho de U., reparou defronte da esquina e a

UZA L Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: G n -l;lC r-l;
N°(s) Strong (H187); RNK Top 405posição;
Gn 10.27 e a Hadorão, e a II., e a Dicla,
lC r 1.21 e a Hadorão, e a U., e a Dicla,

U Z ÉM -SEER Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1;
N°(s) Strong (H242); RNK Top 406 posição;
lC r 7.24 Bete-Horom, a baixa e a alta, como também a

U ZIELITA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s)
Strong (H5817); RNK Top 406posição;

II..

U ZI Ocorrências: 11 vezes- V T(11) nos livros: lCr-7;Ed-l;Ne-3;
N°(s) Strong (H5813); RNK Top 396 posição;

N m 3.27 hebronitas, e a geração dos II.; estas são as

lC r 6.5 e Abisua gerou a Buqui, e Buqui gerou a II.;
1 0 -6.6 e t/ . gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote;
lC r 6.51 seu filho Buqui, seu filho II., seu filho Seraías,
lC r 7.2 E os filhos de Tola foram: 11., e Refaías, e Jeriel,
lC r 7.3 E, quanto aos filhos de II., houve Izraías; e os
lC r 7.7 os filhos de Belá: Esbom, e II., e Uziel, e
lC r 9.8 de Jeroão, e Elá, filho de II., filho de Micri, e
Ed 7.4 filho de Zeraías, filho de II., filho de Buqui,
Ne 11.22 levitas em Jerusalém foi II., filho de Bani, filho
Ne 12.19 e de Joiaribe, Matenai; dejedaías, II.;
Ne 12.42 e Semaías, e Eleazar, e í/., e Joanã, e

V
VÁ Ocorrências: 37 vezes - V T (27); N T (10) nos livros: Gn-2;Êx2;D t-9;Jz-2;lSm -4;lR s-l;2Rs-l;Ed-l;Jó-l;Sl-l;Jr-2;Ez-l;M t-2;Lcl;Jo -l;A t-l;l C o-l;E f-l;F p-l;l Tm -l;3)o-l; N°(s) Strong (H1980,
H3212); RNK Top 370 posição; Veja também: ir;

U ZIA S Ocorrências: 30 vezes - VT (28) ; N T (2) nos livros:
2Rs-4;lCr-3;2Cr-13;Ed-l;Ne-l;ls-3;Os-l;Am-l;Zc-l;M t-2; N°(s)
Strong (G3604, H5814, H5818); RNK Top 377posição;

Gn 12.13 és minha irmã, para que me V. bem por tua causa, e
Gn 30.25 a Labão: Deixa-me ir; que me V. ao meu lugar e à
Êx 3.11 a Deus: Quem sou eu, que V. a Faraó e tire do
Êx 34.9 achado graça aos teus olhos, VTagora o Senhor no
Dt 4.40 ordeno hoje, para que bem te V. a ti e a teus filhos
Dt 5.16 os teus dias e para que te V. bem na terra que te
Dt 19.6 o vingador do sangue não V. após o homicida, quando
Dt 20.5 nova e ainda a não consagrou? V. e torne-se à sua
Dt 20.6 não logrou fruto dela? K e torne-se à sua casa,
Dt 20.7 e ainda a não recebeu? V. e torne-se à sua casa,
Dt 20.8 medroso e de coração tímido? V. e torne-se à sua
Dt 22.7 para ti; para que bem te V., e para que prolongues
Dt 29.18 desvie do Senhor, nosso Deus, e VTservir aos deuses
Jz 7.7 pelo que toda a outra gente se V. cada um ao seu lugar.
Jz 11.37 deixa-me por dois meses que V., e desça pelos
ISm 6.8 expiação da culpa; e assim a enviareis, para que se V..
ISm 28.7 de feiticeira, para que V. a ela e a consulte.
ISm 29.8 até ao dia de hoje, para que não V. e peleje contra
ISm 30.22 mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e
se V..
lRs 11.21 Hadade a Faraó: Despede-me, para que V. à minha
terra.
2Rs 17.27 transportastes de lá; que ele V., e habite lá, e lhes
Ed7.13 e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, V..
Jó 10.21 antes que me V., para nunca mais voltar, à terra da
SI 39.13 até que tome alento, antes que me V. e não seja mais.
Jr 7.23 todo o caminho que eu vos mandar, para que vos V.
bem.
Jr 51.9 ela não sarou; deixai-a, e V. cada um para a sua

2Rs 15.13 no ano trinta e nove de U., reidejudá;e
2Rs 15.30 em seu lugar, no vigésimo ano de Jotão, filho de II..
2Rs 15.32 começou a reinai- Jotão, filho de tl., rei de Judá.
2Rs 15.34 Senhor, fez conforme tudo quanto fizera II., seu pai.
lC r 6.24 seu filho, Uriel, seu filho, II., seu filho, e
lC r 11.44 U., o astaratita; Sama e Jeiel, filhos de Hotão, o aroerita;
lC r 27.25 e das aldeias, e das torres, Jônatas, filho de II.;
2Cr 26.1 Então, todo o povo tomou a II., que era da idade de
2Cr 26.3 Era II. da idade de dezesseis anos quando começou a
2Cr 26.8 amonitas deram presentes a II., e o seu renome foi
2Cr 26.9 Também II. edificou torres em Jerusalém, à Porta da
2Cr 26.11 Tinha também LI. um exército de homens destros
nas
2Cr 26.14 E preparou-lhes II., para todo o exército, escudos,
2Cr 26.18 E resistiram ao rei II. e lhe disseram: A ti,
2Cr 26.18 LI. e lhe disseram: A ti, LI., não compete
2Cr 26.19 Então, II. se indignou e tinha o incensário na sua
2Cr 26.21 Assim ficou leproso o rei U . até ao dia da sua
2Cr 26.22 Quanto ao mais dos atos de LI., tanto os primeiros
2Cr 26.23 E dormiu LI. com seus pais, e o sepultaram com seus
2Cr 27.2 conforme tudo o que fizera II., seu pai, exceto
Ed 10.21 Harim: Maaseias, e Elias, e Semaías, e Jeiel, e LI..
Ne 11.4 de Judá: Ataías, filho de LI., filho de
Is 1.1 Judá e Jerusalém, nos dias de LI., Jotão, Acaze
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Ez 7.14 prepararam, mas não há quem V. à peleja, porque so
bre
Mt 2.8 participai-mo, para que também eu V. e o adore.
Mt 8.21 permite-me que, primeiramente, V. sepultar meu pai.
Lc 9.59 Senhor, deixa que primeiro eu V. enterrar meu pai.
Jo 16.7 que vos convém que eu V., porque, se eu não
At 15.29 destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos

VACILA

Gn 41.18 eis que subiam do rio sete V. gordas de carne e
Gn 41.19 E eis que outras sete V. subiam após estas, muito
Gn 41.20 E as V. magras e feias comiam as primeiras sete
Gn 41.20 magras e feias comiam as primeiras sete V. gordas;
Gn 41.26 As sete V. formosas são sete anos; as sete espigas
Gn 41.27 E as sete V. magras e feias à vista, que subiam
Gn 45.10 e as tuas ovelhas, e as tuas V., e tudo o que tens.
Gn 46.32 as suas ovelhas, e as suas V., e tudo o que têm.
G n47.1 e as suas ovelhas, e as suas V., com tudo o
Gn 47.17 cavalos, e das ovelhas, e das V., e dos jumentos;
Gn 50.8 os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas V..
Êx 10.24 fiquem vossas ovelhas e vossas V.; vão também
Êx 12.32 vossas ovelhas e vossas V., como tendes dito; e
Êx 12.38 de gente, e ovelhas, e V., uma grande
Êx 20.24 e as tuas ovelhas, e as tuas V.; em todo lugar
Êx 34.19 que seja macho, abrindo a madre de V. e de ovelhas;
Lv 1.2 as vossas ofertas de gado, de V. e de ovelhas.
Lv 22.19 macho sem mancha, das V., dos cordeiros ou
Lv 22.21 ao Senhor, separando das V. ou das ovelhas um
Lv 27.32 a todas as dízimas de V. e ovelhas, de tudo o
Nm 11.22 para eles ovelhas e V. que lhes bastem? Ou
Nm 15.3 ao Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou V.,
Dt 7.13 o teu azeite, e a criação das tuas V., e o rebanho
Dt 8.13 tiverem aumentado as tuas V. e as tuas ovelhas, e
Dt 12.6 e os primogênitos das vossas V. e das vossas ovelhas.
Dt 12.17 nem as primogenituras das tuas V., nem das tuas
Dt 12.21 então, degolarás das tuas V. e tuas ovelhas,
Dt 14.23 e os primogênitos das tuas V. e das tuas
Dt 14.26 que deseja a tua alma, por V., e por ovelhas, e
Dt 15.19 que nascer entre as tuas V. e entre as tuas
Dt 16.2 Senhor, teu Deus, ovelhas e V., no lugar que o
Dt 28.4 animais, e a criação das tuas V., e os rebanhos
Dt 28.18 terra, e a criação das tuas V., e os rebanhos das
Dt 28.51 azeite, nem criação das tuas V., nem rebanhos
Dt 32.14 manteiga de V. e leite do rebanho, com a gordura
ISm 6.7 um carro novo, e tomai duas V. que criem, sobre
ISm 6.7 tenha subido o jugo, e atai as V. ao carro, e
ISm 6.10 homens, e tomaram duas V. que criavam, e as
ISm 6.12 Então, as V. se encaminharam direitamente pelo
ISm 6.14 do carro e ofereceram as V. ao Senhor, em holocaus
to.
ISm 14.32 despojo, e tomaram ovelhas, e V., e bezerros e os
ISm 15.9 ao melhor das ovelhas e das V., e às da segunda
ISm 15.14 é este nos meus ouvidos, e o mugido de V. que
ouço?
ISm 15.15 ao melhor das ovelhas e das V., para as oferecer
ISm 15.21 tomou do despojo ovelhas e V., o melhor do
ISm 16.2 o Senhor: Toma uma bezerra das V. em tuas mãos
ISm 27.9 a mulher, e tomava ovelhas, e V., e jumentos, e
ISm 30.20 Davi todas as ovelhas e V., e levavam-nas
2Sm 12.2 O rico tinha muitíssimas ovelhas e V.;
2Sm 12.4 das suas ovelhas e das suas V. para guisar para o
2Sm 17.29 e ovelhas, e queijos de V., e os trouxeram a
lRs 1.9 E matou Adonias ovelhas, e V., e bestas cevadas,
lRs 1.19 E matou V., e bestas cevadas, e ovelhas em
lRs 1.25 Porque hoje desceu, e matou V., e bestas cevadas,
lRs 4.23 dez V. gordas, e vinte V. de pasto, e cem
lR s 8.5 sacrificando ovelhas e V., que se não podiam
lR s 8.63 ao Senhor, vinte e duas mil V. e cento e vinte mil
2Cr 31.6 trouxeram dízimos das V. e das ovelhas e
2Cr 32.29 e possuiu ovelhas e V. em abundância,
Ne 10.36 os primogênitos das nossas V. e das nossas
Ec 2.7 tive grande possessão de V. e ovelhas, mais do
Is 22.13 gozo e alegria; matam-se V. e degolam-se
Jr 3.24 as suas ovelhas, e as suas V., e os seus
Jr 5.17 as tuas ovelhas e as tuas V.; comerão a tua
Ez4.15 Vê, tenho-te dado esterco de V., em lugar de
Os 5.6 suas ovelhas e com as suas V., para buscarem o
J11.18 geme o gado! As manadas de \Cestão confusas,
Am 4.1 Ouvi esta palavra, vós, V. de Basã, que estais no
Hc 3.17 sejam arrebatadas, e nos currais não haja V.,

V.

ICo 16.4 E, se valer a pena que eu também V., irão comigo.
Ef 6.3 para que te V. bem, e vivas muito tempo sobre a terra.
Fp 1.27 de Cristo, para que, quer V. e vos veja, quer
lT m 4.13 Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu V..
3Jo 1.2 Amado, desejo que te V bem em todas as coisas e que

VÃ Ocorrências: 17 vezes - VT (6); N T (11) nos livros: Dt-l;Is-3;Ez-2;Rm -l;lCo-6;2Co-l;l T s-l;T g-l;lPe-l; N°(s) Strong(G2756,
G3152, H7386); RNK Top 390 posição: Veja também : vão;
Dt 32.47 esta palavra não vos é V.; antes, é a vossa vida;
Is 16.6 e da sua soberba, e do seu furor; a sua jactância é V..
Is 40.17 ele considera-as menos do que nada e como uma coisa

V.

Is 40.23 nada os príncipes e torna coisa V. os juizes da terra.
Ez 12.24 haverá mais nenhuma visão V., nem adivinhação
Ez 21.23 deles como adivinhação V., pois foram
Rm 4.14 são herdeiros, logo a ré é V. e a promessa é aniquilada.
ICo 1.17 de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça V..
ICo 9.15 fora morrer do que alguém fazer V. esta minha glória.
ICo 15.10 sua graça para comigo não foi V.; antes, trabalhei
ICo 15.14 não ressuscitou, logo é V. a nossa pregação, e
ICo 15.14 logo é V.a nossa pregação, e também é V. a vossa fé.
ICo 15.17 se Cristo não ressuscitou, é V. a vossa fé, e ainda
2Co 9.3 acerca de vós, não seja V. nessa parte; para
lTs 2.1 sabeis que a nossa entrada para convosco não foi V.;
Tg 1.26 antes, engana o seu coração, a religião desse é V.
IPe 1.18 fostes resgatados da vossa V. maneira de viver que,
“ (vã) repete na(s) referência(s): 2 vezes : ICo.15.14;

VA-SE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jz -l;lS m -l;
RNK Top 405 posição; Veja também: ir;
Jz 7.3 covarde e medroso, que volte e V. apressadamente
ISm 8.22 disse aos filhos de Israel: V. cada qual à

VACA Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: N m -l;Jó-l;Is-2;Os-l; N°(s) Strong (H5697, H6510, H7794); RNK Top 402 posi
ção; Palavras Relacionadas: (vacas-86); Total de referencias das
palavras relacionadas: 91
Nm 18.17 Mas o primogênito de V., ou primogênito de ovelha,
Jó 21.10 touro gera e não falha; pare a sua V. e não aborta.
Is 7.21 naquele dia, que alguém criará uma V. e duas ovelhas.
Is 11.7 A V. e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos
Os 4.16 Porque, como uma V. rebelde, se rebelou Israel;

VACAS Ocorrências: 86 vezes - VT (86) nos livros: Gn-27;Êx5;Lv-4;Nm-2;Dt-13; ISm- 13;2Sm-3;lRs-7;2Cr-2;Ne-l;Ec-l;Is-l;Jr2;Ez-l;O s-l;Jl-l;A m -l;H c-l; N°(s) Strong (H1241, H504, H6510,
H7794); RNK Top 321 posição; Veja também: vaca;
Gn 12.16 dela; e ele teve ovelhas, e V., e jumentos, e
Gn 13.5 que ia com Abrão, tinha rebanhos, e V., e tendas.
Gn 18.7 E correu Abraão às V., e tomou uma vitela tenra e
Gn 20.14 tomou Abimeleque ovelhas, e V, e servos, e
Gn 21.27 E tomou Abraão ovelhas e V. e deu-as a Abimeleque;
Gn 24.35 e deu-lhe ovelhas e V., e prata e ouro, e
Gn 26.14 de ovelhas, e possessão de V., e muita gente de
Gn 32.7 com ele estava, e as ovelhas, e as V., e os camelos.
Gn 32.15 com suas crias, quarenta V. e dez novilhos;
Gn 33.13 que tenho comigo ovelhas e V. de leite; se as
Gn 34.28 As suas ovelhas, e as suas V., e os seus jumentos,
Gn 41.2 eis que subiam do rio sete V., formosas à vista e
G n41.3 rio após elas outras sete V., feias à vista e
Gn 41.3 carne, e paravam junto às outras V. na praia do rio.
Gn 41.4 E as V. feias à vista e magras de carne comiam as
Gn 41.4 de carne comiam as sete V. formosas à vista e

“(vacas) repete na(s) referência(s):2 vezes: Gn.41.3;, 2 vezes: Gn.41.4;
, 2 vezes: Gn.41.20; , 2 vezes : lSm.6.7;, 2 vezes: lRs.4.23;

VACILA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406posição; Veja também : vacilar;
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VACILAÇÃO
SI 94.18 Quando eu disse: O meu pé

V.;

a tua benignidade,

Nm 21.14 Guerras do Senhor: Contra

VACILAÇÃO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-2;

V. em Sufa, e contra

V A G A R O S A M E N T E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no li
vro: A trl; N°(s) Strong (G1020); RNK Top 406 posição; Palavras
Relacionadas: (vagarosos-1); Total de referencias das palavras
relacionadas: 2

RNK Top 405 posição; Veja também : vacilar;
Is 51.17 bebeste e sorveste as fezes do cálice da V..
Is 51.22 eu tomo da tua mão o cálice da V., as fezes do

At 27.7 muitos dias navegássemos

VACILAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s)

V., havendo

VAGAROSOS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1;

Strong (H4131); RNK Top 406 posição: Veja também : vacilar;
SI 82.5 andam em trevas; todos os fundamentos da terra

VAI

RNK Top 406 posição; Veja também: vagarosamente;

V..

Rm 12.11 Não sejais

VACILAR Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Sl-3; Na(s)
Strong (H4131); RNK Top 404 posição; Palavras Relacionadas:
(vacila-1; vacilação-2; vacilam -1; vacilará-2; vacilaram-2; vacilarei-3; vacile-1; vacilem-1); Total de referencias das palavras
relacionadas: 16

V no cuidado; sede fervorosos no

V A G A S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-TJn-1; N°(s)
Strong (H1530'); RNK Top 405 posição;
Sl 42.7 todas as tuas ondas e V. têm passado sobre mim.
Jn 2.3 todas as tuas ondas e as tuas V. têm passado por

SI 13.4 os meus adversários se não alegrem, vindo eu a V..
SI 93.1 o mundo também está firmado e não poderá V..
SI 121.3 Não deixará V. o teu pé; aquele que te guarda

V A G U E A Ç Õ E S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : vaguear;
Sl 56.8 Tu contaste as minhas

VACILARÁ Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-l;Is-l;
N°(s) Strong (H4131); RNK Top 405 posição; Veja também : vaci
lar;

V.; põe as minhas

V A G U E A N D O Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Jó-2;Pv-l;Is-2;Jr-2; N fs) Strong (H5074, H5110, H8582); RNK Top
400 posição; Veja também : vaguear;

SI 21.7 Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca V..
Is 24.20 De todo V. a terra como o ébrio e será movida e

2Sm 22.37 debaixo de mim, e não V. os meus artelhos.
SI 18.36 os meus passos e os meus artelhos não V..

Jó 15.23 Anda V. por pão, dizendo: Onde está? Bem sabe
Jó 38.41 gritam a Deus e andam V., por não terem
Pv 27.8 tal é o homem que anda V. lonse do seu lugar.
Is 16.8 vão chegando a Jazer; andam VTpelo deserto;
Is 47.15 tua mocidade; cada qual irá V. pelo seu
Jr 4.1 de diante de mim, não andarás mais V.,
Jr 9.10 dos céus até aos animais, andaram V. e fugiram.

VACILAREI Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Sl-3;
RNK Top 404 posição; Veja também : vacilar;

V A G U E A N T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : vaguear;

SI 16.8 isso que ele está à minha mão direita, nunca V..
SI 26.1 tenho confiado também no Senhor; não V..
SI 30.6 Eu dizia na minha prosperidade: Não V. jamais.

Is 16.2 de Arnom como o pássaro

VACILARAM Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Sm-l;S l-l; N°(s) Strong (H4571); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: vacilar;

V A G U E A N T E S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: ls-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : vaguear;

VACILE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s) Strong

Is 16.3 esconde os desterrados e não descubras os

(H4131); RNK Top 406 posição; Veja também: vacilar;
SI 104.5 da terra, para que não

V. em tempo algum.

V..

V A G U E A R Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jó-l;Pv-l;E c-l; N°(s) Strong (H8582); RNK Top 404posição; Palavras Re
lacionadas: (vagueações-1; vagueando-7; vagueante-1; vagueantes-1; vagueia-1; Vagueiem-1); Total de referencias das palavras
relacionadas: 15

VACILEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406 posição; Veja também : vacilar;
Sl 17.5 teus caminhos, para que as minhas pegadas não VT.

Jó 12.24 povos da terra e os faz V. pelos desertos,
Pv 26.2 Como o pássaro no seu \C, e como a andorinha no
Ec 6.9 a vista dos olhos do que o V. da cobiça; também

VÁCUO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK Top
406 posição;
Jó 6.18 caravanas dos seus caminhos; s o b e m a o K e perecem.

V A G U E IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; N°(s)
Strong (H5074); RNK Top 406posição; Veja também : vaguear;

VADES Ocorrências: 5 vezes - VT (1); N T (4) nos livros: Êx-l;L c-2;Jo-l;lP e-l; N fs) Strong (H1980, H7971); RNK Top 402
posição; Veja também : ir;

Pv 27.8 Qual ave que

V. longe do seu ninho, tal é o

VAGUEIEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK

Ex 8.28 no deserto; somente que indo, não V. longe; orai
Lc 17.23 Ei4o aqui! Ou: Ei-lo ali! Não V., nem os sigais,
Lc 21.8 eu, e o tempo está próximo; não V., portanto,
Jo 15.16 a vós, e vos nomeei, para que V. e deis fruto, e o
IPe 2.2 não falsificado, para que, por ele, V. crescendo,

Top 406 posição; Veja também : vaguear;
Sl 59.15
tarem.

V. buscando o que comer, passem a noite sem se far

V A I Ocorrências: 236 vezes - VT (171) ; N T (65) nos livros:
G n-6;Êx- 13;N m -4;D t-7;Js-2;Jz-4;R t-2;lS m - 12;2Sm -12; lR s18;2Rs-19;lCr-2;2Cr-l;Ed-2;Et-l;Jó-3;Sl-5;Pv-7;Ec-8;Is-12;Jr19;Ez-4;D n-2;O s-2;A m -2;Jn-2;M t-l 6;M c-l 0;Lc-12;Jo-10;A t-8;R m -l;lCo-l;Cl-2;H b-l;3Jo-l;A p-3; RNK Top 199posição; Veja
também : ir;

VADIOS Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos livros:
2Sm -l;2C r-l;A t-l; RNK Top 404 posição;
2Sm 6.20 como sem vergonha se descobre qualquer dos
2Cr 13.7 ajuntaram-se a ele homens V., filhos de Belial;
At 17.5 homens perversos dentre os V., e, ajuntando o

V., lançado fora

V..

Gn 2.14 é Hidéquel; este é o que V. para a banda do
Gn 27.9 V., agora, ao rebanho e traze-me de lá dois bons
Gn 27.13 somente obedece à minha voz, e V., e traze-mos.
Gn 28.2 Levanta-te, V. a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de

VAEBE

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s) Strong
(H2052); RNK Top 406 posição;
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VAI

IRs 19.15 E o Senhor lhe disse: V., volta pelo teu caminho
IRs 19.20 te seguirei. E ele lhe disse: V. e volta;
IRs 20.22 rei de Israel e lhe disse: V., e esforça-te, e
2Rs 3.13 Que tenho eu contigo? V. aos profetas de teu
2Rs 4.3 Então, disse ele: V., pede para ti vasos emprestados
2Rs 4.7 homem de Deus; e disse ele: V., vende o azeite e
2Rs 4.23 Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo V. bem.
2Rs 4.26 ao encontro e dize-lhe: V. bem contigo? V.
2Rs 4.26 V. bem com teu marido? V. bem com teu
2Rs 4.26 marido? V. bem com teu filho? E ela disse: V. bem.
2Rs 4.29 o meu bordão na tua mão, e V.; se encontrares
2Rs 5.5 Então, disse o rei da Síria: V., anda, e enviarei
2Rs 5.10 um mensageiro, dizendo: V., e lava-te sete
2Rs 5.19 E ele lhe disse: V. em paz. E foi-se dele a uma
2Rs 5.21 do carro a encontrá-lo e disse-lhe: V. tudo bem?
2Rs 5.22 E ele disse: Tudo V. bem; meu senhor me mandou
2Rs 6.13 E ele disse: V. e vê onde ele está, para que eu
2Rs 8.8 um presente na tua mão, e K a encontrar-te com
2Rs 8.10 E Eliseu lhe disse: V. e dize-lhe: Certamente, não
2Rs 9.11 de seu senhor, disseram-lhe: V. tudo bem? Por que
2Rs 10.16 E disse: V. comigo e verás o meu zelo para com o
IC r 17.4 V. e dize a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu
lC r 21.10 V. e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: Três
2Cr 16.3 que te envio prata e ouro; V., pois, e aniquila a
Ed5.15 Toma estes utensílios, e V., e leva-os ao templo
Ed 8.15 perto do rio que V. a Aava, e ficamos ali
Et 4.16 K, e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã,
Jó 17.1 O meu espírito se V. consumindo, os meus dias se vão
Jó 33.22 e a sua alma se V. chegando à cova; e a sua vida, ao
Jó 39.18 ao alto; ri-se do cavalo e do que V. montado nele.
SI 68.4 seu nome; louvai aquele que K sobre os céus, pois
SI 68.33 àquele que V. montado sobre os céus dos céus, desde
SI 88.16 indignação sobre mim V. passando; os teus
SI 97.3 Adiante dele V. um fogo que abrasa os seus inimigos
SI 103.16 por ela o vento, logo se V., e o seu lugar não
Pv 3.28 Não digas ao teu próximo: V. e torna, e amanhã to
Pv 4.18 é como a luz da aurora, que V. brilhando mais e mais
Pv 6.3 nas mãos do teu companheiro: V., humilha-te e
Pv 6.6 V. ter com a formiga, ó preguiçoso; olha para os
Pv 7.22 segue-a logo, como boi que V. ao matadouro; e, como
Pv 15.33 da sabedoria, e diante da honra V. a humildade.
Pv 18.12 coração do homem; e, diante da honra, V. a humil
dade.
Ec 1.4 Uma geração V., e outra geração vem; mas a terra
Ec 1.6 O vento V. para o sul e faz o seu giro para o norte;
Ec 1.6 para o norte; continuamente V. girando o vento e
Ec 5.16 como veio, assim ele V.; e que proveito
Ec 6.4 veio e em trevas se V., e de trevas se cobre
Ec 9.7 V., pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom
Ec 10.3 E, até quando o tolo K pelo caminho, lhe falta
Ec 12.5 o apetite; porque o homem se V. à sua eterna
Is 2.10 V., entra nas rochas e esconde-te no pó, da presença
Is 6.9 Então, disse ele: V. e dize a este povo: Ouvis, de
Is 10.28 Já vem chegando a Aiate, já V. passando por Migrom
Is 10.29 em Geba; já Ramá treme, e Gibeá de Saul V. fugindo.
Is 15.2 V. subindo a Bajite, e a Dibom, e aos lugares altos,
Is 20.2 Isaías, filho de Ámoz, dizendo: V., solta o cilício
Is 21.6 assim me disse o Senhor: V., põe uma sentinela, e
Is 22.15 Jeová dos Exércitos: Anda, K ter com este
Is 26.20 V., pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha
Is 30.8 V., pois, agora, escreve isto em uma tábua perante
Is 38.5 V. e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de
Is 60.1 a tua luz, e a glória do Senhor V. nascendo sobre ti.
Jr 2.2 V. e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim
Jr3.12 V., pois, e apregoa estas palavras para a banda do
Jr 6.29 consumiu com o fogo; em vão V. fundindo o fundidor
Jr 13.1 Assim me disse o Senhor: V., e compra um cinto de
Jr 13.4 os teus lombos, e levanta-te; V. ao Eufrates e
Jr 13.6 me disse o Senhor: Levanta-te, V. ao Eufrates e
Jr 14.2 luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém V. subindo.
Jr 17.19 Assim me disse o Senhor: V., põe-te à porta dos
Jr 19.1 Assim diz o Senhor: V., e compra uma botija de
Jr 28.13 V. e fala a Hananias, dizendo: Assim diz o Senhor:
Jr 34.2 o Senhor, Deus de Israel: V., e fala a Zedequias,
Jr 35.2 V. à casa dos recabitas, e fala com eles, e leva-os
Jr 35.13 Exércitos, o Deus de Israel: V. e dize aos homens de

Gn 32.20 aplacarei com o presente que V. diante de mim e,
Gn 37.14 E ele lhe disse: Ora, V., e vê como estão teus
Êx 2.8 a filha de Faraó disse-lhe: V.. E foi-se a moça e
Êx3.16 V., e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O
Êx 4.12 V., pois, agora, e eu serei com a tua boca e te
Êx 4.18 ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: V. em paz.
Êx 4.19 o Senhor a Moisés em Midiã: V, volta para o Egito;
Êx 4.27 também o Senhor a Arão: V. ao encontro de
Êx 7.15 V. pela manhã a Faraó; eis que ele sairá às águas;
Êx 17.5 na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e V..
Êx 19.10 também o Senhor a Moisés: V. ao povo e
Êx 19.24 E disse-lhe o Senhor: V., desce; depois, subirás tu,
Êx 32.7 disse o Senhor a Moisés: V., desce; porque o teu
Êx 32.34 V., pois, agora, conduze este povo para onde te
Êx 33.1 mais o Senhor a Moisés: V., sobe daqui, tu e o
Nm 10.29 que o Senhor disse: Vo-lo darei; V. conosco, e te
Nm 16.46 e deita incenso sobre ele, e V. depressa à
Nm 22.20 te vieram chamar, levanta-te, V. com eles;
Nm 26.2 de seus pais, todo que, em Israel, V. para o exército.
Dt 1.30 O Senhor, vosso Deus, que V. adiante de vós, por vós
Dt 5.30 V., dize-lhes: Tornai-vos às vossas tendas.
Dt 14.25 ata o dinheiro na tua mão, e V. ao lugar que
Dt 20.4 Senhor, vosso Deus, é o que V. convosco, a pelejar
Dt 31.6 o Senhor, vosso Deus, é o que V. convosco; não
Dt 31.8 O Senhor, pois, é aquele que V. adiante de ti; ele
Dt 31.16 da terra para o meio dos quais V., e me deixará, e
Js 16.7 e a Naarate, e toca em Jericó, e V. sair ao Jordão.
Js 16.8 De Tapua V. este termo para o ocidente ao ribeiro de
Jz 4.6 de Israel, não deu ordem, dizendo: V., e atrai
Jz 6.14 olhou para ele e disse: V. nesta tua força e
Jz 11.38 E disse ele: V.. E deixou-a ir por dois meses.
Jz 19.9 passes a noite; eis que já o dia V. acabando;
Rt 2.2 eu achar graça. E ela lhe disse: V., minha filha.
Rt 2.9 te não toquem? Tendo tu sede, V. aos vasos e bebe
ISm 1.17 respondeu Eli e disse: V. em paz, e o Deus de
ISm 9.3 um dos moços, e levanta-te, e V. a buscar as jumentas.
ISm 12.2 Agora, pois, eis que o rei V. diante de vós; e já
ISm 12.16 grande coisa que o Senhor V. fazer diante dos
ISm 15.3 V., pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói
ISm 15.18 a este caminho e disse: V., e destrói totalmente
ISm 17.18 teus irmãos, a ver se lhes V. bem; e tomarás o seu
penhor.
ISm 20.19 dias, desce apressadamente e V. àquele lugar onde
te
ISm 22.5 fiques naquele lugar forte; V. e entra na terra de
ISm 23.2 E disse o Senhor a Davi: V., e ferirás os
ISm 26.19 apegado à herança do Senhor, dizendo: V., serve
ISm 27.8 da terra desde como quem V. para Sur até à
2Sm 7.3 E disse Natã ao rei: V. e faze tudo quanto está no
2Sm 7.5 V. e dize a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor:
2Sm 13.7 Davi a casa, a Tamar, dizendo: V. a casa de Amnom,
2Sm 14.8 E disse o rei à mulher: V. para tua casa, e eu
2Sm 14.21 a Joabe: Eis que fiz isto. V., pois, e torna a
2Sm 15.9 Então, lhe disse o rei: V. em paz. Levantou-se,
2Sm 18.21 E disse Joabe a um cuxita: K tu e dize ao rei o que
2Sm 18.29 Então, disse o rei: V. bem com o jovem, com Absalão?
2Sm 18.32 disse o rei ao cuxita: V. bem com o jovem, com
2Sm 20.9 E disse Joabe a Arnasa: V. contigo bem, meu irmão? E
2Sm 24.1 a Davi contra eles, dizendo: V., numera a Israel e
2Sm 24.12 V. e dize a Davi: Assim diz o Senhor: três coisas te
lR s 1.13 V., e entra ao rei Davi, e dize-lhe: Não juraste tu,
lRs 1.53 o rei Salomão, e Salomão lhe disse: V. para tua casa.
lRs 2.26 disse o rei: Para Anatote V., para os teus
lRs 2.29 Benaia, filho de Joiada, dizendo: V., dá sobre ele.
IRs 14.2 que és mulher de Jeroboão, e V. a Siló. Eis que
lRs 14.3 bolos, e uma botija de mel e V. a ele; ele te
IRs 14.7 V. e dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de
IRs 15.19 um presente, prata e ouro; V. e anula a tua
IRs 17.9 Levanta-te, e V. a Sarepta, que é de Sidom, e habita
IRs 17.13 Elias lhe disse: Não temas; V. e faze conforme a
IRs 18.1 no terceiro ano, dizendo: V. e mostra-te a
IRs 18.5 E disse Acabe a Obadias: V. pela terra a todas as
IRs 18.8 E disse-lhe ele: Eu sou; V. e dize a teu senhor: Eis
IRs 18.11 E, agora, dizes tu: V., dize a teu senhor: Eis que
IRs 18.14 E, agora, dizes tu: V. e dize a teu senhor: Eis que
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Rm 14.20 que tudo é limpo, mas mal V. para o homem que
ICo 6.6 Mas o irmão VT a juízo com o irmão, e isso perante
infiéis.
Cl 1.6 está em todo o mundo; e já V. frutificando, como
Cl 2.19 pelas juntas e ligaduras, V. crescendo em
Hb 10.25 tanto mais quanto vedes que se V. aproximando
aquele Dia.
3Jo 1.2 e que tenhas saúde, assim como bem V. a tua alma.
Ap 10.8 a falar comigo e disse: V. e toma o livrinho
Ap 14.4 Cordeiro para onde quer que V.. Estes são os que
Ap 17.11 é ela também o oitavo, e é dos sete, e V. à perdição.

Jr 36.19 os príncipes a Baruque: V. e esconde-te, tu e
Jr 39.16 V. e fala a Ebede-Meleque, o etíope, dizendo: Assim
Jr 40.4 bom e reto aos teus olhos que vás, para ali V..
Jr 40.5 qualquer outra parte te aprouver ir, V.. Deu-lhe o
Jr 48.19 do Aroer; pergunta ao que V. fugindo, e à que
Jr 51.21 e contigo despedaçarei o carro e o que V. nele;
Ez 3.1 que achares; come este rolo, e V., e fala à casa de Israel.
Ez 3.4 E disse-me: Filho do homem, V., e entra na casa de
Ez 3.11 Eia, pois, V. aos do cativeiro, aos filhos do teu
Ez 10.2 vestido de linho, dizendo: V. por entre as rodas,
Dn 12.9 E ele disse: V., Daniel, porque estas palavras estão
Dn 12.13 Tu, porém, V. até ao fim; porque repousarás e
Os 1.2 pois, o Senhor a Oseias: V., toma uma mulher
Os 3.1 E o Senhor me disse: V. outra vez, ama uma mulher,
Am 2.15 livrará, nem tampouco o que V. montado a cavalo
Am 7.15 o gado e o Senhor me disse: V. e profetiza ao meu
Jn 1.2 Levanta-te, V. à grande cidade de Nínive e clama
Jn 3.2 Levanta-te, e K à grande cidade de Nínive, e prega
M t 2.20 e toma o menino e sua mãe, e V. para a terra de
M t 5.24 do altar a tua oferta, e V. reconciliar-te
M t 5.41 te obrigar a caminhar uma milha, V. com ele duas.
Mt 8.4 Olha, não o digas a alguém, mas V., mostra-te ao
M t 8.9 ordens; e digo a este: V., e ele V.; e a
M t 8.9 e digo a este: V., e ele V.; e a outro: vem, e
M t8.13 disse Jesus ao centurião: V., e como creste te
M t 9.6 Levanta-te, toma a tua cama e V. para tua casa.
M t 12.45 Então, V. e leva consigo outros sete espíritos
M t 13.44 escondeu; e, pelo gozo dele, V., vende tudo quanto
M t 17.27 que os não escandalizemos, V. ao mar, lança o
M t 18.15 teu irmão pecar contra ti, V. e repreende-o entre
M t 19.21 Se queres ser perfeito, V., vende tudo o que
M t 21.28 ao primeiro, disse: Filho, V. trabalhar hoje na
M t 26.24 verdade o Filho do Homem V., como acerca dele
está
M t 28.7 dos mortos. E eis que ele V. adiante de vós
M c 1.44 digas nada a ninguém; porém V., mostra-te ao
M c 2.11 Levanta-te, e toma o teu leito, e V. para tua casa.
M c 5.19 lho permitiu, mas disse-lhe: V. para tua casa,
M c 5.34 Filha, a tua fé te salvou; V. em paz e sê curada
M c 7.29 disse-lhe: Por essa palavra, V.; o demônio já saiu
Mc 10.21 lhe disse: Falta-te uma coisa: V., e vende tudo
Mc 10.52 E Jesus lhe disse: V., a tua fé te salvou. E logo
Mc 14.21 verdade o Filho do Homem V., como dele está
M c 14.41 hora. Eis que o Filho do Homem V. ser entregue nas
M c 16.7 e a Pedro que ele V. adiante de vós para a
Lc 5.14 o dissesse. Mas disse-lhe: V., mostra-te ao
Lc 5.24 digo: Levanta-te, toma a tua cama e V. para tua casa.
Lc 7.8 o meu poder, e digo a este: V.-, e ele V.-, e a
Lc 7.8 e digo a este: V.-, e ele V.; e a outro: vem; e
Lc 8.48 Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou; V. em paz.
Lc 9.60 os seus mortos; porém tu, V. e anuncia o Reino
Lc 10.37 com ele. Disse, pois, Jesus: V. e faze da mesma ma
neira.
Lc 11.26 Então, V. e leva consigo outros sete espíritos
Lc 14.10 Mas, quando fores convidado, V. e assenta-te no
Lc 15.4 as noventa e nove e não V. após a perdida até
Lc 17.19 E disse-lhe: Levanta-te e \C; a tua fé te salvou.
Lc 22.22 na verdade, o Filho do Homem V. segundo o que está
Jo 3.8 donde vem, nem para onde V.; assim é todo
Jo 4.16 Disse-lhe Jesus: V., chama o teu marido e vem cá.
Jo 4.50 Disse-lhe Jesus: V., o teu filho vive. E o homem
Jo 7.3 seus irmãos: Sai daqui e V. para a Judeia, para
Jo 9.7 E disse-lhe: V., lava-te no tanque de Siloé (que
Jo 9.11 untou-me os olhos, e disse-me: V. ao tanque de Siloé
Jo 10.4 para fora as suas ovelhas, V. adiante delas, e as
Jo 11.31 e saíra, seguiram-na, dizendo: V. ao sepulcro para
Jo 12.35 pois quem anda nas trevas não sabe para onde V..
Jo 20.17 não subi para meu Pai, mas V. para meus irmãos e
At 8.26 dizendo: Levanta-te e V. para a banda do Sul,
At 9.11 o Senhor: Levanta-te, e V. à rua chamada
At 9.15 Disse-lhe, porém, o Senhor: V., porque este é para
At 10.20 Levanta-te, pois, e desce, e V. com eles, não
At 22.10 o Senhor disse-me: Levanta-te e K a Damasco, e ali
At 22.21 E disse-me: V, porque hei de enviar-te aos gentios
At 24.10 respondeu: Porque sei que já V. para muitos anos
At 28.26 dizendo: V. a este povo e dize: De ouvido, ouvireis

* (vai) repete na(s) referência(s): 4 vezes : 2Rs.4.26; , 2 vezes : Ec.1.6;, 2
vezes: Mt.8.9; , 2 vezes: Lc. 7.8;

VAI-SE Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros: Dt-l;M c-l; RNK Top 405 posição; Veja também: ir;
Dt 15.9 no teu coração, dizendo: V. aproximando o
Mc 9.18 espuma, e range os dentes, e V. secando; e eu

VAI-TE Ocorrências: 23 vezes - VT (18) ; N T (5) nos livros:
Gn-3;Êx-l;N m -l;Jz-l;lSm -4;2Sm -2;lRs-2;2Rs-2;Pv-l;Am -l;M t-l;Lc-2;Jo-l;A t-l; N°(s) Strong (H1980, H3212); RNK Top 384 p o 
sição; Veja também : ir;
Gn 12.19 agora, pois, eis aqui tua mulher; toma-a e V..
Gn 22.2 filho, Isaque, a quem amas, e V. à terra de
Gn 24.51 da tua face; toma-a e V.; seja a mulher do
Êx 10.28 E disse-lhe Faraó: V. de mim e guarda-te que não
Nm 22.35 o Anjo do Senhor a Balaão: V. com estes homens,
Jz 19.9 de madrugada, levantai-vos a caminhar, e V.
ISm 3.9 que Eli disse a Samuel: V. deitar, e há de
ISm 17.37 Então, disse Saul a Davi: V. embora, e o
ISm 20.22 flechas estão para lá de ti. V. embora, porque o
ISm 20.42 E disse Jônatas a Davi: V. em paz, porque nós
2Sm 3.16 Baurim. Então, lhe disse Abner: V, agora,
2Sm 13.15 que a amara. E disse-lhe Amnom: Levanta-te e V..
lRs 14.12 Tu, pois, levanta-te e V. para tua casa; entrando
lRs 17.3 V. daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te
2Rs8.1 dizendo: Levanta-te, e V., tu e a tua
2Rs 9.1 de azeite na tua mão, e V. a Ramote-Gileade.
Pv 14.7 V. à presença do homem insensato e nele não
Am 7.12 Amazias disse a Amós: V., ó vidente, foge
M t 4.10 Então, disse-lhe Jesus: V., Satanás, porque está
Lc 4.8 respondendo, disse-lhe: V., Satanás, porque
Lc 7.50 E disse à mulher: A tua fé te salvou; K em paz.
Jo 8.11 Nem eu também te condeno; V. e não peques mais.
At 24.25 espavorido, respondeu: Por agora, v., e, em

VAIDADE Ocorrências: 88 vezes - VT (86); N T (2) nos livros:
2Rs-l;Jó-7;Sl-12;Pv-4;Ec-34;Is-8;Jr-7;Lm -l;Ez-7;O s-2;H c-l;Zc-2;Rm-l;Ef-l; N°(s) Strong (G31S3, H1892, H205, H4480, H457,
H6673, H7385, H7723, H8414); RNK Top 319 posição; Palavras
Relacionadas: (vaidades-18); Total de referencias das palavras
relacionadas: 106
2Rs 17.15 eles; e andaram após a V. e ficaram vãos,
Jó 7.3 deram por herança meses de V., e noites de
Jó 7.16 retira-te de mim, pois V. são os meus dias.
Jó 15.31 Não confie, pois, na V. enganando-se a si mesmo,
Jó 15.31 a si mesmo, porque a V. será a sua recompensa.
Jó 27.12 isso; por que, pois, vos desvaneceis na vossa V.?
Jó 31.5 Se andei com K, e se o meu pé se apressou para
Jó 35.13 é que Deus não ouvirá a V., nem atentará para
SI 4.2 Até quando amareis a V. e buscareis a
SI 24.4 não entrega a sua alma à V., nem jura enganosamente.
SI 39.5 por mais firme que esteja, é totalmente V.. (Selá)
SI 39.11 a sua beleza; de sorte que todo homem é V.. (Selá)
SI 62.9 homens de classe baixa são V, e os homens de
SI 62.9 balanças, eles juntos são mais leves do que a V..
SI 78.33 consumiu os seus dias na V. e os seus anos, na angús
tia.
SI 94.11 conhece os pensamentos do homem, que são V..
SI 119.37 olhos de contemplarem a K e vivifica-me no
SI 144.4 O homem é semelhante à V.; os seus dias são como
SI 144.8 cuja boca fala V. e cuja mão direita é a destra
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SI 144.11 estranhos, cuja boca fala V. e cuja mão
Pv 13.11 A fazenda que procede da V. diminuirá, mas quem
Pv 21.6 com língua falsa é uma V., e aqueles que a
Pv 30.8 afasta de mim a V. e a palavra mentirosa; não me
Pv 31.30 Enganosa é a graça, e V., a formosura, mas a
Ec 1.2 V. de vaidades! — diz o pregador, V de
Ec 1.2 — diz o pregador, V. de vaidades! É tudo V..
Ec 1.14 do sol, e eis que tudo era V. e aflição de espírito.
Ec2.1 goza o prazer; mas eis que também isso era V..
Ec 2.11 feito; e eis que tudo era V. e aflição de
Ec2.15 disse no meu coração que também isso era V..
Ec 2.17 me era penosa; sim, tudo é V. e aflição de espírito.
Ec2.19 houve sabiamente debaixo do sol; também isso é V..
Ec 2.21 como porção sua; também isso é V. e grande enfado.
Ec 2.23 não descansa o seu coração; também isso é V..
Ec 2.26 perante a sua face. Também isso é V. e aflição
Ec 3.19 os animais não é nenhuma, porque todos são V..
Ec 4.4 seu próximo. Também isso é V. e aflição de espírito.
Ec 4.7 Outra vez me voltei e vi V. debaixo do sol.
Ec 4.8 a minha alma do bem? Também isso é V. e
Ec 4.16 Na verdade que também isso é V. e aflição de espírito.
Ec5.10 nunca se fartará da renda; também isso é V..
Ec 6.2 estranho lho come; também isso é V . e má enfermidade.
Ec 6.9 da cobiça; também isso é V . e aflição de espírito.
Ec6.11 coisas que aumentam a V., que mais tem o
E c6.12 por todos os dias da sua V., os quais gasta
Ec 7.6 panela, tal é o riso do tolo; também isso é V..
Ec7.15 isso vi nos dias da minha V.-, há um justo que
E c8.10 foram esquecidos na cidade; também isso é V..
Ec 8.14 Ainda há outra V. que se faz sobre a terra: há
Ec 8.14 as obras dos justos. Digo que também isso é V..
Ec 9.9 os dias de vida da tua V.; os quais Deus te
Ec 9.9 do sol, todos os dias da tua v.-, porque esta é
Ec 11.8 porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é V..
Ec 11.10 o mal, porque a adolescência e a juventude são V..
Ec 12.8 V. de V., diz o Pregador, tudo é V..
Is 5.18 iniquidade com cordas de V. e pelo pecado,
Is 30.28 as nações com peneira de V.-, e um freio de
Is 34.11 sobre ela cordel de confusão e nível de V.
Is 41.29 Eis que todos são V.; as suas obras não são
Is 44.9 imagens de escultura são V., e as suas coisas
Is 57.13 o vento a todos levará, e a V. os arrebatará;
Is 58.9 de ti o jugo, o estender do dedo e o falar V;
Is 59.4 pela verdade; confiam na V. e andam falando
Jr 2.5 afastarem de mim, indo após a K e tornando-se levianos?
Jr 10.3 os costumes dos povos são V.; pois cortam do
Jr 10.15 V. são, obra de enganos; no tempo da sua
Jr 14.14 visão falsa, e adivinhação, e K , eoengano
Jr 16.19 pais herdaram só mentiras e V., em que não
Jr 18.15 de mim, queimando incenso à V.; e fizeram-nos
Jr 51.18 V. são e obra de enganos; no tempo em que eu as
Lm 2.14 profetas viram para ti V. e loucura e não
Ez 13.6 Veem V. e adivinhação mentirosa os que dizem: O
Ez 13.7 Não vedes visão de V. e não falais adivinhação
Ez 13.8 o Senhor Jeová: Como falais V. e vedes a
Ez 13.9 os profetas que veem V. e que adivinham
Ez 13.23 portanto, não vereis mais a V., nem mais fareis
Ez 21.29 entretanto que te veem V., entretanto que te
Ez 22.28 de cal não adubada, vendo V., e
Os 5.11 quebrantado no juízo, porque quis andar após a V..
Os 12.11 é Gileade iniquidade? Pura V. eles são; em
Hc 2.13 para o fogo e os homens se cansem pela V..
Zc 10.2 os terafins têm falado V., e os adivinhos
Zc 10.2 e descrito sonhos vãos; com V. consolam; por
Rm 8.20 a criação ficou sujeita à V, não por sua
Ef 4.17 também os outros gentios, na V. do seu sentido,

ISm 12.21 pois seguiríeis as V., que nada
ISm 12.21 e tampouco vos livrarão, porque V. são.
lR s 16.13 ao Senhor, Deus de Israel com as suas V..
lRs 16.26 ao Senhor, Deus de Israel, com as suas V..
lC r 16.26 os deuses das nações são V.-, porém o Senhor
SI 31.6 aqueles que se entregam a V. enganosas; eu,
Ec 1.2 Vaidade de V.\ — diz o pregador, vaidade de
Ec 1.2 — diz o pregador, vaidade de V.! É tudo vaidade.
Ec 5.7 na multidão dos sonhos há V., assim também
Jr 8.19 as suas imagens de escultura, com V estranhas?
Jr 10.8 e se tomaram loucos; ensino de V. é o madeiro.
Jr 14.22 Haverá, porventura, entre as V. dos gentios,
Jr 23.16 vós profetizam; ensinam-vos V. e falam da
Ez 24.12 De V. se cansou; e não saiu dela a sua muita
Jn 2.8 Os que observam as V. vãs deixam a sua própria mise
ricórdia.
At 14.15 que vos convertais dessas V. ao Deus
2Pe 2.18 coisas mui arrogantes de V., engodam com as
* (vaidades) repete na(s) referència(s): 2 vezes : ISm. 12.21;, 2 vezes
: Ec.1.2;

VAIS Ocorrências: 17 vezes - VT (12) ; N T (5) nos livros: Gn-2;N m -l;D t-3;Jz-l;2Rs-l;Sl-l;Ec-l;Is-l;Zc-l;Lc-l;Jo-3;At-l; RNK
Top 390 posição; Veja também : ir;
Gn 16.8 de onde vens e para onde VT? E ela disse:
Gn 32.17 dizendo: De quem és, para onde V., de quem são
Nm 14.14 tua nuvem está sobre eles e que V. adiante deles
Dt 11.29 introduzido na terra, a que V. para possuí-la,
Dt 12.29 diante de ti as nações, aonde V. a possuí-las, e as
Dt 30.18 os dias na terra a que V., passando o
Jz 19.17 cidade; e disse o velho: Para onde V. e de onde vens?
2Rs 4.23 E disse ele: Por que V. a ele hoje? Não é lua nova
SI 137.8 Ah! Filha da Babilônia, que V. ser assolada! Feliz
Ec9.10 na sepultura, para onde tu V., não há obra, nem
Is 57.9 E V ao rei com óleo e multiplicas os teus
Zc 2.2 E eu disse: Para onde V. tu? E ele me disse: Medir
Lc 12.58 Quando, pois, V. com o teu adversário ao
Jo 13.36 Pedro: Senhor, para onde V.? Jesus lhe
Jo 14.5 nós não sabemos para onde V. e como podemos
Jo 16.5 me enviou; e nenhum de vós me pergunta: Para onde

V?

At 22.26 ao tribuno, dizendo: Vê o que

V. fazer, porque

VAIZATA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Et-1; N°(s)
Strong (H2055); RNK Top 406 posição;
Et 9.9 e a Farmasta, e a Arisai, e a Aridai, e a

V..

VALADO Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: M t-l;M c-l;
RNK Top 405 posição; Palavras Relacionadas: (valados-3); Total
de referencias das palavras relacionadas: 5
M t 21.33 uma vinha, e circundou-a de um V., e construiu
M c 12.1 uma vinha, e cercou-a de um V, e fundou nela um

VALADOS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Sl-l;Jr-2;
RNK Top 404 posição; Veja também : valado;
SI 80.12 quebraste, então, os seus V, de modo que
Jr 32.24 Eis aqui os V.\ Já vieram contra a cidade para
Jr49.3 lamentai e dai voltas pelos V., porque

VALE Ocorrências: 149 vezes - VT (147) ; N T (2) nos livros:
G n -9;N m -6;D t-9;Js-23;Jz-9;lS m -9;2S m -5;2R s-4;l Cr-7;2Cr10;Ne-6;Jó-l;Sl-6;Pv-2; Ct- l;Is-8;Jr-12;Ez-8; Os-2;Jl-S;M q-l;Zc4;M t-l;Lc-l; N-(s) Strong (G1308, G5327, H1237, H1516, H2896,
H5158, H6010, H7451); RNK Top 260 posição; Veja também:
valer;

’ (vaidade) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Jó. 15.31; , 2 vezes :
Sl.62.9:, 3 vezes : Ec.1.2;, 2 vezes : Ec.8.14;, 2 vezes : Ec.9.9; , 3 vezes :
Ec.12.8; , 2 vezes : Zc.10.2;

Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn

VAIDADES Ocorrências: 18 vezes - VT (16) ; N T (2) nos li
vros: D t-l;lSm -2;lRs-2;lCr-l;Sl-l;Ec-3;Jr-4;Ez-l;Jn-l;A t-l;2Pe-l:
N“(s) Strong (G3152, H1892); RNK Top 389 posição; Veja tam 
bém: vaidade;
Dt 32.21 que não é Deus; com as suas

VALE

V. me provocaram à
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11.2 eles do Oriente, acharam um V. na terra de Sinar;
14.3 estes se ajuntaram no V. de Sidim (que é o mar
14.8 Zoar) e ordenaram batalha contra eles no V. de Sidim,
14.10 E o V. de Sidim estava cheio de poços de betume; e
14.17 reis que estavam com ele) no V. de Savé, que é o
14.17 estavam com ele) no V. de Savé, que é o V. do Rei.
26.17 dali, e fez o seu assento no V. de Gerar, e habitou lá.
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Gn 26.19 os servos de Isaque naquele V. e acharam ali um
Gn 37.14 resposta. Assim, o enviou do V. de Hebrom, e
Nm 13.23 Depois, vieram até ao V. de Escol e dali cortaram
Nm 13.24 Chamaram àquele lugar o V. de Escol, por causa do
Nm 14.25 e os cananeus habitam no V.; tornai-vos, amanhã,
Nm 21.20 de Bamote, partiram para o V. que está no campo
Nm 23.23 Pois contra Jacó não V. encantamento, nem
Nm 32.9 Chegando eles até ao V. de Escol e vendo esta
Dt 1.7 à planície, e à montanha, e ao V., e ao Sul, e à
Dt 1.24 à montanha, e vieram até ao V. de Escol, e o espiaram.
Dt 3.29 Assim, ficamos neste V. defronte de Bete-Peor.
Dt 4.46 daquém do Jordão, no V. defronte de Bete-Peor, na
Dt 21.4 trarão a bezerra a um V. áspero, que nunca foi
Dt 21.4 nem semeado; e ali, naquele V., degolarão a bezerra.
Dt 21.6 lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no V.,
Dt 34.3 e o Sul, e a campina do V. de Jericó, a cidade das
Dt 34.6 Este o sepultou num V, na terra de Moabe, defronte
Js 7.24 e a tudo quanto tinha e levaram-nos ao V. de Acor.
Js 7.26 chamou o nome daquele lugar o V. de Acor, até ao
Js 8.11 banda do norte de Ai; e havia um V. entre ele e Ai.
Js8.13 da cidade; e foi Josué aquela noite ao meio do V..
Js 10.12 Sol, detém-te em Gibeão, e tu lua, no V. de Aijalom.
Js 11.8 até Misrefote-Maim, e até ao V. de Mispa ao
Js 11.17 a Seir, até Baal-Gade, no V. do Líbano, às
Js 12.7 ocidente, desde Baal-Gade, no V. do Líbano, até ao
Js 13.9 a cidade que está no meio do V., e toda a campina
Js 13.16 a cidade que está no meio do V. e toda a campina
Js 13.19 e Quiriataim, e Sibma, e Zerete-Saar, no monte do V.]
Js 13.27 e, no V., Bete-Harã, e Bete-Ninra, e Sucote, e
Js 15.7 este termo a Debir, desde o V. de Acor, e olhará
Js 15.8 E este termo passará pelo V. do Filho de Hinom, da
Js 15.8 o ocidente, que está no fim do V. dos Refains, da
Js 17.16 que habitam na terra do V., entre os de
Js 17.16 sua jurisdição e entre os que estão no V. de Jezreel.
Js 18.16 monte que está defronte do V. do filho de Hinom,
Js 18.16 para o norte, e descia pelo V. de Hinom da banda
Js 19.14 a Hanatom, e as suas saídas eram o V. de Ifta-El;
Js 19.27 e chegava a Zebulom e ao V. de Ifta-El, ao norte
Jz 1.19 não expeliu os moradores do V., porquanto tinham
Jz 1.34 às montanhas; porque nem os deixavam descer ao V..
Jz 5.15 foi enviado a pé para o V.; nas correntes de
Jz 6.33 e passaram, e puseram o seu campo no V. de Jezreel.
Jz 7.1 midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no V..
Jz 7.8 e estava o arraial dos midianitas abaixo no V..
Jz 7.12 filhos do Oriente jaziam no V. como gafanhotos em
Jz 16.4 se afeiçoou a uma mulher do V de Soreque, cujo
Jz 18.28 e a cidade estava no V. que está junto a
ISm 6.13 fazendo a sega do trigo no V. e, levantando os
ISm 13.18 do termo que olha para o V. Zeboim, contra o de
serto.
ISm 15.5 pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no

2Cr 20.16 Ziz, e os achareis no fim do V., diante do deserto
2Cr 20.26 quarto dia, se ajuntaram no V. de Beraca, porque
2Cr 20.26 por isso, chamaram àquele lugar V. de Beraca, até
2Cr 25.11 o seu povo, e foi-se ao V. do Sal; e feriu
2Cr 26.9 Porta da Esquina, à Porta do V. e aos ângulos e as
fortificou.
2Cr 28.3 Também queimou incenso no V. do Filho de Hinom, e
2Cr 33.6 seus filhos pelo fogo no V. do Filho de Hinom, e
2Cr 33.14 Davi, ao ocidente de Giom, no V., e à entrada da
2Cr 35.22 da boca de Deus; antes, veio pelejar no V. de Megido.
Ne 2.13 de noite, saí pela Porta do V., para a banda da
Ne 2.15 e voltei, e entrei pela Porta do V., e assim voltei.
Ne 3.13 A Porta do V., reparou-a Hanum e os moradores de
Ne 6.2 juntamente nas aldeias, no V. de Ono. Porém
Ne 11.30 E acamparam-se desde Berseba até ao V. de Hinom.
Ne 11.35 em Lode e em Ono, no V. dos Artífices.
Jó 21.33 Os torrões do V. lhe são doces, e ele arrasta após
SI 23.4 Ainda que eu andasse pelo V. da sombra da morte,
SI 37.16 V. mais o pouco que tem o justo do que as riquezas
SI 60.6 repartirei a Siquém e medirei o K d e Sucote.
SI 84.6 o qual, passando pelo V. de Baca, faz dele uma
SI 84.10 Porque V. mais um dia nos teus átrios do que, em
SI 108.7 repartirei a Siquém e medirei o V. de Sucote.
Pv 20.14 Nada V., nada V., dirá o comprador, mas, indo-se,
Ct6.11 para ver os novos frutos do V., a ver se floresciam
Is 17.5 também como o que colhe espigas no V. dos Refains.
Is 22.1 Peso do V. da Visão. Que tens, agora, para que
Is 22.5 Jeová dos Exércitos, no V. da Visão: um
Is 28.1 sobre a cabeça do fértil V. dos vencidos do vinho!
Is 28.4 sobre a cabeça do fértil V. será como o figo
Is 28.21 Perazim, e se irará, como no V. de Gibeão, para
Is 40.4 Todo V. será exaltado, e todo monte e todo outeiro
Is 65.10 de curral de ovelhas, e o V. de Acor, de lugar de
Jr 2.23 baalins? Vê o teu caminho no V., conhece o que
Jr 7.31 de Tofete, que está no V. do filho de Hinom,
Jr 7.32 se chamará mais Tofete, nem V. do filho de
Jr 7.32 V. do filho de Hinom, mas o K d a Matança; e
jr 19.2 E sai ao V. do filho de Hinom, que está à entrada
Jr 19.6 se chamará mais Tofete, nem o V. do filho de
Jr 19.6 nem o V. do filho de Hinom, mas o V. da Matança,
jr 21.13 contra ti, ó moradora do V., ó rocha da campina,
Jr 31.40 E todo o V. dos cadáveres e da cinza e todos os
Jr 32.35 altos de Baal, que estão no V. do filho de Hinom,
Jr 47.5 Asquelom, com o resto do seu V.; até quando te reta
lharás?
Jr 48.8 escapará, e perecerá o V., e destruir-se-á a
Ez 3.22 disse: Levanta-te e sai ao V., e ali falarei contigo.
Ez 3.23 E levantei-me e saí ao V., e eis que a glória do
Ez 8.4 ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no V..
Ez 37.1 e me pôs no meio de um VTque estava cheio de ossos,
Ez 37.2 numerosos sobre a face do V. e estavam sequíssimos.
Ez 39.11 de sepultura em Israel, o V. dos que passam ao
Ez 39.11 a sua multidão e lhe chamarão o K da Multidão de
Gogue.
Ez 39.15 os enterradores o enterrem no V. da Multidão de Go
gue.
Os 1.5 dia, que quebrarei o arco de Israel no V. de Jezreel.
Os 2.15 as suas vinhas dali e o V. de Acor, por porta de
J13.2 e as farei descer ao V. de Josafá; e ali com
J13.12 as nações e subam ao V. de Josafá; porque ali
J13.14 Multidões, multidões no V. da Decisão! Porque o dia
J13.14 Porque o dia do Senhor está perto, no V. da Decisão.
J13.18 uma fonte da Casa do Senhor e regará o V. de Sitim.
Mq 1.6 rebolar as suas pedras no V., e descobrirei os
Zc 12.11 como o pranto de Hadade-Rimom no V. de Megido.
Zc 14.4 e para o ocidente, e haverá um V. muito grande; e
Zc 14.5 E rugireis pelo V. dos meus montes (porque o V.
Zc 14.5 dos meus montes (porque o V. dos montes chegará
M t 12.12 Pois quanto mais V. um homem do que uma ovelha?
É,
Lc 3.5 Todo V. se encherá, e se abaixará todo monte e

ISm 17.2 ajuntaram, e acamparam no V. do Carvalho, e
ISm 17.3 monte da banda daquém; e o K estava entre eles.
ISm 17.19 todos os homens de Israel no V. do Carvalho,
ISm 17.52 os filisteus, até chegar ao V. e até às portas
ISm 21.9 a quem tu feriste no V. do Carvalho, eis
ISm 31.7 que estavam desta banda do V. e desta banda do
2Sm 5.18 filisteus vieram e se estenderam pelo V. dos Refains.
2Sm 5.22 tornaram a subir e se estenderam pelo V. dos Refains.
2Sm 8.13 ele de ferir os siros no V. do Sal, a saber, a
2Sm 18.18 si uma coluna, que está no V. do Rei, porque
2Sm 23.13 a multidão dos filisteus acampara no V. dos Refains.
2Rs 3.16 Assim diz o Senhor: Fazei neste V. muitas covas.
2Rs 3.17 vereis chuva; todavia, este V. se encherá de
2Rs 14.7 a dez mil edomitas no V. do Sal e tomou a Sela
2Rs 23.10 a Tofete, que está no V. dos filhos de Hinom,
lC r 4.14 gerou a Joabe, pai dos do V. dos Artífices,
lC r 4.39 ae Gedor, ao oriente do V., a buscar pasto para
lC r 10.7 de Israel que estavam no V, que haviam fugido e
1Cr 11.15 dos filisteus estava acampado no V. dos Refains.
IC r 14.9 os filisteus, se estenderam pelo V. dos Refains.
lC r 14.13 Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo V..
IC r 18.12 de Zeruia, feriu a dezoito mil edomitas no V. do Sal.
2Cr 14.10 e ordenaram a batalha no V. de Zefatá, junto a Maressa.

* (vale) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.14.17; , 2 vezes: Dt. 21.4;
, 3 vezes : Js.15.8; , 2 vezes : Js.17.16; , 3 vezes : Js. 18.16; , 2 vezes :
2Cr.20.26;, 2 vezes : Pv.20.14; , 2 vezes : Jr.7.32;, 2 vezes : Jr.19.6; , 2
vezes : Ez.39.11;, 2 vezes : Jl.3.14;, 2 vezes : Zc.14.5;
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Js 8.3 Josué trinta mil homens V. e valorosos e
Js 10.2 maior do que Ai, e todos os seus homens, V..
Js 10.7 de guerra com ele e todos os V. e valorosos.
Jz 5.13 de resto; fez-me o Senhor dominar sobre os V..
Jz 5.22 despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus V..
Jz 20.44 dezoito mil homens, todos estes sendo homens V..
Jz 20.46 que arrancavam a espada, todos eles homens V..
Jz 21.10 lá doze mil homens dos mais V. e lhes ordenou,
ISm 14.52 que Saul, a todos os homens V. e valorosos
2Sm 1.19 Nos teus altos, fui ferido; como caíram os V.\
2Sm 1.21 foi arrojado o escudo dos V., o escudo de
2Sm 1.22 dos feridos, da gordura dos V., nunca se
2Sm 1.25 Como caíram os V. no meio da peleja! Jônatas
2Sm 1.27 Como caíram os V., e pereceram as armas de guerra!
2Sm 2.7 as vossas mãos, e sede homens V., pois Saul,
2Sm 10.7 contra eles a Joabe com todo o exército dos V..
2Sm 11.16 a Urias no lugar onde sabia que havia homens V..
2Sm 13.28 eu quem vo-to ordenou? Esforçai-vos e sede V..
2Sm 16.6 que todo o povo e todos os V. iam à sua
2Sm 17.10 teu pai é valoroso, e homens V., os que
2Sm 20.7 e os peleteus, e todos os VT; estes saíram
2Sm 23.8 Estes são os nomes dos V. que Davi teve:
2Sm 23.9 filho de Aoí, entre os três V. que estavam
2Sm 23.16 Então, aqueles três V. romperam pelo arraial
2Sm 23.17 não a quis beber. Isso fizeram aqueles três V..
2Sm 23.22 de Joiada, pelo que teve nome entre os três V..
lRs 1.8 o profeta, e Simei, e Rei, e os V. que Davi
lR s 1.10 profeta, e a Benaia, e aos V., e a Salomão,
2Rs 2.16 servos, há cinquenta homens V.; ora, deixa-os
2Rs 24.16 E todos os homens, V., até sete mil, e
lC r 5.24 e Hodavias, e Jadiel, homens V., homens
lC r 8.40 de Ulão varões heróis, V., e flecheiros
lC r 9.13 setecentos e sessenta, varões V. para a obra do
lC r 11.19 não a quis beber. Isto fizeram aqueles três V..
lC r 12.1 Saul, filho de Quis; e eram dos VTque
lC r 12.8 forte no deserto, varões V., homens de
lC r 12.21 todos eles eram heróis V. e foram capitães
lC r 12.25 filhos de Simeão, varões V. para pelejar,
lC r 12.30 mil e oitocentos varões V., nomens de nome
lC r26.6 sobre a casa de seu pai; porque foram varões V..
lC r 26.7 com seus irmãos, homens V., Eliú e Semaquias.
lC r 26.8 filhos, e seus irmãos, homens V. de força para
lC r26.9 irmãos de Meselemias, homens V., foram dezoito.
lC r 26.30 e seus irmãos, homens V., mil e
lC r 26.31 e acharam entre eles varões V. em Jazer de Gileade.
lC r 26.32 E seus irmãos, homens V., dois mil e
2Cr 13.3 mil homens escolhidos, todos varões V..
2Cr 14.8 e atiravam de arco; todos estes eram varões V..
2Cr 17.13 e gente de guerra, e varões V., em Jerusalém.
2Cr 17.14 chefe Adna, e, com ele, trezentos mil varões V.;
2Cr 17.16 ao Senhor; e, com ele, duzentos mil varões V.;
2Cr 25.6 a soldo cem mil varões V., por cem talentos
2Cr 26.12 dos chefes dos pais, varões V., era de dois mil
2Cr 26.17 com ele, oitenta sacerdotes do Senhor, varões V..
2Cr 32.21 destruiu todos os varões V., e os príncipes,
2Cr 33.14 mui alto; também pôs oficiais V. em todas
Ne 11.6 foram quatrocentos e sessenta e oito homens V..
Ne 11.14 e os irmãos deles, varões V., cento e vinte e
Jó 41.25 ele, tremem os V.; em razão dos
Ec9.11 a carreira, nem dos V, a peleja, nem
Ct 3.7 de Salomão; sessenta V. estão ao redor
Ct 3.7 V. estão ao redor dela, dos V. de Israel.
Is 3.25 varões cairão à espada, e teus V., na peleja.
Is 13.3 sim, já chamei os meus V. para a minha
Is 21.17 números dos flecheiros, os V. dos filhos de
Jr 5.16 é como uma sepultura aberta; todos eles são V..
Jr 26.21 Jeoaquim, e todos os seus V., e todos os
Jr 41.16 filho de Aicão, e aos homens V. de
Jr 46.9 ó carros, e saiam os V.: os etíopes,
Jr 46.15 foram derribados os teus V.? Não se puderam
Jr 48.14 Como direis: Somos V. e homens fortes para guerra?
Jr 48.41 e será o coração dos V. de Moabe,
Jr 49.22 sobre Bozra; e o coração dos V. de Edom,
Jr 50.36 a espada virá sobre os seus V., e desmaiarão.
Jr 51.30 Os V. de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram
Jr 51.56 sobre Babilônia, e os seus V. serão presos;

VALEIS Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: M t-l;Lc-2;
N°(s) Strong (G1308); RNK Top 404 posição; Veja também: valer;
M t 10.31 Não temais, pois; mais V. vós do que muitos passa
rinhos.
Lc 12.7 Não temais, pois; mais V. vós do que
Lc 12.24 e Deus os alimenta; quanto mais V. vós do que as aves?

VALEM Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Sm -l;Jó-l;
N°(s) Strong (H4S7); RNK Top 405 posição; Veja também: valer;
2Sm 19.6 hoje, dás a entender que nada V. para contigo
Jó 13.4 de mentiras e vós todos, médicos que não V. nada.

VALEN TE Ocorrências: 38 vezes - VT (32); N T (6) nos livros:
Gn-l;Jz-l;Rt-l;lSm -l;2Sm -l;lR s-2;lCr-4;2Cr-l;Jó-l;STS;Pv-l;Is5;Jr-4;Dn-l;Am-l;Zc-2;Mt-2;Mc-2;Lc-2; N°(s) Strong (G2478,
H l 121, H1368, H2428, H47, HS33); RNK Top 369posição; P ala
vras Relacionadas: (valentes-95); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 133
Gn 49.24 fortalecidos pelas mãos do V. de Jacó (donde
Jz 11.1 então, Jefté, o gileadita, V. e valoroso,
Rt 2.1 de seu marido, homem V. e poderoso, da
ISm 16.18 o belemita, que sabe tocar e é V., e animoso, e
2Sm 17.10 Então, até o homem V., cujo coracão é como o
lRs 1.42 Adonias: Entra, porque és homem V. e trarás boas-novas.
lRs 11.28 o homem Jeroboão era varão V.; e, vendo Salomão
lC r 11.22 filho de Joiada, filho de um V. varão, grande em
lC r 12.4 e Ismaías, o gibeonita, V. entre os trinta e
lC r 12.28 sendo ainda jovem, varão V., da família de
lC r28.1 como também os eunucos e varões, e todo varão V..
2Cr 17.17 e, de Benjamim, Eliada, varão V., e, com ele,
Jó 16.14 golpe sobre golpe; arremete contra mim como um V..
SI 33.16 ae um exército, nem o homem V. se livra pela
SI 45.3 a tua espada à coxa, ó V., com a tua glória
SI 78.65 como de um sono, como um V. que o vinho excitasse.
SI 120.4 Flechas agudas do V., com brasas vivas de zimbro.
SI 127.4 Como flechas na mão do V., assim são os filhos
Pv 16.32 é o longânimo do que o V., e o que governa o
Is 3.2 o V., e o soldado, e o juiz, e o profeta, e o
Is 10.13 roubei os seus tesouros, e, como V., abati aos
Is 28.2 o Senhor mandará um homem V. e poderoso; como
Is 49.24 Urar-se-ia a presa ao V.? Ou os presos
Is 49.25 que os presos se tirarão ao V., e a presa do
Jr 20.11 Senhor está comigo como um V. terrível; por
Jr 46.12 do teu clamor; porque o V. tropeçou no
Jr 46.12 porque o V. tropeçou no V., e ambos caíram juntos.
Jr 50.9 as suas flechas serão como de V. herói; nenhuma
Dn 11.3 Depois, se levantará um rei V., que reinará com
Am 2.14 a sua força, nem o V. livrará a sua vida.
Zc 9.13 ó Grécia! E pôr-te-ei como a espada de um V..
Zc 10.7 os de Efraim serão como um V., e o seu coração
M t 12.29 entrar em casa do homem V. e furtar os seus
M t 12.29 se primeiro não manietar o V., saqueando,
Mc 3.27 pode roubar os bens do V., entrando-lhe em
Mc 3.27 se primeiro não manietar o V.; e, então,
Lc 11.21 Quando o V. guarda, armado, a sua casa, em
Lc 11.22 Mas, sobrevindo outro mais V. do que ele e
* (Valente) repete na(s) referência(s): 2 vezes : fr.46.12; , 2 vezes :
Mt.12.29;, 2 vezes : Mc.3.27;

VALEN TES Ocorrências: 95 vezes - VT (95) nos livros: Gn2;D t-l;Js-5;fz-5;l Sm -l;2S m -l 7;lRs-2;2Rs-2;l Cr-16;2Cr-10;Ne2;Jó-l;E c-l;C t-2;ls-3;Jr-12;Lm -l;E z-5;O s-l;Jl-2;A m -l;O b-l;N al;Z c-l; N°(s) Strong (H1121, H1368, H1369, H1397, H2388,
H2428, H352, H3820, H4480, H47, H533, H5794); RNK Top 312
posição; Veja também : valente;
Gn 6.4 geraram filhos; estes eram os V. que houve na
G n47.6 sabes que entre eles há homens V., os porás por
Dt 3.18 pois, armados vós, todos os homens VT,
Js 1.14 de vossos irmãos, todos o s K e valorosos, e ajudá-los-eis,
Js 6.2 Jericó, e ao seu rei, e aos seus V . e valorosos.
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VALENTIA

Jr 51.57 os seus magistrados, e os seus V.; e dormirão
Lm 1.15 atropelou todos os meus V. no meio de mim;
E z7.24 cessar a arrogância dos V., e os seus
Ez 32.12 com as espadas dos V., que são todos os
Ez 32.21 Os mais poderosos dos VTlhe falarão desde o
Ez 32.27 E não se acharão com os V. que caíram dos
Ez 39.20 de cavalos, e de carros, e de V., e de todos
Os 10.13 no teu caminho, na multidão dos teus V..
J12.7 Como V. correrão, como homens de guerra subirão
J13.9 uma guerra; suscitai os VT; cheguem-se,
Am 2.16 E o mais animoso entre os V. fugirá nu naquele
Ob 1.9 E os teus Ví, ó Temã, estarão atemorizados,
Na 2.3 Os escudos dos seus V. estarão vermelhos, os
Zc 10.5 E serão como V. que pelo lodo das ruas entram
* (valentes) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ct.3.7;

V A LEN TIA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; N°(s)
Strong (H1369); RNK Top 406posição;

Jz 8.21

porque, qual o homem, tal a sua

V..

VALER Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 1 Co-1; RNK Top

VALOROSOS

M c 12.42 depositou duas pequenas moedas, que

V. cinco réis.

VÁLIDO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Nm-2; N°(s)
Strong (H696S); RNK Top 405 posição; Palavras Relacionadas:
(válidos-4); Total de referencias das palavras relacionadas: 6
N m 30.9 tudo com que ligar a sua alma sobre ela será V..
Nm 30.12 obrigação da sua alma, não será V.-, seu marido

VALIDOS Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Nm-4;
N°(s) Strong (H6965); RNK Top 403 posição; Veja também : válido;
Nm
Nm
Nm
Nm

30.4 todos os seus votos serão V., e toda
30.5 ligado a sua alma, não serão VT; mas o Senhor
30.7 ouvir, os seus votos serão V.; e as suas
30.11 todos os seus votos serão V., etoda

VALIOSA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Nm-2;
RNK Top 405 posição; Palavras Relacionadas: (valiosas-1); Total
de referencias das palavras relacionadas: 3
Nm 30.4 toda obrigação, com que ligou a sua alma, será V..
Nm 30.11 toda obrigação, com que Ggou a sua alma, será V..

406 posição; Palavras Relacionadas: (vale-149; valeis-3; valem-2;
valerá-1; vales-28; valia-2; valiam-1); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 187

VALIOSAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; RNK

IC o 16.4 E, se K a pena que eu também vá, irão comigo.

Nm 30.7 obrigações, com que ligou a sua alma, serão

VALERA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Am-1; N°(s)
Strong (H6); RNK Top 406posição; Veja também : valer;

VALOR Ocorrências: 17 vezes - VT (12) ; N T (5) nos livros:

Am 2.14 Assim que de nada

V. a fuga ao ágil; nem o forte

VALES Ocorrências: 28 vezes - VT (28) nos livros: Dt-2;lRs-l;2Rs-l;lCr-2;2Cr-l;Jó-2;Sl-3;Ct-l;Is-S;Jr-2;Ez-7;M q-l;
N°(s)
Strong (H1237, H1S16, HS158, H6010, H8219); RNK Top 379p o 
sição; Veja tam bém : vale;
Dt 8.7 e de abismos, que saem dos V. e das montanhas;
Dt 11.11 é terra de montes e de V.; da chuva dos céus
lR s 20.28 Deus dos montes e não Deus dos V., toda esta
2Rs2.16 algum dos montes ou em algum dos V.. Porém ele
lC r 12.15 fizeram fugir a todos os dos V. para o oriente e
lC r 27.29 porém sobre os gados dos V., Safate, filho de Adiai;
2Cr 26.10 tinha muito gado, tanto nos V. como nas campinas,
Jó 30.6 nos barrancos dos V. e nas cavernas da
Jó 39.10 ao rego com uma corda, ou estorroará após ti os V.1
SI 65.13 cobrem-se de rebanhos, e os V.vestem-se de trigo;
SI 104.8 aos montes, desceram aos V., até ao lugar que
SI 104.10 Tu, que nos V. fazes rebentar nascentes que correm
Ct 2.1 Eu sou a rosa de Sarom, o lírio dos V..
Is 7.19 virão e pousarão todas nos V. desertos e nas
Is 22.7 que os teus mais formosos V. se encherão de
Is 24.15 glorificai ao Senhor nos V. e nas ilhas do mar,
Is 41.18 altos e fontes, no meio dos V; tornarei o deserto
Is 63.14 ao animal que desce aos V., o Espírito do
Jr 49.4 Por que te glorias nos V., teus luxuriantes V.,
Jr 49.4 nos K, teus luxuriantes VT, ó filha rebelde,
Ez 6.3 outeiros, aos ribeiros e aos V.\ Eis que eu,
Ez 7.16 montes, como pombas dos V., todos gemendo,
Ez 31.12 os montes e por todos os V., e os seus
Ez 32.5 sobre os montes e encherei os V. da tua altura.
Ez 35.8 teus outeiros, e nos teus V., e em todas as
Ez 36.4 outeiros, às correntes e aos V., aos lugares
Ez36.6 e às correntes, e aos V.: Assim diz o
M q 1.4 dele se derreterão, e os V. se fenderão, como a
*

(vales) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jr.49.4;

VALIA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lS m -l;lR s-l;
RNK Top 405posição; Veja tam bém : valer;
ISm 3.1 do Senhor era de muita V. naqueles dias; não
lR s 21.2 bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua V. em dinheiro.

VALIAM

Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : valer;

Top 406 posição; Veja tam bém : valiosa;

V.

lC r-8;Et-l;Jó-l;P v-l;Is-l;M t-3;C l-l;H b-l; N-(s) Strong (G4186,
G5092, H1369, H3701, H4377, H6187); RNK Top 390posição;
lC r 7.2 e descendentes de Tola, varões de V. nas suas
lC r7 .5 de Issacar, varões de V., foram oitenta e
lC r 7.7 da casa dos pais, varões de V., que foram
lC r 7.9 casas de seus pais, varões de V., vinte mil e duzentos.
lC r7.11 dos pais, varões de V., dezessete mil e
lC r7 .4 0 escolhidos varões de V., chefes dos
lC r 21.22 ao Senhor; dá-mo pelo seu V., para que cesse
lC r 21.24 a Ornã: Não! Antes, pelo seu V. a quero comprar;
Et 10.2 do seu poder e do seu V. e a declaração da
Jó 28.13 O homem não lhe conhece o V; não se acha na terra
Pv 31.10 quem a achará? O seu V. muito excede o de rubins.
Is 7.23 em que houver mil vides do V, de mil moedas de
M t 6.26 alimenta. Não tendes vós muito mais V. do que elas?
M t 13.46 uma pérola de grande V., foi, vendeu tudo
M t26.7 com unguento de grande V., e derramou-lho
Cl 2.23 do corpo, mas não são de V. algum, senão
Hb 9.17 morte; ou terá ele algum V. enquanto o testador vive?

VALO RO SAM EN TE Ocorrências: 3 vezes - VT (2 ); N T
(1) nos livros: R t-l;lS m -l;L c-l; N°(s) Strong (G2904, H2428); RNK
Top 404 posição; Veja tam bém : valoroso;
Rt 4.11 a casa de Israel; e há-te já V. em
ISm 14.48 E houve-se V , e feriu aos amalequitas, e
Lc 1.51 Com o seu braço, agiu V., dissipou os

VALOROSO Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Jz-2;lSm-2;2Sm-2;2Rs-l;Jr-l; RNK Top 399 posição; Palavras Re
lacionadas: (valorosamente-3; valorosos-13); Total de referencias
das palavras relacionadas: 24
Jz6.12 e lhe disse: O Senhor é contigo, varão V..
Jz 11.1 Jefté, o gileadita, valente e K , porém filho
ISm 18.17 mulher; sê-me somente filho V. e guerreia as
ISm 31.12 todo homem V. se levantou, e caminharam toda a
2Sm 17.10 o Israel sabe que teu pai é V., e homens
2Sm 23.20 de Joiada, filho de um homem V. de Cabzeel,
2Rs 5.1 siros; e era este varão homem V., porém leproso.
Jr 14.9 como homem cansado, como V. que não pode

VALOROSOS Ocorrências: 13 vezes - VT (13) nos livros:
Js-4;Jz-3;lSm -l;2Sm -l;2R s-l;lC r-l;C t-l;N a-l;
N°(s)
Strong
(H1368); RNK Top 394posição; Veja também : valoroso;
Js 1.14 irmãos, todos os valentes e

V., e ajudá-los-eis,
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VÃMENTE
:nm

Js 6.2 Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e V..
Js 8.3 trinta mil homens valentes e V. e enviou-os
Js 10.7 de guerra com ele e todos os valentes e V..
Jz 3.29 corpulentos e todos homens V.; e não
Jz 5.23 do Senhor, em socorro do Senhor, com os V..
Jz 18.2 dos seus confins, homens V., de Zorá e de
ISm 14.52 a todos os homens valentes e V. que via, os
2Sm 17.8 pai e a seus homens, que são V. e que estão
2Rs 24.14 príncipes, e todos os homens V., dez mil
lC r 19.8 enviou Joabe e todo o exército dos homens V..
C t4.4 mil escudos pendem dela, todos broquéis de V..
Na 2.3 vermelhos, os homens V., escarlates, os

VANIAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ed-1; N°(s)
Strong (H20S7); RNK Top 406posição;
Ed 10.36

vros: Ec-3;Rm-l; N°(s) Strong (G40S3, G5622, H3504, H4195);
RNK Top 403 posição;
Ec 1.3 Que V. tem o homem de todo o seu trabalho, que
Ec 3.9 Que V. tem o trabalhador naquilo em que trabalha?
Ec 3.19 todos têm o mesmo fôlego; e a V. dos homens
Rm 3.1 Qual é, logo, a K d o judeu? Ou qual a

VÃO Ocorrências: 86 vezes - VT (64) ; N T (22) nos livros: Êx-

Strong (H1892, H7385); RNK Top 406posição; Veja também : vão;

6;D t-2;Jz-l;lSm -2;lRs-l;2Rs-l;Ed-2;Jó-9;Sl-13;Pv-l;Ec-5;Is-8;Jr8;Lm -2;O s-l;N a-l;Z c-l;M t-5;M c-2;Jo-2;A t-l;lC o-2;2C o-l;G l4;Fp-l;Tg-2; 1Jo-l;A p-l; RNK Top 321 posição; Veja tam bém : ir;

V. gastei as minhas

VAM O-NOS Ocorrências: 5 vezes - VT (4 );N T (l)n os livros:
Jz-l;lS m -2;Jr-l;Jo-l; N°(s) Strong (G71, H1980); RNK Top 402 p o 
sição; Veja também: ir;

Êx 5.7 fizestes ontem e anteontem; V. eles mesmos e
Êx 10.24 vossas ovelhas e vossas vacas; V. também convosco
Êx 20.7 nome do Senhor, teu Deus, em V.-, porque o Senhor
não
Êx 20.7 não terá por inocente o que tomar o seu nome em V..
Êx 32.1 faze-nos deuses que V. adiante de nós;
Êx 32.23 Faze-nos deuses que V. adiante de nós;
Dt 5.11 nome do Senhor, teu Deus, em V., porque o Senhor
não
Dt5.11 não terá por inocente ao que tomar o seu nome em V..
Jz 20.32 filhos de Benjamim disseram: V. derrotados diante de
ISm 10.3 encontrarão três homens, que V. subindo a Deus a
ISm 25.21 E disse Davi: Na verdade, em V. tenho guardado
tudo
lRs 22.50 de Acabe, disse a Josafá: V. os meus servos com
2Rs 6.22 água, para que comam e bebam e se K para seu se
nhor.
Ed 4.12 rebelde e malvada cidade, e V. restaurando os seus
Ed 6.5 se tornarão a dar, para que V. ao seu lugar, ao
Jó 9.29 E, sendo eu ímpio, por que trabalharei em K ?
Jó 11.12 Mas o homem V. é falto de entendimento; sim, o ho
mem
Jó 15.4 E tu tens feito V. o temor e diminuis os rogos
Jó 17.1 consumindo, os meus dias se V. apagando, e só tenho
Jó 21.34 Como, pois, me consolais em V.? Pois nas vossas
Jó 24.10 Fazem com que os nus V. sem veste e aos famintos
Jó 28.4 a pé; então, intervém o homem, e as águas se V..
Jó 35.16 logo, Jó em V. abre a sua boca e sem ciência
Jó 40.8 Porventura, também farás tu VT o meu juízo ou me
SI 25.19 os meus inimigos, pois se V. multiplicando e me
SI 33.17 O cavalo é V. para a segurança; não livra ninguém
SI 39.6 uma sombra; na verdade, em V se inquietam;
SI 58.8 que se derrete, assim se V.; como o aborto de uma
SI 60.11 auxílio na angústia, porque V. é o socorro do homem.
SI 73.13 Na verdade que em V. tenho purificado o meu coração
SI 84.7 V. indo de força em força; cacfa um deles em Sião
SI 89.14 trono; misericórdia e verdade V. adiante do teu rosto.
SI 90.9 Pois todos os nossos dias V. passando na tua
SI 108.12 sairmos da angústia, porque V. é o socorro da parte
SI 127.1 não edificar a casa, em V. trabalham os que
SI 127.1 Senhor não guardar a cidade, em V. vigia a sentinela.
Sl^139.20 contra ti; e os teus inimigos tomam o teu nome em

Jz 19.28 ele lhe disse: Levanta-te, e V., porém não
ISm 9.6 sucede assim infalivelmente; V. agora lá;
ISm 26.11 que está à sua cabeceira e a bilha da água, e V..
Jr 35.11 a esta terra, dissemos: Vinde, e K a
Jo 14.31 como o Pai me mandou. Levantai-vos, V. daqui.

VAMOS Ocorrências: 29 vezes - VT (18); N T (11) nos livros:
G n -2;Ê x-2;D t-3;lS m -3;2S m -l;2R s-3;N e-l;S l-l;Is-l;Z c-l;M t-2;Mc-4;Lc-l;Jo-4; N°(s) Strong (H1980, H3212, H935); RNK Top
378 posição; Veja também : ir;
Gn 19.13 pois nós V. destruir este lugar, porque o seu
Gn 37.17 porque ouvi-lhes dizer: V a Dotã. José,
Êx 5.8 por isso, clamam, dizendo: V., sacrifiquemos
Êx5.17 sois ociosos; por isso, dizeis: V., sacrifiquemos
Dt 13.2 te houver falado, dizendo: V. após outros
Dt 13.6 a tua alma, dizendo-te em segredo: V. e sirvamos a
Dt 13.13 da sua cidade, dizendo: V. e sirvamos a
ISm 9.9 a Deus, dizia assim: Vinde, e V. ao vidente;
ISm 9.10 ao moço: Bem dizes; vem, pois, V.. E foram-se à
ISm 11.14 disse Samuel ao povo: Vmde, V. nós a Gilgal e
2Sm 13.25 a Absalão: Não, rilho meu, não V. todos juntos,
2Rs 6.2 V., pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um
2Rs 7.4 ficarmos aqui, também morreremos; V. nós, pois,
2Rs 7.9 mal nos sobrevirá; pelo que agora V. e o
Ne 6.10 estava encerrado), disse ele: V. juntamente à
SI 122.1 Alegrei-me quando me disseram: V. à Casa do Senhor!
Is 7.6 V. subir contra Judá, e atormentemo-lo, e
Zc 8.21 irão à outra, dizendo: V. depressa suplicar
Mt 13.28 lhe disseram: Queres, pois, que V. arrancá-lo?
Mt 20.18 Eis que V. para Jerusalém, e o Filho do Homem será
M c 1.38 E ele lhes disse: V. às aldeias vizinhas, para que
M c 12.7 entre si: Este é o herdeiro; V., matemo-lo, e a
M c 14.12 discípulos: Aonde queres que V. fazer os
M c 14.42 Levantai-vos, V.-, eis que está perto o que me trai.
Lc 2.15 os pastores uns aos outros: V., pois, até Belém
Jo 11.7 disse aos seus discípulos: V. outra vez para a Judeia.
Jo 11.15 estivesse, para que acrediteis. Mas K ter com ele.
Jo 11.16 Dídimo, aos condiscípulos: V. nós também,
Jo 21.3 Disseram-lhe eles: Também nós V. contigo. Foram, e

Pv 16.27 O homem V. cava o mal, e nos seus lábios se acha
Ec 1.7 Todos os ribeiros V. para o mar, e, contudo, o mar
Ec 1.7 o lugar para onde os ribeiros V., para aí tornam
Ec 3.20 Todos V. para um lugar; todos são pó e todos ao pó
tornarão.
Ec 6.6 mas não gozasse o bem, não V. todos para um mesmo
lugar?
Ec 9.3 coração, na sua vida, e que depois se V. aos mortos.
Is 3.16 e, quando andam, como que V. dançando, e
Is 10.29 Já V. passando, já se alojam em Geba; já Ramá treme,
Is 10.31 se foi; os moradores de Gebim V. fugindo em bandos.
Is 15.5 novilha de três anos, porque V. chorando pela
Is 16.8 as suas melhores plantas; V. chegando a Jazer;
Is 28.13 pouco aqui, um pouco ali; para que V., e caiam para
Is 30.7 o Egito os ajudará em V. e para nenhum fim;

VANGLÓRIA Ocorrência: 1 vez - N T (l)n o livro: Fp-1; N°(s)
Strong (G2754); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas:
(vanglórias-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 2
Fp2.3 façais por contenda ou por

V.,

mas por

VANGLORIAS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Gl-1;
RNK Top 406posição; Veja também: vanglória;
G15.26 Não sejamos cobiçosos de

V., irritando-nos

VANGLORIAVAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Is-1; N°(s) Strong (H7440); RNK Top 406 posição;
Is 43.14 isto é, os caldeus, nos navios com que se

V., Meremote, Eliasibe,

VANTAGEM Ocorrências: 4 vezes - VT (3) ; N T (1) nos li

VÃM EN TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Is 49.4 tenho trabalhado, inútil e

VÃO

V..
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Is 45.19 dejacó: Buscai-me em V.; eu sou o Senhor,
Jr 2.30 Em V. castiguei os vossos filhos; eles não aceitaram
Jr 3.23 Certamente, em V. se confia nos outeiros e na
Jr 6.4 que já declina o dia, que já se V. estendendo as
Jr 6.29 se consumiu com o fogo; em V. vai fundindo o
Jr 8.8 Senhor está conosco? Eis que em V. tem trabalhado a
Jr 12.5 correndo com homens que V. a pé, como poderás
Jr 46.5 heróis estão abatidos e V. fugindo, sem olharem
Jr 51.58 e trabalharão os povos em v., e as nações serão
Lm 1.5 os seus filhinhos V. em cativeiro na
Lm 4.17 desfaleciam, esperando V. socorro; olhávamos
Os 7.11 sem entendimento; invocam o Egito, V. para a Assíria.
Na 3.2 rodas; e os cavalos atropelam, e carros V. saltando.
Zc 10.2 vaidade consolam; por isso, V. como ovelhas,
M t 14.15 despede a multidão, para que V. pelas aldeias e
M t 14.16 lhes disse: Não é mister que V.; dai-lhes vós de co
mer.
M t 15.9 Mas em V. me adoram, ensinando doutrinas que são
M t 27.64 o caso que os seus discípulos V. de noite, e o
M t 28.10 ide dizer a meus irmãos que V. a Galileia e lá me ve
rão.
M c 6.36 despede-os, para que V. aos campos e aldeias
M c 7.7 Em V., porém, me honram, ensinando doutrinas que
são
Jo 3.26 testemunho, ei-lo batizando, e todos V. ter com ele.
Jo 12.19 Vedes que nada aproveitais? Eis que todos V. após ele.
At 7.40 a Arão: Faze-nos deuses que V. adiante de nós;
IC o 15.2 vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em V..
ICo 15.58 sabendo que o vosso trabalho não é V. no Senhor.
2Co 6.1 vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em

V.

G12.2 alguma não corresse ou não tivesse corrido em V..
G13.4 Será em V. que tenhais padecido tanto? Se é que isso
G13.4 padecido tanto? Se é que isso também foi em V..
G14.11 de vós que haja eu trabalhado em V. para convosco.
Fp 2.16 gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em V..
Tg 2.20 Mas, ó homem V., queres tu saber que a fé sem as
Tg 4.5 Ou cuidais vós que em V. diz a Escritura: O Espírito
ljo 2.8 nele e em vós; porque V. passando as trevas,
Ap 16.14 fazem prodígios; os quais V. ao encontro dos reis
* (vão) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Êx.20.7;, 2 vezes :Dt.5.11;,
2 vezes: Sl.127.1; , 2 vezes :Ec.l.7; , 2 vezes: Gl.3.4;

VÃOS Ocorrências: 8 vezes - VT (5) ; N T (3) nos livros: 2Rs-l;Jó-l;S l-l;P v-l;Z c-l;l C o -l;l Tm-1;Tt-1; N°(s) Strong (G3152,
H1891, H1892, H7723); RNK Top 399 posição; Veja tam bém : vão;
2Rs 17.15 após a vaidade e ficaram V., como também após
Jó 11.11 ele conhece os homens V. e vê o vício; e não o
SI 26.4 tenho assentado com homens V., nem converso com
os '
Pv 15.22 conselho os projetos saem V., mas, com a multidão
Zc 10.2 mentira e descrito sonhos V.; com vaidade
IC o 3.20 Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são

V..

lT m 6.20 tendo horror aos clamores V. e profanos e às
Tt 1.10 desordenados, faladores, V. e enganadores,

VAPOR Ocorrências: 4 vezes - VT (2); N T (2) nos livros: Gn-l;Jó-l;A t-l;T g-l; N°(s) Strong (G822, H108); RNK Top 403 posi
ção; Palavras Relacionadas: (vapores-S); Total de referencias das
palavras relacionadas: 9
Gn 2.6 Um V., porém, subia da terra e regava toda a face
Jó 36.27 as sotas das águas que derrama em chuva do seu
At 2.19 embaixo na terra: sangue, fogo e V. de fumaça.
Tg 4.14 que é a vossa vida? É um V. que aparece por um

V.,

VAPO RES Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Jó-l;Sl-2;Jr-2; N°(s) Strong (HS387); RNK Top 402posição; Veja também :
vaporar;
Jó 3.5 sobre ele nuvens; negros V. do dia o espantem!
SI 135.7 Faz subir os V. das extremidades da terra; faz
SI 148.8 fogo e saraiva, neve e V. e vento tempestuoso
Jr 10.13 de águas no céu, e sobem os V. da extremidade

Jr 51.16 há nos céus, e sobem os

V. desde o fim da

VARA Ocorrências: 94 vezes - VT (85); N T (9) nos livros: Êx21;Lv-2;Nm-14;lSm-2;2Sm-l;lCr-l;Jó-2;Sl-3;Pv-9;Is-9;Jr-3;Lml;E z-l l;Os-l;M q-3;Zc-2;Jo-3;l Co-l;H b-l;Ap-4;
N°(s) Strong
(G4464, H241S, H4060, H4294, H4480, H4731, H7626, H8S3);
RNK Top 313 posição; Palavras Relacionadas: (varas-24); Total
de referencias das palavras relacionadas: 118
Êx4.2 Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma V..
Êx 4.4 pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em V. na sua mão.);
Êx 4.17 Toma, pois, esta V. na tua mão, com que farás os sinais.
Êx 4.20 do Egito; e Moisés tomou a V. de Deus na sua mão.
Êx 7.9 dirás a Arão: Toma a tua V. e lança-a diante
Êx 7.10 e lançou Arão a sua V. diante de Faraó, e
Êx 7.12 Porque cada um lançou sua V., e tornaram-se em
Êx 7.12 em serpentes; mas a V. de Arão tragou as
Êx 7.15 rio e tomarás em tua mão a V. que se tornou em cobra.
Êx7.17 Senhor: Eis que eu com esta VT, que tenho em minha
Êx 7.19 Dize a Arão: Toma tua V. e estende a mão
Êx 7.20 tinha mandado; e levantou a V. e feriu as águas que
Êx 8.5 Estende a tua mão com tua V. sobre as correntes,
Êx 8.16 Dize a Arão: Estende a tua V. e fere o pó da
Êx 8.17 estendeu a mão com a sua V. e feriu o pó da
Êx 9.23 E Moisés estendeu a sua V. para o céu, e o Senhor
Êx 10.13 Então, estendeu Moisés sua V. sobre a terra do
Êx 14.16 E tu, levanta a tua V., e estende a tua mão sobre o
Êx 17.5 e toma na tua mão a tua V., com que feriste o
Êx 17.9 estarei no cume do outeiro, e a V. de Deus estará
Êx 21.20 servo ou a sua serva com V., e morrerem debaixo
Lv 19.35 injustiça no juízo, nem na V., nem no peso, nem na
medida.
Lv 27.32 o que passar debaixo da V., o dízimo será santo
Nm 17.2 de Israel e toma deles uma V. para cada casa
Nm 17.2 varas; e escreverás o nome de cada um sobre a sua V..
Nm 17.3 de Arão escreverás sobre a V. de Levi; porque cada
Nm 17.3 porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma V.
Nm 17.5 Ê será que a V. do homem que eu tiver escolhido
N m l7 .6 deram-lhe, cada um, uma V., para cada
Nm 17.6 casas de seus pais, doze varas; e a V. de Arão
Nm 17.8 do Testemunho, e eis que aV.de Arão, pela casa
Nm 17.9 de Israel; e eles o viram e tomaram cada um a sua V..
Nm 17.10 a Moisés: Torna a pôr a K d e Arão perante o
Nm 20.8 Toma a V . e ajunta a congregação, tu e Arão, teu
Nm 20.9 Então, Moisés tomou a K de diante do Senhor, como
Nm 20.11 rocha duas vezes com a sua V., e saíram muitas
ISm 14.27 povo, e estendeu a ponta da V. que tinha na mão, e
ISm 14.43 um pouco de mel com a ponta da V. que tinha na
2Sm 7.14 transgredir, castigá-lo-ei com V. de homens e com
lC r 11.23 mas desceu contra ele com uma V., e arrancou a
Jó 9.34 Tire ele a sua V. de cima de mim, e não me
Jó 21.9 têm paz, sem temor; e a V. de Deus não está
SI 2.9 Tu os esmigalharás com uma V. de ferro; tu os
SI 23.4 porque tu estás comigo; a tua K e o teu cajado me con
solam.
SI 89.32 então, visitarei com V. a sua transgressão, e a sua
Pv 10.13 se acha a sabedoria, mas a V. é para as costas do
Pv 13.24 O que retém a sua V. aborrece a seu filho, mas o
Pv 14.3 Na boca do tolo está a V. da soberba, mas os lábios
Pv 22.8 segará males; e a V. da sua indignação falhará.
Pv 22.15 ao coração do menino, mas a K da correção a
Pv 23.13 porque, fustigando-a com a V., nem por isso mor
rerá.
Pv 23.14 Tu a fustigarás com a V. e livrarás a sua alma do in
ferno.
Pv 26.3 o freio, para o jumento, e a V., para as costas
Pv 29.15 A Ví e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz
Is 9.4 que pesava sobre ele, a V. que lhe feria os
Is 10.5 Ai da Assíria, a VT da minha ira! Porque a minha
Is 10.15 aos que o levantam ou a V. levantasse o que
Is 10.24 Assíria, quando te ferir com a V. e contra ti
Is 10.26 rocha de Orebe e como a sua V. sobre o mar, que
Is 11.4 e ferirá a terra com a V. de sua boca, e com
Is 14.29 Filístia, por ser quebrada a V. que te feria;
Is 28.27 roda de carro; mas, com uma V., se sacode a
Is 30.31 desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a V..
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Jr 1.11 vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma V. de amendoeira.
Jr 10.16 as coisas, e Israel é a V. da sua herança;
Jr 48.17 dizei: Como se quebrou a V. forte, o cajado formoso!
Lm 3.1 sou o homem que viu a aflição pela V. do seu furor.
Ez 7.10 a tua ruína; já floresceu a V., reverdeceu a soberba.
Ez 7.11 A violência se levantou em V. de impiedade; nada
Ez 19.14 E de uma V. dos seus ramos saiu fogo que consumiu o
Ez 19.14 que não há nela nenhuma V. forte, cetro para
Ez 20.37 farei passar debaixo da V. e vos farei entrar no
Ez 21.10 alegrar-nos-emos, pois? A V. do meu filho é
Ez 21.13 se não existisse a própria V. desprezadora? — diz
Ez 37.16 madeira e escreve nele: Por José, V. de Efraim, e
Ez 37.19 Jeová: Eis que eu tomarei a K de José, que esteve
Ez 37.19 de Judá, e farei delas uma só V., e elas se
Os 4.12 a sua madeira, e a sua V. lhe responde, porque
M q 5.1 contra nós; ferirão com a V. no queixo ao juiz
M q 6.9 o sábio verá o teu nome: Ouvi a V. e quem a ordenou.
M q7.14 o teu povo com a tua V., o rebanho da tua
Zc 11.10 E tomei a minha V. Suavidade e a quebrei, para
Zc 11.14 quebrei a minha segunda V. Laços, para romper a
Jo 15.2 Toda V. em mim que não dá fruto, a tira; e limpa
Jo 15.4 em mim, e eu, em vós; como a V. de si mesma não
Jo 15.6 será lançado fora, como a V., e secará; e os
ICo 4.21 Irei ter convosco com V. ou com amor e
Hb 9.4 ouro, que continha o maná, e a V. de Arão, que
Ap 2.27 e com V. de ferro as regerá; e serão quebradas como
Ap 11.1 uma cana semelhante a uma V.; e chegou o anjo e
Ap 12.5 reger todas as nações com V. de ferro; e o seu
Ap 19.15 nações; e ele as regerá com V. de ferro e ele

VARÃO

2Cr 5.9 não se vissem de fora; eos K estão ali até
* (varais) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Êx.27.6; , 2 vezes: Êx.27.7;
, 2 vezes : lRs.8.8;, 3 vezes : 2Cr.S.9;

VARANDAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ct-1; RNK
Top 406 posição;
Ct 1.17 casa são de cedro, as nossas

V.,

de cipreste.

VARÃO Ocorrências: 189 vezes - V T (1 4 3 );N T (46) nos livros:
G n -61;Ê x-6;L v-ll;N m -17;D t-2;Jz-6;lSm -3;2Sm -l;lR s-2;2R s2;lCr-4;2Cr-5;Jó-3;ST5;Pv-3;Is-4;Jr-5;Ez-l;D n-l;Zc-l;M c-l;Lc3;Jo-l;At-20;Rm-2;lCo-13;Ef-l;Tg-3;Ap-2; N°(s) Strong (G1536,
G435, G4464, G730, H2138, H2145, H376, H4480); RNK Top 227
posição; Palavras Relacionadas: (varoa-1; varões-146); Total de
referencias das palavras relacionadas: 336
Gn 2.23 esta será chamada varoa, porquanto do V. foi tomada.
Gn 2.24 Portanto, deixará o V . o seu pai e a sua mãe e
G n4.1 e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um V..
Gn 4.23 o meu dito: porque eu matei um V., por me ferir,
Gn 6.9 as gerações de Noé: Noé era V.justo e reto em
Gn 19.8 que ainda não conheceram K; fora vo-las
Gn 19.9 a eles. E arremessaram-se sobre o V., sobre Ló,
Gn 19.31 pai é já velho, e não há V. na terra que
Gn 24.16 à vista, virgem, a quem V. não havia
Gn 24.21 E o K estava admirado de vê-la, calando-se, para
Gn 24.22 os camelos de beber, tomou o V. um pendente de
Gn 24.26 Então, inclinou-se aquele V., e adorou ao Senhor,
Gn 24.29 e Labão correu ao encontro daquele V. à fonte.
Gn 24.30 dizia: Assim me falou aquele V., veio ao V., e
Gn 24.30 me falou aquele V., veio ao V., e eis que
Gn 24.32 Então, veio aquele V. à casa, e desataram os
Gn 24.58 Irás tu com este V.? Ela respondeu: Irei.
Gn 24.61 os camelos e seguiram o V.; e tomou aquele
Gn 24.65 ao servo: Quem é aquele V. que vem pelo campo
Gn 25.27 os meninos. E Esaú foi V. perito na caça,
Gn 25.27 V. do campo; mas Jacó era V. simples,
Gn 26.11 Qualquer que tocar neste V ou em sua mulher
Gn 26.13 E engrandeceu-se o V . e ia-se engrandecendo, até
Gn 27.11 mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é V. cabeludo, e eu,
Gn 27.11 Esaú, meu irmão, é V. cabeludo, e eu, V. liso.
Gn 29.19 é que eu ta dê do que a dê a outro V.-, fica comigo.
Gn 30.43 E cresceu o V. em grande maneira; e teve muitos
Gn 32.24 ficou só; e lutou com ele um V., até que a alva subia.
Gn 34.14 déssemos a nossa irmã a um V. não circuncidado;
Gn 37.15 E achou-o um V., porque ele andava errado pelo
Gn 37.15 campo, e perguntou-lhe o V., dizendo: Que pro
curas?
Gn 37.17 E disse aquele V.: Foram-se daqui, porque
Gn 38.1 e entrou na casa de um V. de Adulão, cujo
Gn 38.2 viu Judá ali a filha de um V. cananeu, cujo nome
Gn 38.25 mandou dizer a seu sogro: Do V. de quem são estas
Gn 39.1 de Faraó, capitão da guarda, V. egípcio,
Gn 39.2 estava com José, e foi V. próspero; e estava
Gn 39.14 dizendo: Vede, trouxe-nos o V. hebreu para
Gn 41.33 se proveja agora de um V. inteligente e sábio
Gn 41.38 seus servos: Acharíamos um V. corno este, em quem
Gn 42.11 nós somos filhos de um V.-, somos homens de
Gn 42.13 doze irmãos, filhos de um V. da terra de
Gn 42.30 O VT, o senhor da terra, falou conosco asperamente
Gn 42.33 E aquele V., o senhor da terra, nos disse: Nisto
Gn 43.3 nos protestou aquele V, dizendo: Não
Gn 43.5 desceremos, porquanto aquele V. nos disse: Não
Gn 43.6 mal, fazendo saber àquele V. que tínheis ainda
Gn 43.7 E eles disseram: Aquele V. particularmente nos
Gn 43.11 em vossos sacos e levai ao V. um presente: um
Gn 43.13 a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele V..
Gn 43.14 dê misericórdia diante do V., para que deixe vir
Gn 43.17 E o V. fez como José dissera e o V. levou
Gn 43.17 fez como José dissera e o V. levou aqueles varões
Gn 43.19 Por isso, chegaram-se ao V. que estava sobre a
Gn 43.21 eis que o dinheiro de cada V. estava na boca do
Gn 43.24 Depois, levou o V. aqueles varões à casa de José e
Gn 44.1 e põe o dinheiro de cada V. na boca do seu saco.
Gn 44.17 de mim que eu tal faça; o V. em cuja mão o copo

* (vara) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.7.12;, 2 vezes: Nm. 17.2;
, 2 vezes : Nm.17.3;, 3 vezes : Nm.17.6; , 2 vezes : Ez.19.14;, 3 vezes
: Ez.37.19;

VARAIS Ocorrências: 41 vezes -

VT (41) nos livros: F.x-26;Nm-8;lRs-3;2Cr-4; N°(s) Strong (H1280, H4132, H90S); RNK
Top 366 posição;
Êx 25.27 como lugares para os V., para se levar a mesa.
Êx 25.28 Farás, pois, estes V. de madeira de cetim e
Êx 27.6 Farás também V. para o altar, V. de madeira
Êx 27.6 também V. para o altar, V. de madeira de
Êx 27.7 E os V. se meterão nas argolas, de maneira que os
Êx 27.7 argolas, de maneira que os V. estejam de ambos
Êx 30.4 e serão para lugares dos V., com que será levado.
Êx 30.5 E os V. farás de madeira de cetim e os forrarás
Êx 35.12 a arca e os seus V., e o propiciatório, e o véu
Êx 35.13 a mesa, e os seus V., e todos os seus utensílios,
Êx 35.15 altar do incenso, e os seus V., e o azeite da
Êx 35.16 de cobre que terá seus V., e todos os seus
Êx 37.4 e fez V. de madeira de cetim e os cobriu de ouro;
Êx 37.5 e meteu os V. pelas argolas aos lados da arca,
Êx 37.14 argolas para os lugares dos V., para levar a mesa.
Êx 37.15 Fez também os VTde madeira de cetim e os cobriu
Êx 37.27 lados, para os lugares dos V., para levá-lo
Êx 37.28 E os K fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro.
Êx 38.5 do crivo de cobre, para os lugares dos V..
Êx 38.6 E fez os V. de madeira de cetim e os cobriu de cobre.
Êx 38.7 E meteu os V. pelas argolas aos lados do altar,
Êx 39.33 e as suas tábuas, e os seus V., e as suas
Êx 39.35 do Testemunho, e os seus V., e o propiciatório;
Êx 39.39 crivo de cobre, e os seus V., e todos os seus
Êx40.18 tábuas, e meteu nele os seus V., e levantou as
Êx 40.20 e pô-lo na arca, e meteu os V. à arca; e pôs o
Nm 3.36 do tabernáculo, e os seus V., e as suas
Nm 4.6 estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os V..
Nm 4.8 de texugos, o cobrirão, e lhe porão os seus V..
Nm 4.10 coberta de peles de texugos e o porão sobre os V..
Nm4.11 de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus V..
N m 4.12 de peles de texugos, e os porão sobre os V..
Nm 4.14 coberta de peles de texugos e lhe porão os seus V..
Nm 4.31 tábuas do tabernáculo, e os seus V., e as suas
lRs 8.7 da arca e cobriam a arca e os seus V. por cima.
lRs 8.8 E os V. sobressaíram tanto, que as pontas dos
lRs 8.8 tanto, que as pontas dos V. se viam desde o
2Cr 5.8 querubins, por cima, cobriam a arca e os seus V..
2Cr 5.9 Então, os v. sobressaíram, para que as pontas dos
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Is 31.8 pela espada e não por V.; e a espada, não de
Is 32.2 E será aquele V, como um esconderijo contra o
Jr 17.7 Bendito o V. que confia no Senhor, e cuja
Jr 31.22 uma coisa nova na terra: uma mulher cercará um Ví.
Jr 33.17 Nunca faltará a Davi V. que se assente
Jr 33.18 levíticos faltará V. diante de mim, para
Jr 35.19 de Israel: Nunca faltará V. a Jonadabe, filho
Ez 3.26 mudo e não lhes servirás de V. que repreenda;
Dn 9.21 ainda falando na oração, o V. Gabriel, que eu
Zc 13.7 o meu Pastor e contra o V. que é o meu
M c 6.20 a João, sabendo que era V. justo e santo; e
Lc 1.27 virgem desposada com um v. cujo nome era José,
Lc 1.34 anjo: Como se fará isso, visto que não conheço V?
Lc 8.41 E eis que chegou um V. de nome Jairo, que era
Jo 1.13 vontade da carne, nem da vontade do V., mas de Deus.
At 2.22 palavras: A Jesus Nazareno, V. aprovado por Deus
At 3.2 E era trazido um V. que desde o ventre de sua mãe
At 5.1 Mas um certo V. chamado Ananias, com Safira, sua
At 10.1 E havia em Cesareia um V. por nome Cornélio,
At 10.22 Cornélio, o centurião, V. justo e temente a
At 10.28 que não é lícito a um V. judeu ajuntar-se ou
At 10.31 de mim se apresentou um V. com vestes
Aj: 11.12 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele

Gn 44.26 não poderemos ver a face do V., se este nosso
G n45.1 Fazei sair daqui a todo V.; e ninguém ficou
Êx 2.1 E foi-se um V. da casa de Levi e casou com uma
Êx 2.11 nas suas cargas; e viu que um V. egípcio feria a
Êx 2.11 um V. egípcio feria a um V. hebreu, de seus irmãos.
Êx 11.2 ouvidos do povo, que cada V. peça ao seu
Êx 11.3 dos egípcios; também o V. Moisés era mui
Êx 15.3 O Senhor é V. de smerra; Senhor é o seu nome.
Lv 6.18 Todo V. entre os filhos de Arão comerá da oferta
Lv 6.29 Todo V. entre os sacerdotes a comerá; coisa
Lv 7.6 Todo V. entre os sacerdotes a comerá; no lugar
Lv 12.2 mulher conceber e tiver um V., será imunda sete
Lv 12.7 sangue; esta é a lei da que der à luz V. ou fêmea.
Lv 15.33 padece do seu fluxo, seja V. ou fêmea, e do
Lv 18.22 Com V. te não deitarás, como se fosse mulher:
Lv 27.3 Se for a tua avaliação dum V., da idade de vinte
Lv 27.5 vinte, a tua avaliação dum V. será de vinte
Lv 27.6 anos, a tua avaliação dum V. será de cinco
Lv 27.7 de sessenta anos e acima, do V. a tua avaliação
Nm 1.2 o número dos nomes de todo V., cabeça por cabeça;
Nm 1.20 dos nomes, cabeça por cabeça, todo V. de vinte
Nm 1.22 nomes, cabeça por cabeça, todo V. de vinte anos
Nm 3.15 gerações; contarás a todo V. da idade de um
Nm 3.22 pelo número de todo V. da idade de um mês
Nm 3.28 número contado de todo V. da idade de um mês
Nm 3.34 pelo número de todo V. de um mês para cima
Nm 3.39 segundo as suas gerações, todo VT de um mês para
Nm 3.40 Conta todo primogênito V. dos filhos de
Nm 5.15 então, aquele V. trará a sua mulher perante o
Nm 12.3 E era o V. Moisés mui manso, mais do que todos os
Nm 18.10 santíssimo o comerás; todo V. o comerá; santidade
Nm 25.8 e foi após o V. israelita até à tenda e os
Nm 25.8 e os atravessou a ambos, ao V. israelita e à
Nm 26.62 vinte e três mil, todo o V. da idade de um mês
Nm 31.7 como o Senhor ordenara a Moisés; e mataram todo

At 13.7 o procônsul Sérgio Paulo, VT prudente. Este,
At 13.21 anos, a Saul, filho de Quis, V. da tribo de Benjamim.
At 13.22 Achei a Davi, filho de Jessé, V. conforme o meu
At 14.8 assentado em Listra certo V. leso dos pés, coxo
At 16.9 em que se apresentava um V. da Macedônia e lhe
At 17.31 julgar o mundo, por meio do V. que destinou; e
At 18.24 natural de Alexandria, V. eloquente e
At 21.11 ligarão os judeus, em Jerusalém, o VT de quem é
At 22.3 Quanto a mim, sou VTjudeu, nascido em Tarso da
At 22.12 E um certo Ananias, V. piedoso conforme a lei, que
At 25.5 desçam comigo e, se neste V. houver algum
At 25.14 de Paulo, dizendo: Um certo V. foi deixado por
Rm 1.27 uns para com os outros, V. com V.,
Rm 1.27 para com os outros, V. com V., cometendo
IC o 11.3 Cristo é a cabeça de todo V., e o V., a cabeça
IC o 11.3 a cabeça de todo VT, e o VT, a cabeça da
IC o 11.7 O V., pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a
IC o 11.7 e glória de Deus, mas a mulher é a glória ao V..
IC o 11.8 Porque o V. não provém da mulher, mas a mulher,
do K
IC o 11.8 oV. não provém da mulher, mas a mulher, do V..
IC o 11.9 Porque também o V. não foi criado por causa da
IC o 11.9 por causa da mulher, mas a mulher, por causa do V.
IC o 11.11 Todavia, nem o V.é sem a mulher, nem a mulher,
IC o 11.11 é sem a mulher, nem a mulher, sem o V., no Senhor.
IC o 11.12 como a mulher provém do V., assim também o
IC o 11.12 do V., assim também o VT provém da mulher,
IC o 11.14 que é desonra para o V. ter cabelo crescido?
Ef4.13 do Filho de Deus, a V. perfeito, à medida
Tg 1.12 Bem-aventurado o V. que sofre a tentação; porque,
Tg 1.23 cumpridor, é semelhante ao V. que contempla ao
Tg 3.2 tropeça em palavra, o tal V. é perfeito e
Ap 12.5 E deu à luz um filho, um V. que há de reger todas
Ap 12.13 na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o V..

V.

Nm 31.17 Agora, pois, matai todo V. entre as crianças; e
D t 16.16 Três vezes no ano, todo V. entre ti aparecerá
D t 20.13 a dará na tua mão; e todo V. que houver nela
Jz 6.12 e lhe disse: O Senhor é contigo, v. valoroso.
Jz 7.14 de Gideão, filho de Joás, V. israelita. Deus
Jz 10.18 uns aos outros: Quem será o V. que começará a
Jz 11.39 feito; e ela não conheceu V.. E daqui veio o
Jz 21.11 que haveis de fazer: a todo V. e a toda mulher que
Jz 21.12 homem deitando-se com V.; e as trouxeram ao
l S m l . l l mas à tua serva deres um filho V., ao Senhor o
ISm 9.1 filho de um homem de Benjamim, V. alentado em
força.
ISm 26.15 a Abner: Porventura, não és VT? E quem há em
2Sm 22.26 te mostras benigno, com o V. sincero te mostras
sincero.
lR s 9.5 pai, dizendo: Não te faltará V. sobre o trono
lR s 11.28 E o homem Jeroboão era V. valente; e, vendo
2Rs 5.1 aos siros; e era este V. homem valoroso,
2R s9.8 e destruirei de Acabe todo V., tanto o encerrado
lC r 11.22 Joiada, filho de um valente V., grande em obras,
lC r 12.28 Zadoque, sendo ainda jovem, VTvalente, da família
lC r 27.6 Era este Benaia um V. entre os trinta, e sobre os
lC r 28.1 como também os eunucos e varões, e todo V.valente.
2Cr 6.16 dizendo: Nunca faltará de ti V. de diante de
2Cr 7.18 pai, dizendo: Não te faltará V. que domine em Israel.
2Cr 17.17 e, de Benjamim, Eliada, V.valente, e, com ele,
2Cr 28.7 E Zicri, VTpotente de Efraim, matou a Maaseias,
2Cr 31.19 as porções a todo V. entre os
Jó 4.17 que Deus? Seria, porventura, o V. mais puro do
Jó 34.34 dirão comigo, e o VTsábio, que me ouvir:
Jó 40.7 agora os teus lombos como K; eu te perguntarei a
SI 1.1 Bem-aventurado o V. que não anda segundo o
SI 80.17 Seja a tua mão sobre o VT da tua destra, sobre o
SI 105.17 Mandou adiante deles um V., que foi vendido por
SI 109.16 antes, perseguiu o V. aflito e o
SI 147.10 força do cavalo, nem se compraz na agilidade do V..
P v 24.5 Um V. sábio é forte, e o K d e conhecimento
Pv 30.1 Jaque, o oráculo. Disse este V. a Itiel, a Itiel
Is 9.15 (Q ancião e o V. de respeito são a cabeça, e o
Is 14.16 e dirão: É este o V. que fazia

* (varão) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.24.30; , 3 vezes :
Gn.25.27;, 2 vezes: Gn.27.11;, 2 vezes: Gn.37.15;, 2 vezes: Gn.43.17;
, 2 vezes : Êx.2.11;, 2 vezes : Nm.25.8; , 2 vezes : Pv.24.5;, 2 vezes :
Rm.1.27; , 2 vezes: ICo. 11.3;, 2 vezes: ICo. 11.7;, 2 vezes: ICo. 11.8;,
2 vezes: ICo. 11.9;, 2 vezes: ICo. 11.11;, 2 vezes: IC o. 11.12;

VARAS Ocorrências: 24 vezes - VT (21) ; N T (3) nos livros:
Gn-6;Êx-4;Nm-S;l Cr-l;Ez-4;Zc-l;Jo-l;A t-l;2Co-l; N°(s) Strong
(G4463, H4133, H4731, H6288); RNK Top 383 posição; Veja tam 
bém : vara;
Gn 30.37 Então, tomou Jacó V. verdes de álamo, e de
Gn 30.37 brancas, descobrindo a brancura que nas V. havia,
Gn 30.38 e pôs estas V., que tinha descascado, em frente do
Gn 30.39 o rebanho diante das V., e as ovelhas davam
Gn 30.41 fortes, punha Jacó as V. diante dos olhos
Gn 30.41 nos canos, para que concebessem diante das V..
Êx 7.12 em serpentes; mas a vara de Arão tragou as V. deles.
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Êx 25.13 E farás V. de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro,
Êx 25.14 e meterás as V. nas argolas, aos lados da arca,
Êx 25.15 As V. estarão nas argolas da arca, e não se
Nm 17.2 as casas de seus pais, doze V.; e escreverás o
Nm 17.6 as casas de seus pais, doze V.; e a vara de
Nm 17.6 V.; e a vara de Arão estava entre as suas V.
Nm 17.7 E Moisés pôs estas V. perante o Senhor na tenda do
Testemunho.
Nm 17.9 Moisés trouxe todas as V. de diante do Senhor
lC r 15.15 a palavra do Senhor, com as V. que tinham sobre si.
Ez 19.11 E tinha V. fortes para cetros de dominadores e
Ez 19.12 e secaram-se as suas fortes V., e o fogo as consumiu.
Ez 31.5 ramos, e se alongaram as suas V., por causa das
Ez 34.27 o Senhor, quando eu quebrar as V. do seu jugo e as
Z c l l .7 e tomei para mim duas V.: a uma chamei
Jo 15.5 Eu sou a videira, vós, as V.; quem está em mim, e
Aj: 16.22 rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com
2Co 11.25 vezes fui açoitado com

Ap 11.9 E homens de

(H376, H4480); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : varão;
Gn 2.23 carne; esta será chamada

V., porquanto do

VARÕES Ocorrências: 146 vezes - VT (88); N T (58) nos livros:
G n-41;Êx-4;N m -3;Js-2;lSm -l;2Sm -l;lRs-2;lCr-17;2Cr-12;N e-2;Is-3;Lc-4;At-52;Rm-2; N°(s) Strong (G435, H2145, H582); RNK
Top 263 posição; Veja também : varão;
Gn 6.4 valentes que houve na antiguidade, os V. de fama.
Gn 12.20 Faraó deu ordens aos seus V. a seu respeito, e
Gn 13.13 Ora, eram maus os V de Sodoma e grandes
Gn 14.24 e a parte que toca aos V. que comigo foram,
Gn 18.2 olhos e olhou, e eis três V. estavam em pé
Gn 18.16 E levantaram-se aqueles V. dali e olharam para a
Gn 18.22 Então, viraram aqueles V. o rosto dali e foram-se
Gn 19.4 cercaram a casa os V. daquela cidade,
Gn 19.4 os V. daquela cidade, os V. de Sodoma, desde
Gn 19.5 disseram-lhe; Onde estão os V. que a ti vieram
Gn 19.8 somente nada façais a estes V., porque por
Gn 19.10 Aqueles V., porém, estenderam a sua mão, e
Gn 19.11 e feriram de cegueira os V. que estavam à porta
Gn 19.12 Então, disseram aqueles V. a Ló: Tens alguém mais
Gn 19.16 porém, demorava-se, e aqueles V. lhe pegaram pela
Gn 20.8 em seus ouvidos; e temeram muito aqueles V..
Gn 24.13 de água, e as filhas dos V. desta cidade saem
Gn 24.32 os pés dele e os pés dos V. que estavam com ele.
Gn 24.54 comeram, e beberam, ele e os V. que com ele
Gn 24.59 e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus V..
Gn 26.7 E, perguntando-lhe os V. daquele lugar acerca de
Gn 26.7 (dizia ele) me não matem os V. daquele
Gn 29.22 ajuntou Labão todos os V. daquele lugar e
Gn 32.6 ele vem a encontrar-te, e quatrocentos K com ele.
Gn 34.7 isso, entristeceram-se os K e iraram-se
Gn 34.20 da sua cidade e falaram aos V. da sua cidade, dizendo:
Gn 34.21 Estes V. são pacíficos conosco; portanto,
Gn 34.22 consentirão aqueles V. habitar conosco,
Gn 43.15 E os V. tomaram aquele presente e tomaram
Gn 43.16 sobre a sua casa: Leva estes V. à casa, e mata
Gn 43.16 e prepara tudo; porque estes V. comerão
Gn 43.17 dissera e o varão levou aqueles V. à casa de José.
Gn 43.18 Então, temeram aqueles V., porquanto foram
Gn 43.24 levou o varão aqueles V. à casa de José e
Gn 43.33 a sua menoridade; do que os V. se maravilhavam
G n44.1 mantimento os sacos destes V., quanto puderem
Gn 44.3 manhã, despediram-se estes V., eles com os seus ju
mentos.
Gn 44.4 e persegue aqueles V.; e,
Gn 46.32 E os VTsão pastores de ovelhas, porque são
Gn 47.2 seus irmãos, a saber, cinco V., e os pôs diante
Gn 49.6 porque, no seu furor, mataram V. e, na sua
Êx 2.13 seguinte, e eis que dois V. hebreus
Êx 10.11 será assim; andai agora vós, V., e servi ao
Êx 12.37 mil de pé, somente de V., sem contar os meninos.
Êx 23.17 vezes no ano todos os teus V. aparecerão diante
Nm 3.43 todos os primogênitos dos V., pelo número dos
Nm 16.2 congregação, chamados ao ajuntamento, V. de nome.
Nm 32.11 De certo os V., que subiram do Egito, de vinte
Js 5.4 que tinha saído do Êgito, os V., todos os homens
Js 17.2 de Semida; estes são os filhos V. de
ISm 13.15 contou o povo que achou com ele, uns seiscentos

V., uma vez fui

VARIAÇÃO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Tg-1; N°(s)
Strong (G3883); RNK Top 406posição;
Tg 1.17 luzes, em quem não há mudança, nem sombra de V..

VARIADAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK
Top 406 posição;
SI 104.24 Ó Senhor, quão V. são as tuas obras! Todas as

VÁRIAS Ocorrências: 17 vezes - VT (8) ; N T (9) nos livros:
G n-3;Jz-3;Jr-l;Ez-l;M t-l;Lc-l;2Tm -l;Tt-l;H b-3;Tg-l;lPe-l; RNK
Top 390 posição;
Gn 37.3 da sua velhice; e fez-lhe uma túnica de V. cores.
Gn 37.23 José a sua túnica, a túnica de V. cores que trazia.
Gn 37.32 E enviaram a túnica de V. cores, e fizeram
Jz 5.30 Para Sísera despojos de V. cores, despojos
Jz 5.30 V. cores de bordados; de V. cores bordados
Jr 12.9 herança é para mim ave de V. cores; andam as
Ez 17.3 plumagem, cheia de penas de V. cores, veio ao
Mt 4.24 que padeciam acometidos de V. enfermidades e
Lc 4.40 os que tinham enfermos de V. doenças lhos
2Tm 3.6 de pecados, levadas de V. concupiscências,
Tt 3.3 extraviados, servindo a V.
Hb 2.4 por sinais, e milagres, e V. maravilhas, e
Hb 9.10 em manjares, e bebidas, e V. abluções e
Hb 13.9 em redor por doutrinas V. e estranhas, porque
Tg 1.2 tende grande gozo quando cairdes em V. tentações,
IPe 1.6 por um pouco contristados com V. tentações,
'*(várias) repete na(s) referência(s): 3 vezes : Jz.5.30;

VARIÁVEIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK
Top 406 posição;

V., e não as conhece.

VARIEDADE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lCo-1;
N°(s) Strong (G1085); RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (variedades-1); Total de referencias das palavras relaciona
das: 2
IC o 12.10 os espíritos; e a outro, a VT de

2Sm 19.17 E com ele mil V. de Benjamim, como também Ziba,
lRs 11.15 a enterrar os mortos, feriu a todos os V. em Edom
lRs 11.16 o Israel, até que destruiu a todos os V. em Edom).
lC r 7.2 seus pais, e descendentes de Tola, V. de valor
lC r 7.5 as famílias de Issacar, V. de valor, foram
lC r 7.7 cinco chefes da casa dos pais, V. de valor,
lC r 7.9 das casas de seus pais, VTde valor, vinte
lC r 7.11 das famílias dos pais, V. de valor,
lC r 7.40 casas paternas, escolhidos V. de valor, chefes
lC r 8.40 E foram os filhos de Ulão V. heróis, valentes, e
lC r 9.13 mil setecentos e sessenta, V. valentes para a
lC r 11.12 de Dodô, o aoíta; ele estava entre os três V.

VARIEDADES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lCo-1;
N°(s) Strong (G108S); RNK Top 406 posição; Veja também : va
riedade;
IC o 12.28 dons de curar, socorros, governos,

V. povos, e tribos, e línguas, e

VAROA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s) Strong

* (varas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.30.37; , 2 vezes :
Gn.30.41;, 2 vezes ; Nm.17.6;

Pv 5.6 vida; as suas carreiras são

VARÕES

V. de línguas.

VARIOS Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: M t-l;Lcl;A p-l; RNK Top 404 posição; Veja também : várias;
vlt 24.7 fomes, e pestes, e terremotos, em V. lugares.
.c 21.11 e haverá, em V. lugares, grandes terremotos, e
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lC r 11.19 Beberia eu o sangue destes V. com as suas
lC r 11.24 Joiada, pelo que teve nome entre aqueles três V..
lC r 12.8 ao lugar forte no deserto, V. valentes, homens
lC r 12.25 dos filhos de Simeão, V. valentes para pelejar,
lC r 12.30 vinte mil e oitocentos V. valentes, homens
lC r 26.6 sobre a casa de seu pai; porque foram V. valentes.
lC r 26.31 buscaram e acharam entre eles V. valentes em
lC r 28.1 filhos, como também os eunucos e V., e todo
2Cr 13.3 peleja, com um exército de V. belicosos, de
2Cr 13.3 mil homens escolhidos, todos V. valentes.
2Cr 14.8 e atiravam de arco; todos estes eram V. valentes.
2Cr 17.13 Judá, e gente de guerra, e V. valentes, em Jerusalém.
2Cr 17.14 chefe Adna, e, com ele, trezentos mil V. valentes;
2Cr 17.16 ao Senhor; e, com ele, duzentos mil V. valentes;
2Cr 25.6 tomou a soldo cem mil V. valentes, por cem
2Cr 26.12 número dos chefes dos pais, V. valentes, era de
2Cr 26.17 com ele, oitenta sacerdotes do Senhor, V. valentes.
2Cr 31.16 pelas genealogias dos V., da idade de três
2Cr 32.3 seus príncipes e os seus V., para que se
2Cr 32.21 anjo que destruiu todos os V. valentes, e os
Ne 3.16 e até ao viveiro artificial, e até à casa dos V..
Ne 11.14 e os irmãos deles, V. valentes, cento e vinte e
Is 2.11 abatidos, e a altivez dos V. será humilhada; e
Is 2.17 humilhada, e a altivez dos V. se abaterá, e só o
Is 3.25 Teus V. cairão à espada, e teus valentes, na peleja.
Lc9.30 falando com ele dois V., que eram Moisés e Elias,
Lc 9.32 a sua glória e aqueles dois V. que estavam com ele.
Lc 14.24 digo que nenhum daqueles V. que foram
Lc 24.4 que pararam junto delas dois V. com vestes resplan
decentes.
At 1.10 junto deles se puseram dois V. vestidos de branco,
At 1.11 os quais lhes disseram: V. galileus, por que
At 1.16 V. irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura
At 1.21 É necessário, pois, que, dos V. que conviveram
At 2.5 estavam habitando judeus, V. religiosos, de
At 2.14 levantou a voz e disse-lhes: V. judeus e todos
At 2.22 V. israelitas, escutai estas palavras: A Jesus
At 2.29 V. irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente
At 2.37 e aos demais apóstolos: Que faremos, V. irmãos?
At 3.12 viu isto, disse ao povo: V. israelitas, por
At 5.35 e disse-lhes: V. israelitas, acautelai-vos a
At 6.3 pois, irmãos, dentre vós, sete V. de boa
At 7.2 E ele disse: V. irmãos e pais, ouvi. O Deus da
At 7.26 e quis levá-los à paz, dizendo: V., sois irmãos;
At 8.2 E uns V. piedosos foram enterrar Estêvão e
At 9.7 E os V., que iam com ele, pararam espantados,
At 9.38 estava ali, lhe mandaram dois V., rogando-lhe que
At 10.17 que tinha visto, eis que os V. que foram
At 10.19 disse-lhe o Espírito: Eis que três V. te buscam.
At 10.21 Pedro para junto dos V. que lhe foram
At 11.3 Entraste em casa de V. incircuncisos e
At 11.11 casa em que eu estava três V. que me foram
At 11.13 casa, e lhe dissera: Envia V. a Jope e manda
At 11.20 E havia entre eles alguns V. de Chipre e de
At 13.15 os principais da sinagoga: V. irmãos, se
At 13.16 silêncio com a mão, disse: V. israelitas e os
At 13.26 V. irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que
At 13.38 Seja-vos, pois, notório, V. irmãos, que por este
At 14.15 e dizendo: V., por que fazeis essas coisas? Nós
At 15.7 Pedro e disse-lhes: V. irmãos, bem
At 15.13 tomou Tiago a palavra, dizendo: V. irmãos, ouvi-me.
At 15.22 com toda a igreja, eleger V. dentre eles e
At 15.22 Judas, chamado Barsabás, e Silas, V. distintos
At 15.25 concordemente, eleger alguns V. e enviá-los com
At 17.12 mulheres gregas da classe nobre, e não poucos V..
At 17.22 no meio do Areópago, disse: VT atenienses, em
At 17.34 Todavia, chegando alguns VT a ele, creram: entre
At 19.7 Estes eram, ao todo, uns doze V..
At 19.25 de obras semelhantes, disse: V., vós bem sabeis
At 19.35 apaziguado a multidão, disse: V. efésios, qual é
At 21.23 que te dizemos: temos quatro V. que fizeram voto.
At 21.26 tomando consigo aqueles V., entrou, no dia
At 21.28 clamando: V. israelitas, acudi! Este é o homem
At 22.1 V. irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa
At 23.1 os olhos no conselho, disse: V. irmãos, até ao
At 23.6 fariseus, clamou no conselho: V. irmãos, eu sou

VAS

At 25.23 auditório com os tribunos e V. principais da
At 25.24 Rei Agripa e todos os V. que estais
At 27.10 dizendo-lhes: V., vejo que a navegação há de ser
At 27.21 Fora, na verdade, razoável, ó V., ter-me
At 27.25 Portanto, ó V., tende bom ânimo! Porque creio em
At 28.17 e, juntos eles, lhes disse: V. irmãos, não
Rm 1.27 semelhantemente, também os V., deixando o uso
Rm 11.4 Reservei para mim sete mil V., que não dobraram
: (varões) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.19.4; , 2 vezes :
Gn.26.7; , 2 vezes : Gn.43.16;, 2 vezes : 2Cr.l3.3; , 2 vezes : At. 15.22;

VARONIL Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm-1; RNK
Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (varonilmente-1); Total
de referencias das palavras relacionadas: 2
lSm 2.33 da tua casa morrerá quando chegar à idade

V..

VARO N ILM EN TE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:
lC o-1; N°(s) Strong (G407); RNK Top 4 0 6 posição; Veja também:
varonil;
IC o 16.13 firmes na fé, portai-vos

V. e fortalecei-vos.

VARRE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; N°(s) Strong
(G4S63); RNK Top 406 posição; Veja também : varrer;
Lc 15.8 não acende a candeia, e

V. a casa, e busca

VA R R Ê-LA -EI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1;
N°(s) Strong (H2894); RNK Top 406 posição; Veja também : varrer;
Is 14.23 e a lagoas de águas; e

V. com vassoura

VA RRÊ-LO -Á Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Jó-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : varrer;
Jó 27.21 o levará, e ir-se-á;

V. com ímpeto do

VARREDO RA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: jr-1; RNK
Top 406 posição;
Jr 30.23 saiu; é uma tormenta

V. e cairá

VARREDO URA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Hc-1;
N°(s) Strong (H4365); RNK Top 406 posição;
Hc 1.15 e os ajunta na sua rede

V.; por isso,

VARRER - Palavras Relacionadas: (varre-1; varrê-la-ei-1;
varrê-lo-á-1; varrerá-1; varrerei-1; varrida-2) Total de referen
cias das palavras relacionadas: 7

VARRERÁ Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H3261); RNK Top 406 posição; Veja também : varrer;
Is 28.17 pelo prumo, e a saraiva

V. o refúgio da

VARREREI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK
Top 406 posição; Veja também: varrer;
Ez 26.4 as suas torres; e e u K o seu pó e dela

VARRIDA Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: M t-l;Lc-l;
N°(s) Strong (G4563); RNK Top 405 posição; Veja também : varrer;
M t 12.44 E, voltando, acha-a desocupada, V. e adornada.
Lc 11.25 E, chegando, acha-a V. e adornada.

VAS Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Jz-l;Rt-2;2Sm-l;Jr-2; N°(s) Strong (H1980, H5674); RNK Top 401 posição; Veja
também : ir;
Jz 14.3 todo o meu povo, para que tu V. tomar mulher dos
Rt 2.8 Não ouves, filha minha? Não V. colher a outro
Rt 3.17 me deu, porque me disse: Não V. vazia à tua sogra.
2Sm 17.11 como a areia do mar, e que tu em pessoa V. à peleja.
Jr 16.5 entres na casa do luto, nem V. a lamentar, nem te
Jr 40.4 parecer bom e reto aos teus olhos que V., para ali vai.
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VÃS

ISm 16.13 Então, Samuel tomou o V. do azeite e ungiu-o no
lRs 1.39 o sacerdote, tomou o K d o azeite do
2Rs 4.6 seu filho: Traze-me ainda um V.. Porém ele lhe
2Rs 4.6 ele lhe disse: Não há mais V. nenhum. Então, o
2Rs 12.13 nem trombetas, nem nenhum V. de ouro ou V.
2Rs 12.13 nem nenhum V. de ouro ou V. de prata para a
SI 2.9 de ferro; tu os despedaçarás como a um V. de oleiro.
SI 31.12 deles, como um morto; sou como um V. quebrado.
Pv 25.4 da prata as escórias, e sairá V. para o fundidor.
Is 29.16 seu artífice: Não me fez; e o v. formado dissesse
Is 30.14 quebrará como se quebra o V. do oleiro e,
Jr 18.4 Como o V. que ele fazia de barro se quebrou na mão
Jr 18.4 tomou a fazer dele outro V., conforme o que
Jr 19.11 esta cidade, como se quebra o V. do oleiro, que não
Jr 32.14 como o aberto, e mete-os num V. de barro, para
Jr 48.38 quebrei a Moabe, como a um V. que não agrada, diz
Jr 51.34 pisou-me, fez de mim um V. vazio, como
Zc 4.2 um castiçal todo de ouro, e um V. de azeite no
Zc 4.3 oliveiras, uma à direita do V. de azeite, e outra
M t 26.7 dele uma mulher com um V. de alabastro, com
Mc 11.16 consentia que ninguém levasse algum V. pelo templ°Mc 14.3 veio uma mulher que trazia um V. de alabastro, com
Mc 14.3 de muito preço, e, quebrando o V., lho derramou
Lc 7.37 em casa do fariseu, levou um V. de alabastro com un
guento.
Lc 8.16 candeia, a cobre com algum VT ou a põe debaixo da
Jo 19.29 Estava, pois, ali um V. cheio de vinagre. E
At 9.15 Vai, porque este é para mim um V. escolhido para
At 10.11 céu aberto e que descia um V., como se fosse um
At 10.16 isto por três vezes; e o V. tornou a recolher-se
At 11.5 sentidos, uma visão; via um V., como um grande
Rm 9.21 da mesma massa fazer um V. para honra e outro
lTs 4.4 de vós saiba possuir o seu V. em santificação e honra,
2Tm 2.21 destas coisas, será V. para honra,
Hb 9.4 em redor, em que estava um V. de ouro, que
IPe 3.7 dando honra à mulher, como V. mais fraco; como
Ap 18.12 e toda madeira odorífera, e todo V. de marfim, e
Ap 18.12 e todo V. de marfim, e todo V. de madeira

VÃS Ocorrências: 13 vezes - VT (6) ; N T (7) nos livros: Sl-3;Is-l;L m -l;Jn -l;M t-l;A t-l;E f-l;C l-l;2T s-l;lT m -l;T t-l; N°(s) Strong
(G27S6, G31S2, H738S, H7723, HS193); RNK Top 394 posição;
Veja também : vão;
SI 2.1 se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas V.?
SI 41.6 deles vem ver-me, diz coisas V.; no seu coração
SI 96.5 dos povos são coisas V.; mas o Senhor fez os céus.
Is 36.5 para a guerra são apenas V. palavras; em quem,
Lm 2.14 mas viram para ti cargas V. e motivos de expulsão.
Jn 2.8 que observam as vaidades V. deixam a sua própria mi
sericórdia.
M t 6.7 E, orando, não useis de V. repetições, como os
At 4.25 que bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas

V?

Ef 5.6 vos engane com palavras V.; porque por essas
Cl 2.8 por meio de filosofias e V. sutilezas, segundo a
2Ts3.11 não trabalhando, antes, fazendo coisas V..
lT m 1.6 que desviando-se alguns, se entregaram a V. conten
das,
Tt 3.9 debates acerca da lei; porque são coisas inúteis e V.

VASILHA Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lRs-l;Jr-2;Ez-l; N°(s) Strong (H3627, H4480); RNK Top 403 posição; Pa
lavras Relacionadas: (vasilhas-4); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 8
lRs 17.10 lhe disse: Traze-me, peço-te, numa V. um pouco
Jr 48.11 não foi mudado de V. para V.,
Jr 48.11 foi mudado de VT para V., nem foi para o
Ez 4.9 miúdo, e aveia, e coloca-os numa VT, e faze
* (vasilha) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jr.48.11;

VASILHAS Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos livros:
2Sm-l;Jr-2;Mt-1; N°(s) Strong (G30, H3627); RNK Top 403 p osi
ção; Veja também: vasilha;
2Sm 17.28 tomaram camas, e bacias, e V. de barro, e
Jr 40.10 e o azeite, e metei-os nas vossas V., e
Jr 48.12 passos; e despejarão as suas V. e romperão os
Mt 25.4 levaram azeite em suas V, com as suas lâmpadas.

* (vaso) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Lv.6.28;, 2 vezes : Lv.11.33;
, 2 vezes : Lv.15.12;, 2 vezes : 2Rs.4.6; , 2 vezes : 2Rs.12.13;, 2 vezes :
Jr. 18.4; ,2 vezes: Mc. 14.3;, 2 vezes : Ap. 18.12;

VASNI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; RNK Top
406 posição;
lC r 6.28 E os filhos de Samuel:

V.,

VASOS

VASOS Ocorrências: 50 vezes - VT (43) ; N T (7) nos livros:
G n-2;Êx-7;Lv-l;N m -3;Js-2;Rt-l;2Sm -3;lRs-3;2Rs-5;lCr-l;2Cr4;E d-4;E t-2;Is-2;L m -l;O s-l;Jl-l;M c-l;R m -2;2C o-l;2T m -l;H bl;A p-l; N°(s) Strong (G4632, H3627); RNK Top 357posição; Veja
também : vaso;

seu primogênito, e o

VASO Ocorrências: 56 vezes - VT (38) ; N T (18) nos livros:
Êx-2;Lv-ll;N m -3;D t-l;lSm -3;lRs-l;2Rs-4;Sl-2;Pv-l;Is-2;Jr-6;Zc2;M t-l;M c-3;Lc-2;Jo-l;A t-4;Rm -l;lTs-l;2Tm -l;H b-l;lPe-l;A p-2;
N fs) Strong (G4632, H1543, H3627, H5035, H6378, H6803); RNK
Top 351 posição; Palavras Relacionadas: (vasos-50); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 106

Gn 24.53 e tirou o servo V. de prata, e K d e ouro, e
Gn 24.53 o servo V. de prata, e V. de ouro, e vestes e
Êx 3.22 vizinha e à sua hóspeda V. de prata, e V. de
Êx 3.22 hóspeda V. de prata, e V. de ouro, e vestes,
Êx 7.19 toda a terra do Egito, assim nos V. de madeira
Êx 11.2 e cada mulher à sua vizinha, V. de prata e V.
Êx 11.2 mulher à sua vizinha, V. de prata e V. de ouro.
Êx 12.35 e pediram aos egípcios V. de prata, e V.
Êx 12.35 aos egípcios V. de prata, e V. de ouro, e vestes.
Lv8.11 o altar e todos os seus V., como também a pia e
Nm 4.9 apagadores, e todos os seus V. de azeite com
Nm 31.50 Senhor, cada um o que achou: V. de ouro, cadeias,
Nm 31.51 deles o ouro; sendo todos os V. bem trabalhados.
Js 6.19 toda a prata, e o ouro, e os V. de metal e de
Js 6.24 a prata, e o ouro, e os V. de metal e de
Rt 2.9 toquem? Tendo tu sede, vai aos V. e bebe do que
2Sm 8.10 a Toí); e na sua mão trazia V. de prata, e V.
2Sm 8.10 V. de prata, e V. de ouro, e K d e bronze,
lRs 10.21 Também todos os V. de beber do rei Salomão eram
de
lR s 10.25 cada um, por seu presente, V. de prata e V.
lRs 10.25 presente, V. de prata e V. de ouro, e vestes,
2Rs 4.3 disse ele: Vai, pede para ti V. emprestados a
2Rs 4.3 a todos os teus vizinhos, V. vazios, não poucos.
2Rs 4.4 o azeite em todos aqueles V., e põe à parte o
2Rs 4.5 filhos; e eles lhe traziam os V., e ela os enchia.
2Rs 4.6 que, cheios que foram os V., disse a seu filho:

Êx 16.33 Moisés a Arão: Toma um V., e mete nele um
Êx 35.22 e anéis, e braceletes, e todo V. de ouro; e
Lv 6.28 E o V. de barro em que for cozida será quebrado;
Lv 6.28 porém, se for cozida num V. de cobre,
Lv 11.32 mortos, será imundo; seja V. de madeira, ou
Lv 11.33 E todo V. de barro, em que cair alguma coisa deles,
Lv 11.33 o que houver nele será imundo; e o K quebrareis.
Lv 11.34 e toda bebida que se bebe, em todo V., será imunda.
Lv 11.35 será imundo: o forno e o V. de barro serão
Lv 14.5 que se degole uma ave num V. de barro sobre águas
vivas.
Lv 14.50 e degolará uma ave num V. de barro sobre águas vivas.
Lv 15.12 E o V. de barro em que tocar o que tem o fluxo será
Lv 15.12 será quebrado; porém todo V. de madeira será
Nm 5.17 tomará água santa num V. de barro; também
Nm 19.15 Também todo o V. aberto, sobre que não houver
pano
Nm 19.17 da expiação e sobre ele porão água viva num V..
Dt 23.24 desejo até te fartares, porém não as porás no teu V..
ISm 10.1 Então, tomou Samuel um V. de azeite, e lho derra
mou
ISm 16.1 reine sobre Israel? Enche o teu V. de azeite e vem;
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lC r 18.10 juntamente toda sorte de V. de ouro, e de
2Cr 9.20 Também todos os V. de beber do rei Salomão eram de
2Cr 9.24 cada um o seu presente, V. de ouro, e vestes,
2Cr 24.14 e oferecer, e perfumadores e V. de ouro e de
2Cr 30.14 e também tiraram todos os V. de incenso, e os
Ed 8.27 ouro de mil daricos e dois V. de bom metal
Ed 8.28 Senhor, e sagrados são estes V., como também esta
Ed 8.30 da prata, e do ouro, e dos V., para trazerem a
Ed 8.33 a prata, e o ouro, e os V., na Casa do nosso
Et 1.7 E dava-se de beber em V. de ouro, e os V. eram
Et 1.7 em V. de ouro, e os V. eram diferentes uns
Is 22.24 e os descendentes, todos os V. menores, desde as
Is 66.20 de Israel trazem as suas ofertas em V. limpos à
Lm 4.2 como são, agora, reputados por V. de barro, obra
Os 13.15 ele saqueará o tesouro de todos os V. desejáveis.
J13.13 porque o lagar está cheio, os V. dos lagares
M c 7.4 lavar os copos, e os jarros, e os V. de metal, e
Rm 9.22 com muita paciência os V. da ira, preparados
Rm 9.23 riquezas da sua glória nos V. de misericórdia, que
2Co 4.7 porém, esse tesouro em V. de barro, para que
2Tm 2.20 grande casa não somente há V. de ouro e de prata,
Hb 9.21 sangue o tabernáculo e todos os V. do ministério.
Ap 2.27 e serão quebradas como V. de oleiro; como

VAZAR - Palavras Relacionadas: (vaza-l; vazaram -1; vazas
te- 1; vazou-1) Total de referencias das palavras relacionadas: 4

VAZARAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l ; N°(s)
Strong (H5786); RNK Top 406 posição; Veja também : vazar;
2Rs 25.7 diante dos seus olhos; e
406 posição; Veja também : vazar;
Jó 10.10 Porventura, não me

-2;ISm -l;2Sm -l;Is-5;Jr-l;Ez-l;N a-l; N°(s) Strong (H7386, H7387,
H922); RNK Top 393 posição; Veja também : vazio;
Gn 1.2 E a terra era sem forma e V.; e havia trevas sobre
Gn 37.24 cova; porém a cova estava V., não havia água nela.
Rt 1.21 Cheia parti, porém V. o Senhor me fez tornar; por
Rt 3.17 me deu, porque me disse: Não vás V. à tua sogra.
ISm 6.3 de Israel, não a envieis V., porém sem falta
2Sm 1.22 o arco de Jônatas, nem voltou V. a espada de Saul.
Is 24.10 Demolida está a cidade V., todas as casas
Is 29.8 acordando, sente a sua alma V.; ou como o
Is 32.6 contra o Senhor, e para deixar V. a alma do
Is 45.18 a estabeleceu, não a criou V., mas a formou
Is 55.11 ela não voltará para mim V.; antes, fará o que
Jr 4.23 e eis que estava assolada e V.; e os céus, e não
Ez 24.11 Então, a porás V. sobre as suas brasas, para que
Na 2.10 V., e esgotada, e devastada ficará; e derrete-se o

Strong (H4292); RNI\ Top 406 posição;

V. de perdição, diz

VAZIAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: jó-1; N°(s) Strong

VASTI Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros: Et-10; Na(s)
Strong (H2060); RNK Top 397posição;

(H7387); RNK Top 406 posição; Veja tambétn: vazio;
Jó 22.9 As viúvas despediste

Et 1.9 Também a rainha V. fez um banquete para as
Et 1.11 presença do rei a rainha V., com a coroa real,
Et 1.12 Porém a rainha V. recusou vir conforme a palavra
Et 1.15 se devia fazer da rainha V., por não haver
Et 1.16 pecou contra o rei a rainha K, mas também contra
Et 1.17 à sua presença a rainha V., porém ela não veio.
Et 1.19 medos, e não se revogue que V. não entre mais na
Et 2.1 rei Assuero, lembrou-se de V., e do que fizera,
Et 2.4 do rei reine em lugar de V.. E isso pareceu bem
Et 2.17 real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de V..

Gn-l;Êx-2;D t-2;lSm -3;lRs-l;N e-l;Jó-l;Jr-l;Ez-4;M c-l;Lc-2; N°(s)
Strong (G2756, H6485, H7387, H8414); RNK Top 388 posição;
Palavras Relacionadas: (vazia-14; vazias-1; vazios-6); Total de
referencias das palavras relacionadas: 40
Gn 31.42 por certo me enviarias agora V.. Deus atendeu à
Êx 23.15 saíste do Egito; ninguém apareça V. perante mim;
Êx 34.20 resgatarás. E ninguém aparecerá V. diante de mim.
Dt 15.13 o despedires de ti forro, não o despedirás V..
Dt 16.16 Tabernáculos; porém não aparecerá V. perante o Se
nhor;
ISm 20.18 no teu lugar, pois o teu assento se achará V..
ISm 20.25 ao lado de Saul; e o lugar de Davi apareceu V..
ISm 20.27 que o lugar de Davi apareceu V.; disse, pois, Saul
lRs 7.36 leões e palmas, segundo o VT de cada uma, e
Ne 5.13 e assim seja sacudido e V.. E toda a
Jó 26.7 O norte estende sobre o V.; suspende a terra sobre
Jr 51.34 pisou-me, fez de mim um vaso V., como dragão me
Ez 41.9 e o que foi deixado V. era o lugar das
Ez 41.11 voltadas para o lugar V.; uma entrada para o
Ez 41.11 do sul; e a largura do lugar V. era de cinco
Ez 42.1 que estavam defronte do largo V. e que estavam
M c 12.3 dele, o feriram e o mandaram embora V..
Lc 20.10 mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no V..
Lc 20.11 também a este e afrontando-o, mandaram-no V..

(H1419, H3027, H7342); RNK Top 406posição;

V. e espaçoso mar, onde se movem seres

VATICINARA Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1;
RNK Top 406 posição;

V. o profeta

VAU Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;2Sm -l; N°(s)
Strong (H4323, H4569); RNK Top 405 posição; Palavras Relacio
nadas: (vaus-6); Total de referencias das palavras relacionadas: 8
Gn 32.22 e os seus onze filhos, e passou o VT de Jaboque.
2Sm 17.20 mulher lhes disse: Já passaram o V. das águas. E,

VAUS Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Js-l;Jz-3;Is-l;Jr-l;
N°(s) Strong (H4569); RNK Top 401 posição; Veja também : vau;

* (vazio) repete na(s) referênciafs): 2 vezes : Ez.41.11;

Js 2.7 caminho do Jordão, até aos V.; e fechou-se a
Jz 3.28 desceram após ele, e tomaram os V. do Jordão a
Jz 12.5 aos efraimitas os V. do Jordão; e sucedeu
Jz 12.6 pegavam dele e o degolavam nos V. do Jordão; e
Is 16.2 filhas de Moabe junto aos V. de Arnom como o
Jr 51.32 E os V. estão ocupados, e os canaviais, queimados;

VAZIOS Ocorrências: 6 vezes - VT (5); N T (1) nos livros: Êx-l;Jz-l;2R s-l;Is-l;Jr-l;L c-l; N°(s) Strong (G2756, H7386, H7387);
RNK Top 401 posição; Veja também : vazio;
Ex 3.21 e acontecerá que, quando sairdes, não saireis V.,
Jz 7.16 suas mãos buzinas e cântaros V., com tochas neles
acesas.
2Rs 4.3 a todos os teus vizinhos, vasos V., não poucos.
Is 13.22 outras nos seus palácios V., como também os
Jr 14.3 voltam com os seus cântaros V., e
Lc 1.53 encheu de bens os famintos, despediu V. os ricos,

VAZA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; N°(s) Strong
(H7325); RNK Top 406 posição; Veja também : vazar;
Lv 15.3 do seu fluxo: se a sua carne

V., e os braços dos órfãos

VAZIO Ocorrências: 19 vezes - VT (16) ; N T (3) nos livros:

VASTO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s) Strong

M t 27.9 Então, se realizou o que

V. como leite e como queijo

VAZIA Ocorrências: 14 vezes - VT (14) nos livros: Gn-2;Rt-

VASSO URA Ocorrência; 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)

SI 104.25 Tal é este

V. os olhos a

VAZASTE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK Top

* (vasos) repete na(s) referênciafs): 2 vezes : Gn.24.53; , 2 vezes :
Êx.3.22; , 2 vezes: Êx. 11.2;, 2 vezes: Êx. 12.35;, 3 vezes: 2Sm.8.10;, 2
vezes : lRs. 10.25;, 2 vezes : 2Rs.4.3; , 2 vezes : Et. 1.7;

Is 14.23 de águas; e varrê-la-ei com

VAZIOS

V. o seu fluxo ou se
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VAZOU Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK Top
406 posição; Veja também: vazar;

VÊ-LO

Is 29.15 às escuras e dizem: Quem nos V.t E quem nos co
nhece?
Is 60.4 em redor os olhos e V.; todos estes já se
Jr 2.19 te repreenderão; sabe, pois, e V., que mau e quão
Jr 2.23 nem andei após os baalins? V. o teu caminho no
Jr 2.34 cavei para o achar, pois se V. em todas estas coisas.
Jr 3.2 os olhos aos altos e V.; onde não te
Jr 11.5 leite e mel, como se V. neste dia. Então, eu
Jr 25.18 um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje
se V.;
J^44.6 tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se

Gn 24.20 E apressou-se, e V. o seu cântaro na pia, e correu

VÊ Ocorrências: 112 vezes - VT (83) ; N T (29) nos livros: Gn4;Ê x-l;N m -3;D t-8;Jz-l;lS m -8;2S m -l;lR s-2;2R s-3;l C r-l;2C rl;Ed-2;N e-l;Jó-8;Sl-S;Pv-S;Ec-3;Is-2;Jr-9;Lm -3;Ez-9;D n-2;Zcl;M t-4;M c-l;Lc-2;Jo-13;At-l;Rm-2;2Co-l;Hb-l;Ap-4;
N°(s)
Strong (G1492, G2334, G2396, G3708, G991, H2009, H3117,
HS027, H5869, H6493, H7200, H7789, H853); RNK Top 2 9 6 p o 
sição; Veja também : ver;

Jr 44.22 e em maldição, sem habitantes, como hoje se V..
Jr 44.23 andastes, vos sucedeu este mal, como se V. neste dia.
Lm 1.9 abatida, não tem consolador. V., Senhor, a minha
Lm 1.11 para refrescarem a alma; V., Senhor, e
Lm 2.20 K, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim! Hão
Ez 4.15 E disse-me: V., tenho-te dado esterco de vacas, em
Ez 8.9 Então, me disse: entra e V. as malignas abominações
Ez 8.12 E eles dizem: O Senhor não nos V., o Senhor
Ez 9.9 eles dizem: O Senhor deixou a terra, o Senhor não V..
Ez 12.2 que tem olhos para ver e não V., e tem ouvidos para
Ez 12.27 dizem: A visão que este V. é para muitos dias, e
Ez 13.2 aos que só profetizam o que V. o seu coração: Ouvi a
Ez 40.4 o homem: Filho do homem, V. com os teus olhos, e
Ez 44.5 pondera no teu coração, e V. com os teus olhos, e
Dn 9.7 a confusão do rosto, como se V. neste dia; aos
Dn 9.15 ganhaste para ti nome, como se V. neste dia, pecamos;
Zc 5.5 Levanta, agora, os teus olhos e V. que é isto que sai.
M t 6.4 ocultamente, e teu Pai, que V. em secreto, te
M t 6.6 a tua porta, ora a teu Pai, que V. o que está oculto;
M t 6.6 o que está oculto; e teu Pai, que V. o que está
M t 6.18 está oculto; e teu Pai, que V. o que está oculto,
Mc 15.4 vez, dizendo: Nada respondes? V. quantas coisas
Lc 11.35 V., pois, que a luz que em ti há não sejam trevas.
Lc 18.42 E Jesus lhe disse: \C, a tua fé te salvou.
Jo 1.46 alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e V..
Jo 6.40 é esta: que todo aquele que V. o Filho e crê nele
Jo 9.19 que vós dizeis ter nascicfo cego? Como, pois, V. agora?
Jo 9.21 mas como agora V. não sabemos; ou quem lhe tenha
Jo 10.12 de quem não são as ovelhas, V. vir o lobo, e deixa
Jo 11.9 andar de dia, não tropeça, porque V. a luz deste mundo.
Jb 11.34 disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e

Gn 16.13 disse: Não olhei eu também para aquele que me V.?
Gn 31.12 agora, os teus olhos e V. que todos os bodes
Gn 37.14 E ele lhe disse: Ora, vai, e V. como estão teus
Gn 50.20 em bem, para fazer como se V. neste dia, para
Ex4.11 o mudo, ou o surdo, ou o que V., ou o cego? Não sou
Nm 12.8 e não por figuras; pois, ele V. a semelhança do
Nm 24.4 os ditos de Deus, o que V. a visão do
Nm 27.12 Sobe este monte Abarim e V. a terra que tenho
Dt 2.30 coração, para to dar na tua mão, como neste dia se V..
Dt 3.27 e ao sul, e ao oriente, e V. com os teus olhos,
Dt 4.20 lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se V..
Dt 4.38 na terra e ta dar por herança, como neste dia se V..
Dt 8.18 concerto, que jurou a teus pais, como se V. neste dia.
Dt 10.15 depois deles, de todos os povos, como neste dia se V..
Dt 29.28 furor e os lançou em outra terra, como neste dia se V..
Dt 32.49 Moabe, defronte de Jericó, e V. a terra de Canaã,
Jz 16.5 e lhe disseram: Persuade-o e V. em que consiste a sua
ISm 16.7 rejeitado; porque o Senhor não V. como V. o ho
mem.
ISm 16.7 como V. o homem. Pois o homem V. o que está dian
te
ISm 22.8 meu servo, para me armar ciladas, como se V. neste
dia.
ISm 22.13 contra mim a armar-me ciladas, como se V. neste
dia?
ISm 24.11 Olha, pois, meu pai, V. aqui a orla do teu manto na
ISm 24.11 te não matei. Adverte, pois, e V. que não há na
ISm 25.17 Olha, pois, agora, e K o que hás de fazer porque já
2Sm 24.13 na tua terra? Delibera, agora, e V. que resposta
lRs 3.6 que se assentasse no seu trono, como se V. neste dia.
lR s 8.24 e, com a tua mão, o cumpriste, como neste dia se V..
2Rs2.19 cidade, como o meu senhor V.; porém as águas são
2Rs 6.13 E ele disse: Vai e V. onde ele está, para que eu
2Rs 9.2 E, chegando lá, V. onde está Jeú, filho de Josafá,
lC r 21.12 todos os termos de Israel; V., pois, agora, que
2Cr 6.15 e, pela tua mão, o cumpriste, como se V. neste dia.
Ed 9.7 ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se V..
Ed9.15 ficamos escapos, como hoje se V; eis que estamos
Ne 9.10 trataram; e assim te adquiriste nome, como hoje se V..
Jó 10.4 tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como V. o ho
mem?
Jó 11.11 conhece os homens vãos eV . o vício; e não o terá
Jó 28.24 Porque ele V. as extremidades da terra; e V. tudo o
Jó 28.24 as extremidades da terra; e V. tudo o que há debaixo
Jó 31.4 Ou não V. ele os meus caminhos e não conta todos os
Jó 34.21 os caminhos de cada um, e ele V. todos os seus passos.
Jó 35.5 Atenta para os céus e V.; e contempla as mais altas
Jó 41.34 Todo o alto V.; é rei sobre todos os filhos de
SI 9.13 misericórdia de mim, Senhor; V. como me fazem sofrer
SI 37.13 O Senhor se rirá dele, pois V. que vem chegando o seu
dia.
SI 49.10 porque V. que os sábios morrem, que perecem
SI 80.14 te rogamos, atende dos céus, e V., e visita esta vinha,
SI 139.24 E V. se há em mim algum caminho mau e guia-me
pelo
Pv 17.24 No rosto do sábio se V. a sabedoria, mas os olhos do
Pv 20.12 que ouve e o olho que V., o Senhor os fez a ambos.
Pv 22.3 O avisado V. o mal e esconde-se; mas os simples
0 v 27.12 O avisado V. o mal e esconde-se; mas os simples
3v 31.18 Prova e V. que é boa sua mercadoria; e a sua lâmpada
5c 1.10 de que se possa dizer: V., isto é novo? Já foi
lc 1 2 há banquete, porque ali se V. o fim de todos os
lc 8.16 nem de dia nem de noite V. o homem sono nos seus
ílhos),

Jo 12.45 E quem me V. a mim V. aquele que me enviou.
Jo 14.9 conhecido, Filipe? Quem me V. a mim V. o Pai; e
Jo 14.9 Filipe? Quem me K a mim V. o Pai; e como dizes
Jo 14.17 pode receber, porque não o V., nem o conhece; mas
Jo 20.27 Tomé: Põe aqui o teu dedo e V. as minhas mãos; chega
At 22.26 anunciou ao tribuno, dizendo: V. o que vais fazer,
Rm 8.24 Ora, a esperança que se V. não é esperança;
Rm 8.24 é esperança; porque o que alguém V., como o espe
rará?
2Co 12.6 cuide de mim mais do que em mim V. ou de mim
ouve.
Hb 11.3 de maneira que aquilo que se V. não foi feito do
Ap6.1 animais, que dizia, como em voz de trovão: Vem e VT!
Aj3 6.3 segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e
Ap 6.5 animal, dizendo: Vem e V.\ E olhei, e eis um
Ap 6.7 selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e V.]
* (vê) repete na(s) referência(s): 3 vezes: 1Sm. 16.7;, 2 vezes: 1Sm.24.11;
, 2 vezes : Jó.28.24;, 2 vezes : Mt.6.6; , 2 vezes : Jo.12.45; , 2 vezes :
Jo.14.9; , 2 vezes: Rm.8.24;

V Ê -L A Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Gn-1; RNK Top 406
posição; Veja também: ver;
Gn 24.21 o varão estava admirado de V., calando-se, para

V Ê-LA -Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top
406 posição; Veja também : ver;
Is 26.11 mas nem por isso a veem; V., porém

VE-LO Ocorrências: 4 vezes 273

N T (4) nos livros: Lc-3;At-l; N°(s)
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Is 20.6 desta ilha, naquele dia: V. que tal é a nossa
Is 23.13 V. a terra dos caldeus, povo que ainda não era
Is 40.26 ao alto os olhos e V. quem criou estas
Jr 2.10 passai às ilhas de Quitim e V.; e enviai a Quedar,
Jr 2.10 a Quedar, e atentai bem, e V. se sucedeu coisa seme
lhante.
Jr 5.1 às ruas de Jerusalém, e V, agora, e
Jr 6.16 Ponde-vos nos caminhos, e V., e perguntai pelas
Jr 7.12 fiz habitar o meu nome, e K o que lhe fiz,
Jr 13.20 Levantai os olhos e V. os que vêm do Norte; onde
Jr 30.6 Perguntai, pois, e K s e um nomem tem dores de
Lm 1.12 pelo caminho? Atendei e V. se há dor como a
Lm 1.18 ouvi, pois, todos os povos e V. a minha dor; as
Am 3.9 os montes de Samaria e V. os grandes alvoroços
Am 6.2 Passai a Calné e V.; e dali ide à grande Hamate;
Hc 1.5 V. entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e
M t 18.10 V., nãodesp rezeis algum destes pequeninos, porque
M t 28.6 como tinha dito. Vinde e V. o lugar onde o
M c 13.23 Mas vós V.-, eis que de antemão vos tenho dito tudo.
Lc 8.18 V., pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver
Lc 21.8 Disse, então, ele: V, que não vos enganem, porque
Lc 24.39 V. as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo;
Lc 24.39 que sou eu mesmo; tocai-me e V., pois um espírito
Jo 1.39 Ele lhes disse: Vmde e VT. Foram, e viram onde
Jo 4.29 Vinde e V. um homem que me disse tudo quanto tenho
Jo 4.35 levantai os vossos olhos e V. as terras, que já
Jo 11.36 Disseram, pois, os judeus: V. como o amava.
At 13.40 V, pois, que não venha sobre vós o que está dito
At 13.41 V., ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei;
IC o 1.26 Porque V., irmãos, a vossa vocação, que não são
IC o 8.9 Mas K que essa liberdade não seja de alguma
IC o 10.18 V. a Israel segundo a carne; os que comem os
ICo 16.10 E, se for Timóteo, V. que esteja sem temor
G15.15 e devorais uns aos outros, VT não vos consumais
G16.11 V. com que grandes letras vos escrevi por minha mão.
Ef 5.15 Portanto, V. prudentemente como andais, não como
lTs 5.15 V. que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui,
H b3.12 V., irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um
Hb 12.25 V. que não rejeiteis ao que fala; porque, se não
Tg 3.4 V. também as naus que, sendo tão grandes e levadas
Tg 3.5 de grandes coisas. V. quão grande bosque
ljo 3.1 VTquão grande amor nos tem concedido o Pai: que

Strong (G1492); RNK Top 403 posição; Veja tam bém : ver;
Lc 9.9 este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava V..
Lc 14.18 um campo e preciso ir V.; rogo-te que me
Lc 23.8 havia muito que desejava V., por ter ouvido
At 28.30 que alugara e recebia todos quantos vinham V.,

V E -L O E I Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: N m -l;Jó-l;
N°(s) Strong (H2372, H7200, H7789); RNK Top 40Sposição; Veja
tam bém : ver;
Nm 24.17 V., mas não agora; contemplá-lo-ei, mas não de
Jó 19.27 V, por mim mesmo, e os meus olhos, e não

V EA D O Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Dt-4; N°(s)
Strong (H3180, H354); RNK Top 403posição; Palavras Relaciona
das: (veados-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 5
Dt 12.15 e o limpo dela comerão, como do corço e do V..
Dt 12.22 como se come o corço e o V., assim comerás; o
Dt 14.5 o K a corça, o búfalo, a cabra montês, o texugo,
Ett 15.22 limpo o comerão juntamente, como da corça ou do

V EAD O S Ocorrência: 1 vez - V T (l)n o livro: lRs-1; RNK Top
406posição; Veja também : veado;
lR s 4.23 e cem carneiros, afora os

V., e as cabras

VEDAR Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; RNK Top
406posição; Palavras Relacionadas: (vedará-1; vedaram -1; Vede66; vedou-3); Total de referencias das palavras relacionadas: 72
Nm 30.8 Mas, se seu marido lho

VEDES

V. no dia em que o ouvir e

VED ARÁ Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H3607); RNK Top 406 posição; Veja também : vedar;
Gn 23.6 sepulturas; nenhum de nós te VTa sua

V ED ARAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: ISm -l; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : vedar;
ISm 21.5 em boa fé, as mulheres se nos V. desde ontem; e,

* (Vede) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jr.2.10;, 2 vezes: Lc.24.39;

V ED E Ocorrências: 66 vezes - VT (40) ; N T (26) nos livros:
Gn-l;Êx-2;N m-l;D t-l;Js-l;Jz-l;lSm -7;lRs-l;2Rs-3;2Cr-2;Jó-2;Sl2;Ec-l;Is-3;Jr-7;Lm-2;Am-2;Hc-l;M t-2;M c-l;Lc-4;Jo-4;At-2;lCo4;Gl-2;Ef-l;lTs-l;H b-2;Tg-2;lJo-l; N°(s) Strong (G1492, G2334,
G2396, G2400, G3708, G991, H2009, H304S, HS027, H7200,
H8S3); RNK Top 341 posição; Veja também : vedar;

V ED E-O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : ver;
At 18.15 e da lei que entre vós há,

V. vós mesmos;

VED ES Ocorrências: 33 vezes - VT (17) ; N T (16) nos livros:

Gn 39.14 casa e falou-lhes, dizendo: V., trouxe-nos o varão
Ex 14.13 Não temais; estai quietos e V. o livramento do
Êx 16.29 V., visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso
Nm 13.18 e V. que terra é, e o povo que nela habita; se é
Dt 32.39 V., agora, que eu, eu o sou, e mais nenhum deus
Js 22.28 nossas gerações, então, diremos: V. o modelo do
Jz 18.14 de escultura, e uma de fundição. V., pois, agora, o
ISm 6.9 V. então: se subir pelo caminho do seu termo a
ISm 12.16 também, agora, aqui e V. esta grande coisa
ISm 12.24 o vosso coração, porque V. quão grandiosas
ISm 14.17 estava com ele: Ora, contai e V. quem é que saiu
ISm 14.29 pai tem turbado a terra; ora, V. como se me
ISm 14.38 do povo, e informai-vos, e V. em que se
ISm 26.16 senhor, o ungido do Senhor; V., pois, agora,
lR s 20.7 terra e disse: Notai agora e V. como este busca
2Rs 5.7 Pelo que deveras notai, peço-vos, e V. que busca
2Rs 7.14 enviou após o exército dos siros, dizendo: Ide e V..
2Rs 10.23 aos servos de Baal: Examinai e V. bem que,
2Cr 19.6 E disse aos juizes: V. o que fazeis, porque não
2Cr 20.17 pelejar; parai, estai em pé e V. a salvação do
Jó 6.28 servidos, olhai para mim; e V. se minto em vossa pre
sença.
Jó 21.16 V., porém, que o seu bem não está na mão deles;
SI 34.8 Provai e V. que o Senhor é bom; bem-aventurado o
SI 66.5 Vinde e V. as obras de Deus; é terrível nos seus
Ec 7.29 V., isto tão somente achei: que Deus fez ao homem

G n -l;D t-l;Js-l;Jz-l;lS m -3;2S m -l;2C r-l;N e-l;E c-l;Is-l;Jr-l;E z2;Dn-l;Ag-l;M t-3;M c-l;Lc-5;Jo-l;At-4;Hb-l;Tg-l; N°(s) Strong
(G1492, G2334, G2396, G991, H7200, H8S3); RNK Top 374posi
ção; Veja também : ver;
Gn 42.22 o moço? Mas não ouvistes; e, V. aqui, o seu
Dt 4.5 V. aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos,
Js 23.4 V. aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos
Jz 8.15 homens de Sucote e disse: V. aqui a Zeba e a
ISm 10.24 disse Samuel a todo o povo: V. já a quem o Senhor
ISm 12.13 Agora, pois, V. aí o rei que elegestes e que
ISm 21.14 seus criados: Eis que bem V. que este homem
2Sm 14.30 disse aos seus servos: VT ali o pedaço de
2Cr 30.7 seus pais, pelo que os pôs em assolação como o V..
Ne 2.17 Então, lhes disse: Bem V. vós a miséria em que
Ec 7.27 V. aqui, isso achei, diz o Pregador, conferindo
Is 6.9 de fato, e não entendeis, e V., em verdade,
Jr5.21 que tendes olhos e não V., que tendes
Ez 13.7 Não V. visão de vaidade e não falais adivinhação
Ez 13.8 Jeová: Como falais vaidade e V. a mentira,
Dn 2.8 quereis ganhar tempo; porque V. que o que eu
Ag 2.3 sua primeira glória? E como a V. agora? Não é esta
Mt 11.4 Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e V.:
Mt 13.17 desejaram ver o que vós V. e não o viram, e
M t 24.2 Jesus, porém, lhes disse: Não V. tudo isto? Em
M c 8.18 Tendo olhos, não VT? E, tendo ouvidos, não ouvis?
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Lc 10.23 Bem-aventurados os olhos que veem o que vós V.,
Lc 10.24 desejaram ver o que vós V. e não o viram; e
Lc 12.54 também à multidão: Quando V. a nuvem que vem do
Lc 21.6 Quanto a estas coisas que V., dias virão em que se
Lc 24.39 não tem carne nem ossos, como V. que eu tenho.
Jo 12.19 pois, os fariseus entre si: V. que nada
At 2.33 Santo, derramou isto que vós agora V. e ouvis.
At 3.16 nome fortalecer a este que V. e conheceis; e a
At 19.26 e bem V. e ouvis que não só em Éfeso, mas até
At 25.24 presentes conosco, aqui V. um homem de quem
Hb 10.25 outros; e tanto mais quanto V. que se vai
Tg 2.24 V., então, que o homem é justificado pelas obras e

VEIO

M c 14.31 Mas ele disse com mais V.: Ainda que me seja
Lc 23.10 e os escribas acusando-o com grande V..
At 18.28 Porque com grande V. convencia publicamente os

V E E M E N T E Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos li
vros: Sl-l;At-2; RNK Top 404 posição; Palavras Relacionadas:
(veementes-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 4
Sl 68.33 eis que envia a sua voz e dá um brado V..
At 2.2 céu um som, como de um vento V. e impetuoso, e
At 27.18 nós agitados por uma V. tempestade, no

V ED O U Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-l;Nm-2;

V EEM EN T ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1;
RNK Top 406posição; Veja tam bém : veemente;

N°(s) Strong (H2820); RNK Top 404posição; Veja tam bém : vedar;

Êx 15.10 os cobriu; afundaram-se como chumbo em

Gn 39.9 casa, e nenhuma coisa me V., senão a ti,
N m 30.5 o Senhor lho perdoará, porquanto seu pai lhos
Nm 30.11 para com ela, e lho não V., todos os seus

V EIO Ocorrências: 513 vezes - VT (428) ; N T (85) nos livros:

V..

V. águas.

G n -31;Ê x-8;N m -7;D t-4;Js-4;Jz-19;R t-7;lSm -30;2Sm -26;lR s40;2Rs-35;lCr-8;2Cr-28;Ed-4;N e-l;Et-6;Jó-10;Sl-l;Ec-4;ls-6;Jr5 7;L m -l;E z-62;D n -5;Jn -2;M q-3;H c-l;A g-7;Z c-10;M l-l;M t15;M c-6;Lc-l 7;}o-1 l;A t-8;Rm -7; 1 C o -4 ;2 C o -l;G T 2 ;C l-l;l Tml;H b-2;lJo-3;2Jo-l;Ap-6; N°(s) Strong (G1096, G2064, G2240,
G2400, G3854, G3952, G4334, H1961, H1980, H2009, H413,
H5027, H5869, H5927, H64); RNK Top 80 posição; Veja também :
vir;

V EEM Ocorrências: 42 vezes - VT (28) ; N T (14) nos livros:
Gn-l;Dt-2;Jó-6;Sl-7;Ec-l;Is-4;Jr-l;Ez-5;Dn-l;M t-4;Lc-2;Jo-2;Rm-l;2Co-4;H b-l; N°(s) Strong (G2S29, G3361, G991, H2372,
HS027, H7200, H853); RNK Top 365posição; Veja tam bém : ver;
Gn 45.12 E eis que vossos olhos V., e os olhos de meu irmão
Dt 3.21 tempo, dizendo: Os teus olhos V. tudo o que o
Dt 4.28 madeira e pedra, que não V., nem ouvem, nem
Jó 6.19 Os caminhantes de Temá os V.; os passageiros de
Jó 7.8 Os olhos dos que agora me V. não me verão mais; os
Jó 21.20 Seus olhos V. a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso.
Jó 24.1 os tempos, por que não V. os seus dias os que
Jó 36.25 Todos os homens a V., e o homem a enxerga de longe.
Jó 42.5 dos meus ouvidos ouvi, mas agora te V. os meus olhos.
SI 22.7 Todos os que me V. zombam de mim, estendem os
SI 22.17 contar todos os meus ossos; eles V. e me contemplam.
SI 97.6 a sua justiça, e todos os povos V. a sua glória.
SI 107.24 esses V. as obras do Senhor e as suas maravilhas no
profundo.
Sl 107.42 Os retos V. isto e alegram-se, mas todos os iníquos
SI 115.5 Têm boca, mas não falam; têm olhos, mas não V.;
Sl 135.16 Têm boca, mas não falam; têm olhos, e não V;
Ec 7.11 a herança, e dela tiram proveito os que V. o sol.
Is 26.11 exaltada, mas nem por isso a V.-, vê-la-ão, porém
Is 32.3 E os olhos dos que V. não olharão para trás; e os
Is 44.9 suas mesmas testemunhas nada V., nem entendem,
para
Is 49.18 todos estes que se ajuntam VT a ti; vivo eu, diz o
Jr 42.2 de muitos restamos uns poucos, como V. os teus olhos;
Ez 13.6 V. vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: O
Ez 13.9 contra os profetas que V. vaidade e que
Ez 13.16 profetizam de Jerusalém e V. para ela visão de
Ez 21.29 entretanto que te V. vaidade, entretanto que te
Ez 28.18 cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te V..
Dn 5.23 ferro, de madeira e de pedra, que não V., não
Mt 11.5 Os cegos V., e os coxos andam; os leprosos são
Mt 13.13 porque eles, vendo, não V.; e, ouvindo, não
Mt 13.16 os vossos olhos, porque V., e os vossos
M t 18.10 seus anjos nos céus sempre V. a face de meu Pai
Lc7.22 tendes visto e ouvido: os cegos V., os coxos andam,
Lc 10.23 Bem-aventurados os olhos que V. o que vós vedes,
Jo 9.39 a fim de que os que não V. vejam e os que V.
Jo 9.39 de que os que não V. vejam e os que V. sejam cegos.
Rm 1.20 se entendem e claramente se VTpelas coisas que
2C o4.18 nós nas coisas que se V., mas nas que se não
2Co 4.18 não V.; porque as que se V. são temporais, e as
2Co 4.18 V. são temporais, e as que se não V. são eternas.
Hb 11.1 que se esperam e a prova das coisas que se não V..

Gn 7.6 anos, quando o dilúvio das águas V. sobre a terra.
Gn 13.18 armou as suas tendas, e V., e habitou nos
Gn 14.5 E, ao décimo quarto ano, V. Quedorlaomer e os reis
Gn 14.13 Então, V. um que escapara e o contou a Abrão, o
Gn 15.1 Depois destas coisas V. a palavra do Senhor a Abrão
Gn 15.4 E eis que V. a palavra do Senhor a ele, dizendo:
Gn 19.9 Como estrangeiro, este indivíduo V. aqui habitar e
Gn 19.33 a seu pai naquela noite; e V. a primogênita e
Gn 20.3 Deus, porém, V. a Abimeleque em sonhos de noite e
Gn 20.12 mas não filha da minha mãe; e V. a ser minha mulher.
Gn 23.2 Hebrom, na terra de Canaã; e V. Abraão lamentar a
Gn 24.30 Assim me falou aquele varão, V. ao varão, e eis
Gn 24.32 Então, V. aquele varão à casa, e desataram os
Gn 25.29 E Jacó cozera um guisado; e V. Esaú do campo e
Gn 26.26 E Abimeleque V. a ele de Gerar, com Ausate, seu
Gn 27.18 E V. ele a seu pai e disse: Meu pai! E ele disse:
Gn 27.30 da face de Isaque, seu pai, V. Esaú, seu irmão,
Gn 27.35 E ele disse: V. o teu irmão com sutileza e tomou a
Gn 29.9 ele ainda falando com eles, V. Raquel com as
Gn 31.24 V., porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de
Gn 32.13 noite; e tomou, do que lhe V. à sua mão, um
Gn 35.27 E Jacó V. a Isaque, seu pai, a Manre, a
Gn 37.14 o enviou do vale de Hebrom, e José V. a Siquém.
Gn 39.11 sucedeu, num certo dia, que V. à casa para fazer o
Gn 39.16 perto de si, até que o seu senhor V. à sua casa.
Gn 39.17 as mesmas palavras, dizendo: V. a mim o servo
Gn 40.6 E V. José a eles pela manhã e olhou para eles, e
Gn 41.14 e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e K a Faraó.
Gn 44.14 E V. Judá com os seus irmãos à casa de José, porque
Gn 46.1 com tudo quanto tinha, e V. a Berseba, e
Gn 47.1 Então, V. José, e anunciou a Faraó, e disse: Meu
Êx 3.1 o rebanho atrás do deserto e V. ao monte de Deus,
Êx 9.24 toda a terra do Egito, desde que V. a ser uma nação.
Êx 16.1 dos filhos de Israel V. ao deserto de Sim,
Êx 17.8 Então, V. Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim.
Êx 18.12 e sacrifícios para Deus; e V. Arão, e todos os
Êx 19.7 E V. Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs
Êx 20.20 povo: Não temais, que Deus V. para provar-vos e
Êx 35.21 e V. todo homem, a quem o seu coração moveu, e
todo
Nm 11.4 que estava no meio deles, V. a ter grande
Nm 21.7 Pelo que o povo V. a Moisés e disse: Havemos
Nm 21.23 de Israel ao deserto, e V. a Jaza, e pelejou
Nm 22.9 E V. Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens
Nm 22.20 V., pois, o Senhor a Balaão, de noite, e disse-lhe:
Nm 24.2 segundo as suas tribos, V. sobre ele o
Nm 25.6 E eis que V. um homem dos filhos de Israel e trouxe
Dt 32.44 E V. Moisés e falou todas as palavras deste cântico
D t 33.2 Disse, pois: O Senhor V. de Sinai e lhes subiu de
Dt 33.2 desde o monte Parã e V. com dez milhares

* (veem) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jo.9.39;, 4 vezes: 2Co.4.18;

V EEM ÊN C IA Ocorrências: 4 vezes - VT (1) ; N T (3) nos
livros: Jr-l;M c-l;L c-l;A t-l; N°(s) Strong (G2159); RNK Top 403
posição;
Jr4.12 vento virá a mim, de grande V .; agora, também
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Dt 33.21 do legislador; pelo que, K com os chefes do
Js 10.9 repente, porque toda a noite K subindo desde Gilgal.
Js 11.7 a gente de guerra com ele, K apressadamente
Js 11.21 Naquele tempo, K Josué e extirpou os anaquins das
Js 22.20 no tocante ao anátema? E não K ira sobre toda a
Jz 3.10 E K sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a
Jz 4.22 o homem que buscas. E K a ela, e eis que
Jz 6.11 Então, o Anjo do Senhor K e assentou-se debaixo do
Jz 8.4 E, como Gideão K ao Jordão, passou com os
Jz 8.15 Então, K aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui
Jz 9.5 E K à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus
Jz 9.26 K também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e
Jz 9.52 E Abimeleque K até à torre, e a combateu, e
Jz 9.57 maldição de Jotão, filho de Jerubaal, K sobre eles.
Jz 11.18 e a terra dos moabitas, e K do nascente do sol
Jz 11.29 Então, o Espírito do Senhor K sobre Jefté, e
Jz 11.39 ela não conheceu varão. E daqui K o costume em Is
rael,
Jz 13.6 dizendo: Um homem de Deus K a mim, cuja vista
Jz 13.9 de Manoá; e o Anjo de Deus K outra vez à mulher,
Jz 13.10 Eis que aquele homem que K a mim no outro
Jz 13.11 e seguiu a sua mulher, e K àquele homem, e
Jz 19.10 mas levantou-se, e partiu, e K até defronte de
Jz 19.26 E, ao romper da manhã, K a mulher, e caiu à porta
Jz 21.2 K , pois, o povo a Betei, e ali ficaram até à tarde
Rt 2.4 E eis que Boaz K de Belém e disse aos segadores: O
Rt 2.7 após os segadores. Assim, ela K e, desde pela
Rt 2.18 E tomou-o e K à cidade; e viu sua sogra o que
Rt 3.7 já o seu coração alegre, K deitar-se ao pé
Rt 3.7 de um monte de cereais; então, K ela de
Rt 3.14 disse: Não se saiba que alguma mulher V. à eira.
Rt 3.16 E K à sua sogra, a qual disse: Como se te passaram
ISm 2.27 E K um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz
ISm 3.10 Então, K o Senhor, e ali esteve, e chamou como das
ISm 4.1 E K a palavra de Samuel a todo o Israel; e Israel
ISm 4.7 porque diziam: Deus K ao arraial. E
I S m 4.14 aquele homem a grande pressa, e K e o anunciou
a Eli.
ISm 5.9 com ela, a mão do Senhor K contra aquela
ISm 6.14 E o carro K ao campo de Josué, o bete-semita, e
ISm 9.12 apressa-te, pois, porque hoje K à cidade;
ISm 10.13 E, acabando de profetizar, K ao alto.
ISm 13.7 ainda em Gilgal, todo o povo K atrás dele, tremendo.
ISm 15.10 Então, K a palavra do Senhor a Samuel, dizendo:
ISm 15.13 K , pois, Samuel a Saul; e Saul lhe disse: Bendito
ISm 15.32 rei aos amalequitas. E Aeague V. a ele
ISm 16.4 o que dissera o Senhor e K a Belém. Então, os
ISm 16.21 Assim, Davi K a Saul, e esteve perante ele, e o
ISm 17.41 O filisteu também K e se vinha chegando a Davi; e
ISm 19.18 Davi fugiu, e escapou, e K a Samuel, a Ramá,
ISm 19.20 eles; e o Espírito de Deus K sobre os
ISm 19.23 e o mesmo Espírito de Deus K sobre ele, e ia
ISm 20.1 Davi de Naiote, em Ramá, e K , e disse perante
ISm 20.27 a Jônatas, seu filho: Por que não K o filho de
ISm 20.29 que veja meus irmãos. Por isso, não K à mesa do rei.
ISm 20.38 moço de Jônatas apanhou as flechas e K a seu se
nhor.
ISm 21.1 Então, V. Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque; e
ISm 21.10 dia, de diante de Saul, e K a Aquis, rei de Gate.
ISm 22.5 de Judá. Então, Davi foi e K para o bosque de Herete.
ISm 23.27 Então, K um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te
ISm 26.5 E Davi se levantou e K a o lugar onde Saul se tinha
ISm 26.15 rei, teu senhor? Porque um do povo K para
ISm 28.21 Então, K a mulher a Saul e, vendo que estava tão
2Sm 1.2 terceiro dia, que um homem K do arraial de Saul
2Sm 3.20 E K Abner a Davi, a Hebrom, e vinte homens com
2Sm 3.23 dizendo: Abner, filho de Ner, K ao rei; e o
2Sm 3.24 Que fizeste? Eis que Abner K ter contigo; por
2Sm 3.25 Abner, filho de Ner, que te K enganar, e saber a
2Sm 3.35 Então, todo o povo K fazer que Davi comesse pão,
2Sm 5.20 Então, K Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi,
2Sm 7.4 noite, que a palavra do Senhor K a Natã, dizendo:
2Sm 10.14 voltou Joabe dos filhos de Amom e K para Jeru
salém.
2Sm 10.17 Israel, e passou o Jordão, e K a Helã; e os siros
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2Sm 12.20 Casa do Senhor, e adorou; então, K a sua casa e
2Sm 13.24 E K Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem
2Sm 13.30 eles ainda no caminho, K a nova a Davi, de
2Sm 14.31 Então, Joabe se levantou, e K a Absalão, em casa,
2Sm 15.13 Então, K um mensageiro a Davi, dizendo: O coração
2Sm 15.32 Deus, eis que Husai, o arquita, K encontrar-se com
2Sm 15.37 Husai, pois, amigo de Davi, K para a cidade; e
2Sm 16.1 Ziba, o moço de Mefibosete, K encontrar-se com
2Sm 17.24 E Davi K a Maanaim; e Absalão passou o Jordão, ele
2Sm 19.8 à porta. Então, todo o povo K apresentar-se
2Sm 19.15 chegou até ao Jordão; e Judá K a Gilgal, para ir
2Sm 19.30 ele também tudo, pois já K o rei, meu senhor,
2Sm 20.8 está junto a Gibeão, Amasa K perante eles; e
2Sm 24.11 pois, Davi pela manhã, K a palavra do
2Sm 24.13 V., pois, Gade a Davi e fez-lho saber; e disse-lhe:
2Sm 24.18 E Gade K , naquele mesmo dia, a Davi e disse-lhe:
lR s 1.53 o fizeram descer do altar; e K e prostrou-se
lRs 2.13 Então, K Adonias, filho de Hagite, a Bate-Seba,
lR s 2.15 que o reino se transferiu e K a ser de meu
lR s 2.19 Assim, K Bate-Seba ao rei Salomão, a falar-lhe por
lR s 2.28 E K a fama até Joabe (porque Joabe se tinha
lR s 2.30 E K Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse:
lR s 3.15 e eis que era sonho. E K a Jerusalém, e
lR s 6.11 Então, K a palavra do Senhor a Salomão, dizendo:
lR s 7.14 fazer toda obra de cobre; este K ao rei Salomão
lR s 9.1 todo o desejo de Salomão, que lhe K à vontade fazer,
lR s 10.1 acerca do nome do Senhor, K prová-lo por enigmas.
lR s 10.2 E K a Jerusalém com um mui grande exército, com
lR s 10.2 ouro, e pedras preciosas; e K a Salomão e
lR s 10.10 e pedras preciosas; nunca K especiaria em
lRs 10.12 para os cantores; nunca K tal madeira de
lRs 12.1 porque todo o Israel K a Siquém, para o
lR s 12.12 K , pois, Jeroboão e todo o povo, ao terceiro dia,
lR s 12.22 Porém K a palavra de Deus a Semaías, homem de
lR s 13.1 do Senhor, um homem de Deus K de Judá a Betei; e
lR s 13.14 És tu o homem de Deus que K de Judá? E ele
lR s 13.20 à mesa, a palavra do Senhor K ao profeta que o
lR s 13.29 e o tornou a levar; assim K o profeta velho à
lR s 14.17 se levantou, e foi, e K a Urza; chegando
lRs 16.1 Então, K a palavra do Senhor a Jeú, filho de
lRs 16.7 Assim, K também a palavra do Senhor, pelo
lR s 17.2 Depois, VT a ele a palavra do Senhor, dizendo:
lR s 17.8 Então, VT a ele a palavra do Senhor, dizendo:
lR s 18.1 dias, a palavra do Senhor K a Elias no terceiro
lR s 18.31 dos filhos de Jacó, ao qual K a palavra do
lR s 18.45 com nuvens e vento, e K uma grande chuva;
lRs 18.46 o qual cingiu os lombos, e K correndo perante
lRs 19.3 escapar com vida, se foi, e K a Berseba, que é
lR s 19.4 caminho de um dia, e K , e se assentou
lR s 19.9 eis que a palavra do Senhor K a ele e lhe disse:
lR s 19.13 à entrada da caverna; e eis que K a ele uma voz,
lR s 20.30 Ben-Hadade, porém, fugiu e K à cidade,
lR s 20.43 sua casa, desgostoso e indignado, e K a Samaria.
lR s 21.4 Então, Acabe K desgostoso e indignado à sua casa,
lRs 21.17 Então, K a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, di
zendo:
lR s 21.28 Então, K a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, di
zendo:
2Rs 1.7 o trajo do homem que vos K ao encontro e vos
2Rs 1.13 o capitão de cinquenta, e K , e pôs-se de
2Rs 3.15 que, tangendo o tangedor, K sobre ele a mão
2Rs 4.1 o teu servo temia ao Senhor; e K o credor a
2Rs 4.7 Então, K ela e o fez saber ao homem de Deus; e
2Rs 4.11 E sucedeu um dia que K ali, e retirou-se àquele
2Rs 4.25 Partiu ela, pois, e K ao homem de Deus, ao monte
2Rs 4.36 essa sunamita. E chamou-a, e K a ele. E disse
2Rs 4.37 E K ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à
2Rs 4.39 capa cheia de coloquíntidas; e K e as cortou na
2Rs 4.42 E um homem K de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de
2Rs5.9 K, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu
2Rs 5.15 ele e toda a sua comitiva, e K , e pôs-se diante
2Rs 8.7 Depois, K Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadade,
2Rs 8.9 quarenta camelos carregados; e K , e se pôs
2Rs 8.14 Então, partiu de Eliseu e K a seu senhor, o qual
2Rs 9.11 Vai tudo bem? Por que K a ti este louco?
2Rs 9.30 E Jeú K a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se
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2Rs 10.8 E um mensageiro V. e lhe anunciou dizendo:
2Rs 14.13 de Acazias, em Bete-Semes, e K a Jerusalém, e
2Rs 15.14 de Gadi, subiu de Tirza, e J í a Samaria, e feriu
2Rs 15.19 Então, V. Pui, rei da Assíria, contra a terra; e
2Rs 15.29 dias de Peca, rei de Israel, V. Tlglate-Pileser,
2Rs 17.5 subiu por toda a terra, e V. até Samaria, e a
2Rs 17.28 V., pois, um dos sacerdotes que transportaram de
2Rs 20.1 profeta Isaías, filho de Amoz, V a ele e lhe
2Rs 20.4 ainda saído do meio do pátio, V. a ele a palavra
2Rs 20.14 Então, o profeta Isaías V. ao rei Ezequias e lhe
2Rs 22.9 Então, o escrivão Safã V. ao rei, e referiu ao rei
2Rs 23.17 sepultura do homem de Deus que V. de Judá, e
2Rs 23.34 porém a Joacaz tomou consigo, e V. ao Egito e
2Rs 24.11 Também V. Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra
a
2Rs 25.1 Nabucodonosor, rei de Babilônia, V. contra
2Rs 25.8 rei de Babilônia), V. Nebuzaradã,
2Rs 25.25 porém, que, no sétimo mês, V. Ismael, filho de
lC r 12.19 passaram a Davi, quando V. com os filisteus
lC r 17.3 noite, que a palavra do Senhor V. a Natã, dizendo:
lC r 19.15 Joabe, e entraram na cidade; e V Joabe para Jeru
salém.
lC r 19.17 Israel, e passou o Jordão, e V. ter com eles, e
lC r 20.1 a terra dos filhos de Amom, e V., e cercou a
lC r 21.11 E Gade V. a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor:
lC r 21.21 E Davi V. a Ornã; e olhou Ornã, e viu a Davi, e
lC r 22.8 a mim a palavra do Senhor V., dizendo: Tu
2Cr 1.13 Assim, Salomão V. a Jerusalém, do alto que está em
2Cr 9.1 de Sabá a fama de Salomão, V. a Jerusalém
2Cr 9.1 e pedras preciosas; e V. a Salomão e
2Cr 10.3 a ele e o chamaram; e V., pois, Jeroboão com
2Cr 10.12 V., pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão, no
2Cr 11.2 Porém a palavra do Senhor V. a Semaías, homem de
2Cr 12.4 as cidades fortes que Judá tinha e V. a Jerusalém.
2Cr 12.5 Então, V. Semaías, o profeta, a Roboão e aos
2Cr 12.7 o Senhor que se humilhavam, V. a palavra do
2Cr 15.1 Então, V. o Espírito de Deus sobre Azarias, filho
2Cr 16.7 Naquele mesmo tempo, V. Hanani, o vidente, a Asa,
2Cr 17.10 E V . o temor do Senhor sobre todos os reinos das
2Cr 20.14 Então, V. o Espírito do Senhor, no meio da
2Cr 20.29 E V. o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas
2Cr 21.12 Então, lhe V. um escrito da parte de Elias, o
2Cr 22.7 V, pois, de Deus o abatimento de Acazias, para que
2Cr 23.12 que corria para louvar o rei, V. ao povo à Casa do
Senhor.
2Cr 24.4 E sucedeu, depois disso, que V. ao coração de Joás
2Cr 24.18 do bosque e aos ídolos; então, V. grande ira sobre
2Cr 25.7 Porém um homem de Deus V. a ele, dizendo: Ó rei,
2Cr 25.14 que, depois que Amazias V. da matança dos
2Cr 28.20 E V. a ele Tiglate-Pileser, rei da Assíria; porém o
2Cr 29.8 Pelo que V. grande ira do Senhor sobre Judá e
2Cr 29.25 Natã, porque este mandado V. do Senhor, por
2Cr 32.1 coisas e dessa fidelidade, V. Senaqueribe, rei da
2Cr 32.25 coração se exaltou; pelo que V. grande indignação
2Cr 32.26 indignação do Senhor não V. sobre eles, nos
2Cr 35.22 saíram da boca de Deus; antes, V. pelejar no
Ed 5.3 Naquele tempo, V. a eles Tatenai, governador daquém
Ed 5.5 impediram, até que o negócio V. a Dario, e, então,
Ed 5.16 Então, V. o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da
Ed 7.8 E, no mês quinto, V. ele a Jerusalém; e era o
Ne 1.2 que V. Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de
Et 1.17 à sua presença a rainha Vasti, porém ela não V..
Et 2.22 E V. isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez
Et 4.9 V., pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras
Et 5.10 Hamã, porém, se refreou e K à sua casa; e enviou e
Et 8.1 dos judeus; e Mardoqueu V. perante o rei,
Et 9.11 No mesmo dia, V. perante o rei o número dos mortos
Jó 1.6 perante o Senhor, V. também Satanás entre eles.
Jó 1.14 que V. um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois
Jó 1.16 Estando este ainda falando, V. outro e disse: Fogo
Jó 1.17 Estando ainda este falando, V. outro e disse:
Jó 1.18 Estando ainda este falando V. outro e disse:
Jó 2.1 perante o Senhor, V. também Satanás
Jó 3.25 Porque o que eu temia me V., e o que receava me acon
teceu.
ó 3.26 sosseguei, nem repousei, mas V. sobre mim a pertur
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bação.
Jó 30.26 eu o bem, eis que me V. o mal; e, esperando
Jó 30.26 me V. o mal; e, esperando eu a luz, V. a escuridão.
SI 77.8 Acabou-sejá a promessa que V. de geração em geração?
Ec5.15 nu voltará, indo-se como V.; e nada tomará do
Ec 5.16 que, infalivelmente, como V., assim ele vai; e
Ec 6.4 porquanto debalde V. e em trevas se vai, e de
Ec 9.14 que havia poucos homens, e V. contra ela um grande
Is 5.4 eu que desse uvas boas, V. a produzir uvas bravas?
Is 20.1 No ano em que V. Tartã a Asdode, enviando-o Sargão,
Is 38.1 de uma enfermidade mortal; e V. a ele Isaías, filho
Is 38.4 Então, V. a palavra do Senhor a Isaías, dizendo:
Is 38.20 O Senhor V. salvar-me; pelo que, tangendo eu meus
Is 39.3 Então, o profeta Isaías V. ao rei Ezequias e lhe
Jr 1.2 A ele V. a palavra do Senhor, nos dias de Josias,
Jr 1.3 E lhe V. também nos dias de Jeoaquim, filho de
Jr 1.4 Assim V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Jr 1.11 Ainda V. a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é
Jr 1.13 E V. a mim a palavra do Senhor, segunda vez,
Jr 2.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Jr 2.14 nascido em casa? Por que, pois, V. a ser presa?
Jr 4.11 seco das alturas do deserto V. ao caminho da filha
Jr 11.1 A palavra que V. a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo:
Jr 13.3 Então, V. a palavra do Senhor a mim, segunda vez, di
zendo:
Jr 13.8 Então, V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Jr 14.1 A palavra do Senhor, que V. a Jeremias, a respeito
Jr 16.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Jr 18.1 A palavra do Senhor, que V. a Jeremias, dizendo:
Jr 18.5 Então, V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Jr 21.1 A palavra que V. a Jeremias da parte do Senhor,
Jr 24.4 Então, V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Jr 25.1 Palavra que V. a Jeremias acerca de todo o povo de
Jr 25.3 dia (que é o ano vinte e três), V. a mim a palavra
Jr 26.1 filho de Josias, rei de Judá, V. esta palavra do
Jr27.1 filho de Josias, rei de Judá, V., da parte do
Jr 28.12 Mas V. a palavra do Senhor a Jeremias, depois que
Jr 29.30 E V. a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo:
Jr 30.1 que, da parte do Senhor, V. a Jeremias, dizendo:
Jr 32.1 Palavra que V. a Jeremias, da parte do Senhor, no
Jr 32.6 Disse, pois, Jeremias: V. a mim a palavra do
Jr 32.8 V., pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo
Jr 32.26 Então, V. a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo:
Jr 33.1 E K a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez,
Jr 33.19 E V. a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo:
Jr 33.23 E V. ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo:
Jr 34.1 A palavra que do Senhor V. a Jeremias quando
Jr 34.8 A palavra que do Senhor V. a Jeremias, depois que o
Jr 34.12 V., pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte
Jr 35.1 Palavra que do Senhor V. a Jeremias, nos dias de
Jr 35.12 Então, V. a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo:
Jr 36.1 de Josias, rei de Judá, que V. esta palavra do
Jr 36.14 de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos, e V. a eles.
Jr 36.27 Então, V. a Jeremias a palavra do Senhor, depois
Jr 37.6 Então, V. a Jeremias, o profeta, a palavra do
Jr 39.1 rei de Judá, no mês décimo, V. Nabucodonosor, rei
Jr 40.1 Palavra que V. a Jeremias, da parte do Senhor,
Jr 40.6 Assim, V. Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a
Jr 41.1 porém, no mês sétimo, que V. Ismael, filho de
Jr 42.7 que, ao fim de dez dias, V. a palavra do Senhor
Jr 43.8 Então, V. a palavra do Senhor a Jeremias, em
Jr 44.1 Palavra que V. a Jeremias acerca de todos os judeus
Jr 46.1 Palavra do Senhor que V. a Jeremias, o profeta,
Jr 46.21 não estiveram firmes, porque V. sobre eles o dia
Jr 47.1 Palavra do Senhor que K a Jeremias, o profeta,
Jr 47.5 A calvície V. sobre Gaza, e foi desarraigada
Jr 48.21 Também o julgamento V. sobre a terra da campina, e
Jr 49.34 Palavra do Senhor que V. a Jeremias, o profeta,
Jr 50.27 degoladouro; ai deles! Porque V. o seu dia, o tempo
Jr 50.31 Deus dos Exércitos, porque V. o teu dia, o tempo
Jr 52.4 no décimo dia do mês, que V. Nabucodonosor,
Jr 52.12 rei da Babilônia), V. Nebuzaradã,
Lm 1.12 há dor como a minha dor, que V. sobre mim, com que
Ez 1.3 V. expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel,
Ez 3.16 que, ao fim de sete dias, V. a palavra do Senhor
Ez 6.1 E K a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 7.1 Depois, V. a palavra do Senhor a mim, dizendo:
277

VEIO

Joshua Concordância Bíblica

Ez 7.10 Eis aqui o dia, eis que vem; V. a tua ruína; já
Ez 11.14 Então, V. a mim a palavra do Senhor, dizendo;
Ez 12.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 12.8 E V. a mim a palavra do Senhor, pela manhã, dizendo:
Ez 12.17 Então, V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 12.21 E V. ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 12.26 V. mais a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 13.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 14.2 Então, V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 14.12 V. ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 15.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 16.1 E K a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 17.1 E K a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 17.3 cheia de penas de várias cores, V. ao Líbano e
Ez 17.11 Então, V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 17.12 estas coisas? Dize: Eis que V. o rei de
Ez 18.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 19.3 seus filhotinhos, o qual V. a ser leãozinho e
Ez 19.6 no meio dos leões, V. a ser um leãozinho,
Ez 20.2 Então, V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 20.32 E o que V. ao vosso espírito de maneira alguma
Ez 20.45 H K a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 21.1 E K a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 21.8 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 21.18 E K a mim a palavra do Senhor dizendo:
Ez 22.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 22.17 E V . a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 22.23 E K a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 23.1 V. mais a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 24.1 E V. a mim a palavra do Senhor, no nono ano, no
Ez 24.15 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 24.20 E eu lhes disse: V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 25.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 26.1 ano, ao primeiro do mês, que V. a mim a palavra do
Ez 27.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 28.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 28.11 V. mais a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 28.20 E K a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 29.1 mês, no dia doze do mês, V. a mim a palavra do
Ez 29.17 no primeiro dia do mês, V. a mim a palavra
Ez 30.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 30.20 mês primeiro, aos sete do mês, V. a mim a palavra
Ez 31.1 mês, ao primeiro do mês, que V. a mim a palavra
Ez 32.1 duodécimo, ao primeiro do mês, V. a mim a palavra
Ez 32.17 duodécimo, aos quinze do mês, V. a mim a palavra do
Ez 33.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 33.21 do mês do nosso cativeiro, V. a mim um que
Ez 33.22 abriu a minha boca, até que V. a mim pela manhã;
Ez 33.23 Então, V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 34.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 35.1 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 36.16 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 37.1 V. sobre mim a mão do Senhor; e o Senhor me levou
Ez 37.15 E V. a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 38.1 V. mais a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Ez 38.8 se retirou da espada e que V. dentre muitos
Ez 40.1 foi ferida, naquele mesmo dia, V. sobre mim a mão
Ez 40.6 Então, V. à porta que olhava para o caminho do
Dn 1.1 de Jeoaquim, rei de Judá, V. Nabucodonosor, rei
Dn 7.22 Até que V. o ancião de dias, e foi dado o juízo aos
Dn 8.17 E V. perto de onde eu estava; e, vindo ele, fiquei
Dn 9.21 na minha visão ao princípio, V. voando
Dn 10.13 um dos primeiros príncipes, V. para ajudar-me, e
Jn 1.1 E V. a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
Jn 3.1 E V. a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo:
M q 1.1 Palavra do Senhor que V. a Miqueias, morastita, nos
M q 7.4 é pior do que o espinhal; V. o dia dos teus
M q 7.4 V. o dia dos teus vigias, V. a tua visitação;
Hc 3.3 Deus V. de Temã, e o Santo, do monte de Parã.
Ag 1.1 mês, no primeiro dia do mês, V. a palavra do
Ag 1.2 dizendo: Este povo diz: Não V. ainda o tempo, o
Ag 1.3 V., pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do
Ag 2.1 ao vigésimo primeiro do mês, V. a palavra do Senhor
Ag 2.10 no segundo ano de Dario, V. a palavra do Senhor
Ag 2.16 Depois daquele tempo, V. alguém a um monte de vinte
Ag 2.20 E K a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos

VEIO

Zc 1.1 do segundo ano de Dario, V. a palavra do Senhor
Zc 1.7 no segundo ano de Dario, V. a palavra do
Zc 4.8 E a palavra do Senhor V. de novo a mim, dizendo:
Zc 6.9 E a palavra do Senhor V. a mim, dizendo:
Zc 7.1 que a palavra do Senhor V. a Zacarias, no dia
Zc 7.4 a palavra do Senhor dos Exércitos V. a mim, dizendo:
Zc 7.8 E a palavra do Senhor V. a Zacarias, dizendo:
Zc 7.12 os profetas precedentes; donde V. a grande ira do
Zc 8.1 Depois, V. a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, di
zendo:
Zc 8.18 a palavra do Senhor dos Exércitos V. a mim, dizendo:
Ml 1.9 ele terá piedade de nós; isto V. da vossa mão;
M t 3.13 Então, V. Jesus da Galileia ter com João junto do
Mt 8.2 E eis que V. um leproso e o adorou, dizendo:
Mt 11.18 Porquanto V. João, não comendo, nem bebendo, e
M t 11.19 V. o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem:
Mt 12.42 e a condenará, porque V. dos confins da terra
M t 13.25 mas, dormindo os homens, V. o seu inimigo, e se
meou
M t 13.54 maravilhavam e diziam: Donde V. a este a
M t 13.56 todas as suas irmãs? Donde lhe V., pois, tudo isso?
M t 15.30 E V. ter com ele muito povo, que trazia coxos,
M t 17.12 Mas digo-vos que Elias já V., e não o conheceram,
M t 18.11 Porque o Filho do Homem V. salvar o que se tinha
perdido.
M t 20.28 como o Filho do Homem não V. para ser servido,
mas
Mt 21.32 Porque João V. a vós no caminho de justiça, e não o
M t 24.39 e não o perceberam, até que V. o dilúvio, e os
M t 25.19 E, muito tempo depois, V. o senhor daqueles servos
Mc 1.14 João foi entregue à prisão, V. Jesus para a
M c 5.27 ouvindo falar de Jesus, V. por detrás, entre a
M c 9.13 porém, que Elias já V., e fizeram-lhe tudo
M c 10.45 Filho do Homem também não V. para ser servido,
mas
M c 14.3 em casa de Simão, o leproso, V. uma mulher que
Mc 14.43 E logo, falando ele ainda, V. Judas, que era um dos
Lc 1.65 E V. temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas
Lc 2.9 eis que um anjo do Senhor V. sobre eles, e a
Lc 3.2 e Caifás sumos sacerdotes, V. no deserto a palavra
Lc 4.36 E V. espanto sobre todos, e falavam uns e outros,
Lc 7.33 Porque V. João Batista, que não comia pão nem bebia
Lc 7.34 V. o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis
Lc 9.34 E, dizendo ele isso, V uma nuvem que os cobriu com
Lc 9.56 o Filho do Homem não V. para destruir as
Lc 11.31 até dos confins da terra V. ouvir a sabedoria de
Lc 15.25 estava no campo; e, quando V. e chegou perto de
Lc 15.27 E ele lhe disse: V. teu irmão; e teu pai matou o
Lc 17.27 em que Noé entrou na arca, e V. o dilúvio e
Lc 19.9 E disse-lhe Jesus: Hoje, V. a salvação a esta casa,
Lc 19.10 Porque o Filho do Homem V. buscar e salvar o que se
Lc 19.16 E VTo primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu
Lc 19.18 E K o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu
Lc 19.20 E V. outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina,
Jo 1.7 Este V. para testemunho para que testificasse da
Jo 1.8 Não era ele a luz, mas V. para que testificasse da luz.
Jo 1.11 V. para o que era seu, e os seus não o receberam.
Jo 3.19 é esta: Que a luz V. ao mundo, e os
Jo 4.1 E, quando o Senhor V. a saber que os fariseus
Jo 4.7 V. uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe
Jo 6.16 E, quando V. a tarde, os seus discípulos desceram
Jo 12.28 glorifica o teu nome. Então, V. uma voz do céu que
Jo 12.30 Jesus e disse: Não V. esta voz por amor de
Jo 18.3 sacerdotes e fariseus, V. para ali com
Jo 20.24 chamado Dídimo, não estava com eles quando V. Je
sus.
At 2.2 e, de repente, V. do céu um som, como de um vento
At 5.5 e expirou. E um grande temor V. sobre todos os que
At 9.21 este nome e para isso V. aqui, para os levar
At 9.32 Pedro por toda parte, V. também aos santos
At 10.37 palavra, vós bem sabeis, V. por toda a Judeia,
At 19.6 impondo-lhes Paulo as mãos, V. sobre eles o
At 20.2 e exortando-os com muitas palavras, V. à Grécia.
At 28.21 cartas algumas da Judeia, nem V. aqui algum dos
Rm 5.16 só que pecou; porque o juízo V. de uma só ofensa,
Rm 5.16 condenação, mas o dom gratuito V. de muitas
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Rm 5.18 como por uma só ofensa V. ojuízo sobre todos
Rm 5.18 por um só ato de justiça V. a graça sobre todos
Rm 5.20 V., porém, a lei para que a ofensa abundasse; mas,
Rm 11.11 modo nenhum! Mas, peia sua queda, V. a salvação
Rm 11.25 mesmos): que o endurecimento V. em parte sobre
ICo 10.13 Não V. sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é
IC o 14.36 vós a palavra de Deus? Ou V. ela somente para vós?
ICo 15.21 Porque, assim como a morte V. por um homem,
também
IC o 15.21 também a ressurreição dos mortos V. por um ho
mem.
2Co 3.7 gravado com letras em pedras, V. em glória, de
G13.17 por Deus, a lei, que V. quatrocentos e
G13.25 Mas, depois que a fé V., já não estamos debaixo de aio.
Cl 4.16 dos laodicenses; e a que V. de Laodiceia,
lT m 1.15 aceitação: que Cristo Jesus V. ao mundo, para
Hb 5.9 E, sendo ele consumado, V. a ser a causa de eterna
Hb 7.28 a palavra do juramento, que V. depois da lei,
ljo 4.2 que confessa que Jesus Cristo V. em carne é de Deus;
ljo 4.3 confessa que Jesus Cristo V. em carne não é de
ljo 5.6 Este é aquele que V. por água e sangue, isto é,
2Jo 1.7 confessam que Jesus Cristo V. em carne. Este tal é
Ap 5.7 E V. e tomou o livro da destra do que estava
Ap 8.3 E V. outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um
Ap 11.18 E iraram-se as nações, e V. a tua ira, e o tempo
Ap 17.1 E VT um dos sete anjos que tinham as sete taças e
Ap 18.10 aquela forte cidade! Pois numa hora V. o seu juízo.
Ap 21.9 E v. um dos sete anjos que tinham as sete taças

M c 12.15 que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a
Lc 18.41 queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu V..
At 2.27 Hades, nem permitirás que o teu Santo V. a corrupção.
At 13.35 diz: Não permitirás que o teu Santo V. corrupção.
ICo 3.10 e outro edifica sobre ele; mas V. cada um como
2Co 10.2 estiver presente, não me V. obrigado a usar
Fp 1.27 para que, quer vá e vos V., quer esteja

VEJAIS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: N m -l;Is-l;
RNK Top 405 posição; Veja tam bém : ver;
Nm 15.39 vos estará, para que o V., e vos lembreis de
Is 30.10 que dizem aos videntes: Não V.; e aos profetas:

VEJAM Ocorrências: 23 vezes - VT (9) ; N T (14) nos livros:
Êx-l;2Sm-l;2Rs-l;Sl-3;Is-2;Ez-l;M t-2;M c-2;Lc-4;Jo-4;At-l;Ap-l;
N°(s) Strong (G1492, G2334, G2400, G991, H2009, H2372,
H7200, H853); RNK Top 384 posição; Veja tam bém : ver;
Êx 16.32 as vossas gerações, para que V. o pão que vos
2Sm 24.3 e os olhos do rei, meu senhor, o V.; mas por que
2Rs6.20 abre a estes os olhos para que V.. O Senhor lhes
SI 58.8 se vão; como o aborto de uma mulher, nunca V. o sol.
SI 69.23 os olhos, para que não V., e faze com que os
SI 86.17 sinal para bem, para que o V. aqueles que me
Is 41.20 para que todos V., e saibam, e considerem, e
Is 44.18 os olhos, para que não V., e o coração,
Ez 16.37 nudez diante deles, para que V. toaa a tua nudez.
M t 5.16 diante dos homens, para que V. as vossas boas
M t 16.28 não provarão a morte até que V. vir o Filho do
M c 4.12 para que, vendo, V. e não percebam; e, ouvindo,
M c 9.1 não provarão a morte sem que V. chegado o Reino
Lc 8.10 parabolas, para que, vendo, não V. e, ouvindo,
Lc 8.16 põe-na no velador, para que os que entram V. a luz.
Lc 9.27 que não provarão a morte até que V. o Reino de Deus.
Lc 11.33 mas no velador, para que os que entram V. a luz.
Jo 7.3 que também os teus discípulos V. as obras que fazes.
Jo 9.39 a fim de que os que não veem V. e os que veem
Jo 12.40 o coração, a fim de que não V. com os olhos, e
Jo 17.24 eles estejam comigo, para que V. a minha glória
At 28.27 para que nunca com os olhos V , nem com os
Ap 16.15 que não ande nu, e não se V. as suas vergonhas.)

* (veio) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Dt.33.2; , 2 vezes: Rt.3.7;, 2
vezes: lRs.10.2;, 2 vezes: 2Cr.9.1;, 2 vezes:Jó.30.26;, 2 vezes: Mq.7.4;
, 2 vezes: Rm.5.16; , 2 vezes: Rm.5.18;, 2 vezes: ICo. 15.21;

V E IO -LH E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; N°(s)
Strong (G30S); RNK Top 406 posição; Veja também : vir;
At 7.23 a idade de quarenta anos, VT ao coração ir

VEIO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK Top 406
posição; Veja tam bém : veio;
Jó 28.1 Na verdade, há

VEJO

V. de onde se extrai a prata, e,

VEJA Ocorrências: 35 vezes - VT (27); N T (8) nos livros: Gn-

VEJA M O -N O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:

2;Êx-2;D t-2;lSm -l;2Sm -3;2R s-l;lC r-l;Jó-2;Sl-5;P v-l;Jr-3;Lm l;Ez-2;D n-l;M t-l;M c-l;Lc-l;A t-2;l C o-l;2C o-l;Fp-l; N°(s) Strong
(G1492, G991, H2009, H5869, H7200, H853); RNK Top 372posi
ção; Veja tam bém : ver;

2Rs-l;2Cr-l; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : ver;
2Rs 14.8 Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, V. face a face.
2Cr 25.17 de Jeú, rei de Israel, a dizer: Vem, V. face

Gn 21.16 arco; porque dizia: Que não V. eu morrer o
Gn 44.34 não for comigo? Para que não V. eu o mal que
Êx 16.4 para cada dia, para que eu V. se anda em minha
Êx 34.10 este povo, em cujo meio tu estás, V a obra do
Dt 3.25 me deixes passar, para que V. esta boa terra que
Dt 23.14 será santo, para que ele não V. coisa feia em ti
ISm 20.29 que me dfiixes partir, para que V. meus irmãos.
2Sm 13.5 dos meus olhos, para que eu a V. e coma da
2Sm 14.24 Torne para a sua casa e não V. a minha face.
2Sm 14.32 me fora estar ainda lá. Agora, pois, VTeu a face
2Rs6.17 lhe abras os olhos, para que V.. E o Senhor abriu
lC r 12.17 mãos, o Deus de nossos pais o l í e o repreenda.
Jó 3.9 a luz, e não venha; e não V. as pestanas dos
Jó 22.14 dele, para que não VT; e ele passeia pelo
SI 16.10 inferno, nem permitirás que o teu Santo V. corrupção.
SI 89.48 homem há, que viva e não V. a morte? Ou que
SI 106.5 para que eu K o bem de teus escolhidos, para que
SI 112.8 não temerá, até que ele V. cumprido o seu
SI 119.18 os meus olhos, para que V. as maravilhas da tua lei.
Pv 24.18 para que o Senhor isso não V., e seja mau aos seus
Jr 11.20 os pensamentos e o coração, K e u a tua vingança
Jr 20.12 os pensamentos e o coração, VT eu a tua vingança
Jr 23.24 de modo que eu não o V.? — diz o Senhor.
Lm 3.50 até que o Senhor atente e V. desde os céus.
Ez 12.12 cobrirá, para que, com os seus olhos, não V. a terra.
Ez 18.14 se ele gerar um filho que V. todos os pecados que
Dn 1.13 Então, se V. diante de ti a nossa aparência e a
M t 13.15 os olhos, para que não V. com os olhos, e

VEJAM O S Ocorrências: 11 vezes - VT (6); N T (5) nos livros:
2Rs-l;Ct-2;ls-3;M t-l;M c-2;Lc-l;Jo-l; N°(s) Strong (G1492, H2009,
H7200); RNK Top 396posição; Veja também : ver;
2Rs 7.13 dos israelitas que já pereceram; enviemo-los e V..
C t6.13 volta, volta, para que nós te V.. Porque
Ct 7.12 de manhã para ir às vinhas, V. se florescem as
Is 5.19 acabe a sua obra, para que a V.; e aproxime-se e
Is 41.23 mal, para que nos assombremos e, juntamente, o V..
Is 66.5 seja glorificado, para que V. a vossa
M t 27.49 outros, porém, diziam: Deixa, VTse Elias vem livrá-lo.
M c 15.32 agora cfa cruz, para que o K e acreditemos.
M c 15.36 abeber, dizendo: Deixai, V. se virá Elias tirá-lo.
Lc 2.15 Vamos, pois, até Belém e V. isso que
Jo 6.30 pois, fazes tu, para que o VT, e creiamos

VEJAS Ocorrências: 5 vezes - VT (3) ; N T (2) nos livros: Êx-l;D t-l;E z-l;A t-l;A p-l; N°(s) Strong (G991, H5869, H7200); RNK
Top 402 posição; Veja tam bém : ver;
Êx 10.28 e guarda-te que não mais V. o meu rosto;
Dt 4.19 os teus olhos aos céus e V. o sol, e a lua, e as
Ez 12.6 e cobrirás a face, para que não V. a terra;
At 22.14 conheças a sua vontade, e V. aquele Justo, e
A p3.18 e que unjas os olhos com colírio, para que V..

VEJO

Ocorrências: 30 vezes - VT (20); N T (10) nos livros: Gnl;N m -l;lS m -l;2S m -l;2R s-2;2C r-l;Jó-3;S l-l;Is-l;Jr-5;D n -l;O s-
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l;Zc-l;M c-2;Jo-3;At-4;Rm-l; N°(s) Strong (G1161, G2334, G2400,
G308, G3708, G991, H2370, H2372, H7200, H7789, H853, H995);
RNK Top 377posição; Veja tam bém : ver;

Strong (H8245); RNK Top 404posição; Veja tam bém : velar;
Jr 31.28 destruir, e para afligir, assim V. sobre eles,
Jr 40.4 para a Babilônia, vem, e eu V. por ti;
Jr 41.27 Eis que V. sobre eles para mal e não para bem; e

Gn 31.5 E disse-lhes: V. que o rosto de vosso pai para
Nm 23.9 do cume das penhas o K e dos outeiros o
ISm 28.13 Então, a mulher disse a Saul: V. deuses que sobem
2Sm 18.27 Disse mais a sentinela: V o correr do primeiro,
2Rs 9.17 de Jeú, que vinha, e disse: V. uma tropa. Então,
2Rs 23.17 Que é este monumento que K ? E os homens da
2Cr 25.16 o profeta parou e disse: Bem V. eu que já
JÓ9.11 por diante de mim, e não o V.; e torna a passar
Jó 23.9 opera à mão esquerda, não o V.; encobre-se à mão
Jó 34.32 o que não V., ensina-mo tu; se fiz alguma maldade,
SI 8.3 Quando V. os teus céus, obra dos teus dedos, a lua
Is 57.18 Eu V. os seus caminhos e os sararei; também os
Jr 1.11 que vês, Jeremias? E eu disse: V. uma vara de amendo
eira.
Jr 1.13 Que é que vês? E eu disse: V. uma panela a
Jr 23.14 nos profetas de Jerusalém, V. uma coisa horrenda:
Jr 30.6 dores de parto. Por que, pois, V. a cada homem com
Jr 46.5 Por que razão V. os medrosos voltando as costas? Os
Dn 3.25 Respondeu e disse: Eu, porém, V. quatro homens
Os 6.10 V. uma coisa horrenda na casa de Israel: ali está a
Zc 5.2 disse: Que vês? E eu disse: V. um rolo voante,
M c 8.24 ele os olhos, disse: V. os homens, pois os
M c 8.24 disse: VT os homens, pois os V. como árvores que an
dam.
Jo 4.19 Disse-lhe a mulher: Senhor, V. que és profeta.
Jo9.15 disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e V..
Jo 9.25 coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora V..
At 7.56 e disse: Eis que VT os céus abertos e o Filho do
At 8.23 pois V. que estás em fel de amargura e em laço de ini
quidade.
At 17.22 Varões atenienses, em tudo vos V. um tanto supers
ticiosos;
At 27.10 dizendo-lhes: Varões, VT que a navegação há de ser
Rm 7.23 Mas V. nos meus membros outra lei que batalha

VELA S Ocorrência: 1 vez- N T (1) no livro: At-1; RNK Top 406
posição; Veja tam bém : vela;
At 27.17 à costa na Sirte, amainadas as

Strong (H5782); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : velar;
Ct 5.2 dormia, mas o meu coração

eis a voz do meu

(H824S); RNK Top 406 posição; Veja também : velar;
Jr 31.28 E será que, como

V. sobre eles, para arrancar, e

VELEIRO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK
Top 406 posição;
Jó 9.26 Passam como navios

V., como águia que se lança

V ELH A Ocorrências: 13 vezes - VT (9) ; N T (4) nos livros:
Gn-l;Lv-2;Rt-l;lSm-2;Ne-2;Ez-l;M t-l;M c-l;Lc-2; N°(s) Strong
(G3762, G3820, H1067, H1419, H2204, H3465); RNK Top 394
posição; Veja também : velho;
Gn 29.16 duas filhas; o nome da mais V. era Leia, e o nome
Lv 25.22 e comereis da colheita V. até ao ano nono;
Lv 25.22 nono; até que venha a sua novidade, comereis a V..
Rt 1.12 ide-vos embora, que já mui V. sou para ter
ISm 14.49 eram estes: o nome da mais VT, Merabe, e o
ISm 18.17 que Merabe, minha filha mais V, te darei por
Ne 3.6 E a Porta V. repararam-na Joiada, filho de Paseia;
Ne 12.39 de Efraim, e desde a Porta V., e desde a Porta do
Ez 23.4 nomes eram: Oolá, a mais V., e Oolibá, sua
M t 9.16 de pano novo em veste VT, porque semelhante
M c 2.21 de pano novo em veste V.; porque o mesmo
Lc 5.36 nova para o coser em veste K, pois que romperá a
Lc 5.36 a nova, e o remendo não condiz com a veste v..

-l;Is-l;Ez-l;M l-l;A t-2; N°(s) Strong (G736, HS251); RNK Top 401
posição; Veja tam bém : velar;

* (velha) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.25.22; , 2 vezes: Lc.5.36;

Pv 27.18 do seu fruto; e o que V. pelo seu senhor será honrado.
Is 33.23 ter firme o seu mastro, e V. não estenderam;
Ez27.7 cortina, para te servir de V; azul e púrpura das
M l 2.12 homem que fizer isso, o que VT, e o que responde, e
At 27.13 desejavam, e, fazendo-se de VT, foram de muito
At 27.40 amarras do leme; e, alçando a V. maior ao vento,

VELH AS Ocorrências: 7 vezes - VT (4); N T (3) nos livros: Js-l;Jr-l;E z-l;Z c-l;M t-l;2C o-l;l Tm-1; N°(s) Strong (G3820, G444,
H1087, H1419, H376); RNK Top 400posição; Veja tam bém : velho;
Js 9.5 e remendados e vestes V. sobre si; e todo o
Jr 38.11 velhos e rotos e roupas V. em bocados, e
Ez 16.61 receberes tuas irmãs mais V. do que tu com as
Z c8.4 habitarão velhos e V., levando cada um
M t 13.52 família que tira do seu tesouro coisas novas e V..
2Co 5.17 nova criatura é: as coisas V já passaram; eis
lT m 4.7 as fábulas profanas e de V. e exercita-te a ti

V ELA D O R Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros: M t-l;Mc-l;Lc-2; N°(s) Strong (G3087); RNK Top 403 posição;

V?

V ELH IC E Ocorrências: 22 vezes - VT (20); N T (2) nos livros:
Gn-8;Jz-l;Rt-l;lRs-3;l Cr-l;Jó-2;Sl-2;Is-2;Lc-l;Rm-l; N°(s) Strong
(G1094, H2207, H2208, H2209, H2896, H3624, H4480, H7869,
H7872); RNK Top 385 posição;

V ELA M Ocorrência: 1 vez - N T (l)n o livro: Hb-1; N°(s) Strong
(G69); RNK Top 406posição; Veja também : velar;
Hb 13.17 sujeitai-vos a eles; porque

V;

V ELEI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; N°(s) Strong

V ELA Ocorrências: 6 vezes - VT (4) ; N T (2) nos livros: Pv-

M t5.15 debaixo do alqueire, mas, no V., e dá luz a
M c 4.21 da cama? Não vem, antes, para se colocar no
Lc 8.16 da cama; mas põe-na no V., para que os
Lc 11.33 debaixo do alqueire, mas no V., para que os

V., assim foram à toa.

VELAVA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ct-1; N°(s)

* (Vejo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Mc.8.24;

V. por vossa alma,

Gn 15.15 a teus pais em paz; em boa V. serás sepultado.
G n21.2 a Abraão um filho na sua V., ao tempo
Gn 21.7 mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua V?
Gn 24.36 a meu senhor depois da sua VT; e ele deu-lhe
G n25.8 expirou e morreu em boa V., velho e farto de
G n37.3 porque era filho da sua V.; e fez-lhe uma
Gn 44.20 velho pai e um moço da sua V., o mais novo,
Gn 48.10 de Israel eram carregados de V., já não podia
Jz 8.32 filho de Joás, numa boa V. e foi sepultado
Rt4.15 da alma e conservará a tua V., pois tua nora,
lR s 11.4 sucedeu que, no tempo da V. de Salomão, suas
lR s 14.4 olhos estavam já escurecidos por causa da sua V..
lR s 15.23 de Judá? Porém, no tempo da sua V., padeceu
lC r 29.28 E morreu numa boa V., cheio de dias, riquezas e
Jó 5.26 Na V. virás à sepultura, como se recolhe o feixe

VELA N D O Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:
P v-l;C l-l; N°(s) Strong (H8245); RNK Top 405posição; Veja tam 
bém: velar;
Pv 8.34 o homem que me dá ouvidos, V. às minhas portas
Cl 4.2 Perseverai em oração, V. nela com ação de graças;

V ELA R - Palavras Relacionadas: (vela-6; velam-1; velando-2;
velarei-3; velas-1; velava-1; velei-1; velo-9) Total de referencias
das palavras relacionadas: 24

VELAREI

V E L H IC E
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Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jr-3; N°(s)
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Jó 30.2 mãos, força de homens cuja V. esgotou-lhes o vigor?
SI 71.9 me rejeites no tempo da K ; não me
SI 92.14 Na V. ainda darão frutos; serão viçosos e florescentes,
Is 46.4 E até à V, eu serei o mesmo e ainda até às cãs
Is 65.22 eleitos gozarão das obras das suas mãos até à V..
Lc 1.36 concebeu um filho em sua V.; e é este o
Rm 7.6 em novidade de espírito, e não na V. da letra.

VELO

maior.
Lc 1.18 saberei isso? Pois eu já sou VT, e minha mulher,
Lc 5.39 E ninguém, tendo bebido o VT, quer logo o novo,
L c5.39 VT, quer logo o novo, porque diz: Melhor é o V..
Lc 15.25 E o seu filho mais VTestava no campo; e, quando
Jo 3.4 pode um homem nascer, sendo VT? Porventura, pode
Jo 21.18 querias: mas, quando já fores VT, estenderás as
Rm 6.6 sabendo isto: que o nosso VThomem foi com ele
IC o 5.7 pois, do fermento VT, para que sejais
IC o 5.8 festa, não com o fermento V., nem com o fermento
2Co 3.14 por levantar na lição do VTTestamento, o qual
Ef 4.22 passado, vos despojeis do VThomem, que se
Cl 3.9 que já vos despistes do VThomem com os seus feitos
Fm 1.9 sendo eu tal como sou, Paulo, o VTe também agora
Hb 8.13 Ora, o que foi tornado VTe se envelhece

VELH O Ocorrências: 71 vezes - VT (56); N T (15) nos livros:
G n -15;L v-3;D t-l;Js-S;Jz-4;lSm -7;2Sm -l;lR s-S;2R s-l;lC r-l;E tl;Jó-2 ;S T 2 ;E c-l;Is-2 ;Jr-2 ;L m -l;Jl-l;N a-l;M c-l;L c-4 ;Jo-2 ;R m l;lC o-2;2C o-l;E f-l;C l-l;F m -l;H b-l; N°(s) Strong (G1088, G109S,
G3588, G3762, G3820, G3822, G4245, G4246, G4413, G444,
H l 121, H1419, H2204, H2205, H22); RNK Top 336posição; P ala
vras Relacionadas: (velha-13; velhas-7; velhos-34); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 125

* (velho) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.26.10;, 2 vezes: Js.13.1;
, 2 vezes: Lc.5.39;

Gn 10.21 todos os filhos de Éber e o irmão mais V. de Jafé.
Gn 18.12 haver envelhecido, sendo também o meu senhor já

V ELH O S Ocorrências: 34 vezes - VT (28) ; N T (6) nos li

V?

vros:
Gn-l;Êx-l;Js-3;lSm-l;2Cr-2;Ed-l;Jó-2;Sl-2;Pv-2;Ct-l;Is2;Jr-3;Lm -3;Ez-2;Jl-l;Zc-l;M t-l;M c-l;Lc-l;Jo-l;A t-l;Tt-l; N°(s)
Strong (G3762, G3820, G4245, H1087, H1419, H2205, H3465,
H376, H4480, H7223, H970); RNK Top 373 posição; Veja tam 
bém: velho;

G n l9 .4 de Sodoma, desde o moço até ao V.; todo o povo de
Gn 19.31 à menor: Nosso pai é já V., e não há varão na
Gn 24.1 E era Abraão já VTe adiantado em idade, e o
Gn 24.2 Abraão ao seu servo, o mais VTda casa, que tinha
Gn 25.8 e morreu em boa velhice, VTe farto de dias; e
Gn27.1 chamou a Esaú, seu filho mais VT, e disse-lhe:
Gn 27.2 Eis que já agora estou VTe não sei o dia da
Gn 27.15 gala de Esaú, seu filho mais VT, que tinha consigo
Gn 27.42 ae Esaú, seu filho mais VT; e ela enviou, e
Gn 35.29 foi recolhido aos seus povos, VTe farto de dias;
Gn 43.27 e disse: Vosso pai, o VTde quem falastes,
Gn 44.20 a meu senhor: Temos um VTpai e um moço da
Gn 49.9 como um leão e como um leão VT; quem o desper
tará?
Lv 19.32 e honrarás a face do VT, e terás temor do
Lv 26.10 E comereis o depósito VT, depois de envelhecido; e
Lv 26.10 e tirareis fora o VT, por causa do novo.
Dt 28.50 atentará para o rosto do VT, nem se apiedará do moço.
Js 6.21 desde o menino até ao VT, até ao boi e gado
Js 13.1 Era, porém, Josué já VT, entrado em dias; e
Js 13.1 e disse-lhe o Senhor: Já estás VT, entrado em
Js 23.1 em redor, e Josué já fosse VTe entrado em dias,
Js 23.2 e disse-lhes: Eu já sou VTe entrado em dias;
Jz 19.16 E eis que um homem VTvinha à tarde do seu
Jz 19.17 na praça da cidade; e disse o VT: Para onde vais
Jz 19.20 Então, disse o V.: Paz seja contigo; tudo quanto
Jz 19.22 batendo à porta; e falaram ao V., senhor da
ISm 2.22 Era, porém, Eli já muito VTe ouvia tudo quanto
ISm 2.31 pai, para que não haja mais VTalgum em tua casa.
ISm 2.32 nem haverá por todos os dias VTalgum em tua casa.
ISm 4.18 e morreu, porquanto o homem era VTe pesado; e
ISm 8.5 Eis que já estás V., e teus filhos não
ISm 17.12 dias de Saul, era este homem já V. e adiantado
ISm 17.28 Eliabe, seu irmão mais VT, falar àqueles
2Sm 19.32 E era Barzilai mui VT, da idade de oitenta anos; e
lRs 1.1 Sendo, pois, o rei Davi já VTe entrado em dias,
lRs 1.15 recâmara; e o rei era mui VT; eAbisague, a
lRs 13.11 morava em Betei um profeta VT; e vieram seus
lRs 13.25 e o disseram na cidade onde o profeta VThabitava.
lRs 13.29 a levar; assim veio o profeta VTà cidade, para o
2Rs 4.14 disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é VT.
lC r 23.1 Sendo, pois, Davi já VTe cheio de dias, fez a
Et 3.13 os judeus desde o moço até ao VT, crianças e
Jó 4.11 Perece o leão VT, porque não há presa, e os filhos
Jó 42.17 Então, morreu Jó, VTe farto de aias.
SI 37.25 Fui moço e agora sou VT; mas nunca vi desamparado
SI 71.18 Agora, também, quando estou VTe de cabelos
Ec 4.13 pobre e sábio do que o rei VTe insensato, que se
Is 22.11 para as águas do viveiro VT, mas não olhastes
Is 65.20 criança de poucos dias, nem VTque não cumpra os
Jr6.11 com a mulher serão presos, e o V., com o que está
Jr 51.22 e contigo despedaçarei o V. e o moço; e contigo
Lm 2.21 pelas ruas o moço e o VT; as minhas virgens e
J11.6 são dentes de leão, e tem queixadas de um leão VT.
Na 2.11 onde passeava o leão VT e o filhote do
Mc 2.21 mesmo remendo novo rompe o VT, e a rotura fica

Gn 18.11 E eram Abraão e Sara já VTe adiantados em idade;
Ex 10.9 meninos e com os nossos VT; com os nossos
Js 9.4 embaixadores, e tomaram sacos VTsobre os seus
Js 9.4 jumentos e odres de vinho VT, e rotos, e remendados;
Js 9.5 e nos pés sapatos VTe remendados e vestes velhas
ISm 17.13 os três filhos mais VTde Jessé e seguiram
2Cr22.1 tinha matado a todos os mais V.; e assim reinou
2Cr 36.17 jovens, nem das moças, nem dos VT, nem dos
Ed3.12 e chefes dos pais, já VT, que viram a
Jó 12.20 confiados tira a fala e toma o entendimento aos VT.
Jó 32.9 não são os sábios, nem os VTentendem o que é reto.
SI 119.100 mais prudente do que os VT, porque guardo os
SI 148.12 rapazes e donzelas, V. e criancas.
Pv 17.6 Coroa dos VTsão os filhos dos filhos; e a glória
Pv 20.29 jovens é a sua força; e a beleza dos V., as cãs.
C t7.13 excelentes frutos, novos e VT; ó amado meu, eu
Is 20.4 Etiópia, tanto moços como V., nus, e descalços,
Is 47.6 misericórdia e até sobre os VTfizeste muito
Jr 31.13 e também os jovens e os VT; e tornarei o seu
Jr 38.11 e tomou dali uns trapos VTe rotos e roupas
Jr 38.12 Põe, agora, estes trapos VTe rotos, já
Lm 4.16 a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos VT.
Lm 5.12 mãos deles; as faces dos VTnão foram reverenciadas.
Lm 5.14 Os VTjá não têm assento à porta, os jovens já
Ez 9.6 Matai VT, e jovens, e virgens, e meninos, e
Ez 9.6 E começaram pelos homens mais VTque estavam
J12.28 filhas profetizarão, os vossos VTterão sonhos,
Zc 8.4 de Jerusalém habitarão V. e velhas, levando
M t9.17 deita vinho novo em odres VT; aliás, rompem-se
M c 2.22 põe vinho novo em odres VT; do contrário, o
Lc 5.37 põe vinho novo em odres VT; de outra sorte, o
Jo 8.9 a um, a começar pelos mais VTaté aos últimos;
At 2.17 terão visões, e os vossos V. sonharão sonhos;

Tt 2.2 Os VTque sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos

* (velhos) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Js.9.4;, 2 vezes: Ez.9.6;

VELO Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: Jz-7;Sl-l;Jr-l;
N°(s) Strong (H8245); RNK Top 398 posição; Veja também : velar;
Jz 6.37 eis que eu porei um V. de lã na eira; se o orvalho
Jz6.37 orvalho estiver somente no V., e secura sobre toda
Jz6.38 de madrugada, e apertou o V., e do orvalho do
Jz 6.38 apertou o V., e do orvalho do V. espremeu uma
Jz 6.39 esta vez faça a prova com o V.; rogo-te que só no
Jz 6.39 com o V.-, rogo-te que só no V. haja secura, e em
Jz 6.40 naquela noite, pois só no V. havia secura, e
SI 102.7 V. e sou como o pardal solitário no telhado.
Jr 1.12 Senhor: Viste bem; porque eu VTsobre a minha
* (velo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jz.6.37;, 2 vezes: Jz.6.38;,
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2 vezes: Jz.6.39;

V ELO Z Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: isN°(s) Strong (H1281, H4116); RNK Top 405 posição; Palavras
Relacionadas: (velozes-3; velozmente-1); Total de referencias das
palavras relacionadas: 6
Is 27.1 e forte, o leviatã, a serpente V., eoleviatã, a
Ml 3.5 e serei uma testemunha V. contra os

V ELO ZES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jó-2;Is-l;
N°(s) Strong (H7031, H7043); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: veloz;

Ez 21.7 Por causa das novas, porque V.; e todo coração
Ez 21.7 joelhos se desfarão em água; eis que V. e se
Ez 33.31 E eles V. a ti, como o povo costuma vir, e se
Am 8.11 Eis que V. dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei
Am 9.13 Eis que V. dias, diz o Senhor, em que o que lavra
Zc 1.21 Então, eu disse: Que V. estes fazer? E ele falou,
M t 7.15 dos falsos profetas, que V. até vós vestidos
M t 13.32 uma árvore, de sorte que V. as aves do céu e
Mc 6.2 admiravam, dizendo: De onde lhe V. essas coisas? E
Tg 1.17 dádiva e todo dom perfeito V. do alto, descendo do
Tg 4.1 Donde V. as guerras e pelejas entre vós? Porventura,
Tg 4.1 entre vós? Porventura, não V. disto, a saber, dos
Ap 9.12 é já um ai; eis que depois disso V. ainda dois ais.

Jó 7.6 Os meus dias são mais V. do que a lançadeira do
Jó 9.25 E os meus dias são mais V. do que um corredor;
Is 18.2 dizendo: Ide, mensageiros V., a uma nação

VEM O S Ocorrências: 7 vezes - VT (1) ; N T (6) nos livros: Sl-

V ELO ZM EN T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;

-l;Jo-l;R m -l;lC o-l;H b-3; N°(s) Strong (G3708, G991, H7200);
RNK Top 400 posição; Veja também: ver;

* (vêm) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Ez.21.7;, 2 vezes: Tg.4.1;

N°(s) Strong (H4120); RNK Top 406 posição; Veja também: veloz;

Gn-13;Êx-3;N m -7;Jz-9;lSm -10;2Sm -6;lRs-6;2Rs-3;l Cr-5;2Cr4;Ne-2;Jó-5;ST14;Pv-8;Ec-4;Ct-9;Is-20;Jr-13;Lm-l;Ez-16;Os-l;Jll;Am-2;Jn-l;Hc-l;Zc-2;M l-2;M t-15;M c-8;Lc-12;Jo-33;At-3;Rm2;lC o-l;2C o-l;G l-l;Ef-3;Fp-3;C T l;T g-2;lP e-l;lJo-2;2Jo-l;A p-10
Veja também: vir;

SI 74.9 Já não V. os nossos sinais, já não há profeta; nem
Jo 9.41 pecado; mas como agora dizeis: VC por isso, o
Rm 8.25 Mas, se esperamos o que não V., com paciência o
esperamos.
ICo 13.12 Porque, agora, V. por espelho em enigma; mas,
Hb 2.8 sujeito. Mas, agora, ainda não V. que todas as
Hb 2.9 V., porém, coroado de glória e de honra aquele
Hb 3.19 E V. que não puderam entrar por causa da sua incre
dulidade.

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

VEN ÇA S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; RNK Top

SI 147.15 seu mandamento à terra; a sua palavra corre

V;

VEM Ocorrências: 267 vezes - VT (168) ; N T (99) nos livros:

406 posição; Veja tam bém : vencer;

V ÊM Ocorrências: 53 vezes - VT (46) ; N T (7) nos livros: Gn-

Rm 3.4 justificado em tuas palavras e

2;Jz-4;lS m -2;2Sm -l;2R s-l;lC r-l;Jó-l;E c-l;Is-5;Jr-22;E z-3;A m 2;Zc-l;Mt-2;Mc-l;Tg-3;Ap-l; RNK Top 354 posição; Veja tam 
bém: vir;

V. quando fores julgado.

V EN CE Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros: Rm -l;lJo-3;
N°(s) Strong (G3528); RNK Top 403 posição; Veja também : vencer;

Gn 41.29 E eis que V sete anos, e haverá grande fartura em
Gn 41.35 destes bons anos, que V., e amontoem trigo
Jz 16.9 ela lhe disse: Os filisteus V. sobre ti, Sansâo.
Jz 16.12 e disse-lhe: Os filisteus V. sobre ti, Sansão.
Jz 16.14 e disse-lhe: Os filisteus V. sobre ti, Sansão.
Jz 16.20 E disse ela: Os filisteus V. sobre ti, Sansão. E
ISm 2.31 Eis que V. dias em que cortarei o teu braço e o
ISm 25.11 e o daria a homens que eu não sei de onde V.'í
2Sm 13.35 Jonadabe ao rei: Eis aqui V. os filhos do rei;
2Rs 20.17 Eis que V. dias em que tudo quanto houver em tua
lC r 29.12 E riquezas e glória V. de diante de ti, e tu dominas
Jó 30.14 V. contra mim como por uma grande brecha e
Ec 5.3 Porque da muita ocupação V. os sonhos, e a voz do
Is 13.5 Já V. de uma terra de longe, desde a extremidade do
Is 21.9 E eis, agora, V. um bando de homens e cavaleiros aos
Is 24.17 O temor, e a cova, e o laco V. sobre ti, ó morador
Is 60.4 estes já se ajuntaram e K a ti; teus filhos
Is 60.8 Quem são estes que V. voando como nuvens e como
Jr 4.16 contra Jerusalém: Vigias V. de uma terra remota
Jr 7.32 Portanto, eis que V. dias, diz o Senhor, em que
Jr 8.16 rinchos dos seus fortes; e K e devoram a terra, e
Jr 9.25 Eis que V. dias, diz o Senhor, em que visitarei a
Jr 13.20 os olhos e vede os que V. do Norte; onde está o
Jr 14.3 seus pequenos buscar água; V. às cavas e não acham
Jr 16.14 Portanto, eis que dias V., diz o Senhor, em que
Jr 19.6 Por isso, eis que dias V., diz o Senhor, em que este
Jr 23.5 Eis que V. dias, diz o Senhor, em que levantarei a
Jr 23.7 Portanto, eis que V. dias, diz o Senhor, em que
Jr 26.2 as cidades de Judá que V. adorar à Casa do
Jr 27.3 pelas mãos dos mensageiros que V. a Jerusalém ter
Jr 30.3 Porque eis que dias V., diz o Senhor, em que farei
Jr 31.27 Eis que dias V., diz o Senhor, em que semearei a
Jr 31.31 Eis que dias V., diz o Senhor, em que farei um
Jr 31.38 Eis que dias V., diz o Senhor, em que esta cidade
Jr 33.14 Eis que V. dias, diz o Senhor, em que cumprirei a
Jr 48.12 Portanto, eis que dias V., diz o Senhor, em que lhe
Jr 48.43 Temor, e cova, e laço V. sobre ti, ó morador ae
Jr 49.2 Portanto, eis que V. dias, diz o Senhor, em que
Jr 51.47 Portanto, eis que V. dias em que visitarei as
Jr 51.52 Portanto, eis que V. dias, diz o Senhor, em que

Rm 12.21 Não te deixes vencer do mal, mas V. o mal com o
bem.
ljo 5.4 o que é nascido de Deus V. o mundo; e esta é a
ljo 5.4 e esta é a vitória que V. o mundo: a nossa fé.
ljo 5.5 Quem é que V. o mundo, senão aquele que crê que
11(vence) repete na(s) referência(s): 2 vezes: ljo.5.4;

V EN C Ê-LO S Ocorrência: 1 vez- N T (1) no livro: Ap-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : vencer;
Ap 13.7 fazer guerra aos santos e

V;

e deu-se-lhe

V EN CED O RES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1;
N°(s) Strong (G5245); RNK Top 406 posição; Veja também : vence;
Rm 8.37 coisas somos mais do que

V., por aquele que

V EN C EN D O -O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : vencer;
Lc 11.22 mais valente do que ele e

V., tira-lhe toda

V EN CER Ocorrências: 12 vezes - VT (2); N T (10) nos livros:
lSm -l;2Rs-l;Rm -l;A p-9; N°(s) Strong (G3528, H3201); RNK Top
395 posição; Palavras Relacionadas: (venças-1; vence-4; vencê-los-1; vencendo-o-1; vencerá-2; venceram-2; vencerão-1; venceremos-1; vencestes-2; venceu-1; venci-3; vencia-1; vencido-3; vencidos-4); Total de referencias das palavras relacionadas: 39
ISm 17.9 vossos servos; porém, se eu o V. e o ferir,
2Rs 16.5 à peleja; e cercaram Acaz, porém não o puderam V..
Rm 12.21 Não te deixes V. do mal, mas vence o mal com o bem.
Ap 2.7 diz às igrejas: Ao que V., dar-lhe-ei a
Ap 2.11 diz às igrejas: O que V. não receberá o
Ap 2.17 diz às igrejas: Ao que V. darei eu a comer
Ap 2.26 E ao que V. e guardar até ao fim as minhas obras,
Ap 3.5 O que V. será vestido de vestes brancas, e de
Ap 3.12 A quem V., eu o farei coluna no templo do meu
Ap 3.21 Ao que V., lhe concederei que se assente comigo
Ap 6.2 foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para V..
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VENCERÁ
Ap 21.7 Quem

V. herdará todas as coisas, e eu serei seu

der;
Gn 37.27 Vinde, e

V EN C ER A Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Ap-2;
N°(s) Strong (G3528); RNK Top 405posição; Veja tam bém : vencer;

Lc-1; RNK Top 406posição;
Lc 22.64 E,

V EN CER A M Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: HbHb 11.33 os quais, pela fé, V. reinos, praticaram a
Ap 12.11 E eles o V. pelo sangue do Cordeiro e pela

Dt 18.8 porção comerão, além das V. do seu patrimônio.
Pv 23.23 Compra a verdade e não a V.; sim, a sabedoria, e
Jo2.16 estes e não façais da casa de meu Pai casa de V..
At 28.15 à Praça de Apio e às Três V., e Paulo,

V EN CER Ã O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : vencer;

VEN DE Ocorrências: 9 vezes - VT (4) ; N T (5) nos livros:
Lv-l;2Rs-l;Ez-2;M t-2;M c-l;Lc-l;lCo-l; N°(s) Strong (G4453,
H4376, H853); RNK Top 398 posição; Veja tam bém : vender;

V. os que estão

VEN CER EM O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : vencer;

Lv 25.16 conforme o número das novidades, é que ele te
2Rs 4.7 de Deus; e disse ele: Vai, V. o azeite e paga
Ez 7.12 compra não se alegre, e o que V. não se
Ez 7.13 Porque o que V. não tornará a possuir o que
M t 13.44 e, pelo gozo dele, vai, V. tudo quanto tem
M t 19.21 Se queres ser perfeito, vai, V. tudo o que tens,
M c 10.21 Falta-te uma coisa: vai, e V tudo quanto
Lc 18.22 Ainda te falta uma coisa: V. tudo quanto
IC o 10.25 Comei de tudo quanto se V. no açougue, sem

V. os nossos inimigos; pelo teu nome

V EN CESTES Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: lJo-2;
RNK Top 405 posição; Veja também : vencer;
ljo 2.13 Jovens, escrevo-vos, porque V. o maligno,
ljo 2.14 palavra de Deus está em vós, e já V. o maligno.

V EN C EU Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; N°(s)
Strong (G3528); RNK Top 406 posição; Veja também : vencer;
Ap 5.5 de Judá, a Raiz de Davi, que

V. os olhos, feriam-no no rosto e

VENDAS Ocorrências: 4 vezes - VT (2) ; N T (2) nos livros:
D t-l;P v-l;Jo-l;A t-l; N°(s) Strong (G4999, H4376, H4465, H4480);
RNK Top 403 posição; Veja também : vender;

-l;A p -l; N°(s) Strong (G3528); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: vencer;

SI 44.5 Por ti

V. a estes ismaelitas; e não seja

V EN D A N D O -LH E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro:

A p ll.7 do abismo lhes fará guerra, e as V., e as matará.
Ap 17.14 o Cordeiro, e o Cordeiro os V., porque é o

Ap 17.14 senhores e o Rei dos reis;

VENDEM
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V..

V EN D Ê-LA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; N°(s)
Strong (H4376); RNK Top 406posição; Veja também : vender;

V. para abrir o

Ex 21.8 que se resgate; não poderá

VEN CI Ocorrências: 3 vezes - VT (1 ); N T (2) nos livros: Gn-

V. a um povo

-l;Jo-l;A p-l; N°(s) Strong (G3528); RNK Top 404 posição; Veja
também : vencer;

V EN D E-M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)

Gn 30.8 com minha irmã e também V.; e chamou o seu
Jo 16.33 tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu VT o mundo.
Ap 3.21 no meu trono, assim como eu V. e me assentei com

Gn 25.31 Então, disse Jacó:

VEN D E-O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dt-

V EN C IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dn-1; RNK Top

-l;P v -l; N°(s) Strong (H5414); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: vender;

Strong (H4376); RNK Top 4 06posição; Veja também : vender;

406 posição; Veja também : vencer;
Dn 7.21 essa ponta fazia guerra contra os santos e os

V., hoje, a tua primogenitura.

Dt 14.25 então, V., e ata o dinheiro na tua mão, e vai
Pv 31.24 Faz panos de linho fino, e V., e dá cintas aos merca
dores.

V..

VEN CID O Ocorrências: 3 vezes - VT (1 ); N T (2) nos livros:
Jr-l;2 P e-l;lJo -l; N°(s) Strong (G2274, G3528, H5674); RNK Top
404 posição; Veja também : vencer;

V EN D ED O R Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Pv-l;Is-l; N°(s) Strong (H4376, H7666); RNK Top 405 posição; Veja
também : vende;

Jr 23.9 embriagado e como um homem V. pelo vinho, por 2Pe 2.19 Porque de quem alguém é V., do tal faz-se
ljo 4.4 sois de Deus e já os tendes V., porque maior é o

Pv 11.26 mas bênção haverá sobre a cabeça do V..
Is 24.2 senhora; ao comprador, como ao V.; ao que

YEN C ID O S Ocorrências: 4 vezes - VT (2); N T (2) nos livros:
Ê x-l;Is-l;2C o-l;2P e-l; N°(s) Strong (G2274, H1986, H6030); RNK
Top 403 posição; Veja também : vencido;

V EN D ED O R A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : vende;
At 16.14 certa mulher, chamada Lídia,

Ex 32.18 vitoriosos, nem alarido dos V., mas o alarido
Is 28.1 sobre a cabeça do fértil vale dos V. do vinho!
2Co 2.10 de Cristo; para que não sejamos V. por Satanás,
2Pe 2.20 outra vez envolvidos nelas e V.,

V.de púrpura, da

V EN D ED O RES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
N e-l;Z c-l; N°(s) Strong (H4376); RNK Top 405posição; Veja tam 
bém: vende;
Ne 13.20 Então, os negociantes e os V. de toda
Zc 11.5 têm por culpados; e cujos V. dizem: Louvado

VENDA Ocorrências: 6 vezes - VT (5); N T (1) nos livros: Gn-2;Lv-3;Lc-l; N°(s) Strong (G4453, H4376, H4465); RNK Top 401
posição; Veja também : vender;

VEN DEI Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; N°(s) Strong

Gn 42.27 dar pasto ao seu jumento na V., viu o seu
Gn 43.21 que, chegando nós à V. e abrindo os nossos
Lv 25.27 contará os anos desde a sua V., e o que ficar
Lv 25.29 que se cumpra o ano da sua V.; durante um ano
Lv 25.50 Jubileu; e o dinheiro da sua V. será conforme o
Lc 22.36 o alforje; e o que não tem espada, V. a sua veste

(G4453); RNK Top 406posição; Veja também : vender;
Lc 12.33

V. o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós

VEN D EM Ocorrências: 5 vezes - VT (2) ; N T (3) nos livros:
Lv-l;Am -l;M t-2;Lc-l; N°(s) Strong (G4453, H4376); RNK Top 402
posição; Veja também : vender;

VENDAMO-LO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1;
N°(s) Strong (H4376); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : ven

Lv 25.42 Egito; não serão vendidos como se V. os escravos.
Am 2.6 retirarei o castigo, porque V. ojusto por
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Mt 10.29 Não se V. dois passarinhos por um ceitil? E
M t 25.9 e a vós; ide, antes, aos que o V. e comprai-o
Lc 12.6 Não se V. cinco passarinhos por dois ceitis? E

V EN D EN D O 'A S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vender;
At 4.34 possuíam herdades ou casas,

V., traziam o

posição; Veja tam bém : vender;
Gn 37.28 e alçaram a José da cova, e V. José por
Gn 47.20 Faraó, porque os egípcios V. cada um o seu
Gn 47.22 lhes tinha dado; por isso, não V. a sua terra.
J13.3 menino por uma meretriz, e V. uma menina por
At 7.9 movidos de inveja, V. a José para o

V EN D ER A M -N O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-

VEN D ER Ocorrências: 11 vezes - VT (10); N T (1) nos livros:

1; RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vender;

Êx-3;Lv-5;Dt-2;Ap-l; N°(s) Strong (G44S3, H4376, H446S, H853);
RNK Top 396 posição; Palavras Relacionadas: (venda-6; vendamo-lo-1; vendas-4; vende-9; Vendei-1; vendê-la-1; vendem-5;
Vende-me-1; vendendo-as-1; vende-os-2; vendera-2; venderá-6;
venderam-5; venderam-no-1; venderam-se-1; venderão-2; venderás-2; venderdes-1; venderei-2; venderem-1; venderemos-1;
venderíeis-1; vender-me-ás-1; vendermos-1; vender-se-2; vender-se-á-1; vender-se-iam-1; vendes-1; vendessem-1; vendeste-1;
vendestes-4; vendeu-14; vendeu-a-1; vendeu-nos-1; vendeu-o-1;
vendeu-os-1; vendia-1; vendiam-11; vendida-2; vendido-9; ven
didos-?; vendo-240; vendo-o-32; vendo-os-7); Total de referencias
das palavras relacionadas: 407

Gn 37.36 E os midianitas

Êx 21.7 E, se algum V. sua filha por serva, não sairá
Êx 21.16 furtar algum homem e o V., ou for achado na
Êx22.1 ou ovelha e o degolar ou V., por um boi pagará
Lv 25.25 teu irmão empobrecer e V. alguma porção da
Lv 25.29 E, quando alguém V. uma casa de moradia em cidade
Lv 25.39 estando ele contigo, e se V. a ti, não o farás
Lv 25.47 está com ele, empobrecer e se V. ao estrangeiro
Lv 27.20 não resgatar o campo ou se V. o campo a outro
Dt 15.12 hebreu ou irmã hebreia se K a ti, seis anos te
Dt 24.7 e com ele ganhar, e o V., o tal ladrão
Ap 13.17 ninguém possa comprar ou VT, senão aquele que

V EN D ER A M -SE Ocorrência: 1 vez- V T (1) no livro: 2Rs-l;
N°(s) Strong (H4376); RNK Top 406 posição; Veja também : ven
der;
2Rs 17.17 e criam em agouros; e

-TJl-1; N°(s) Strong (H4376, H853); RNK Top 405 posição; Veja
também : vender;
Ez 48.14 E não V. nada disso, nem trocarão, nem
J13.8 dos filhos de Judá, que os V. aos de Seba, a

VEN D ERÁS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dt-2;
N°(s) Strong (H4376); RNK Top 405 posição; Veja também : ven
der;
Dt 14.21 portas, o darás a comer ou o V. ao estranho,
D t 21.14 mas, de sorte nenhuma, a V. por

VEN DERD ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : vender;
Lv 25.14 E, quando V* alguma coisa ao vosso próximo ou

VEN D EREI Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: E z-l;Jl-l;
N°(s) Strong (H4376, H853); RNK Top 405posição; Veja também:
vender;

V. por dinheiro e

Ez 30.12 E os rios farei secos, e V. a terra,
J13.8 E V. vossos filhos e vossas filhas pela mão dos

VEN D ER-SE Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-l;M c-l; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : vender;

V EN D EREM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1; N°(s)
Strong (H4376); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vender;

M t 26.9 Pois este unguento podia V. por grande preço e
M c 14.5 Porque podia V. por mais de trezentos

Ne 10.31 e qualquer grão para

V EN D ER -SE-Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1;

V., nada tomaríamos

VEN D EREM O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Am-1;

N°(s) Strong (H4376); RNK Top 406 posição; Veja também : ven
der;
Lv 27.27 quinto; e, se não se resgatar,

V. para fazer

VEN D ERÃO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Ez-

V EN D ER -M E-Á S Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Dt-1;
N°(s) Strong (H7666); RNK Top 406 posição; Veja também : ven
der;
Dt 2.28 A comida que eu coma

V. no Egito a Potifar,

RNK Top 406 posição; Veja também : vender;

V. segundo

V. as cascas do trigo.

Am 8.6 um par de sapatos? E, depois,

V EN D ER -SE-IA M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-

VEN D ERÍEIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1;

1; RNK Top 406posição; Veja tam bém : vender;

RNK Top 406 posição; Veja também : vender;

Ne 5.8 vez venderíeis vossos irmãos ou

V. a nós?

Ne 5.8 nossas posses; e vós outra vez

V EN D ER A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dt-

V. vossos

VEN DERM O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Am-1;
N°(s) Strong (H7666); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : ven
der;

-l;lR s-l; N°(s) Strong (H4376); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: vender;
Dt 32.30 mil, se a sua Rocha os não V., e o Senhor os
lR s 21.25 fora como Acabe, que se V. para fazer o que

Am 8.5 passará a lua nova, para

VEN D ERA Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Êx-l;Lv-

(H4376); RNK Top 406posição; Veja também : vender;

V. o grão? E o

VENDES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s) Strong

-4;Jz-l; N°(s) Strong (H4376, H853); RNK Top 401 posição; Veja
tam bém : vender;

SI 44.12 Tu

V. por nada o teu povo e não aumentas a tua

V EN D ESSEM Ocorrência: 1 vez - V T (l)n o livro: Et-1; RNK

Êx 21.35 do seu próximo, então, se K o boi vivo, e o
Lv 25.15 o número dos anos das novidades, ele VT a ti.
Lv 25.23 Também a terra não se V. em perpetuidade, porque
Lv 25.34 das suas cidades não se V., porque lhes é
Lv 27.28 do campo da sua possessão, se V. nem
Jz 4.9 à mão de uma mulher o Senhor V. a Sísera. E

Top 406posição; Veja tam bém : vender;
Et 7.4 por servos e por servas nos

V,

V EN D ESTE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; N°(s)
Strong (H4376); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vender;

VENDERAM

Ocorrências: 5 vezes - VT (4); N T (1) nos li
vros: Gn-3;Jl-l;At-l; N-(s) Strong (H4376, H853); RNK Top 402

lRs 21.20 Achei-te; porquanto já te
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VENDESTES

Lv 25.28 então, a que for V. ficará na mão
At 5.4 não ficava para ti? E, V., não estava em

V EN D ESTES Ocorrências: 4 vezes - VT (3 ); N T (1) nos li
vros: Gn-l;Jl-2;At-l; N°(s) Strong (G591, H4376); RNK Top 403
posição; Veja também : vender;

VEN DID O Ocorrências: 9 vezes - VT (7); N T (2) nos livros:

Gn 45.4 Eu sou José, vosso irmão, a quem V. para o Egito.
J13.6 e V. os filhos de Judá e os filhos de
J13.7 do lugar para onde os V.; e farei cair a
At 5.8 E disse-lhe Pedro: Dize-me, V. por tanto

G n-l;Êx-l;Lv-2;Sl-l;Is-l;Jr-l;A t-l;Rm -l; N°(s) Strong (G4097,
G4453, H4376); RNK Top 398 posição; Veja também : vender;
Gn 45.5 vossos olhos por me haverdes V. para cá;
Êx 22.3 se não tiver com que pagar, será V. por seu furto.
Lv 25.48 depois que se houver V., haverá resgate para
Lv 25.51 do dinheiro pelo qual foi V., o seu resgate.
SI 105.17 deles um varão, que foi V. por escravo: José,
Is 50.1 credor, a quem eu vos tenha VÍ? Eis que por
Jr 34.14 irmão hebreu que te for V. a ti e te houver
At 4.34 traziam o preço do que fora V. e o
Rm 7.14 é espiritual; mas eu sou carnal, VT sob o pecado.

VEN D EU Ocorrências: 14 vezes - VT (10); N T (4) nos livros:
Gn-2;Lv-3;Jz-l;Rt-l;2Rs-l;Ez-l;N a-l;M t-l;Jo-l;A t-l;H b-l; N°(s)
Strong (G4097, G44S3, GS91, H2S1, H4376, H446S, H8S3); RNK
Top 393 posição; Veja tam bém : vender;
Gn 25.33 Jura-me hoje. E jurou-lhe e V. a sua
Gn 41.56 em que havia mantimento e V. aos egípcios;
Lv 25.25 seu parente, e resgatará o que V. seu irmão.
Lv 25.27 restituirá ao homem a quem o V., e tornará à sua
possessão.
Lv 25.50 comprou, desde o ano que s e K a ele até ao Ano
Jz 3.8 contra Israel, e ele os V. em mão de
Rt 4.3 Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a V..
2Rs 6.25 que a cercaram, até que se V. uma cabeça de um
Ez7.13 tornará a possuir o que V., ainda que esteja
Na 3.4 mestra das feitiçarias, que V. os povos com os
M t 13.46 pérola de grande valor, foi, V. tudo quanto
Jo 12.5 Por que não se V. este unguento por trezentos
At 5.1 Ananias, com Safira, sua mulher, V. uma propriedade
Hb 12.16 como Esaú, que, por um manjar, V. o seu direito

VEN DID O S Ocorrências: 7 vezes - VT (6); N T (1) nos livros:
Lv-l;D t-l;N e-l;Et-l;Is-2;M t-l; N°(s) Strong (H4376, H853); RNK
Top 400 posição; Veja também : vendido;
Lv 25.42 da terra do Egito; não serão V. como se vendem
Dt 28.68 jamais o verás; e ali sereis V. por servos e
Ne 5.8 nossos irmãos, que foram V. às gentes,
Et 7.4 Porque estamos V., eu e o meu povo, para nos
Is 50.1 que por vossas maldades fostes V., epor
Is 52.3 o Senhor: Por nada fostes V.; também sem
M t 18.25 mulher, e seus filhos fossem VT, com tudo

VEN DO Ocorrências: 240 vezes - V T (149);N T (91) nos livros:

V EN D EU -A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK

Gn-22;Êx-15;Lv-3;Nm-9;Dt-4;Js-l;Jz-8;Rt-l;lSm-17;2Sm-10;lRs9;2Rs-7;lCr-9;2Cr-12;Ed-l;Et-3;Jó-l;Sl-l;Is-l;Jr-3;Ez-8;Dn-3;Zcl;M t-2 3 ;M c-9 ;L c-1 8 ;Jo -1 4 ;A t-2 0 ;C l-l;H b -l;lP e-l;2 P e-l;lJo-l;Ap-2; N°(s) Strong (G1492, G2300, G2334, G2335, G2396,
G2400, G2638, G308, G3700, G3708, G4328, G5083, GS438,
G991, H200); RNK Top 197posição; Veja também : vender;

Top 406posição; Veja tam bém : vender;
At 4.37 possuindo uma herdade,

V., e trouxe o preço, e

V EN D EU -N O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : vender;
Gn 31.15 ele como estranhas? Pois

Gn 3.6 E, V. a mulher que aquela árvore era boa para se
Gn 16.4 a Agar, e ela concebeu; e, V. ela que
Gn 16.5 serva pus eu em teu regaço; V. ela, agora, que
Gn 28.6 V., pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o
Gn 28.8 V. também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos
Gn 29.10 E aconteceu que, V. Jacó a Raquel, filha de Labão,
Gn 29.31 V., pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu
Gn 30.1 V., pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve
Gn 30.9 V., pois, Leia que cessava de gerar, tomou também
Gn 32.25 E, V. que não prevalecia contra ele, tocou a
G n 37.4 V., pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do
Gn 39.3 V., pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele
Gn 39.13 E aconteceu que, V. ela que deixara a sua veste em
Gn 40.16 V., então, o padeiro-mor que tinha interpretado
G n42.1 K , então, Jacó que havia mantimento no Egito,
Gn 42.7 E José, V. os seus irmãos, conheceu-os; porém
Gn 43.16 V., pois, José a Benjamim com eles, disse ao que
Gn 44.31 acontecerá que, V. ele que o moço ali não está,
Gn 45.27 José que ele lhes falara, e V. ele os carros que
Gn 48.17 V., pois, José que seu pai punha a sua mão direita
Gn 50.11 E, V. os moradores da terra, os cananeus, o luto
Gn 50.15 V., então, os irmãos de José que o seu pai já
Êx 2.2 concebeu, e teve um filho, e, V. que ele era
Êx 2.12 a uma e a outra banda, e, V. que ninguém ali
Êx 3.4 E, V. o Senhor que se virava para lá a ver, bradou
Êx 8.15 V., pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu
Êx 9.34 V, Faraó que cessou a chuva, e a saraiva, e os
Êx 12.13 casas em que estiverdes; V. eu sangue, passarei
Êx 13.17 o povo não se arrependa, V. a guerra, e
Êx 18.14 K, pois, o sogro de Moisés tuao o que ele fazia
Êx 20.18 e o monte fumegando; e o povo, V. isso,
Êx 22.10 ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o V.,
Êx 32.1 Mas, V. o povo que Moisés tardava em descer do
Êx 32.5 E Arão, K isto, edificou um altar diante dele; e
Êx 32.19 chegando ele ao arraial e V. o bezerro e as
Êx 32.25 E, V. Moisés que o povo estava despido, porque
Êx 33.10 E, V. todo o povo a coluna de nuvem que estava à
Lv 9.24 sobre o altar; o que V. todo o povo,
Lv 13.15 V., pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á
Lv 14.37 e, VTa praga, e eis que, se a praga nas paredes

V. e comeu todo o

V EN D EU -O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : vender;

Jz 10.7

se acendeu contra Israel, e

V em mão dos

V EN D EU-O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : vender;
Jz 4.2 E

VENDO
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V. o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã,

VEN D IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H7666); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vender;
Gn 42.6 governador daquela terra; ele

V a todo o povo da

V EN D IA M Ocorrências: 11 vezes - VT (2) ; N T (9) nos li
vros: Ne-2;Mt-2;Mc-2;Lc-2;Jo-2;At-1; N°(s) Strong (G4097, G44S3,
H4376); RNK Top 396posição; Veja também : vender;
Ne 13.15 contra eles no dia em que V. mantimentos.
Ne 13.16 mercadoria, que no sábado V. aos filhos de
M t 21.12 e expulsou todos os que V. e compravam no
M t 21.12 dos cambistas e as cadeiras dos que V. pombas.
M c 11.15 começou a expulsar os que V. e compravam no
M c 11.15 dos cambistas e as cadeiras dos que V. pombas.
Lc 17.28 Ló: comiam, bebiam, compravam, VT, plantavam e
edificavam.
Lc 19.45 a expulsar todos os que nele VT e compravam,
Jo 2.14 E achou no templo os que V. bois, e ovelhas, e
Jo 2.16 e disse aos que V. pombos: Tirai daqui estes e
At 2.45 V. suas propriedades e fazendas e repartiam com
* (vendiam) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Mt.21.12; , 2 vezes :
M c.ll.lS;

VENDIDA Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:
Lv-l;A t-l; N°(s) Strong (H4465); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: vendido;
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Nm 20.29 V., pois, toda a congregação que Arão era morto,
Nm 22.25 V„ pois, a jumenta o Anjo do Senhor, apertou-se
Nm 22.27 E, v. a jumenta o Anjo do Senhor, deitou-se
Nm 24.1 V. Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que
Nm 24.2 Balaão os olhos e V. a Israel que
Nm 24.20 E, V. os amalequitas, alçou a sua parábola e
Nm 24.21 E, V. os queneus, alçou a sua parábola e disse:
Nm 25.7 V. isso Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão,
Nm 32.9 até ao vale de Escol e V. esta terra,
Dt 5.23 a voz do meio das trevas e V. o monte ardente em
Dt 22.1 V. extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te
Dt 29.22 que virá de terras remotas, V. as pragas
Dt 32.19 O que V. o Senhor, os desprezou, provocado à ira
Js 8.21 E, V. Josué e todo o Israel que a emboscada tomara
Jz 9.36 E, V. Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que
Jz 9.55 V., pois, os homens de Israel que já Abimeleque
Jz 12.3 E, K eu que me não livráveis, pus a minha alma na
Jz 13.20 na chama do altar; o que V. Manoá e sua
Jz 14.1 E desceu Sansão a Timna; e, V. em Timna a uma
Jz 16.18 V., pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu
Jz 16.27 homens e mulheres, que estavam V. brincar Sansão.
Jz 18.26 os filhos de Dã, e Mica, V. que eram mais
Rt 1.18 V. ela, pois, que de todo estava resolvida para ir
ISm 5.7 V., então, os homens de Asdode que assim era,
ISm 6.16 E, V. aquilo os cinco príncipes dos filisteus,
ISm 10.14 ele: A buscar as jumentas e, V. que não
ISm 12.12 E, V. vós que Naás, rei dos filhos de Amom, vinha
ISm 13.6 V., pois, os homens de Israel que estavam em
ISm 17.24 toaos os homens de Israel, V T aquele homem,
ISm 17.42 E, olhando o filisteu e V. a Davi, o desprezou,
ISm 17.51 e lhe cortou com ela a cabeça; V., então, os
ISm 17.55 V., porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o
ISm 18.15 V., então, Saul que tão prudentemente se conduzia,
ISm 23.15 V., pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida,
ISm 25.23 V, pois, Abigail a Davi, apressou-se, e desceu do
ISm 28.5 E, V. Saul o arraial dos filisteus, temeu, e
ISm 28.12 V, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz; e
ISm 28.21 veio a mulher a Saul e, V. que estava tão
ISm 31.5 V., pois, o seu pajem de armas que Saul já era
ISm 31.7 E, V. os homens de Israel que estavam desta banda
2Sm 6.16 estava olhando pela janela e , K o rei Davi, que
2Sm 10.6 V., pois, os filhos de Amom que se tinham feito
2Sm 10.9 V., pois, Joabe que estava preparada contra ele a
2Sm 10.14 E, V. os filhos de Amom que os siros fugiam,
2Sm 10.15 V., pois, os siros que tinham sido feridos diante
2Sm 10.19 V., pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que
2Sm 17.23 V, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu
2Sm 18.10 O que VT um homem, o fez saber a Joabe e disse:
2Sm 20.12 no meio do caminho; e, Vf aquele homem que
2Sm 24.17 E, V. Davi ao Anjo que feria o povo, falou ao
lR s 10.4 V., pois, a rainha ae Sabá toda a sabedoria de
lR s 11.28 era varão valente; e, V. Salomão a esse
lR s 12.16 V, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava
lR s 16.18 E sucedeu que Zinri, V T que a cidade era tomada,
lR s 18.17 E sucedeu que, V. Acabe a Elias, disse-lhe Acabe:
lR s 18.39 O que V. todo o povo, caiu sobre os seus rostos e
lR s 19.3 O que V. ele, se levantou, e, para escapar com
lR s 22.32 Sucedeu, pois, que, V. os cnefes dos carros
lR s 22.33 E sucedeu que, V. os chefes dos carros que não era
2Rs 2.12 O que V. Eliseu, clamou: Meu pai, meu pai, carros
2Rs 3.26 Mas, V. o rei dos moabitas que a peleja prevalecia
2Rs 5.21 alcance de Naamã; e Naamã, V. que corria atrás
2Rs 9.22 E sucedeu que, V. Jorão a Jeú, disse: Há paz, Jeú?
2Rs 9.27 O que V. Acazias, rei de Judá, fugiu pelo caminho
2Rs 11.1 V., pois, Atalia, mãe de Acazias, que seu filho
2Rs 16.10 rei da Assíria; e, V. um altar que
lC r 10.5 V, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto,
lC r 10.7 E, V. todos os homens de Israel que estavam no
lC r 15.29 de Saul, olhou de uma janela e, K a Davi dançar e
lC r 19.6 V., pois, os filhos de Amom que se tinham feito
lC r 19.10 E, V. Joabe que a frente da batalha estava contra
lC r 19.15 V., pois, os filhos de Amom que os siros fugiram,
lC r 19.16 E, V. os siros que foram derrotados diante de
lC r 19.19 V., pois, os servos de Hadadezer que tinham sido
lC r 21.28 V. Davi, no mesmo tempo, que o Senhor lhe
2Cr 7.3 todos os filhos de Israel, K descer o fogo e a
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2Cr 9.3 V., pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão,
2Cr 10.16 V., pois, todo o Israel que o rei lhes não dava
2Cr 12.7 V., pois, o Senhor que se humilhavam, veio a
2Cr 15.9 vinham a ele em grande número, V. que o
2Cr 18.31 Sucedeu, pois, que, V. os capitães dos carros a
2Cr 18.32 Porque sucedeu que, V. os capitães dos carros que
2Cr 22.10 V., pois, Atalia, mãe de Acazias, que seu filho
2Cr 24.11 segundo o mandado do rei, e V. que já havia
2Cr 29.8 ao assobio, como vós o estais V. com os vossos olhos.
2Cr 31.8 Ezequias e os príncipes e V. aqueles montões,
2Cr 32.2 V, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o
Ed 3.12 casa sobre o seu fundamento, K perante os seus
Et 3.5 V., pois, Hamã que Mardoqueu não se inclinava nem
Et 5.2 E sucedeu que, K o rei a rainha Ester, que estava
Et 5.9 alegre e de bom ânimo; porém, V. Hamã a
JÓ32.5 V., pois, Eliú que já não havia resposta na boca
SI 33.13 olha desde os céus e está V. a todos os filhos
Is 58.7 os pobres desterrados? E, V. o nu, o cubras e
Jr 5.7 Como, V. isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam
Jr 41.13 E aconteceu que, V. todo o povo que estava com
Jr 50.13 se espantará e assobiará, VT todas as suas pragas.
Ez 1.28 da glória do Senhor; e, V. isso, caí sobre
Ez 16.50 diante de mim; pelo que as tirei dali, V. eu isso.
Ez 19.5 V., pois, ela que havia esperado e que a sua
Ez 22.28 reboco de cal não adubada, V. vaidade, e
Ez 23.11 V. isso sua irmã Oolibá, corrompeu o seu amor mais
Ez 33.3 e, V. ele que a espada vem sobre a terra, tocar a
Ez 39.15 terra a atravessarão, e, V. alguém o osso de
Ez 39.28 eu sou o Senhor, seu Deus, V. que eu os fiz ir
Dn 2.31 Tu, ó rei, estavas V., e eis aqui uma grande
Dn 2.34 Estavas V. isso, quando uma pedra foi cortada, sem
Dn 4.13 Estava V. isso nas visões da minha cabeça, na
Zc 4.10 Pois esse se alegrará, VT o prumo na mão de
M t 2.10 E, V. eles a estrela, alegraram-se muito com
Mt 2.16 Então, Herodes, V. que tinha sido iludido pelos
M t 3.7 E, V. ele muitos dos fariseus e dos saduceus que
M t 5.1 Jesus, V. a multidão, subiu a um monte, e,
M t 8.18 E Jesus, V. em torno de si uma grande multidão,
M t 9.2 E Jesus, V. a fé deles, disse ao paralítico:
M t 9.8 E a multidão, V. isso, maravilhou-se e glorificou
M t 9.11 E os fariseus, V. isso, disseram aos seus
M t 9.23 à casa daquele chefe, e V. os instrumentistas
M t 9.36 E, V. a multidão, teve grande compaixão deles,
M t 12.2 E os fariseus, V. isso, disseram-lhe: Eis que os
M t 13.13 por parábolas, porque eles, V., não veem; e,
M t 13.14 mas não compreendereis e, V., vereis, mas
M t 15.31 a multidão se maravilhou V. os mudos a falar, os
M t 18.31 V., pois, os seus conservos o que acontecia,
M t 21.15 V, então, os principais dos sacerdotes e os
M t 21.20 E os discípulos, V. isso, maravilharam-se,
M t 21.32 o creram; vós, porém, V. isso, nem
M t 21.38 Mas os lavradores, V. o filho, disseram entre si:
M t 26.8 E os seus discípulos, V. isso, indignaram-se,
M t 27.3 Então, Judas, o que o traíra, V. que fora
M t 27.24 Então, Pilatos, v. que nada aproveitava, antes o
M t 27.54 com ele jmardavam a Jesus, V. o terremoto e as
M c 4.12 para que, v., vejam e não percebam; e, ouvindo,
M c 6.48 E, V. que se fatigavam a remar, porque o vento
M c 7.2 E, V. que alguns aos seus discípulos comiam pão
M c 9.25 E Jesus, K que a multidão concorria, repreendeu o
M c 10.14 Jesus, porém, V. isso, indignou-se e disse-lhes:
M c 11.13 V. de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver
M c 12.34 E Jesus, V. que havia respondido sabiamente,
M c 14.67 e, V. a Pedro, que estava se aquentando, olhou
M c 15.39 que estava defronte dele, V, que assim clamando
Lc 5.8 E, K isso Simão Pedro, prostrou-se aos pés de
Lc 5.12 que um homem cheio de lepra, V. a Jesus,
L c8.10 por parábolas, para que, \C, não vejam e,
Lc 8.34 E aqueles que os guardavam, V. o que acontecera,
Lc 8.47 Então, V. a mulher que não podia ocultar-se,
Lc 9.47 Mas Jesus, V. o pensamento do coração deles, tomou
Lc 9.54 os discípulos Tiago e João, V. isso, disseram:
Lc 11.38 Mas o fariseu admirou-se, V. que se não lavara
Lc 17.15 E um deles, V. que estava são, voltou glorificando
Lc 18.15 as tocasse; e os discípulos, V. isso, repreendiam-nos.
Lc 18.24 E, V. Jesus que ele ficara muito triste, disse:
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Lc 18.43 a Deus. E todo o povo, V. isso, dava
Lc 19.7 E, V. todos isso, murmuravam, dizendo que entrara
Lc 19.41 E, quando ia chegando, V. a cidade, chorou sobre ela,
Lc 22.49 E, K os que estavam com ele o que ia suceder,
Lc 23.47 E o centurião, V. o que tinha acontecido, deu
Lc 23.48 ajuntara a este espetáculo, V. o que havia
Lc 23.49 desde a Galileia estavam de longe V. essas coisas,
lo 1.36 E, V. passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro
Jo 1.38 E Jesus, voltando-se e V. que eles o seguiam,
lo 2.23 durante a festa, muitos, V. os sinais que
[o 5.6 E Jesus, V. este deitado e sabendo que estava
lo 6.5 Jesus, levantando os olhos e V. que uma grande
Jo 6.14 V., pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha
Jo 6.22 estava do outro lado do mar, V. que não havia ali
lo 6.24 V., pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem
Jo 8.10 endíreitando-se Jesus e não V. ninguém mais do que
Jo 9.7 o Enviado). Foi, pois, e lavou-se, e voltou V..
Jo 11.31 V., pois, os judeus que estavam com ela em casa e
Jo 19.26 Ora, Jesus, V. ali sua mãe e que o discípulo a
Jo 20.20 sorte que os discípulos se alegraram, V. o Senhor.
Jo 21.21 V. Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste
At 3.3 Ele, V. a Pedro e a João, que iam entrando no
At 4.13 Então, eles, V. a ousadia de Pedro e João e
At 4.14 E, V. estar com eles o homem que fora curado, nada
At 7.24 E, V. maltratado um deles, o defendeu e vingou o
At 8.13 de contínuo, com Filipe e, V. os sinais e as
At 8.18 E Simão, V. que pela imposição das mãos dos
At 9.7 espantados, ouvindo a voz, mas não V. ninguém.
At 9.40 levanta-te. E ela abriu os olhos e, V. a Pedro, assentou-se.
At 12.3 E, V. que isso agradara aos judeus, continuou,
At 13.12 Então, o procônsul, V. o que havia acontecido,
At 13.45 Então, os judeus, V. a multidão, encheram-se de
At 14.9 que, fixando nele os olhos e V. que tinha fé para
At 14.11 E as multidões, V. o que Paulo fizera, levantaram
At 16.19 E, V. seus senhores que a esperança do seu lucro
At 16.27 Acordando o carcereiro e K abertas as portas da
At 16.40 entraram em casa de Lídia, e, V. os irmãos, os
At 17.16 se comovia em si mesmo, V. a cidade tão
At 17.23 porque, passando eu e V. os vossos santuários,
At 28.6 tendo esperado já muito e V. que nenhum incômodo
At 28.26 maneira nenhuma entendereis; e, V., vereis e de
Cl 2.5 convosco, regozijando-me e V. a vossa ordem e
Hb 11.27 ira do rei; porque ficou firme, como V. o invisível.
IPe 1.8 visto, amais; no qual, não o V. agora, mas
2Pe 1.9 estas coisas é cego, nada V. ao longe,
ljo 3.17 pois, tiver bens do mundo e, V. o seu irmão
Ap 17.8 fundação do mundo) se admirarão V. a besta que
Ap 18.18 E, V. a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo:

VENENO

Top 4 0 6 posição; Veja tam bém : ver;
At 28.4 E os bárbaros,

V. a víbora pendurada na mão,

V EN D O -LH ES Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mc-l;L c-l; N°(s) Strong (G1492); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: ver;
M c 2.5 E Jesus, V. a fé, disse ao paralítico: Filho,
Lc 5.20 E, V. a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem,

V EN D O -M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : ver;
Jó 29.11 me tinha por bem-aventurado;

V. algum olho,

V EN D O -O Ocorrências: 32 vezes - V T (9 );N T (23) nos livros:
Lv-l;Js-l;Jz-3;2Rs-2;Pv-l;Is-l;M t-2;M c-S;Lc-10;Jo-3;A t-2;Fp-l;
N°(s) Strong (G1492, G2400, H7200); RNK Top 375 posição; Veja
tam bém : ver;
Lv 13.3 praga da lepra é; o sacerdote, V, o declarará imundo.
Js 8.14 E sucedeu que, V. o rei de Ai, se apressaram, e
Jz 13.19 agiu o Anjo maravilhosamente, V. Manoá e sua mu
lher.
Jz 16.24 Semelhantemente, V. o povo, louvavam ao seu
Jz 19.3 o levou à casa de seu pai, e , K o pai da
2Rs 2.15 V., pois, os filhos dos profetas que estavam
2Rs 23.29 Josias lhe foi ao encontro; e, V. ele, o
Pv 24.32 eu visto, o considerei; e, V., recebi instrução.
Is 28.4 o figo antes do verão, que, V. alguém e tendo-o
M t8.34 ao encontro de Jesus, e, V., rogaram-lhe que
M t 14.26 E os discípulos, V. caminhar sobre o mar,
M c 2.16 E os escribas e fariseus, V. comer com os
M c 3.11 E os espíritos imundos, V., prostravam-se diante
M c 5.22 sinagoga, por nome Jairo, e, V., prostrou-se
M c 9.15 E logo toda a multidão, V., ficou espantada, e,
M c 14.69 E a criada, V. outra vez, começou a dizer aos
Lc 1.12 E Zacarias, V., turbou-se, e caiu temor sobre ele.
Lc 1.29 E, V. ela, turbou-se muito com aquelas palavras
L c2.17E , V., divulgaram a palavra que acerca do menino
Lc 10.31 caminho certo sacerdote; e, V., passou de largo.
Lc 10.32 chegando àquele lugar e V., passou de largo.
Lc 10.33 viagem chegou ao pé dele e, V., moveu-se de
Lc 20.13 o meu filho amado; talvez, V., o respeitem.
Lc 20.14 Mas, V. os lavradores, arrazoaram entre si
Lc 22.56 E como certa criada, V. estar assentado ao fogo,
Lc 22.58 E, um pouco depois, V. outro, disse: Tu és
Jo 11.32 chegado aonde Jesus estava e V., lançou-se aos
Jo 19.6 V., pois, os principais dos sacerdotes e os
Jo 19.33 Mas, vindo a Jesus e V. já morto, não lhe
At 1.9 E, quando dizia isto, V. eles, foi elevado às
At 21.27 terminar, os judeus da Ásia, V. no templo,
Fp 2.28 mais depressa, para que, V. outra vez, vos

VEN D O -A Ocorrências: 13 vezes - VT (9); N T (4) nos livros:
G n-l;Êx-l;Lv-4;lSm -l;2Rs-l;Ct-l;M t-l;Lc-2;A p-l; N°(s) Strong
(G1492, H2009, H7200, H853); RNK Top 394 posição; Veja tam 
bém: ver;

V EN D O -O S Ocorrências: 7 vezes - VT (5); N T (2) nos livros:

Gn 38.15 E, V. Judá, teve-a por uma prostituta; porque
Êx 16.15 E, V. os filhos de Israel, disseram uns aos
Lv 13.21 E o sacerdote, V., e eis que nela não aparece
Lv 13.25 e o sacerdote, V., e eis que o pelo na empola se
Lv 13.26 Mas, se o sacerdote, V., e eis que, na empola
Lv 13.53 Mas, se, V. o sacerdote, a praga se não estendeu
ISm 6.13 os olhos, viram a arca; e, V7, se alegraram.
2Rs 4.25 monte Carmelo; e sucedeu que, V. o homem de
C t6.9 daquela que a deu à luz; V., as filhas lhe
M t 9.22 E Jesus, voltando-se e V., disse: Tem ânimo,
Lc 7.13 E, V., o Senhor moveu-se de íntima compaixão por
Lc 13.12 E, V. Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher,
Ap 17.6 das testemunhas de Jesus. E, V. eu,

Gn 18.2 estavam em pé junto a ele. E, V., correu da
Gn 19.1 à porta de Sodoma; e, V. Ló,
Jr 39.4 E sucedeu que, V. Zedequias, rei de Judá, e
Ez 18.14 pecados que seu pai fez, e, V. não cometer
Ez 23.16 E se enamorou deles, V. com os seus olhos, e
Lc 17.14 E ele, V., disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos
At 28.15 e às Três Vendas, e Paulo, V., deu graças a

VEN D O -AS Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Lc-

Êx 4.14 ele também sai ao teu encontro; e,

-l;H b-l; N°(s) Strong (G1492); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: ver;

V EN D O U Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)

Lc 21.30 vós sabeis por vós mesmos, V., que perto está
Hb 11.13 recebido as promessas, mas, V. de longe, e

Is 29.10 vossos olhos, os profetas; e V. os vossos

VENDO-LHE

VENENO

Gn-2;Jr-l;Ez-2;Lc-l;At-l; N"(s) Strong (G1492, H47S8, H7200);
RNK Top 400 posição; Veja também : ver;

V EN D O -TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; N°(s)
Strong (H2009); RNK Top 406posição; Veja tam bém : ver;

v., se

Strong (H3680); RNK Top 406posição;

Ocorrência: 1 vez- N T (1) no livro:At-1;RNK
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Ez 21.19 propõe dois caminhos, por onde V. a espada do rei
Ez 21.27 e ela não será mais, até que V aquele a quem
Ez 22.3 sangue no meio dela, para que V. o seu tempo! Que
Ez 44.18 seus rins; não se cingirão de modo que lhes V. suor.
Os 10.12 de buscar o Senhor, até que V., e chova a
J12.31 e a lua, em sangue, antes que V. o grande e
Sf 2.2 como a palha; antes que V. sobre vós a ira do
Sf 2.2 ira do Senhor; sim, antes que V. sobre vós o dia
Ml 4.5 o profeta Elias, antes que V. o dia grande e
Ml 4.6 seus pais; para que eu não V. e fira a terra com maldição.
M t 6.10 V. o teu Reino. Seja feita a tua vontade, tanto na
M t 10.23 as cidades de Israel sem que V. o Filho do Homem.
M t 17.10 os escribas que é mister que Elias V. primeiro?
M c 9.11 os escribas que é necessário que Elias V. primeiro?
Lc 1.43 me provém isso a mim, que V. visitar-me a mãe do
Lc 11.2 Pai, santificado seja o teu nome; V. o teu Reino;
Lc 12.50 batismo, e como me angustio até que V. a cumprir-se!
Lc 13.35 que não me vereis até que V. o tempo em que
Lc 15.4 nove e não vai após a perdida até que V. a achá-la?
Lc 19.13 dez minas e disse-lhes: Negociai até que eu V..
Lc 21.34 e dos cuidados da vida, e V. sobre vós de
Lc 22.18 do fruto da vide, até que V. o Reino de Deus.
Jo 4.15 para que não mais tenha sede e não V. aqui tirá-la.
Jo 4.35 há quatro meses até que V. a ceifa? Eis que eu
Jo 7.37 dizendo: Se alguém tem sede, que V. a mim e beba.
Jo 21.22 que ele fique até que eu V., que te importa a
Jo 21.23 eu quero que ele fique até que eu V., que te
At 8.24 Senhor, para que nada do que dissestes V. sobre mim.
At 13.40 Vede, pois, que não V. sobre vós o que está dito
Rm 13.1 não há autoridade que não V. de Deus; e as
ICo 4.5 de tempo, até que o Senhor V., o qual também
ICo 9.27 aos outros, eu mesmo não V. de alguma
ICo 11.26 cálice, anunciais a morte do Senhor, até que V..
ICo 16.11 acompanhai-o em paz, para que V. ter comigo, pois
2Ts 2.3 não será assim sem que antes VTa apostasia e se
Ap 2.25 Mas o que tendes, retende-o até que eu V..
Ap 22.17 diga: Vem! E quem tem sede VT; e quem quiser

-2;Sl-3; N°(s) Strong (H2S34, H7219); RNK Top 401 posição;
Dt 32.33 O seu vinho é ardente V. de dragões e peçonha
Jó 6.4 em mim, e o seu ardente V, o bebe o meu
Jó 20.16 V. de áspides sorverá; língua de víbora o matará.
SI 58.4 Têm V. semelhante ao V. da serpente; são como
SI 140.3 a língua como a serpente; o K das víboras está
* (veneno) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Sl.58.4;

V EN ERA D O Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos li
vros: P v-l;A t-l;H b-l; RNK Top 404 posição; Palavras Relaciona
das: (veneram-1); Total de referencias das palavras relacionadas:
4
Pv 13.18 correção, mas o que guarda a repreensão será
At 5.34 Gamaliel, doutor da lei, V. por todo o
Hb 13.4 V. seja entre todos o matrimônio e o leito sem

V..

V EN ERA M Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : venerado;
At 19.27 que toda a Ásia e o mundo

VENHAM

V. a ser destruída.

V EN H A Ocorrências: 83 vezes - VT (56); N T (27) nos livros:
Gn-2;Ê x-3;Lv-3;D t-l;Jz-2;lSm -S;2Sm -3;lR s-l;2R s-l;2C r-l;E t2;fó-3;Sl-2;Pv-l;Is-6;Jr-8;Lm-2;Ez-4;Os-l;Jl-l;Sf-2;Ml-2;Mt-3;Mcl;Lc-8;fo-5;At-2;Rm-l;lCo-4;2Ts-l;Ap-2; N°(s) Strong (G1096,
G2064, G2186, H1961, H2009, H5674, H5869, H6293, H7200,
H853, H935); RNK Top 324 posição; Veja também : vir;
Gn 32.11 o temo, para que porventura não V. e me fira e a
Gn 49.10 dentre seus pés, até que V. Siló; e a ele se
Êx 1.19 dado à luz os filhos antes que a parteira V. a elas.
Êx 5.3 ao Senhor e ele não V. sobre nós com
Êx 32.26 e disse: Quem é do Senhor, V. a mim. Então, se
Lv 10.6 para que não morrais, nem VT grande
Lv 14.36 despejem a casa, antes que K o sacerdote para
Lv 25.22 até ao ano nono; até que V. a sua novidade,
Dt 33.16 habitava na sarça, a bênção V. sobre a cabeça de
Jz 6.18 te não apartes, até que eu K a ti, e traga o meu
Jz 13.8 de Deus, que enviaste, ainda V. para nós outra
ISm 4.3 a arca do concerto do Senhor, e V. no meio de
ISm 9.13 o povo não comerá até que ele V., porque ele é o
ISm 10.8 sete dias esperarás, até que eu V. a ti e te
ISm 16.11 assentaremos em roda da mesa até que ele V. aqui.
ISm 18.21 para que a mão dos filisteus V. a ser contra ele.
2Sm 13.5 Peço-te que minha irmã Tamar V., e me dê de
2Sm 13.6 Peço-te que minha irmã Tamar V. e prepare dois
2Sm 14.9 injustiça, ó rei, meu senhor, V. sobre mim e
lR s 22.27 e com a água de amargura, até que eu V. em paz.
2Rs 18.32 Até que eu V. e vos leve para uma terra como a
2Cr 19.10 para com o Senhor, e não V. grande ira
Et 5.4 Se bem parecer ao rei, V. o rei e Hamã hoje
Et 5.8 o meu requerimento, V. o rei com Hamã ao
Jó 3.9 que espere a luz, e não V.; e não veja as
Jó 8.16 está sumarento antes que V. o sol, e os seus
Jó 13.13 perante mim, e falarei eu; e V. sobre mim o que vier.
SI 36.11 Não V. sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova
SI 119.173 V. a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus pre
ceitos.
Pv 30.9 o Senhor? Ou que, empobrecendo, V. a furtar e
Is 5.19 a vejamos; e aproxime-se e V. o conselho do
Is 6.10 e fecha-lhe os olhos; não V. ele a ver com os
Is 32.6 e para fazer com que o sedento V. a ter falta de bebida.
Is 36.17 até que eu V. e vos leve para uma terra como a
Is 41.7 com pregos o firma, para que não V. a mover-se.
Is 48.9 conterei para contigo, para que te não V. a cortar.
Jr 4.4 que a minha indignação não V. a sair como fogo e
Jr 9.16 a espada após eles, até que V. a consumi-los.
Jr 13.16 vosso Deus, antes que V. a escuridão e
Jr 17.15 me dizem: Onde está a palavra do Senhor? V. agora!
Jr 27.7 de seu filho, até que também V. o tempo da sua
Jr 37.20 de Jônatas, o escriba, para que não V. a morrer ali.
Jr 49.37 após eles a espada, até que V. a consumi-los.
Jr 51.35 fez a mim e à minha carne V. sobre a Babilônia,
Lm 1.4 porque não há quem V. à reunião solene;
Lm 1.22 V. toda a sua iniquidade à tua presença, e

* (venha) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Sf.2.2;

V EN H A IS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lSm-l;O s-l;A m -l; N°(s) Strong (H935); RNK Top 404 posição; Veja
também : vir;
ISm 4.9 para que, porventura, não V. a servir aos
Os 4.15 não se faça culpado Judá; não V. a Gilgal, e
Am 5.5 não busqueis a Betei, nem V. a Gilgal, nem

VEN H A M Ocorrências: 27 vezes - VT (18); N T (9) nos livros:
Ê x-l;D t-1; ISm -l;2S m -2;lC r-l;E d- l;Sl-2;Ec- l;Is-l;Jr-4;Ez-2;Osl;M t-l;Lc-2;A t-2;Rm -l;lTm -l;2Pe-l;A p-l; N°(s) Strong (G2064,
G302, H2009, H5927, H7200, H935); RNK Top 380 posição; Veja
também: vir;
Êx 10.12 Egito, para que os gafanhotos V. sobre a terra do
Dt 28.52 as tuas portas, até que V. a cair os teus
ISm 31.4 ela, para que, porventura, não V. estes
2Sm 13.24 peço que o rei e os seus servos V. com o teu servo.
2Sm 24.13 que sete anos de fome te V. à tua terra; ou
lC r 10.4 ela, para que, porventura, não V. estes
Ed 10.14 casaram com mulheres estranhas V. em tempos
SI 119.41 V. também sobre mim as tuas misericórdias, ó
SI 119.77 V. sobre mim as tuas misericórdias, para que
Ec 12.1 da tua mocidade, antes que V. os maus dias, e
Is 42.9 eu vos anuncio, e, antes que V. à luz, vo-las
Jr9.17 chamai carpideiras, para que V.; e mandai
Jr 9.17 procurar mulheres sábias, para que V. também.
Jr 10.18 e os angustiarei, para que V. a senti-lo, dizendo:
Jr 49.36 não haverá nação aonde não V. os fugitivos de Elão.
Ez 16.33 lhes dás presentes, para que V. a ti de todas as
Ez 31.14 nem as que bebem as águas V. a confiar em si,
Os 9.12 Ainda que V. a criar seus filhos, eu os privarei
M t 18.7 Porque é mister que V. escândalos, mas
Lc 16.28 testemunho, a fim de que não V. também para este
Lc 17.1 É impossível que não V. escândalos, mas ai
At 3.19 apagados os vossos pecados, e V., assim, os
At 16.37 nos lançam fora? Não será assim; mas V. eles
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Rm 3.8 Façamos males, para que V. bens? A
lTm 2.4 os homens se salvem e V. ao conhecimento da ver
dade.
2Pe 3.9 se percam, senão que todos V. a arrepender-se.
Ap 3.9 mentem), eis que eu farei que V., e adorem
* (venham) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Jr.9.17;

VEN H A M O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) tios livros: Gn-l;lS m -l; RNK Top 405 posição; Veja também : vir;
Gn 38.23 ela, para que porventura não V. a cair em
ISm 12.19 teu Deus, para que não V. a morrer;

VENHAS Ocorrências: 6 vezes - VT (5) ; N T (1) nos livros:
N m -l;Jz-l;Pv-l;Ec-2;M c-l; RNK Top 401 posição; Veja também:
vir;
Nm 23.13 lhe disse: Rogo-te que V. comigo a outro
Jz 11.8 tornamos a ti, para que V. conosco, e
Pv 25.16 porventura, não te fartes dele e o K a vomitar.
Ec 7.21 se disserem, para que não V. a ouvir que o teu
Ec 12.1 e cheguem os anos dos quais V. a dizer: Não
Mc 5.23 está moribunda; rogo-te que V. e lhe imponhas

VEN HO Ocorrências: 16 vezes - VT (7) ; N T (9) nos livros:
G n-l;Êx-l;Js-l;lSm -l;2C r-l;STl;Z c-l;Lc-l;Jo-l;H b-2;A p-5; N"(s)
Strong (G2064, G2400, G991, H935); RNK Top 391 posição; Veja
também: vir;
Gn 16.8 e para onde vais? E ela disse: V. fugida da face
Êx 18.6 Moisés: Eu, teu sogro Tetro, VT a ti, com tua
Js 5.14 E disse ele: Não, mas V. agora como príncipe do
ISm 4.16 homem a Eli: Eu sou o que V. da batalha, porque
2Cr 35.21 Judá? Quanto a ti, contra ti não V. hoje, senão
SI 40.7 Então disse: Eis aqui V.; no rolo do livro está
Zc 2.10 de Sião, porque eis que V. e habitarei no
Lc 13.7 Eis que há três anos v. procurar fruto
Jo 14.28 o que eu vos disse: vou e V. para vós. Se me
Hb 10.7 Então, disse: Eis aqui V. (no princípio do livro
Hb 10.9 Então, disse: Eis aqui V., para fazer, ó Deus, a
Ap 3.11 Eis que V. sem demora; guarda o que tens, para que
Ap 16.15 (Eis que V. como ladrão. Bem-aventurado aquele que
Ap 22.7 Eis que presto V.. Bem-aventurado aquele que
Ap 22.12 E eis que cedo V., e o meu galardão está comigo
Ap 22.20 coisas diz: Certamente, cedo V.. Amém! Ora, vem,

VENS Ocorrências: 13 vezes - VT (12); N T (1) nos livros: Gn-l;Jz-2;lSm-2;2Sm-2;2Rs-l;Jó-2;Ez-l;Jn-l;M t-l; RNK Top 394p o 
sição; Veja também : vir;
Gn 16.8 Agar, serva de Sarai, de onde V. e para onde vais?
Jz 17.9 disse-lhe Mica: De onde V.? E ele lhe disse: Sou
Jz 19.17 cidade; e disse o velho: Para onde vais e de onde VT?
ISm 17.45 porém, disse ao filisteu: Tu VT a mim com espada,
ISm 21.1 de Davi e disse-lhe: Por que V. só, e ninguém, con
tigo?
2Sm 1.3 E Davi lhe disse: De onde V? E ele lhe disse:
2Sm 11.10 Então, disse Davi a Urias: Não VT tu de uma
2Rs 5.25 E disse-lhe Eliseu: De onde V., Geazi? E disse:
Jó 1.7 disse a Satanás: De onde K ? E Satanás
JÓ2.2 disse a Satanás: De onde K ? E respondeu
Ez 38.13 os seus leõezinhos te dirão: V tu para tomar o
Jn 1.8 Que ocupação é a tua? E donde V.? Qual é a tua
Mt 3.14 Eu careço de ser batizado por ti, e v. tu a mim?

VENTAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; N°(s) Strong
(H5170); RNK Top 406 posição;
Jó 39.20 Terrível é o fogoso respirar das suas

V..

VEN TO Ocorrências: 130 vezes - VT (101); N T (29) nos livros:
Gn-4;Êx-5;N m -l;2Sm -2;lRs-4;2Rs-l;Jó-16;Sl-15;Pv-3;Ec-S;Ct2;Is-14;Jr-12;Ez-7;Dn-l;Os-5;Am-l;Jn-2;Hc-l;Mt-4;Mc-6;Lc-4;Jo2;A t-8;Ef-1; Tg-l;2Pe-l;Ap-2; N°(s) Strong (G355S, G4151, G4154,
G4157, G416, G417, H5086, HS26S, H5380, H5398, HS492,
H6921, H7307, H7308, H848); RNK Top 279 posição; Palavras

VENTO

Relacionadas: (ventos-29); Total de referencias das p alavras re
lacionadas: 159
Gn 8.1 na arca; e Deus fez passar um V. sobre a terra, e
Gn 41.6 miúdas e queimadas do V. oriental brotavam
Gn 41.23 miúdas e queimadas do V. oriental brotavam
Gn 41.27 espigas miúdas e queimadas do V. oriental; serão
Êx 10.13 trouxe sobre a terra um V. oriental todo
Èx 10.13 e aconteceu que pela manhã o V. oriental trouxe
Êx 10.19 Então, o Senhor trouxe um V. ocidental fortíssimo,
Êx 14.21 retirar o mar por um forte V. oriental toda
Êx 15.10 Sopraste com o teu V., o mar os cobriu;
Nm 11.31 Então, soprou um V. do Senhor, e trouxe codornizes
2Sm 22.11 querubim, e voou; e foi visto sobre as asas do V..
2Sm 22.16 do Senhor, pelo sopro do V. dos seus narizes.
lRs 18.45 se enegreceram com nuvens e V., e veio uma grande
lRs 19.11 como também um grande e forte V., que fendia os
lR s 19.11 não estava no V.; e, depois do V., um
2Rs 3.17 diz o Senhor: Não vereis V. e não vereis chuva;
Jó 1.19 eis que um grande V. sobreveio dalém do deserto, e
Jó 6.26 visto que as razões do desesperado são como V.?
Jó 7.7 que a minha vida é como o V.-, os meus olhos não
Jó 8.2 e as razões da tua boca serão qual V. impetuoso?
Jó 13.25 a folha arrebatada pelo VT? E perseguirás o
Jó 15.2 em resposta, ciência de V.? E encherá o seu
Jó 15.2 de VT? E encherá o seu ventre de V. oriental,
Jó 16.3 terão fim estas palavras de VT? Ou que te irrita,
Jó 21.18 são como a palha diante do V., e como a pragana,
Jó 27.21 O V. orientai o levará, e ir-se-á; varrê-lo-á com
Jó 28.25 Quando deu peso ao V. e tomou a medida das águas;
Jó 30.15 pavores; como V. perseguem a minha
Jó 30.22 Levantas-me sobre o V., fazes-me cavalgar sobre
Jó 37.9 recâmaras do sul sai o pé de V. e, do norte, o frio.
Jó 37.21 nos céus; mas, passando o K e purificando-os,
Jó 38.24 a luz, e se espalha o V. oriental sobre a terra?
SI 1.4 os ímpios; mas são como a moinha que o V. espalha.
SI 11.6 laços, fogo, enxofre e V. tempestuoso; eis a
SI 18.10 num querubim e voou; sim, voou sobre as asas do V..
SI 18.42 como o pó diante do V.-, deitei-os fora
SI 35.5 como pragana perante o V; o anjo do Senhor os
SI 48.7 Tu quebras as naus de Társis com um V. oriental.
SI 55.8 a escapar da fúria do V. e da tempestade.
SI 78.26 Fez soprar o V. do Oriente nos céus e trouxe o Sul
SI 78.39 de que eram carne, um V. que passa e não volta.
SI 83.13 impelidos por um tufão, como a palha diante do V..
SI 103.16 pois, passando por ela o V., logo se vai, e o seu
SI 104.3 das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do V..
SI 107.25 ele manda, e se levanta o V, tempestuoso, que
SI 147.18 os faz derreter; faz soprar o V., e correm as águas.
SI 148.8 e saraiva, neve e vapores e V. tempestuoso que
Pv 11.29 a sua casa herdará o V., e o tolo será servo
Pv 25.23 O V. norte afugenta a chuva, e a língua fingida, a
Pv 27.16 a contivesse, conteria o K e a sua destra
Ec 1.6 O VTvai para o sul e faz o seu giro para o norte;
Ec 1.6 continuamente vai girando o V. e volta fazendo os
Ec 5.16 vai; e que proveito lhe vem de trabalhar para o V.,
Ec 11.4 Quem observa o V. nunca semeará, e o que olha para
E c l l .5 sabes qual o caminho do V., nem como se formam
Ct 4.16 Levanta-te, V. norte, e vem tu, V. sul; assopra
Ct 4.16 V. norte, e vem tu, V. sul; assopra no
Is 7.2 povo, como se movem as árvores do bosque com o V..
Is 11.15 o rio com a força do seu V., e, ferindo-o,
Is 17.13 a pragana dos montes diante d o K e como a bola
Is 21.1 do mar. Como os tufões de V. do Sul, que tudo
Is 26.18 mas isso não foi senão V.; livramento não
Is 27.8 ele a tirou com o seu V. forte, no tempo do
Is 27.8 a tirou com o seu V. forte, no tempo ao V. leste.
Is 29.6 grande ruído, e com tufão de V., e tempestade, e
Is 32.2 um esconderijo contra o V., e como um refúgio
Is 41.2 o pó e como pragana arrebatada do V., ao seu arco.
Is 41.16 Tu os padejarás, e o V. os levará, e o tufão os
Is 41.29 alguma; as suas imagens de fundição são V. e nada.
Is 57.13 os teus congregados; mas o VT a todos levará, e
Is 64.6 e as nossas culpas, como um V., nos arrebatam.
Jr 2.24 o desejo da sua alma, sorve o V.; quem impediria o
Jr4.11 este povoe a Jerusalém: Um V. seco das alturas
Jr 4.12 Um V. virá a mim, de grande veemência; agora,
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.............. ......
Dn 8.8 quatro também notáveis, para os quatro V. do céu.
Dn 11.4 repartido para os quatro V. do céu; mas não

lillilH IllIlitlillllf Illlilfliliilf IHIiti

Jr5.13 os profetas se farão como V., porque a palavra
Jr 10.13 para a chuva e faz sair o V. dos seus tesouros.
Jr 13.24 o restolho, restolho que passa com o V. do deserto.
Jr 14.6 nos lugares altos, sorvem o V. como os dragões;
Jr 18.17 Com k oriental os espalharei diante da face do
Jr 22.22 O V. apascentará todos os teus pastores, e os teus
Jr 49.32 despojo; e espalharei a todo V., aqueles que têm
Jr 51.1 Eis que levantarei um V. destruidor contra a
Jr 51.16 com a chuva e tira o V. dos seus tesouros.
Ez 1.4 Olhei, e eis que um V. tempestuoso vinha do Norte,
Ez 5.2 outra terça parte espalharás ao V.; porque
Ez 13.11 de saraiva, caireis, e um V. tempestuoso a fenderá.
Ez 13.13 assim diz o Senhor Jeová; Um V. tempestuoso a
Ez 17.10 Porventura, tocando-lhe V. oriental, ae
Ez 19.12 foi abatida até à terra, e o V. oriental secou o
Ez 27.26 sobre grandes águas; o V. oriental te
Dn 2.35 pragana das eiras no estio, e o K o s levou, e
Os 4.19 Um V. os envolveu nas suas asas, e
Os 12.1 Efraim se apascenta de K e segue o V. leste;
Os 12.1 de V. e segue o V. leste; todo o dia
Os 13.15 entre os irmãos, virá o V. leste, V. do
Os 13.15 irmãos, virá o V. leste, V. do Senhor, subindo
Am 4.13 forma os montes, e cria o V., e declara ao homem
Jn 1.4 mandou ao mar um grande V., e fez-se no mar uma
Jn 4.8 o sol, Deus mandou um V. calmoso, oriental,
Hc 1.11 Então, passarão como um V., e pisarão, e se farão
M t ll .7 Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo VT?
M t 14.24 açoitado pelas ondas, porque o V. era contrário.
M t 14.30 Mas, sentindo o V. forte, teve medo; e, começando
M t 14.32 E, quando subiram para o barco, acalmou o K.
M c 4.37 grande temporal de V., e subiam as ondas
M c 4.39 despertando, repreendeu o K e disse ao mar:
M c 4.39 mar: Cala-te, aquieta-te. E o V. se aquietou, e
M c 4.41 Mas quem é este que até o V. e o mar lhe obedecem?
M c 6.48 fatigavam a remar, porque o V. lhes era
M c 6.51 para estar com eles, e o V. se aquietou; e,
Lc 7.24 saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo K?
Lc 8.23 e sobreveio uma tempestade de V. no lago, e o
L c 8.24 Eele,levantando-se,repreendeuoK eafúria
Lc 12.55 E, quando assopra o V. sul, dizeis: Haverá calma;
Jo 3.8 O V. assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não
Jo 6.18 E o mar se levantou, porque um grande V. assoprava.
At 2.2 do céu um som, como de um V. veemente e
At 27.7 Cnido, não nos permitindo o V. ir mais adiante,
At 27.12 que olha para a banda do V. da África e do
At 27.13 E, soprando o V. sul brandamente, lhes pareceu
At 27.14 depois, deu nela um pé de V., chamado Euroaquilão.
At 27.15 podendo navegar contra o V., dando de mão a
At 27.40 e, alçando a vela maior ao V., dirigiram-se
At 28.13 e, soprando, um dia depois, um VTdo sul,
Ef 4.14 levados em roda por todo V. de doutrina, pelo
Tg 1.6 onda do mar, que é levada pelo V. e lançada de
2Pe 2.17 levadas pela força do V., para os quais a
Ap 6.13 de si os seus figos verdes, abalada por um V. forte.
Ap 7.1 da terra, para que nenhum V. soprasse sobre a

Os 8.7 Porque semearam V. e segarão tormentas; não há
Zc 2.6 vos espalhei como os quatro V. do céu, diz o Senhor.
Zc 6.5 disse: Estes são os quatro V. do céu, saindo
Mt 7.25 correram rios, e assopraram V., e combateram
M t 7.27 correram rios, e assopraram V., e combateram
M t8.26 levantando-se,repreendeuosK eom ar,e
Mt 8.27 Que homem é este, que até os V. e o mar lhe obede
cem?
M t 24.31 escolhidos desde os quatro V., de uma à outra
M c 13.27 escolhidos, desde os quatro V., da extremidade da
Lc 8.25 outros: Quem é este, que até aos V. e à água
At 27.4 abaixo de Chipre, porque os V. eram contrários.
Hb 1.7 diz: O que de seus anjos faz V. e de seus
Tg3.4 e levadas de impetuosos V., se viram com um
Ja 1.12 sem água, levadas pelos V. de uma para
Ap 7.1 da terra, retendo os quatro V. da terra, para
* (ventos) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jr.49.36;

V EN TR E Ocorrências: 93 vezes - VT (72); N T (21) nos livros:

Gn-S;Lv-l;Nm-4;Dt-6;Jz-S;Rt-l;Jó-14;Sl-8;Pv-7;Ec-2;Ct-2;Is-8;Jr2;Ez-l;D n-l;O s-2;)n-l;M q-l;H c-l;M t-3;M c-l;Lc-6;Jo-2;At-l;Rm - '
2;lCo-2;G l-l;Fp-l;Ap-2; N°(s) Strong (G2836, H1S12, H4310,
H4480, H4S77, H4S78, H517, H73S6, H7358, H990); RNK Top
314 posição; Palavras Relacionadas: (ventres-2); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 95
Gn 3.14 animais do campo; sobre o teu V. andarás e pó
Gn 25.23 Duas nações há no teu V., e dois povos se
Gn 25.24 os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu V..
Gn 30.2 no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu V.?
Gn 38.27 ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu V..
Lv 11.42 Tudo o que anda sobre o V., e tudo o que anda
Nm 5.21 fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o V.,
Nm 5.22 para te fazer inchar o V. e te fazer descair
Nm 5.27 nela para amargura, e o seu V. se inchará, e
Nm 12.12 como um morto, que, saindo do V. de sua mãe,
D t7.13 e abençoará o fruto do teu V., e o fruto da
Dt 28.4 Bendito o fruto do teu V., e o fruto da tua
Dt 28.11 de bens no fruto do teu V., e no fruto dos
Dt 28.18 Maldito o fruto do teu V., e o fruto da tua
Dt 28.53 E comerás o fruto do teu V., a carne de teus
Dt 30.9 tuas mãos, no fruto do teu V., e no fruto dos
Jz 3.21 da espada da sua coxa direita, e lha cravou no V.,
Jz 3.22 não tirou a espada do V ); e saiu-lhe o excremento.
Jz 13.5 nazireu de Deus desde o V. e ele começará a
Jz 13.7 será nazireu de Deus, desde o VT até o dia da
Jz 16.17 sou nazireu de Deus, desde o VT de minha mãe; se
Rt 1.11 comigo? Tenho eu ainda no meu VT mais filhos,
Jó 1.21 e disse: Nu saí do V. de minha mãe e nu tornarei
JÓ3.10 não fechou as portas do V., nem escondeu dos
JÓ3.11 eu desde a madre e, em saindo do V., não expirei?
Jó 10.19 houvera sido; e desde o V. seria levado à sepultura!
Jó 15.2 de vento? E encherá o seu V. de vento oriental,
Jó 15.35 produzem a iniquidade; e o seu V. prepara enganos.
Jó 20.15 mas vomitá-las-á; do seu V., Deus as lançará.
Jó 20.20 não sentiu sossego no seu V., da sua tão
Jó 20.23 de que possa encher o seu V., e Deus mandará
Jó 31.15 Aquele que me formou no V. não o fez também a
Jó 31.18 com seu pai, e o guiei desde o V. da minha mãe);
Jó 32.19 Eis que o meu V e como o mosto, sem
Jó 38.29 De que V procede o gelo? E quem gera a geada do céu,
Jó 40.16 seus lombos, e o seu poder, nos músculos do seu V..
SI 17.14 porção está nesta vida e cujo V. enches do teu
SI 22.9 tu és o que me tiraste do V.; o que me
SI 22.10 a madre; tu és o meu Deus desde o V. de minha mãe.
SI 71.6 sido sustentado desde o V.-, tu és aquele que
SI 71.6 és aquele que me tiraste do V. de minha mãe; o
SI 127.3 herança do Senhor, e o fruto do V., o seu galardão.
SI 132.11 dela: Do fruto do teu V. porei sobre o teu trono.
SI 139.13 o meu interior; entreteceste-me no V. de minha mãe.
Pv 13.25 fique satisfeita, mas o V. dos ímpios terá necessidade.
Pv 18.8 como doces bocados, e elas descem ao íntimo do V..
Pv 18.20 cada um se fartará o seu V; dos renovos dos
Pv 20.27 a qual esquadrinha todo o mais íntimo do V..

* (vento) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.10.13; , 3 vezes :
lRs.19.11; , 2 vezes: Jó.15.2; , 2 vezes: Ec. 1.6;, 2 vezes: Ct.4.16;, 2 ve
zes : Is.27.8;, 2 vezes: Os. 12.1;, 2 vezes: Os.13.15;, 2 vezes: Mc.4.39;

VEN TO S Ocorrências: 29 vezes - VT (17) ; N T (12) nos li
vros:
lCr-l;Sl-2;Pv-2;Jr-2;Ez-4;Dn-3;Os-l;Zc-2;Mt-5;Mc-l;Lcl;A t-l;H b-l;T g-l;Jd-l;A p-l; N°(s) Strong (G4151, G41S4, G417,
H7307, H7308); RNK Top 378 posição; Veja também : vento;
lC r 9.24 estavam aos quatro V.: ao oriente, ao
SI 104.4 Faz dos V. seus mensageiros, dos seus ministros,
SI 135.7 para a chuva; tira os V. dos seus tesouros.
Pv 25.14 Como nuvens e V. que não trazem chuva, assim é o
Pv 30.4 e desceu? Quem encerrou os V. nos seus punhos?
Jr 49.36 sobre Elão os quatro V. dos quatro ângulos
Jr 49.36 na direção de todos estes V.-, e não haverá nação
Ez5.10 espalharei todo o remanescente a todos os V..
Ez 5.12 parte espalharei a todos os V. e a espada
Ez 12.14 espalharei a todos os V.; e desembainharei
Ez37.9 o Senhor Jeová: Vem dos quatro V., ó espírito,
Dn 7.2 da noite, e eis que os quatro V. do céu combatiam
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Pv 20.30 as pancadas que penetram até o mais íntimo do V..
Pv 26.22 deliciosos bocados, que descem ao íntimo do V..
Pv 31.2 meu? E como, ó filho do meu VT? E como, ó filho
Ec 5.15 Como saiu do V. de sua mãe, assim nu voltará,
Ec 11.5 como se formam os ossos no V. da que está
Ct 5.14 as turquesas; o seu V., como alvo marfim,
Ct 7.2 a que não falta bebida; o teu V., como monte de
Is 13.18 se compadecerão do fruto do V.; o seu olho não
Is 44.2 criou, e te formou desde o V., e que te ajudará:
Is 44.24 e que te formou desde o V.: Eu sou o Senhor
Is 46.3 trouxe nos braços desde o V. e levei desde a madre.
Is 48.8 perfidamente e que eras prevaricador desde o VT.
Is 49.1 O Senhor me chamou desde o VT, desde as
Is 49.5 Senhor, que me formou desde o VT para seu servo,
Is 49.15 dele, do filho do seu VT? Mas, ainda que
Jr 1.5 que eu te formasse no VT, eu te conheci; e,
Jr 51.34 dragão me tragou, encheu o seu VT das minhas
Ez 3.3 do homem, dá de comer ao teu VT e enche as tuas
Dn 2.32 seus braços, de prata; o seu VT e as suas coxas,
Os 9.16 gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu VT.
Os 12.3 No VT, pegou do calcanhar de seu irmão e, pela
Jn 2.2 Senhor, e ele me respondeu; do VT do inferno
Mq 6.7 transgressão? O fruto do meu VT, pelo pecado da
Hc 3.16 Ouvindo-o eu, o meu VT se comoveu, à sua voz
Mt 12.40 três dias e três noites no VT da baleia, assim
Mt 15.17 entra pela boca desce para o K e é lançado fora?
M t 19.12 que assim nasceram do VT da mãe; e há
Mc 7.19 no seu coração, mas no VT e é lançado fora,
Lc 1.15 cheio do Espírito Santo, já desde o VT de sua mãe.
Lc 1.31 E eis que em teu VT conceberás, e darás à luz um
Lc 1.41 a criancinha saltou no seu VT; e Isabel foi
Lc 1.42 entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu VT!
Lc 1.44 saudação, a criancinha saltou de alegria no meu VT.
Lc 11.27 lhe disse: Bem-aventurado o VT que te trouxe
Jo 3.4 pode tornar a entrar no VT de sua mãe e nascer?
Jo 7.38 a Escritura, rios de água viva correrão do seu VT.
At 3.2 um varão que desde o VT de sua mãe era
Rm 4.19 nem tampouco para o amortecimento do VT de Sara.
Rm 16.18 Jesus Cristo, mas ao seu VT; e, com suaves
ICo 6.13 Os manjares são para o VT, e o VT, para os
ICo 6.13 são para o VT, e o VT, para os manjares;
G11.15 aprouve a Deus, que desde o VT de minha mãe me
Fp3.19 perdição, o deus deles é o VT, e a dória deles
Ap 10.9 come-o, e ele fará amargo o teu V., mas na tua
Ap 10.10 mel; e, havendo-o comido, o meu VT ficou amargo.

viam-16; víamos-1; via-se-1; vimo-lo-1; viram-97; viram-na-1;
viram-nas-1; viram-no-4; viram-se-3; Vira-te-5; visse-4; vísseis-1;
vissem-7; viste-35; vistes-19; vistos-5; vi-te-3; viu-170; viu-a-1;
viu-me-1; viu-o-3; viu-os-2; viu-se-2); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 1649
Gn 2.19 os trouxe a Adão, para este V. como lhes
Gn 8.8 Depois, soltou uma pomba, a VT se as águas tinham
Gn 11.5 Então, desceu o Senhor para V. a cidade e a torre
Gn 27.1 de maneira que não podia V., chamou a Esaú, seu
Gn 29.25 E aconteceu pela manhã V. que era Leia; pelo que
Gn 34.1 Leia, que esta dera a Jacó, a VT as filhas da terra.
Gn 42.9 Vós sois espias e viestes para V. a nudez da terra.
Gn 42.12 disse: Não; antes, viestes para V. a nudez da terra.
Gn 44.26 desceremos; pois não poderemos V. a face do varão,
Gn 48.10 de velhice, já não podia V. bem; e fê-los
Gn 48.11 a José: Eu não cuidara V. o teu rosto; e eis
Gn 48.11 rosto; e eis que Deus me fez V. a tua semente tam
bém.
Êx 3.4 que se virava para lá a V., bradou Deus a ele do
Êx 4.18 irmãos que estão no Egito, para V. se ainda vivem.
Êx 9.7 E Faraó enviou a V., e eis que, do gado de Israel,
Êx 10.5 que a terra não se poderá V.; e eles comerão o
Êx 19.21 não traspasse o termo para V. o Senhor, a fim de
Êx 22.8 levado diante dos juizes, a VT se não meteu a sua
Êx 33.20 E disse mais: Não poderás V. a minha face, porquanto
Lv 13.12 aos seus pés, quanto podem V. os olhos do sacerdote,
Lv 13.37 Mas, se a tinha, a seu V., parou, e pelo preto nela
Nm 4.20 Porém não entrarão a V., quando cobrirem o
Nm 11.15 graça aos teus olhos; e não me deixes V. o meu mal.
Nm 22.6 mais poderoso é do que eu; para V. se o poderei
Nm 32.8 quando os mandei de Cades-Barneia a V. esta terra.
Nm 35.23 cair alguma pedra sem o V., de que possa morrer,
Dt 5.24 o Senhor, nosso Deus, nos fez V. a sua glória e a
Dt 28.67 dirás: Ah! Quem me dera V. a noite! E à tarde
Dt 28.67 à tarde dirás: Ah! Quem me dera V. a manhã! Isso
Dt 29.4 entender, nem olhos para V., nem ouvidos para
Js 5.6 que lhes não havia de deixar V. a terra que o
Jz 14.8 e, apartando-se do caminho a K o corpo do leão
lS m 3 .2 olhos se começavam já a escurecer, que não podia V.)
lSm 4.15 os seus olhos tão escurecidos, que já não podia V..
ISm 17.18 e visitarás teus irmãos, a V. se lhes vai bem; e
ISm 17.28 maldade do teu coração, que desceste para V a pe
leja.
2Sm 3.13 a Mical, filha de Saul, quando vieres V. a minha face.
2Sm 15.25 a trazer para lá e me deixará V. a ela e a sua habi
tação.
lRs 9.12 E saiu Hirão de Tiro a VT as cidades que Salomão lhe
1 Rs 14.4 de Aias; e já Aias não podia V., porque os seus
2Rs 8.29 de Jeorão, rei de Judá, para V. a Jorão, filho
2Rs 9.16 também Acazias, rei de Judá, descera para V. a Jorão.
2Cr 9.23 reis da terra procuravam V. o rosto de Salomão,
2Cr 22.6 Jeorão, rei de Judá, desceu para V. a Jorão, filho
Ed 4.14 do paço, e não nos convém VT a desonra do rei,
Et 8.6 Por que como poderei V. o mal que sobrevirá ao meu
Et 8.6 ao meu povo? E como poderei V. a perdição da minha
geração?
Jó 7.7 é como o vento; os meus olhos não tornarão a K o bem.
Jó 17.15 esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá
V?
Jó 37.21 E agora não se pode V. o sol, que resplandece nos
SI 14.2 os filhos dos homens, para V. se havia algum que
SI 16.11 Far-me-ás V. a vereda da vida; na tua presença há
SI 34.12 que deseja a vida, que quer largos dias para VT o bem?
SI 49.9 viverá para sempre ou deixará de VT a corrupção;
SI 53.2 os filhos dos homens, para V. se havia algum que
SI 59.10 meu encontro; Deus me fará V. o meu desejo sobre os
SI 60.3 Fizeste V. ao teu povo duras coisas; fizeste-nos
SI 63.2 para V. a tua fortaleza e a tua glória, como te vi
SI 71.20 Tu, que me tens feito V. muitos males e angústias,
SI 73.3 inveja dos soberbos, ao V. a prosperidade dos ímpios.
SI 78.11 das suas obras e das maravilhas que lhes fizera V.,
SI 113.6 que se curva para V. o que está nos céus e na terra;
Ec 1.8 os olhos não se fartam de V., nem os ouvidos de ouvir.
Ec 2.3 e como reteria a loucura, até V. o que seria
Ec 3.18 prová-los, e eles possam V. que são em si
Ec 3.22 quem o fará voltar para V. o que será depois dele?

* (ventre) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Sl.71.6;, 2 vezes: ICo. 6.13;

VEN TRES Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Lc-l;T t-l;
N°(s) Strong (G1064); RNK Top 405 posição; Veja também: ventre;
Lc 23.29 as estéreis, e os VT que não geraram,
Tt 1 .1 2 sempre mentirosos, bestas ruins, VT preguiçosos.

V EN TU R A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK
Top 406posição;
Gn 30.13 disse Leia: Para minha VT, porque as

VEN TU R O SO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1;
RNK Top 406 posição;
At 26.2 Tenho-me por

V.,

VER

ó rei Agripa, de que perante

VER Ocorrências: 145 vezes - VT (94) ; N T (51) nos livros:
Gn-12;Êx-7;Lv-2;N m -5;D t-4;Js-l;Jz-l;lSm -4;2Sm-2;lRs-2;2Rs2;2Cr-2;Ed-l;Et-2;)ó-3;Sl-12;Ec-6;Ct-2;Is-7;Jr-4;Ez-3;Am-2;Jn2;H c-5;Z c-l;M t-9;M c-5;Lc-9;Jo-5;A t-10;R m -l;lC o-l;2C o-l;G T
-l;F p-l;lT s-2;lT m -l;2T m -l;H b-l;lP e-l;A p-2; RNK Top 264
posição; Palavras Relacionadas: (vê-112; Vede-66; vede-o-1; vedes-33; veem-42; veja-35; vejais-2; vejam-23; vejamo-nos-2; vejamos-11; ve)as-5; Vejo-30; vê-la-1; vê-la-ão-1; vê-lo-4; Vê-lo-ei-2;
vemos-7; vendo-240; vendo-a-13; vendo-as-2; vendo-lhe-1; vendo-lhes-2; vendo-me-1; vendo-o-32; vendo-os-7; vendo-te-1; verá39; verão-68; verás-38; verdes-16; verei-20; vereis-33; verem-4;
veremos-8; veres-1; veria-5; veriam-1; ver-me-2; ver-me-eis-3;
ver-nos-1; ver-se-á-1; ver-te-5; ver-vos-1; vês-38; vi-139; via-22;
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Ec 8.16 a conhecer a sabedoria e a K o trabalho que há
Ec 11.7 suave é a luz, e agradável é aos olhos V. o sol.
Ct 6.11 jardim das nogueiras, para V os novos frutos do
Ct 6.11 os novos frutos do vale, a K s e floresciam as
Is 6.10 os olhos; não venha ele a V. com os seus olhos,
Is 21.3 não posso ouvir, e tão desfalecido, que não posso V..
Is 30.30 a glória da sua voz e fará V. o abaixamento do seu
Is 33.15 falar de sangue e fecha os olhos para não V. o mal,
Is 42.18 ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais V..
Is 47.10 e disseste: Ninguém me pode V.; a tua sabedoria e a
Is 47.12 desde a tua mocidade, a K se podes tirar
Jr 5.1 e buscai pelas suas praças, aV.se achais alguém
Jr 11.18 e eu o soube; então, me fizeste V. as suas ações.
Jr 20.18 Por que saí da madre para V. trabalho e tristeza e
Jr 24.1 Fez-me o Senhor V., e vi dois cestos de figos postos
Ez 8.13 E disse-me: Tornarás a V. ainda maiores abominações
Ez 12.2 rebelde, que tem olhos para V. e não vê, e tem
Ez 40.4 tudo quanto eu te fizer V.; porque, para to
Am 7.1 Senhor Jeová assim me fez V.: eis que ele formava
Am 8.1 Senhor Jeová assim me fez V.: e eis aqui um cesto
Jn 2.4 olhos; todavia, tornarei a V. o templo da tua santidade.
In 4.5 debaixo dela, à sombra, até V. o que
FIc 1.3 Por que razão me fazes V. a iniquidade e V. a
Hc 1.3 fazes V. a iniquidade eV.a vexação? Porque a
Hc 1.13 de olhos, que não podes V. o mal e a vexação não
Hc 2.1 e vigiarei, para V. o que fala comigo e
Hc 2.15 chegas o teu odre e o embebedas, para V. asua nudez,
Zc 2.2 disse: Medir Jerusalém, para V qual é a sua
M t 11.7 respeito de João: Que fostes V. no deserto? Uma
M t 11.8 Sim, que fostes V.? Um homem ricamente vestido? Os
M t 11.9 Mas, então, que fostes V? Um profeta? Sim, vos digo
M t 12.38 dizendo: Mestre, quiséramos v. da tua parte algum
sinal.
M t 13.17 e justos desejaram V. o que vós vedes e não
M t 15.31 coxos a andar, e os ceaos a V.-, e glorificava o
M t 22.11 E o rei, entrando para K os convidados, viu ali um
M t 26.58 entrando, assentou-se entre os criados, para V. o fim.
M t 28.1 Maria Madalena e a outra Maria foram V. o sepulcro.
M c 3.6 herodianos contra ele, procurando V. como o mata
riam.
M c 5.14 campos; e saíram muitos a V. o que era aquilo que
M c 5.32 E ele olhava em redor, para V. a que isso fizera.
M c 6.38 Quantos pães tendes? Ide V.. E, sabendo-o eles,
M c 11.13 que tinha folhas, foi V. se nela acharia
Lc 7.24 acerca de João: Que saístes a V. no deserto? Uma
Lc 7.25 Mas que saístes a V.? Um homem trajado de vestes
Lc 7.26 Mas que saístes a V.? Um profeta? Sim, vos digo, e
Lc 8.35 E saíram a V. o que tinha acontecido e vieram ter
Lc 10.24 profetas e reis desejaram V. o que vós vedes e não
Lc 14.28 as contas dos gastos, para V. se tem com que a acabar?
Lc 17.22 virão em que desejareis V. um dos dias do Filho
Lc 19.3 E procurava V. quem era Jesus e não podia, por causa
Lc 19.4 a uma figueira brava para o V., porque havia de
Jo 3.3 que não nascer de novo não pode V. o Reino de Deus.
Jo 8.56 vosso pai, exultou por V. o meu dia, e viu-o,
Jo 12.9 de Jesus, mas também para V. a Lázaro, a quem
Jo 12.21 e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos V. a Jesus.
Jo 19.24 lancemos sortes sobre ela, para V. de quem será.
At 9.9 E esteve três dias sem V., e não comeu, nem bebeu.
At 9.12 e punha sobre ele a mão, para que tornasse a V..
At 9.17 me enviou, para que tornes a V. e sejas cheio
At 13.11 do Senhor, e ficarás cego, sem V. o sol por algum
At 15.36 já anunciamos a palavra do Senhor, para V. como es
tão.
At 19.21 que houver estado ali, importa-me V. também Roma.
At 27.3 humanamente, lhe permitiu ir V. os amigos, para que
At 27.12 que se partisse dali para V. se podiam chegar a
At 28.8 de Públio, que Paulo foi V., e, havendo orado,
At 28.20 causa vos chamei, para vos V. e falar; porque pela
Rm 11.14 para V. se de alguma maneira posso incitar à
ICo 16.7 Porque não vos quero agora K de passagem, mas
2Co 7.8 já me tivesse arrependido por V. que aquela carta
G11.18 anos, fui a Jerusalém para K a Pedro e fiquei com
Fp 3.11 para V. se, de alguma maneira, eu possa chegar à
lTs 2.17 mais procuramos com grande desejo V. o vosso rosto.
lTs 3.10 e noite, para que possamos V. o vosso rosto e

lT m 6.16 dos homens viu nem pode V.-, ao qual seja honra
2Tm 2.25 mansidão os que resistem, a V. se, porventura, Deus
Hb 11.5 foi trasladado para não V. a morte e não foi
IPe 3.10 quem quer amar a vida e l í o s dias bons, refreie
Ap 1.12 E virei-me para V. quem falava comigo. E,
Ap 9.20 pedra, e de madeira, que nem podem V., nem ouvir,
(ver) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gii.4S.ll;, 2 vezes : Dt.28.67;
, 2 vezes : Et.8.6;, 2 vezes : Ct.6.11;, 2 vezes : Hc.1.3;

V ER -M E Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros: Sl-l;M t-l; RNK Top 405 posição; Veja também : ver;
SI 41.6 E, se algum deles vem V., diz coisas vãs; no seu
M t 25.36 e visitastes-me; estive na prisão, e fostes V..

V ER -M E-EIS Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Jo-3;
RNK Top 404 posição; Veja também : ver;
Jo 16.16 e outra vez um pouco, e V., porquanto
Jo 16.17 vereis, e outra vez um pouco, e V.; e:
Jo 16.19 e não me vereis, e outra vez um pouco, e

V.?

VER-N O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lTs-1; N°(s)
Strong (G1492); RNK Top 406posição; Veja tam bém : ver;
lTs 3.6 de nós, desejando muito

V.,

como nós

V ER -SE-Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H7200); RNK Top 406 posição; Veja também : ver;
Is 47.3 vergonha se descobrirá, e K o teu opróbrio;

V ER -T E Ocorrências: 5 vezes - N T (5) nos livros: M t-l;Lc-1;1 Tm -l;2Tm -l;3Jo-l; N°(s) Strong (G1492); RNK Top 402 posi
ção; Veja também: ver;
M t 25.39 E, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos V?
Lc 8.20 Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem V..
lT m 3.14 estas coisas, esperando ir V. bem depressa,
2Tm 1.4 desejando muito V., lembrando-me das tuas
3Jo 1.14 Espero, porém, V. brevemente, e falaremos de boca

VER-VOS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; N°(s)
Strong (G1492); RNK Top 406 posição; Veja também: ver;
Rm 1.11 Porque desejo

V., para vos comunicar algum dom

V ER Á Ocorrências: 39 vezes - VT (33) ; N T (6) nos livros: Êx3;Nm-l;Dt-2;lSm-l;2Cr-l;Jó-5;Sl-5;Is-5;Jr-4;Ez-3;M q-2;Zc-l;Lcl;Jo-3;H b-l;A p-l; N°(s) Strong (G2334, G2400, G3700, G3788,
H2009, H5869, H7200, H7789, H853); RNK Top 368 posição; Veja
também : ver;
Êx 13.7 asmos, e o levedado não se V. contigo, nem ainda
Êx 33.20 face, porquanto homem nenhum V. a minha face e
vi V.
Êx 33.23 me verás pelas costas; mas a minha face não se K .
Nm 14.23 jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram
a V..
Dt 1.35 desta maligna geração V. esta boa terra que
D tl.3 6 filho de Jefòné; ele a V., e a terra que
ISm 24.15 e julgará entre mim e ti, e V., e advogará a
2Cr 24.22 o qual, morrendo, disse: O Senhor o K e o requererá.
Jó 20.9 O olho que o viu jamais o V, nem olhará mais para
Jó 20.17 Não K as correntes, os rios e os ribeiros de mel e man
teiga.
Jó 24.15 crepúsculo, dizendo: Não me V. olho nenhum, e
Jó 33.26 Deus, que se agradará dele, eV.a sua face com
Jó 33.28 alma de ir para a cova; e a minha vida V. a luz.
SI 10.11 Deus esqueceu-se; cobriu o seu rosto e nunca V. isto.
SI 64.5 de armar laços secretamente e dizem: Quem nos K?
SI 94.7 E dizem: O Senhor não o V; nem para isso atentará
SI 94.9 o ouvido, não ouvirá? E o que formou o olho, não V?
SI 112.10 O ímpio V. isto e se enraivecerá; rangerá os dentes
Is 5.30 olhar para a terra, eis que só V. trevas e ânsia,
Is 40.5 e toda carne juntamente V. que foi a boca do
Is 53.10 puser por expiação do pecado, V. a sua
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Is 53.11 O trabalho da sua alma ele V. e ficará satisfeito;
Is 60.2 Senhor virá surgindo, e a sua glória se V. sobre ti.
Jr 12.4 aves; porquanto dizem: Ele não V. o nosso último fim.
Jr 22.10 porque nunca mais tornará, nem V. a terra onde nas
ceu.
Jr 22.12 o levaram cativo morrerá e nunca mais V. esta terra.
Jr 29.32 habite entre este povo e não V. o bem que hei de
Ez 12.13 ã terra dos caldeus, mas não a V., ainda que ali mor
rerá.
Ez 20.48 E V. toda carne que eu, o Senhor, o acendi; não se apa
gará.
Ez 32.31 Faraó os V. e se consolará com toda a sua multidão;
M q 6.9 clama à cidade, e o sábio V. o teu nome: Ouvi a
M q 7.10 E a minha inimiga V. isso, e cobri-la-á a confusão,
Zc 9.5 Asquelom o K e temerá, também Gaza e terá grande
Lc 3.6 e toda carne V. a salvação de Deus.
Jo 3.36 que não crê no Filho não V. a vida, mas a ira de
Jo 8.51 se alguém guardar a minha palavra, nunca V. a morte.
Jo 14.19 um pouco, e o mundo não me V. mais, mas vós me
Hb 12.14 e a santificação, sem a qual ninguém V. o Senhor,
Ap 1.7 as nuvens, e todo olho o V., até os mesmos que o

VERÁS

Jr 32.4 ele falará boca a boca, e os seus olhos V. os dele;
Jr 34.3 nas suas mãos; e teus olhos V. os olhos do rei
Jr 40.10 recolhei o vinho, e as frutas de V., e o azeite, e
Jr 40.12 e recolheram vinho e frutas do V. com muita abun
dância.
Jr 48.32 caiu sobre os frutos do teu V. e sobre a tua vindima.
Ez 39.21 nações, e todas as nações V. o meu juízo, que eu
Am 3.15 de inverno com a casa de V.; e as casas de
Am 8.1 me fez ver: e eis aqui um cesto de frutos do V..
Am 8.2 disse: Um cesto de frutos do V. Então, o Senhor
M q 4.11 profanada, e os nossos olhos V. seus desejos
Mq 7.1 são colhidas as frutas do V., como os rabiscos
Mq 7.10 teu Deus? Os meus olhos a V. sendo pisada
M q 7.16 As nações o K e envergonhar-se-ão, por causa de
Zc 10.7 pelo vinho, e seus filhos o V. e se alegrarão; o
Ml 1.5 E os vossos olhos o V., e direis: O Senhor seja
Mt 5.8 os limpos de coração, porque eles V. a Deus;
Mt 24.30 da terra se lamentarão e V. o Filho do Homem
Mt 24.32 e brotam folhas, sabeis que está próximo o V..
M t 28.10 dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me V..
M c 13.26 E, então, VT vir o Filho do Homem nas nuvens, com
M c 13.28 brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o V..
Lc 21.27 E, então, VTvir o Filho do Homem numa nuvem, com
Lc 21.30 por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o V..
Jo 19.37 outra vez diz a Escritura: V. aquele que traspassaram.
Rm 15.21 a quem não foi anunciado o V., e os que não
Ap 11.9 e tribos, e línguas, e nações V. seu corpo morto
Ap 22.4 E V. o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome.

VER A N EA R Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1;
N°(s) Strong (H6972); RNK Top 406 posição;
Is 18.6 da terra; e sobre eles VT as aves de

VERÃO Ocorrências: 68 vezes - VT (56) ; N T (12) nos livros:
Gn-l;Nm-2;Dt-2;2Sm-2;2Rs-l;2Cr-l;Ne-l;Jó-2;Sl-6;Pv-5;ls-16;Jr7;Ez-l;A m -3;M q-4;Zc-l;M l-l;M t-4;M c-2;Lc-2;Jo-l;Rm -l;A p-2;
N°(s) Strong (G2330, G3700, G991, H2009, H2372, H5869,
H7019, H7200, H853); RNK Top 339 posição; Veja tam bém : ver;

* (verão) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Is.33.17;

VERÁS Ocorrências: 38 vezes - VT (34); N T (4) nos livros: Êx2;N m -4;D t-6;lSm -l;2Sm -l;lR s-l;2R s-3;2C r-l;Jó-3;ST5;Is-3;Jrl;Ez-2;Sf-l;Lc-l;Jo-3; N°(s) Strong (G3700, H2009, H4480, H4758,
H5027, H7200, H853); RNK Top 369posição; Veja também : ver;

Gn 8.22 e sega, e frio e calor, e K e inverno, e dia
Nm 14.23 não V. a terra de que a seus pais jurei, e até
Nm 32.11 de vinte anos para cima, não V. a terra que jurei
Dt 28.10 E todos os povos da terra V. que és chamado pelo
Dt 28.32 outro povo, os teus olhos o V., e após eles
2Sm 16.1 de passas, e cem de frutas de V., e um odre
2Sm 16.2 neles; e o pão e as frutas de V., para os moços
2Rs 22.20 e os teus olhos não V. todo o mal que hei
2Cr 34.28 em paz, e os teus olhos não V. todo o mal que hei
Ne 4.11 Nada saberão disso, nem V., até que
Jó 7.8 que agora me veem não me V. mais; os teus olhos
Jó 19.27 meus olhos, e não outros, o V.; e, por isso, o
SI 40.3 hino ao nosso Deus; muitos o V., e temerão, e
SI 49.19 para a geração dos seus pais; eles nunca V. a luz.
SI 52.6 E os justos o V., e temerão, e se rirão dele, dizendo:
SI 69.32 Os mansos V. isto e se agradarão; o vosso coração
SI 74.17 todos os limites da terra; V. e inverno, tu os formaste.
SI 92.11 Os meus olhos V. cumprido o meu desejo sobre os
Pv 6.8 prepara no V. o seu pão; na sega ajunta o seu mantimen
to.
Pv 10.5 O que ajunta no V. é filho sábio, mas o que dorme
Pv 26.1 Como a neve no V. e como a chuva na sega, assim
Pv 29.16 as transgressões, mas os justos V. a sua queda.
Pv 30.25 povo impotente; todavia, no V. preparam a sua co
mida;
Is 8.20 não falarem segundo esta palavra, nunca V. a alva.
Is 16.9 o júbilo dos teus frutos de V. e da tua sega desapareceu.
Is 28.4 será como o figo antes do V., que, vendo-o alguém
Is 29.18 e dentre as trevas, as V. os olhos dos cegos.
Is 30.20 com asas; antes, os teus olhos V. a todos os teus mes
tres.
Is 33.17 Os teus olhos V. o Rei na sua formosura e V. a
Is 33.17 o Rei na sua formosura e V. a terra que está longe.
Is 33.20 solenidades; os teus olhos V. a Jerusalém,
Is 35.2 do Carmelo e de Sarom; eles V. a glória do
Is 49.7 servo dos que dominam: Os reis o V e se
Is 52.8 exultam, porque olho a olho V., quando o Senhor
Is 52.10 e todos os confins da terra V. a salvação do nosso Deus.
Is 52.15 que não lhes foi anunciado V., e aquilo que
Is 62.2 E as nações V. a tua justiça, e todos os reis, a
Is 66.18 as nações e línguas; e virão e V. a minha glória.
Is 66.24 E sairão e V. os corpos mortos dos homens que
Jr 8.20 Passou a sega, findou o V., e nós não estamos salvos.
Jr 20.4 seus inimigos, e teus olhos o V.; todo o Judá

Êx 6.1 o Senhor a Moisés: Agora V. o que hei de fazer
Êx 33.23 eu tirado a minha mão, me V. pelas costas; mas
Nm 11.23 a mão do Senhor? Agora V. se a minha
Nm 23.13 a outro lugar, de onde o VT; V. somente a
Nm 23.13 parte dele, mas a todo ele não V.; e amaldiçoa-mo
dali.
Dt 3.28 deste povo e o fará possuir a terra que apenas V..
Dt 22.4 teu irmão ou o seu boi não V. caídos no caminho e
Dt 28.34 E ficarás aterrado pelo que V. com os teus olhos.
Dt 28.67 com que pasmarás, e pelo que V. com os teus olhos.
Dt 28.68 tenho dito: Nunca jamais o V.; e ali sereis
Dt 32.52 Pelo que V. a terra diante de ti, porém não
ISm 2.32 E K o aperto da morada de Deus, em lugar de todo
2Sm 3.13 uma coisa te peço, que é: não V. a minha face se
lR s 22.25 E disse Micaías: Eis que o V. naquele mesmo dia,
2Rs 7.2 isso? E ele disse: Eis que o V. com os teus
2Rs 7.19 de Deus dissera: Eis que o V com os teus
2Rs 10.16 E disse: Vai comigo e K o meu zelo para com o
2Cr 18.24 E disse Micaías: Eis que o V. naquele dia, quando
Jó 1.11 em tudo quanto tem, e K se não blasfema de
Jó 2.5 nos ossos e na carne, e V. se não blasfema
Jó 35.14 ao que disseste, que o não V, juízo há perante
SI 35.17 Senhor, até quando V. isto? Resgata a minha alma
SI 37.34 para herdares a terra; tu o VT quando os ímpios
SI 91.8 os teus olhos olharás e V. a recompensa dos ímpios.
SI 128.5 abençoará desde Sião, e tu V. o bem de Jerusalém
SI 128.6 E V. os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel.
Is 33.19 Não V. mais aquele povo cruel, povo de fala tão
Is 49.19 e na tua terra destruída, te V., agora, apertada
Is 60.5 Então, o V. e serás iluminado, e o teu coração
Jr 51.61 Em tu chegando a Babilônia, V. e lerás todas
Ez 8.6 me afaste do meu santuário? Mas V. ainda maiores abo
minações.
Ez 8.15 Viste, filho do homem? V. ainda abominações
Sf 3.15 está no meio de ti; tu não V. mais mal algum.
Lc 6.42 a trave do teu olho e, então, V. bem para
Jo 1.50 da figueira, crês? Coisas maiores do que estas V..
Jo 7.52 da Galileia? Examina e V. que da Galileia
Jo 11.40 Não te hei dito que, se creres, V. a glória de Deus?
* (verás) repete na(s) referência(s): 3 vezes: Nm.23.13;
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Ed 5.17 que está em Babilônia, se é VT haver uma
Jó 6.3 Porque, na VT, mais pesada seria do que a areia
Jó 8.7 O teu princípio, na VT, terá sido pequeno, mas o
Jó 9.2 Na VT sei que assim é; porque como se
Jó 11.5 Mas, na V., prouvera Deus que ele falasse e
Jó 12.2 Na VT, que só vós sois o povo, e convosco
Jó 14.18 E, na V ., caindo a montanha, desfaz-se; e a
Jó 16.7 Na VT, agora me molestou; tu assolaste toda a
Jó 17.10 Mas, na VT, tornai todos vós e vinde cá; porque
Jó 18.5 Na VT, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca
Jó 18.21 Tais são, na VT, as moradas do perverso, e este
Jó 19.4 Embora haja eu, na VT, errado, comigo ficará o
Jó 19.28 Na VT, que devíeis dizer: Por que o perseguimos?
Jó 22.20 dizendo: Na VT, os ímpios foram destruídos, e o
Jó 28.1 Na VT, há veios de onde se extrai a prata, e,
Jó 32.8 Na VT, há um espírito no homem, e a inspiração
Jó 33.1 Assim, na VT, ó Jó, ouve as minhas razões e dá
Jó 33.8 Na VT, tu falaste aos meus ouvidos; e eu ouvi a
Jó 34.12 Também, na VT, Deus não procede impiamente; nem
Jó 34.31 Na VT, quem disse a Deus: Sofri, não pecarei mais;
Jó 36.4 Porque, na VT, as minhas palavras não serão
Jó 40.20 Em VT, os montes lhe produzem pasto, onde todos
SI 11.3 Na VT, que já os fundamentos se transtornam; que
SI 25.3 Na VT, não serão confundidos os que esperam em
SI 25.5 Guia-me na tua VT e ensina-me, pois tu és o Deus
SI 25.10 Senhor são misericórdia e VT para aqueles que
SI 26.3 diante dos meus olhos; e tenho andado na tua VT.
SI 30.9 te louvará o pó? Anunciará ele a tua VT?
SI 31.5 o meu espírito; tu me remiste, Senhor, Deus da VT.
SI 39.5 é como nada diante de ti; na VT, todo homem, por
SI 39.6 Na VT, todo homem anda como uma sombra; na
SI 39.6 anda como uma sombra; na VT, em vão se
SI 40.10 grande congregação a tua benignidade e a tua VT.
SI 40.11 continuamente a tua benignidade e a tua VT.
SI 43.3 Envia a tua luz e a tua VT, para que me guiem e
SI 45.4 pela causa da VT, da mansidão e da
SI 51.6 Eis que amas a VT no íntimo, e no oculto me
SI 54.5 que me andam espiando; destrói-os por tua VT.
SI 57.3 Deus enviará a sua misericórdia e a sua VT.
SI 57.10 é grande até aos céus, e a tua VT até às nuvens.
SI 60.4 para o arvorarem no alto pela causa da VT. (Selá)
SI 61.7 prepara-lhe misericórdia e VT que o preservem.
SI 66.19 mas, na VT, Deus me ouviu; atendeu à voz da
SI 69.13 da tua misericórdia, segundo a VT da tua salvação.
SI 71.22 o saltério, bem como à tua VT, ó meu Deus;
SI 73.13 Na VT que em vão tenho purificado o meu coração
SI 85.10 A misericórdia e a VT se encontraram; a justiça
SI 85.11 A VT brotará da terra, e a justiça olhará desde
SI 86.11 teu caminho, e andarei na tua VT; une o meu
SI 86.15 e sofredor, e grande em benignidade e em VT.
SI 89.14 teu trono; misericórdia e VT vão adiante do
SI 89.49 benignidades, que juraste a Davi pela tua VT?
SI 91.4 asas estarás seguro; a sua VT é escudo e broquel.
SI 96.13 o mundo com justiça e os povos, com a sua VT.
SI 98.3 sua benignidade e da sua VT para com a casa de
SI 100.5 a sua misericórdia; e a sua V. estende-se de
SI 108.4 acima dos céus, e a tua VT ultrapassa as
SI 111.7 As obras das suas mãos são VT e juízo; fiéis,
SI 111.8 para todo o sempre; são feitos em VT e retidão.
SI 112.6 Na VT, nunca será abalado; o justo ficará em
SI 115.1 glória, por amor da tua benignidade e da tua VT.
SI 117.2 é grande para conosco, e a VT do Senhor é para
SI 119.30 Escolhi o caminho da VT; propus-me seguir os
SI 119.35 Faze-me andar na VT dos teus mandamentos, porque
SI 119.43 nunca de todo a palavra de VT, pois me atenho
SI 119.86 os teus mandamentos são VT; com mentiras me
SI 119.142 justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a VT.
SI 119.151 ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a VT.
SI 119.160 A tua palavra é a VT desde o princípio, e cada
SI 132.110 Senhor jurou a Davi com VT e não se desviará
SI 138.2 tua benignidade e pela sua VT; pois
SI 143.1 escuta-me segundo a tua VT e segundo a tua justiça
SI 145.18 os que o invocam, de todos os que o invocam em VT.
SI 146.6 quanto há neles e que guarda a VT para sempre;
Pv 1.17 Na VT, debalde se estenderia a rede perante os
Pv8.7 a minha boca proferirá a VT; os meus lábios

V ER A Z M EN T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
RNK Top 406 posição;
SI 15.2 e pratica a justiça, e fala VT segundo o seu coração;

V ERBO Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros: Jo-4; N°(s)
Strong (G30S6); RNK Top 403 posição;
Jo 1.1 No princípio, era o VT, e o VT estava com Deus,
Jo 1.1 o VT, e o VT estava com Deus, e o VT era Deus.
Jo 1.14 E o VT se fez carne e habitou entre nós, e vimos a
* (Verbo) repete na(s) referência(s): 3 vezes: Jo.1.1;

VERDADE Ocorrências: 476 vezes - VT (196); N T (280) nos
livros: Gn-13;Êx-2;Nm-2;Dt-5;Js-2;Jz-3;Rt-l;lSm-9;2Sm-4;lRs5;2Rs-5;2Cr-l;Ed-l;Jó-21;Sl-52;Pv-12;Ec-4;Is-25;Jr-13;Ez-l;Dn8;Os-l;Zc-5;M l- l;M t-37;M c-23;Lc- 18;Jo-81;At- 12;Rm-13; lC o9;2Co-9;GT6;Ef-6;Fp-S;Cl-4;lTs-2;2Ts-3;lTm-6;2Tm-6;Tt-2;Hb7;Tg-3;lPe-5;2Pe-2;lJo-9;2Jo-S;3Jo-6;Ap-l; N°(s) Strong (G1S0S,
G22S, G226, G227, G228, G230, G235, G281, G3303, G3689,
GS213, H l540, H3321, H3330, H3426, H4); RNK Top 93 posição;
Palavras Relacionadas: (verdades-1); Total de referencias das p a 
lavras relacionadas: 477
Gn 17.19 E disse Deus: Na VT, Sara, tua mulher, te dará
Gn 18.13 que se riu Sara, dizendo: Na VT, gerarei eu
Gn 20.12 E, na VT, é ela também minha irmã, filha de meu
Gn 24.27 a sua beneficência e a sua VT de meu senhor;
Gn 24.48 encaminhado pelo caminho da VT, para tomar a
Gn 24.49 de mostrar beneficência e K a meu senhor,
Gn 26.9 a Isaque e disse: Eis que, na VT, é tua mulher;
Gn 26.28 disseram: Havemos visto, na VT, que o Senhor é
Gn 28.16 Jacó do seu sono, disse: Na VT o Senhor está
Gn 37.35 ser consolado e disse: Na VT, com choro
Gn 42.16 palavras serão provadas, se há VT convosco; e,
Gn 42.21 disseram uns aos outros: Na VT, somos culpados
Gn 47.29 e usa comigo de beneficência e VT; rogo-te
Êx 18.21 tementes a Deus, homens de VT, que aborreçam
Êx 34.6 tardio em iras e grande em beneficência e VT;
Nm 22.33 de diante de mim, na VT que eu agora te
Nm 22.37 não vieste a mim? Não posso eu na VT honrar-te?
Dt 13.14 e eis que, sendo esse negócio VT, e certo que
Dt 17.4 o inquirirás; e eis que, sendo VT e certo que
Dt 22.20 Porém, se este negócio for VT, que a virgindade
Dt 32.4 caminhos juízo são; Deus é a VT, e não há nele
Dt 33.3 Na V, amas os povos; todos os teus santos estão
Js 2.4 e os escondeu, e disse: É VT que vieram
Js 24.14 servi-o com sinceridade e com VT, e deitai fora
Jz9.15 às árvores: Se, na VT, me ungis rei
Jz 9.16 Agora, pois, se é que em VT e sinceridade
Jz 9.19 se em V, e sinceridade usastes com Jerubaal e
Rt 3.12 Porém, agora, é muito VT que eu sou remidor; mas
ISm 2.27 Senhor: Não me manifestei, na VT, à casa de teu
lSm 2 .3 0 o Senhor, Deus de Israel: Na VT, tinha dito eu
ISm 10.16 a seu tio: Declarou-nos, na VT, que as jumentas
ISm 15.32 animosamente; e disse Agague: Na VT, já passou a
ISm 18.8 e a mim somente milhares; na VT, que lhe
ISm 20.3 para que se não magoe; e, na VT, vive o
ISm 25.21 E disse Davi: Na V., em vão tenho guardado tudo
ISm 25.34 Porque, na VT, vive o Senhor, Deus de Israel,
ISm 29.9 a Davi: Bem o sei; e que, na VT, aos meus
2Sm 7.28 Deus, e as tuas palavras são VT, e tens falado
2Sm 11.23 o mensageiro a Davi: Na VT, que mais
2Sm 14.5 Que tens? E disse ela: Na VT que sou uma
2Sm 14.19 E disse o rei: Não é VT que a mão de Joabe anda
lR s3 .6 também ele andou contigo em VT, e em justiça,
lR s 8.27 Mas, na VT, habitaria Deus na terra? Eis que os
lR s 10.6 E disse ao rei: Foi VT a palavra que ouvi na
lRs 17.24 Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é V..
lRs 22.16 que me não fales senão a VT em nome do Senhor?
2Rs 14.10 Na VT, feriste os edomitas, e o teu coração se
2Rs 19.17 V. é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram
2Rs 20.3 de que andei diante de ti em VT e com o coração
2Rs 20.19 mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e VT?
2Rs 24.3 E, na Ví, conforme o mandado do Senhor, assim
2Cr 18.15 que me não fales senão a VT no nome do Senhor?
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H ffiiitf im m if im iu iiiH f H iu m in m iif;

Pv 12.17 O que diz a V. manifesta a justiça, mas a
Pv 12.19 O lábio de V. ficará para sempre, mas a língua
Pv 16.6 Pela misericórdia e pela V., se purifica a
I Pv 17.11 Na V., o rebelde não busca senão o mal, mas
Pv 20.28 Benignidade e V. guardam o rei, e com
Pv 22.21 a certeza das palavras de V., para que possas
Pv 22.21 responder palavras de V. aos que te enviarem?
j Pv 23.23 Compra a K e não a vendas; sim, a sabedoria, e
Pv 29.14 julga os pobres conforme a V., firmará o seu
Pv 30.2 Na v., que eu sou mais bruto do que ninguém; não
í Ec 1.16 antes de mim, em Jerusalém; na V., o meu coração
I Ec 4.16 se alegrarão dele. Na V. que também isso
I Ec 7.20 Na K, não há homem justo sobre a terra, que
j Ec 12.10 e o escrito é a retidão, palavras de V..
Is 5.9 o Senhor dos Exércitos; Em V. que muitas casas
; Is 6.9 e não entendeis, e vedes, em \C, mas não percebeis.
Is 7.16 Na V., antes que este menino saiba rejeitar o
I Is 10.20 sobre o Senhor, o Santo de Israel, em V..
Is 11.5 cinto dos seus lombos, e a V., o cinto dos seus rins.
Is 16.5 de Davi se assentará em V. um que julgue, e
} Is 19.11 Na V., loucos são os príncipes de Zoã; o
Is 24.5 Na V., a terra está contaminada por causa dos
j Is 25.1 os teus conselhos antigos são V. e firmeza.
I Is 26.2 que entre nela a nação justa, que observa a V..
Is 37.18 V. é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram
Is 38.3 de que andei diante de ti em V. e com coração
Is 38.18 nem esperarão em tua V. os que descem à cova.
Is 38.19 hoje faço; o pai aos filhos fará notória a tua V..
Is 39.8 Disse mais; Porque haverá paz e V. em meus dias.
Is 40.7 nelas o hálito do Senhor. Na V., o povo é erva.
Is 42.3 o pavio que fumega; em V., produzirá o juízo.
Is 43.9 e para que se ouça, e para que se diga: V. é.
Is 48.1 do Deus de Israel, mas não em V. nem em justiça.
Is 59.4 que compareça em juízo pela VT; confiam na
Is 59.14 se pôs longe, porque a V. anda tropeçando
Is 59.15 Sim, a V. desfalece, e quem se desvia do mal
Is 61.8 lhes darei sua recompensa em V. e farei um
Is 65.16 será bendito no Deus da V.; e aquele que
Is 65.16 terra jurará pelo Deus da V.; porque já estão
Jr 4.2 e jurarás: Vive o Senhor, na V., no juízo e na
Jr5.1 pratique a justiça ou busque a VC; e eu lhe perdoarei.
I Jr5.3 atentam os teus olhos para a V? Feriste-os, e
I Jr 7.28 a correção; já pereceu a V. e se arrancou
Jr 9.3 na terra, mas não para a V., porque avançam
| Jr 9.5 seu próximo, e não falam a V.; ensinam a sua
Jr 10.10 Mas o Senhor Deus é a V.; ele mesmo é o Deus
Jr 23.28 que fale a minha palavra, com V.. Que tem a
I Jr 26.15 os seus habitantes, porque, na V., o Senhor
1 Jr 28.9 como aquele a quem o Senhor, na V., enviou.
I Jr 31.19 Na V. que, depois que me converti, tive
■ Jr 33.6 e lhes manifestarei abundância de paz e de V..
I Jr 42.5 entre nós testemunha da V. e fidelidade, se
I E z l8 .9 para proceder segundo a V., o tal justo
I Dn 3.24 fogo? Responderam e disseram ao rei: É V., ó rei.
Dn 7.16 estavam perto e pedi-lhe a V. acerca de tudo
Dn 7.19 tive desejo de conhecer a V. a respeito do
I Dn 8.12 das transgressões; e lançou a V. por terra; fez
Dn 9.13 nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua V..
Dn 9.15 Na V., ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu
Dn 10.21 escrito na escritura da V.-, e ninguém há que
| Dn 11.2 E, agora, te declararei a V.: Eis que ainda três
Os 4.1 da terra, porque não há V., nem
I Z c8.3 chamar-se-á a cidade de V., e o monte do
Zc 8.8 povo, e eu serei o seu Deus em K e em justiça.
Zc 8.16 que deveis fazer: falai V. cada um com o seu
Zc 8.16 executai juízo de V. e de paz nas
I Zc 8.19 e festividades solenes; amai, pois, a K e a paz.
Ml 2.6 A lei da V. esteve na sua boca, e a iniquidade
I M t3.11E eu , em V., vos batizo com água, para o
Mt 5.18 Porque em V.vos digo que, até que o céu e a
Mt 5.26 Em V. te digo que, de maneira nenhuma, sairás
M t 6.2 glorificados pelos homens. Em V.vos digo que
M t 6.5 serem vistos pelos homens. Em V.vos digo que
M t 6.16 homens pareça que jejuam. Em V.vos digo que
M t 8.10 e disse aos que o seguiam: Em V.vos digo que
Mt 10.15 Em V.vos digo que, no Dia do Juízo, haverá
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Mt 10.23 fugi para outra; porque em V. vos digo que
M t 10.42 em nome de discípulo, em V.vos digo que de
M t 11.11 Em V.vos digo que, entre os que de mulher têm
M t 13.17 Porque em V. vos digo que muitos profetas e
Mt 16.28 Em V. vos digo que alguns há, dos que aqui
M t 17.11 respondendo, disse-lhes: Em V. Elias virá
M t 17.20 vossa pequena fé; porque em V. vos digo que, se
M t 18.3 e disse: Em V. vos digo que, se não vos
M t 18.13 E, se, porventura, a acha, em V. vos digo que
M t 18.18 Em V. vos digo que tudo o que ligardes na terra
M t 19.23 Jesus aos seus discípulos: Em V. vos digo que é
M t 19.28 E Jesus disse-lhes: Em V. vos digo que vós, que
M t 20.23 E diz-lhes ele: Na V. bebereis o meu cálice, mas
M t 21.21 respondendo, disse-lhes: Em V.vos digo que,
M t 21.31 primeiro. Disse-lhes Jesus: Em V. vos digo que
M t 22.8 aos servos: As bodas, na V., estão
M t 22.16 o caminho de Deus, segundo a V., sem te
M t 23.36 Em V. vos digo que todas essas coisas hão de vir
M t 24.2 disse: Não vedes tudo isto? Em V. vos digo que
M t 24.34 Em V. vos digo que não passará esta geração sem
M t 24.47 Em V. vos digo que o porá sobre todos os seus bens.
M t 25.12 E ele, respondendo, disse: Em V. vos digo que
M t 25.40 o Rei, lhes dirá: Em V. vos digo que,
M t 25.45 lhes responderá, dizendo: Em v. vos digo que,
M t 26.13 Em V. vos digo que, onde quer que este evangelho
M t 26.21 eles comiam, disse: Em V. vos digo que um
M t 26.24 Em V o Filho do Homem vai, como acerca dele
M t 26.34 Disse-lhe Jesus: Em V. te digo que, nesta mesma
M t 26.41 não entreis em tentação; na K, o espírito está
M c 1.8 Eu, em V., tenho-vos batizado com água; ele,
M c 3.28 Na V. vos digo que todos os pecados serão
M c 5.33 e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a V..
M c 6.11 em testemunho contra eles. Em V. vos digo que
Mc 8.12 pede esta geração um sinal? Em V. vos digo que a
M c 9.1 Dizia-lhes também: Em V. vos digo que, dos que
M c 9.12 ele, disse-lhes: Em V. Elias virá
M c 9.41 discípulos de Cristo, em V. vos digo que não
M c 10.15 Em V. vos digo que qualquer que não receber o
M c 10.29 Jesus, respondendo, disse: Em V. vos digo que
M c 10.39 Jesus, porém, disse-lhes: Em V. vós bebereis
M c 11.23 porque em V. vos digo que qualquer que disser a
M c 12.14 sabemos que és homem de K e não te
M c 12.14 aparência dos homens, antes, com V., ensinas o
M c 12.32 Muito bem, Mestre, e com V. disseste que há
M c 12.43 discípulos, disse-lhes: Em V. vos digo que
M c 13.30 Na V. vos digo que não passará esta geração sem
M c 14.9 Em V. vos digo que, em todas as partes do mundo
M c 14.18 a comer, disse Jesus: Em V. vos digo que um
M c 14.21 Na V. o Filho do Homem vai, como dele está
M c 14.25 Em V. vos digo que não beberei mais do fruto da
M c 14.30 E disse-lhe Jesus: Em V. te digo que hoje, nesta
M c 14.38 em tentação; o espírito, na v., está pronto,
Lc 3.16 João a todos, dizendo: Eu, na V., batizo-vos com
Lc 4.24 E disse: Em V.vos digo que nenhum profeta é bem
Lc 4.25 Em V. vos digo que muitas viúvas existiam em
Lc 9.27 E em V. vos digo que, dos que aqui estão, alguns
Lc 10.2 E dizia-lhes: Grande é, em v., a seara, mas os
Lc 12.37 vier, achar vigiando! Em V. vos digo que
Lc 12.44 Em V. vos digo que sobre todos os seus bens o porá.
Lc 13.35 vos deixará deserta. E em V.vos digo que não
Lc 18.17 Em V. vos digo que qualquer que não receber o
Lc 18.29 E ele lhes disse: Na V. vos digo que ninguém há,
Lc 20.21 da pessoa, mas ensinas com V. o caminho de Deus.
Lc 21.3 e disse: Em V.vos digo que lançou mais do que
Lc 21.32 Em V.vos digo que não passará esta geração até
Lc 22.22 E, na V., o Filho do Homem vai segundo o que
Lc 23.41 E nós, na V., com justiça, porque recebemos o
Lc 23.43 E disse-lhe Jesus: Em V. te digo que hoje
Lc 23.47 deu glória a Deus, dizendo: Na K, este homem
Lc 24.22 É V. que também algumas mulheres dentre nós nos
Jo 1.14 do Unigénito do Pai, cheio de graça e de V..
Jo 1.17 por Moisés; a graça e a V. vieram por Jesus Cristo.
Jo 1.51 E disse-lhe: Na V., na V.vos digo que,
Jo3.3 respondeu e disse-lhe: Na V., n aV fte
Jo 3.3 e disse-lhe: Na V., na V. te digo que
Jo 3.5 Jesus respondeu: Na V., na K te digo que
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Jo 3.5 respondeu: Na V., na V. te digo que
Jo 3.11 Na V., na V. te digo que nós dizemos o que
Jo 3.21 Mas quem pratica a V. vem para a luz, a fim de
Jo4.18 agora tens não é teu marido; isso disseste com V..
Jo4.23 o Pai em espírito e em V., porque o Pai
Jo 4.24 que os que o adoram o adorem em espírito e em V..
Jo 5.19 respondeu e disse-lhes: Na V., na V. vos
Jo 5.19 e disse-lhes: Na V., na V. vos digo que o
Jo 5.24 Na V., na V. vos digo que quem ouve a minha
Jo 5.25 Em V., em V. vos cSgo que vem a hora, e
Jo 5.33 Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da V..
Jo 6.26 respondeu e disse-lhes: Na V., na V. vos
Jo 6.26 e disse-lhes: Na V., na V. vos digo que me
Jo 6.32 Disse-lhes, pois, Jesus: Na V., na V. vos
Jo 6.32 pois, Jesus: Na V., na V. vos digo que
Jo 6.47 Na V., na V. vos digo que aquele que crê em
Jo 6.53 Jesus, pois, lhes disse: Na V., na V. vos
Jo 6.53 lhes disse: Na V., na V. vos digo que,
Jo 8.16 E, se, na V., julgo, o meujuízo é verdadeiro,
Jo 8.32 e conhecereis a V., e a v. vos libertará.
Jo 8.34 Respondeu-lhes Jesus: Em V., em V. vos digo
Jo 8.34 Jesus: Em V., em V. vos digo que
Jo 8.40 mim, homem que vos tem dito a V. que de Deus tem
Jo 8.44 e não se firmou na V., porque não há
Jo 8.44 na V., porque não há K nele; quando ele
Jo 8.45 Mas porque vos digo a V., não me credes.
Jo 8.46 de pecado? E, se vos digo a V., por que não credes?
Jo 8.51 Em V., em V. vos digo que, se alguém
Jo 8.58 Disse-lhes Jesus: Em v., em V. vos digo
Jo 8.58 Jesus: Em VT, em V. vos digo que,
Jo 10.1 Na V., na V. vos digo que aquele que não
Jo 10.7 pois, Jesus a dizer-lhes: Em V. vos digo que eu
Jo 10.41 ter com ele e diziam: Na V., João não fez
Jo 10.41 algum, mas tudo quanto João disse deste era V.
Jo 12.24 Na VT, na V. vos digo que, se o grão de
Jo 13.16 Na K , na V. vos digo que não é o servo
Jo 13.20 Na V., na VTvos digo que se alguém receber
Jo 13.21 e afirmou, dizendo: Na V., na V. vos
Jo 13.21 dizendo: Na V, na V. vos digo que
Jo 13.38 darás a tua vida por mim? Na VT, na V. te
Jo 13.38 vida por mim? Na V, na V. te digo que não
Jo 14.6 Jesus: Eu sou o caminho, e a V., e a viaa.
Jo 14.12 Na V., na V. vos digo que aquele que crê em
Jo 14.17 o Espírito da V., que o mundo não pode receber,
Jo 15.26 de enviar, aquele Espírito da V., que procede do
Jo 16.7 Todavia, digo-vos a K: que vos convém que eu
Jo 16.13 vier aquele Espírito da V., ele vos guiará
Jo 16.13 ele vos guiará em toda a V., porque não
Jo 16.20 Na V., na V. vos digo que vós chorastes e
Jo 16.22 Assim também vós, agora, na V., tendes tristeza;
Jo 16.23 dia, nada me perguntareis. Na V., na V. vos
Jo 16.23 perguntareis. Na V., na V. vos digo que
Jo 17.17 Santifica-os na V.; a tua palavra é a V..
Jo 17.19 para que também eles sejam santificados na V..
Jo 18.37 mundo, a fim de dar testemunho da V.. Todo
Jo 18.37 da V.. Todo aquele que é da V. ouve a
Jo 18.38 Disse-lhe Pilatos: Que é a V? E, dizendo isso,
Jo 19.32 pois, os soldados e, na V., quebraram as
Jo 19.35 é verdadeiro, e sabe que é V. o que diz, para
Jo 21.18 Na V., na V. te digo que, quando eras mais
At 1.5 Porque, na V., Joãobatizou com água, mas vós
At 10.34 a Doca, disse: Reconheço, por V., que Deus não
At 11.18 a Deus, dizendo: Na V., até aos
At 13.36 Porque, na V., tendo Davi, no seu tempo, servido
At 15.28 Na K, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não
At 19.40 Na V., até corremos perigo de que, por hoje,
At 20.25 E, agora, na V., sei que todos vós, por quem
At 21.39 Mas Paulo lhe disse: Na V., eu sou um homem
A t22.3 Gamaliel, instruído con fo rm e aK d ale i de
At 22.9 estavam comigo viram, em V., a luz, e se
At 26.25 Festo! Antes, digo palavras de V. e de um são juízo.
At 27.21 no meio deles, disse: Fora, na V., razoável, ó
Rm 1.18 injustiça dos homens que detêm a V. em injustiça;
Rm 1.25 pois mudaram a V. de Deus em mentira e honraram
Rm 2.2 juízo de Deus é segundo a V. sobre os que tais
Rm 2.8 e desobedientes à V. e obedientes à iniquidade;
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Rm 2.20 que tens a forma da ciência e da V. na lei;
Rm 2.25 Porque a circuncisão é, na V., proveitosa, se tu
Rm 3.7 mentira abundou mais a VT de Deus para
Rm 5.16 veio de uma só ofensa, na V., para
Rm 8.7 é sujeita à lei de Deus, nem, em V, o pode ser.
Rm 8.10 está em vós, o corpo, na V., está morto por
Rm 9.1 Em Cristo digo a v., não minto (dando-me
Rm 14.20 da comida a obra de Deus. É V. que tudo é limpo,
Rm 15.8 da circuncisão, por causa da V. de Deus, para
lC o 3.13 cada um se manifestará; na V., o Dia a
IC o 5.3 Eu, na V., ainda que ausente no corpo, mas
IC o 5.8 malícia, mas com os asmos da sinceridade e da V..
IC o 6.7 Na V., é já realmente uma falta entre vós terdes
IC o 9.24 correm no estádio, todos, na V., correm, mas um
IC o 13.6 não folga com a injustiça, mas folga com a V.;
IC o 15.15 porém, não ressuscitou, se, na V., os mortos
IC o 15.51 vos digo um mistério: Na V., nem todos
IC o 16.12 irmãos ter convosco, mas, na V., não teve
2C o4.2 na presença de Deus, pela manifestação da V..
2Co 6.7 na palavra da V., no poder de Deus, pelas armas
2C o7.14 como vos dissemos tudo com V., também a
2Co 10.1 de Cristo, eu que, na V., quando
2Co 11.10 Como a VT de Cristo está em mim, esta glória não
2Co 12.1 Em V. que não convém gloriar-me; mas passarei às
2Co 12.6 serei néscio, porque direi a V.; mas deixo
2Co 13.8 nada podemos contra a V., senão pela V..
G12.5 com sujeição, para que a V. do evangelho
G12.14 e direitamente conforme a V. do evangelho,
G13.1 para não obedecerdes à V., avós, perante
G13.21 pudesse vivificar, a justiça, na V., teria sido
G14.16 Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a V.?
G15.7 quem vos impediu, para que não obedeçais à VT?
E fl.1 3 que ouvistes a palavra da V., o evangelho da
Ef4.15 Antes, seguindo a V. em amor, cresçamos em tudo
Ef4.21 e nele fostes ensinados, como está a V. em Jesus,
Ef 4.25 deixai a mentira e falai a V. cada um com o seu
Ef 5.9 Espírito está em toda bondade, e justiça, e V.),
Ef6.14 os vossos lombos com a V., e vestida a
Fp 1.15 V. é que também alguns pregam a Cristo por
Fp 1.17 mas outros, na V., anunciam a Cristo por
Fp 1.18 ou com fingimento, ou em V., nisto me
F p l.2 8 o que para eles, na V., é indício de
Fp 3.8 E, na K, tenho também por perda todas as
Cl 1.5 antes, ouvistes pela palavra da V. do evangelho,
Cl 1.6 que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em V.-,
Cl 1.23 se, na V., permanecerdes fundados e firmes na fé
Cl 2.23 as quais têm, na V., alguma aparência de
lT s 2.13 de homens, mas (segundo é, na V.) como
lT s2.20N a V., vós sois a nossa glória e gozo.
2Ts 2.10 não receberam o amor da V. para se salvarem.
2Ts2.12 todos os que não creram a V.; antes, tiveram
2Ts 2.13 salvação, em sántificação do Espírito e fé da V.,
lT m 2.4 homens se salvem e venham ao conhecimento da V..
lT m 2.7 Para o que (digo a V. em Cristo, não minto) fui
lT m 2.7 e apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na V..
lT m 3.15 é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da V..
lT m 4.3 e para os que conhecem a VT, a fim de usarem
lT m 6 .5 entendimento e privados da VT, cuidando que a
2Tm 2.15 se envergonhar, que maneja bem a palavra da V..
2Tm 2.18 os quais se desviaram da V., dizendo que a
2Tm 2.25 Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a
2Tm 3.7 sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da
2Tm 3.8 também estes resistem à V., sendo homens
2Tm 4.4 e desviarão os ouvidos da V., voltando às fábulas.
Tt 1.1 de Deus e o conhecimento da V., que é segundo a pie
dade,
Tt 1.14 aos mandamentos de homens que se desviam da V..
Hb 2.16 Porque, na VT, ele não tomou os anjos, mas tomou
Hb 3.5 E, na V., Moisés foi fiel em toda a sua casa,
Hb 7.23 E, na V., aqueles foram feitos sacerdotes em
Hb 10.26 recebido o conhecimento da V., já não resta
Hb 11.15 E se, na V., se lembrassem daquela de onde
Hb 12.10 Porque aqueles, na V., por um pouco de tempo,
Hb 12.11 E, na V., toda correção, ao presente, não parece
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T g l.1 8 nos gerou pela palavra da V., para que
Tg 3.14 não vos glorieis, nem mintais contra a V..
Tg5.19 vós se tem desviado da V., e alguém o converter,
IPe 1.20 o qual, na V., em outro tempo, foi conhecido,
IPe 1.22 vossa alma na obediência à V., para amor
IPe 2.4 a pedra viva, reprovada, na V., pelos homens,
IPe 3.18 a Deus; mortificado, na V., na carne, mas
IPe 4.6 aos mortos, para que, na V., fossem
2Pe 1.12 as saibais e estejais confirmados na presente V..
2Pe2.2 pelos quais será blasfemado o caminho da V.;
ljo 1.6 em trevas, mentimos e não praticamos a V..
ljo 1.8 enganamo-nos a nós mesmos, e não há V. em nós.
ljo 2.4 mandamentos é mentiroso, e nele não está a
V..
ljo 2.21 porque não soubésseis a V., mas porque a
ljo 2.21 a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da V..
ljo 3.18 de palavra, nem de língua, mas por obra e em V..
ljo 3.19 conhecemos que somos da V. e diante dele
ljo 4.6 conhecemos nós o espírito da V. e o espírito do erro.
ljo 5.6 é o que testifica, porque o Espírito é a K
2Jo 1.1 filhos, aos quais amo na V. e não somente eu,
2Jo 1.1 eu, mas também todos os que têm conhecido a V.,
2Jo 1.2 por amor da V. que está em nós e para sempre
2Jo 1.3 o Filho do Pai, sejam convosco na K e amor.
2Jo 1.4 de teus filhos andam na V., assim como temos
3Jo 1.1 O presbítero ao amado Gaio, a quem, na V., eu amo.
3 Jo l.3 e testificaram da tua V., como tu andas na V..
3Jo 1.3 testificaram da tua V., como tu andas na V..
3Jo 1.4 este: o de ouvir que os meus filhos andam na V..
3Jo 1.8 receber, para que sejamos cooperadores da VT.
3Jo 1.12 de Demétrio, até a mesma V.-, e também nós
Ap 16.7 do altar, que dizia: Na V., ó Senhor, Deus

Gn 29.14 Então, Labão disse-lhe: V. és tu o meu
Nm 13.27 terra a que nos enviaste; e, V., mana
Js 7.20 Acã a Josué e disse: V. pequei
2Cr 6.18 Mas V. habitará Deus com os homens na
SI 37.3 o bem; habitarás na terra e, V., serás alimentado.
SI 73.1 V., bom é Deus para com Israel, para com
I
Ec 7.7 V. a opressão faz endoidecer até o
I
Ec 11.7 V. suave é a luz, e agradável é aos
I
Is 45.15 V., tu és o Deus que te ocultas, o Deus
Is 53.4 V., ele tomou sobre si as nossas
Jr 2.12 céus, e horrorizai-vos! Ficai V.
Jr 4.10 disse eu: Ah! Senhor Jeová! V.
I
I
M t 14.33 e adoraram-no, dizendo: És VT o Filho
M t 26.73 ali estavam, disseram a Pedro: V.,
:
M t 27.54 grande temor e disseram: V., este
M c 11.32 todos sustentavam que João, V., era profeta.
M c 14.70 disseram outra vez a Pedro: V., tu és
M c 15.39 clamando expirara, disse: V., este
Lc 22.59 afirmava, dizendo: Também este V. estava
I
Lc 24.34 quais diziam: Ressuscitou, VT, o
Jo 4.42 ouvido e sabemos que este é K o
Jo 6.14 tinha feito, diziam: Este é, V., o
I
Jo 6.55 Porque a minha carne V. é comida, e o
Jo 6.55 é comida, e o meu sangue V. é bebida.
j
Jo 7.26 lhe dizem. Porventura, sabem, V., os
I
Jo 7.40 ouvindo essa palavra, diziam: VT, este
I
Jo 8.31 na minha palavra, V.,
I
Jo 8.36 pois, o Filho vos libertar, V., sereis livres.
I
Jo 17.8 e eles as receberam, e têm V.
I
At 4.27 Porque, V., contra o teu santo Filho
|
At 12.11 a si, disse: Agora, sei, V., que
IC o 14.25 Deus, publicando que Deus está V. entre vós.
*
(verdade) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Sl.39.6;, 2 vezes : lT m 5.3 Honra as viúvas que V. são viúvas.
Pv.22.21;, 2 vezes : Is.65.16;, 2 vezes : Zc.8.16; , 2 vezes: Mc. 12.14;,
lT m 5.5 Ora, a que é V.viúva e desamparada
I 2 vezes: Jo.1.51;, 2 vezes: Jo.3.3; , 2 vezes: Jo.3.5;, 2 vezes: Jo.3.11;, 2
ljo 2.5 o amor de Deus está nele V.
vezes: Jo.5.19; , 2 vezes: Jo.5.24;, 2 vezes :Jo.5.25;, 2 vezes: Jo.6.26; , 2
* (Verdadeiramente) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jo.6.55;
vezes: Jo.6.32;, 2 vezes: Jo.6.47;, 2 vezes :Jo.6.53;, 2 vezes: fo.8.32;, 2
vezes: Jo.8.34;, 2 vezes: Jo.8.44; , 2 vezes: Jo.8.51;, 2 vezes: Jo.8.58; , 2
VERDADEIRAS
Ocorrências: 6 vezes - VT (2); N T (4) nos
vezes: Jo.10.1; , 2 vezes: Jo. 10.41;, 2 vezes: Jo. 12.24;, 2 vezes: Jo.13.16;
N e-l;Sl-l;Lc-l;A p-3; N°(s) Strong (G228, H571); RNK Top
I , 2 vezes : Jo.13.20;, 2 vezes : Jo. 13.21;, 2 vezes : Jo. 13.38;, 2 vezes : livros:
401 posição; Veja tam bém : verdadeiro;
I Jo.14.12; , 2 vezes : Jo.16.13;, 2 vezes : Jo.16.20;, 2 vezes : Jo. 16.23;,
2 vezes : Jo.17.17;, 2 vezes : Jo. 18.37;, 2 vezes : Jo.21.18;, 2 vezes :
Ne 9.13 juízos retos e leis V, estatutos e
2Co.l3.8;, 2 vezes : 1 Tm.2.7;, 2 vezes : ljo.2.21;, 2 vezes : 2Jo.l.l; , 2
SI 5.9 deles; o seu íntimo são V. maldades; a
vezes: 3Jo.l.3;
Lc 16.11 não fostes fiéis, quem vos confiará as V?
Ap 19.9 E disse-me: Estas são as V. palavras
V ERD A D EIRA Ocorrências: 19 vezes - VT (10); N T (9) nos
Ap 21.5 Escreve, porque estas palavras são V. e fiéis.
I livros:
2Cr-l;Pv-6;Jr-l;D n-2;Jo-2;2Co-l;Ef-l;lPe-2;lJo-2;Ap-l;
Ap 22.6 Estas palavras são fiéis e V.. O Senhor, o
I N°(s) Strong (G225, G227, G228, HS29, HS71); RNK Top 388 poVERDADEIRO Ocorrências: 40 vezes - VT (4) ; N T (36)
I sição; Veja também : verdadeiro;
nos livros: 2Cr-2;Ez-l;Zc-l;M t-l;Jo-16;Rm -l;Fp-2;l T s-l;l Tm■ 2Cr 9.5 Então, disse ao rei: Foi V. a palavra que
-l;Tt-2;H b-3;2Pe-l;lJo-4;3Jo-l;Ap-3; N°(s) Strong (G1103, G227,
Pv 2.7 Ele reserva a VT sabedoria para os retos;
G228, G230, G281, H571); RNK Top 367 posição; Palavras Re
Pv 3.21 dos teus olhos; guarda a V. sabedoria e o
lacionadas: (verdadeira-19; Verdadeiramente-35; verdadeiras-6;
Pv 8.14 Meu é o conselho e a K sabedoria; eu sou o
verdadeiros-6); Total de referencias das palavras relacionadas:
Pv 14.5 A testemunha V. não mentirá, mas a testemunha
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Pv 14.25 A testemunha V. livra as almas, mas o que se

i
I
I
,

Pv 18.1 separa; ele insurge-se contra a V. sabedoria.
Jr 14.13 tereis fome; antes, vos darei paz V. neste lugar,
j Dn 8.26 e da manhã, que foi dita, é V.-, tu, porém,
Dn 10.1 Beltessazar; e a palavra é V. e trata de
j Jo 1.9 Ali estava a luz V., que alumia a todo homem
Jo 15.1 Eu sou a videira VT, e meu Pai é o lavrador.
2C o7.14 a nossa glória para com Tito se achou V..
I Ef 4.24 segundo Deus, é criado em V.justiça e santidade.
IPe 3.21 que também, como uma V. figura, agora vos
IPe 5.12 e testificando que esta é a V. graça cie
ljo 2.8 vão passando as trevas, e já a V. luz alumia,
ljo 2.27 ensina todas as coisas, e é V., e não é
A p3.14 o Amém, a testemunha fiel e V., o princípio

2Cr 15.3 por muitos dias sem o V. Deus, e sem
2Cr 31.20 fez o que era bom, e reto, e V. perante o
Ez 18.8 sua mão da injustiça, fazendo V. juízo entre
Zc 7.9 dizendo: Executai juízo V., mostrai
M t 22.16 Mestre, bem sabemos que és V. e ensinas o
Jo 1.47 e disse dele: Eis aqui um V. israelita, em
Jo3.33 o seu testemunho, esse confirmou que Deus é V..
Jo 4.37 Porque nisso é V . o ditado: Um é o que
Jo5.31 de mim mesmo, o meu testemunho não é V..
Jo5.32 e sei que o testemunho que ele dá de mim é V..
Jo 6.32 pão do céu, mas meu Pai vos dá o VT pão do céu.
Jo7.18 daquele que o enviou, esse é V., e não há
Jo 7.28 mas aquele que me enviou é V., o qual
Jo 8.13 de ti mesmo; o teu testemunho não é V..
Jo8.14 mesmo, o meu testemunho é V., porque sei
J0 8 .I 6 verdade, julgo, o meu juízo é V., porque não
Jo8.17 escrito que o testemunho de dois homens é V..
Jo 8.26 mas aquele que me enviou é K ; e o que dele
Jo 17.3 a ti só por único Deus VT e a Jesus
Jo 19.35 e o seu testemunho é V., e sabe que é

V ER D A D EIR A M EN TE Ocorrências: 35 vezes - VT (12)
; N T (23) nos livros: Gn-l;Nm-l;Js-l;2Cr-l;Sl-2;Ec-2;Is-2;Jr-2;Mt3;M c-3;Lc-2;Jo-9;At-2;lCo-l;l Tm-2;1Jo-1; N°(s) Strong (G230,
G3689, H403, H546); RNK Top 372 posição; Veja também : ver: dadeiro;
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Jo 21.24 escreveu; e sabemos que o seu testemunho é VT.
Rm 3.4 nenhuma! Sempre seja Deus VT, e todo homem
Fp 4.3 E peço-te também a ti, meu VT companheiro,
Fp4.8 mais, irmãos, tudo" o que é VT, tudo o que é
lT s 1.9 a Deus, para servir ao Deus vivo e VT
lT m 1.2 a Timóteo, meu VT filho na fé: graça,
Tt 1.4 a Tito, meu VT filho, segundo a fé comum:
Tt 1.13 Este testemunho é VT. Portanto, repreende-os
Hb 8.2 ministro do santuário e do VT tabernáculo, o
H b9.24 feito por mãos, figura do VT, porém no
Hb 10.22 cheguemo-nos com VT coração, em inteira
2Pe 2.22 sobreveio-lhes o que por um VT provérbio se
ljo 2.8 um mandamento novo, que é VT nele e em vós;
ljo 5.20 para conhecermos o que é VT; e no que é
ljo 5.20 Filho Jesus Cristo. Este é o VT Deus e a
3Jo 1.12 e vós bem sabeis que o nosso testemunho é V..
Ap3.7 diz o que é santo, o que é VT, o que tem a
Ap 6.10 voz, dizendo: Até quando, ó VT e santo
Ap 19.11 sobre ele chama-se Fiel e VT e julga e
* (verdadeiro) repete na(s) referência(s): 3 vezes: ljo. 5.20;

VERDADEIROS Ocorrências: 6 vezes - VT (1); N T (5) nos

Gn 30.37 Então, tomou Jacó varas V. de álamo, e de
Lv2.14 tuas primícias de espigas V., tostadas ao
Lv 2.14 isto é, do grão trilhado de espigas V. cheias.
Lv 14.37 paredes da casa tem covinhas VT ou vermelhas, e
Lv 23.14 trigo tostado, nem espigas V., até àquele mesmo
2Rs 4.42 pães de cevada e espigas V. na sua palha, e
2Rs 17.10 os altos outeiros e debaixo de todas as árvores V..
Jó 15.33 Sacudirá as suas uvas V., como as da vide, e
SI 23.2 Deitar-me faz em V. pastos, guia-me mansamente a
SI 58.9 serão arrebatados, tanto os V. como os que estão
Is 18.5 está perfeito, e as uvas V. amadurecem,
Jr 17.2 seus Dosques, e das árvores V., sobre os altos outeiros.
Jr 31.29 dirão: Os pais comeram uvas V., mas foram os
Jr 31.30 de todo homem que comer uvas V. os dentes se em
botarão.
Ez 18.2 dizendo: Os pais comeram uvas V., e os dentes dos
Ap6.13 lança de si os seus figos VT, abalada por um
* (verdes) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.2.14;

V ERD U RA Ocorrências: 6 vezes - VT (5); N T (1) nos livros:
Êx-l;Jó-l;Sl-2;Is-l;A p-l; N°(s) Strong (H3, H3418); RNK Top 401
posição;

livros: Sl-l;Jo-l;2Co-l;A p-3; N°(s) Strong (G227, G228, HS71);
RNK Top 401 posição; Veja também : verdadeiro;

Êx 10.15 deixara a saraiva; e não ficou V. alguma nas
Jó 8.12 Estando ainda na sua V., e ainda não cortada,
SI 37.2 serão ceifados como a erva e murcharão como a V..
SI 104.14 a erva para os animais e a VT, para o serviço do
Is 15.6 secou o feno, definhou a erva, e não há V. alguma.
Ap 9.4 dano à erva da terra, nem a V. alguma, nem a

SI 19.9 os juízos do Senhor são VT ejustos juntamente.
Jo 4.23 vem, e agora é, em que os VT adoradores
2Co 6.8 e por boa fama, como enganadores e sendo Ví;
Ap 15.3 Deus Todo-Poderoso! Justos e V. são os
Ap 16.7 ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, VTe justos
Ap 19.2 porque V T e justos são os seus juízos, pois

VERED A Ocorrências: 21 vezes - VT (21) nos livros: Gn-l;Nm-l;Jó-3;Sl-4;Pv-7;ls-4;Jr-l; N°(s) Strong (H1870, H4546,
H4570, H4934, H5410, H734); RNK Top 386 posição; Palavras
Relacionadas: (veredas-48); Total de referencias das palavras re
lacionadas: 69

VERDADES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dn-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : verdade;
D n4.37 porque todas as suas obras são

VEREDAS

V.; e os seus

Gn 49.17 caminho, uma víbora junto à V., que morde os
Nm 22.24 Anjo do Senhor pôs-se numa V. de vinhas, havendo
Jó 18.10 debaixo da terra uma corda; e uma armadilha, na VT.
Jó 22.15 Porventura, consideraste a VT do século passado,
Jó 28.7 Essa VT, a ignora a ave de rapina, e não a viram
SI 16.11 Far-me-ás ver a VT da vida; na tua presença há
SI 27.11 o teu caminho e guia-me pela VT direita, por
SI 119.128 todos os teus preceitos e aborreço toda falsa VT.
SI 142.3 então, conheceste a minha VT. No caminho em
Pv 4.14 Não entres na VT dos ímpios, nem andes pelo
Pv 4.18 Mas a VT dos justos é como a luz da aurora, que
Pv 4.26 Pondera a VT de teus pés, e todos os teus
Pv 5.6 Ela não pondera a VT da vida; as suas carreiras
Pv 12.28 Na VT da justiça está a vida, e no caminho da sua
Pv 15.10 há para o que deixa a VT, e o que aborrece a
Pv 15.19 a sebe de espinhos, mas a VT dos retos está bem igua
lada.
Is 30.11 do caminho, apartai-vos da VT; fazei que deixe
Is 40.3 do Senhor; endireitai no ermo VT a nosso Deus.
Is 41.3 e passa em paz por uma VT em que, com os seus
Is 43.16 no mar um caminho e nas águas impetuosas, uma V.
Jr 31.21 aplica o coração à VT, ao caminho em

VERDE Ocorrências: 26 vezes - VT (23); N T (3) nos livros: Gn3;Lv-l;D t-l;lR s-l;2R s-l;2C r-l;E t-l;Jó-l;S l-2;Is-2;Jr-5;E z-3;O sl;M c-l;Lc-l;A p-l; N°(s) Strong (GS200, GS51S, H2009, H3387,
H3418, H3419, H3892, H7488); RNK Top 381 posição; Palavras
Relacionadas: (verdes-16); Total de referencias das p alavras re
lacionadas: 42
Gn 1.11 Deus: Produza a terra erva V., erva que dê
Gn 1.30 há alma vivente, toda a erva V. lhes será para
G n9.3 mantimento; tudo vos tenho dado, como a erva V..
Lv 13.49 coisa de peles aparecer V. ou vermelha,
Dt 12.2 e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore V.;
lR s 14.23 sobre todo alto outeiro e debaixo de toda árvore VT.
2Rs 19.26 a erva do campo, e a hortaliça V., e o feno dos
2Cr 28.4 nos outeiros, como também debaixo de toda árvore

V..

Et 1.6 eram de pano branco, V. e azul celeste,
Jó 39.8 é o seu pasto, e anda buscando tudo que está V..
SI 37.35 poder espalhar-se como a árvore V. na terra natal.
SI 52.8 Mas eu sou como a oliveira V. na Casa de Deus;
Is 37.27 como a erva do campo, e a erva V., e o feno dos
Is 57.5 debaixo de toda árvore V. e sacrificais os
Jr 2.20 alto e debaixo de toda árvore V. te andas
Jr 3.6 e debaixo de toda árvore V e ali andou prostituindo-se.
Jr 3.13 debaixo de toda árvore V. e não deste
Jr 11.16 o Senhor oliveira V., formosa por seus
Jr 17.8 calor, mas a sua folha fica V.; e, no ano de
Ez6.13 montes, e debaixo de toda árvore VT, e debaixo de
Ez 17.24 árvore baixa, sequei a árvore V. e fiz reverdecer
Ez 20.47 em ti consumirá toda árvore V. e toda árvore
Os 14.8 eu sou como a faia VT; de mim é achado
M c 6.39 assentar a todos, em grupos, sobre a erva VT.
Lc 23.31 Porque, se ao madeiro V. fazem isso, que se fará
Ap 8.7 parte das árvores, e toda a erva VT foi queimada.

VEREDAS Ocorrências: 48 vezes - VT (44) ; N T (4) nos li
vros:
Jz-l;JÓ-5;Sl-8;Pv-16;Is-8;Jr-3;Lm-l;Os-l;Mq-l;Mt-l;Mc
-l;L c-l;H b -l; N°(s) Strong (GS147, H4480, H4546, H4570, H541C
H734, H7635); RNK Top 359 posição; Veja também : vereda;
Jz 5.6 e os que andavam por VT iam por
Jó 8.13 Assim são as VT de todos quantos se esquecem de
Jó 19.8 e não posso passar; e nas minhas VT pôs trevas.
Jó 24.13 os seus caminhos e não permanecem nas suas VT.
Jó 33.11 tronco os meus pés e observa todas as minhas VT.
Jó 38.20 seus limites, e para que saibas as VT da sua casa?
SI 8.8 do mar, e tudo o que passa pelas VT dos mares.
SI 17.4 dos teus lábios me guardei das VT do destruidor.
SI 23.3 a minha alma; guia-me pelas VT da justiça por
SI 25.4 os teus caminhos, Senhor; ensina-me as tuas VT.
SI 25.10 Todas as VT do Senhor são misericórdia e verdade
SI 44.18 nem os nossos passos se desviaram das tuas VT,

VERDES Ocorrências: 16 vezes - VT (15) ; N T (1) nos li
vros: Gn-l;Lv-4;2Rs-2;Jó-l;Sl-2;Is-l;Jr-3;Ez-l;Ap-l; N°(s) Strong
(G3653, H l 154, H11SS, H24, H2416, H3759, H3892, H7488);
RNK Top 391 posição; Veja também : verde;
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SI 65.11 ano da tua bondade, e as tuas V. destilam gordura;
SI 77.19 mar foi teu caminho, e tuas V., pelas grandes
Pv 1.15 a caminho com eles; desvia o teu pé das suas V..
Pv 1.19 Tais são as V. de todo aquele que se entrega à
Pv 2.8 para que guarde as V. dojuízo e conserve o
Pv 2.9 justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas V..
Pv 2.13 dos que deixam as V. da retidão, para andarem
Pv 2.15 cujas V. são tortuosas e desviadas nas suas carreiras;
Pv2.18 para a morte, e as suas V., para os mortos;
Pv 2.19 ela não voltarão e não atinarão com as V. da vida.
Pv 2.20 pelo caminho dos bons e guardes as V. dos justos.
Pv 3.6 os teus caminhos, e ele endireitará as tuas V..
Pv 3.17 são caminhos de delícias, e todas as suas V., paz.
Pv 7.25 o teu coração, e não andes perdido nas suas K;
Pv 8.2 caminho, nas encruzilhadas das V., ela se coloca.
Pv 8.20 pelo caminho da justiça, no meio das V. do juízo.
Pv 17.23 presente do seio para perverter as V. da justiça.
Pv 22.25 que não aprendas as suas V. e tomes um laço
Is 2.3 caminhos, e andemos nas suas V.; porque de
Is 3.12 guiam te enganam e destroem o caminho das tuas V..
Is 33.8 cessam os que passam pelas V.-, ele rompeu a
Is 40.14 e lhe mostrasse as V. do juízo, e lhe
Is 42.16 fá-los-ei caminhar por V. que não
Is 49.11 montes um caminho; e as minhas V. serão exaltadas.
Is 58.12 das roturas e restaurador de V. para morar.
Is 59.8 nos seus passos; as suas V. tortuosas, as
Jr 6.16 e vede, e perguntai pelas V. antigas, qual é
Jr 18.15 nos seus caminhos e nas V. antigas, para
Jr 18.15 antigas, para que andassem por V. afastadas, não aplai
nadas;
Lm 3.9 compedras lavradas, fez tortuosas as minhas V..
Os 2.6 parede de sebe, para que ela não ache as suas V..
M q 4.2 e nós andemos pelas suas V.-, porque de
Mt 3.3 o caminho do Senhor, endireitai as suas V..
M c 1.3 o caminho do Senhor, endireitai as suas V..
Lc 3.4 o caminho do Senhor; endireitai as suas V..
Hb 12.13 e fazei V. direitas para os vossos pés, para que

VERGAS

Êx 14.13 que hoje vistes, nunca mais V. para sempre.
Êx 16.7 e amanhã V. a glória do Senhor, porquanto ouviu
Jz 18.10 Quando lá chegardes, V. um povo confiado, e a
fSm 12.17 trovões e chuva; e sabereis e V. que é grande
2Rs 3.17 assim diz o Senhor: Não V.vento e não K
2Rs 3.17 Não V.vento e não V. chuva; todavia,
Is 18.3 a bandeira nos montes, o V.; e, quando se
Is 22.9 E V. as brechas da cidade de Davi, porquanto são
Is 66.14 Isso V., e alegrar-se-á o vosso coração, e os
Jr 14.13 que os profetas lhes dizem: Não V. espada e não
Jr 42.18 uma execração, e um opróbrio e não V. mais este lugar.
Ez 13.23 portanto, não V. mais a vaidade, nem mais fareis
Ez 14.22 eis que eles virão a vós, e V. o seu caminho e
Ml 3.18 Então, V. outra vez a diferença entre ojusto e o
M t 13.14 mas não compreendereis e, vendo, V., mas não per
cebereis.
M t 23.39 que, desde agora, me não V. mais, até que
M t 26.64 disseste; digo-vos, porém, que V. em breve o
M t28.7 de vós para a Galileia; ali o V.. Eis que eu
M c 14.62 Jesus disse-lhe: Eu o sou, e V. o Filho do Homem
Mc 16.7 vós para a Galileia; ali o VT, como ele vos disse.
Lc 13.35 verdade vos digo que não me V. até que venha o
Lc 17.22 ver um dos dias do Filho do Homem e não o V..
Jo 1.51 vos digo que, daqui em diante, V. o céu aberto e
Jo 14.19 não me verá mais, mas vós me V.; porque eu vivo,
Jo 16.10 justiça, porque vou para meu Pai, e não me V. mais;
Jo 16.16 Um pouco, e não me V.; e outra vez um pouco, e
Jo 16.17 nos diz: Um pouco, e não me V., e outra vez um
Jo 16.19 que disse: um pouco, e não me VT, e outra vez
At 20.25 pregando o Reino de Deus, não V. mais o meu rosto.
At 28.26 nenhuma entendereis; e, vendo, V. e de maneira
* (vereis) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Rs.3.17;

V ER EM Ocorrências: 4 vezes - VT (2); N T (2) nos livros: Et-l;Ec-l;Rm -2; N°(s) Strong (H7212); RNK Top 403 posição; Veja
também : ver;
Et 3.4 o fizeram saber a Hamã, para V. se as
Ec 5.11 têm os seus donos do que a V. com os seus olhos?
Rm 11.8 sono: olhos para não V. e ouvidos para não
Rm 11.10 os olhos para não V., e encurvem-se-lhes

* (veredas) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jr. 18.15;

VER EI Ocorrências: 20 vezes - VT (16) ; N T (4) nos livros:
G n -4;Ê x-2;D t-2;lS m -l;Jó-l;S l-2;Is-2;Jr-l;M q-l;Jo-l;R m -l;H b-l;A p-l; N°(s) Strong (G3700, H2009, H2372, H47S8, H5027,
H7200); RNK Top 387posição; Veja tam bém : ver;

VEREM O S Ocorrências: 8 vezes - VT (6); N T (2) nos livros:
G n -l;lR s-2;S l-l;Jr-2;lC o-l;lJo-l; N°(s) Strong (H7200); RNK Top
399posição; Veja tam bém : ver;

Gn 9.16 o arco nas nuvens, e eu o V., para me lembrar do
Gn 18.21 descerei agora e V. se, com efeito, têm praticado
Gn 32.20 vai diante de mim e, depois, V. a sua face;
Gn 45.28 meu filho José; eu irei e o V. antes que eu morra.
Êx 3.3 Agora me virarei para lá e V. esta grande visão,
Êx 10.29 Moisés: Bem disseste; eu nunca mais V. o teu rosto.
Dt 18.16 voz do Senhor, meu Deus, nem mais V. este grande
Dt 32.20 o meu rosto deles e V. qual será o seu
ISm 19.3 falarei de ti a meu pai, e K o que houver, e to anun
ciarei.
Jó 19.26 a minha pele, ainda em minha carne V. a Deus.
SI 10.6 serei abalado, porque nunca me V. na adversidade.
SI 118.7 que me ajudam; pelo que V. cumprido o meu
Is 38.11 Eu disse: já não V. mais ao Senhor na terra dos
Is 38.11 terra dos viventes; jamais V. o homem com os
Jr 4.21 Até quando V. a bandeira e ouvirei a voz da trombeta?
M q 7.9 direito; ele me trará à luz, e eu V. a sua justiça.
Jo 16.22 tristeza; mas outra vez vos V., e o vosso
Rm 15.24 espero que, de passagem, vos V. e que para lá
Hb 13.23 irmão Timóteo, com o qual (se vier depressa) vos V..
Ap 18.7 como rainha, não sou viúva e não V. o pranto.

Gn 37.20 Uma besta-fera o comeu; e V. que será
lRs 20.23 eles em campo raso e por certo V. se não somos
lR s 20.25 com eles em campo raso e V. se não somos
SI 36.9 ti está o manancial da vida; na tua luz V. a luz.
Jr 5.12 Nenhum mal nos sobrevirá; não V. espada nem fome.
Jr 42.14 à terra do Egito, onde não V. guerra, nem
IC o 13.12 espelho em enigma; mas, então, V. face a face;
ljo 3.2 semelhantes a ele; porque assim como é o K

VERES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; RNK Top 406
posição; Veja tam bém : ver;
Dt 34.4 a darei; mostro-ta para a

V. com os teus

VERGA Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Êx-3;Nm-l;lR s-l; N°(s) Strong (H352); RNK Top 402 posição; Palavras
Relacionadas: (vergas-3); Total de referencias das palavras rela
cionadas: 8
Êx 12.7 em ambas as ombreiras e na V. da porta, nas casas
Êx 12.22 estiver na bacia, e lançai na V. da porta, e em
Êx 12.23 quando vir o sangue na V. da porta e em
Nm 13.23 dois homens sobre uma V., como também romãs
lR s 6.31 de madeira de oliveira; a VT com as ombreiras

* (verei) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Is.38.11;

VEREIS Ocorrências: 33 vezes - VT (17); N T (16) nos livros:
Gn-3;Êx-2;Jz-l;lSm -l;2Rs-2;Is-3;Jr-2;Ez-2;M l-l;M t-4;M c-2;Lc-2;Jo-6;At-2; N°(s) Strong (G1492, G2334, G2400, G3700, G991,
H2009, H7200, H853); RNK Top 37 4posição; Veja também : ver;

VERGAS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jz-3; RNK
Top 404 posição; Veja também : verga;

Gn 43.3 aquele varão, dizendo: Não V. a minha face,
Gn 43.5 aquele varão nos disse: Não V. a minha face,
Gn 44.23 não descer convosco, nunca mais V. a minha face.

Jz 16.7 Se me amarrassem com sete V de vimes frescos,
Jz 16.8 lhe trouxeram sete V. de vimes frescos,
Jz 16.9 ti, Sansão. Então, quebrou as V.de vimes,
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VERGÕ ES Ocorrências: 2 vezes - VT (1 ); N T (1) nos livros:
P v-l;A t-l; N°(s) Strong (H22$0); RNK Top 405 posição;

VERGO N HAS Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos li
vros: D t-l;A p-l; N°(s) Strong (H4016); RNK Top 405 posição; Veja
também : vergonha;

Pv 20.30 Os V. das feridas são a purificação dos maus,
At 16.33 hora da noite, lavou-lhes os VT; e logo foi

Dt 25.11 estender a sua mão, e lhe pegar pelas suas V.,
Ap 16.15 que não ande nu, e não se vejam as suas V .)

VERG O N H A Ocorrências: 59 vezes - VT (54) ; N T (5) nos
livros: Gn-2;Êx-l;lSm-2;2Sm-3;2Cr-l;Jó-l;Sl-7;Pv-3;Is-7;Jr-6;Ez1 4 ;D n -l;O s -2 ;M q -l;N a -l;H c -l;S f-l;L c -2 ;lC o -l;2 C o -l;A p -l;
N°(s) Strong (G152, G153, G1791, H1322, H2659, H2781, H3637,
H3639, H3640, H6172, H7036, H8103, H954, H955); RNK Top
348 posição; Palavras Relacionadas: (vergonhas-2); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 61

VERGO N HO SA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros:
Jr-l;O s-l;M q-l; N°(s) Strong (H1322, H2781); RNK Top 404 posi
ção; Palavras Relacionadas: (vergonhosamente-1); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 4
Jr 6.10 do Senhor é para eles coisa V ; não gostam dela.
Os 9.10 e se consagraram a essa coisa V., ese
M q 1.11 moradora de Safir, com nudez V.; a moradora

Gn 30.23 teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha V..
Gn 34.14 circuncidado; porque isso seria uma V. para nós.
Êx 32.25 Arão o havia despido para V. entre os seus inimigos,
ISm 20.30 elegido o filho de Jessé, para V. tua e para
ISm 20.30 Jessé, para V. tua e para V. da nudez de
2Sm 6.20 servas de seus servos, como sem V. se
2Sm 13.13 aonde iria eu com a minha V.? E tu serias
2Sm 19.3 na cidade, como o povo de V. se escoa
2Cr 32.21 da Assíria; e este tornou com V. de rosto à
Jó 19.3 vezes me envergonhastes; V. não tendes de
SI 35.26 com o meu mal; vistam-se de V. e de confusão os
SI 44.15 diante de mim, e a K d o meu rosto me cobre,
SI 69.19 a minha afronta, e a minha V., e a minha
SI 70.3 as costas cobertos de V. os que dizem: Ah! Ah!
SI 83.16 Encham-se de V. as suas faces, para que busquem
SI 89.45 os dias da sua mocidade; cobriste-o de V.. (Selá)
SI 109.29 os meus adversários de V., e cubra-os a sua
Pv 18.3 vem também o desprezo; e, com a ignomínia, a V..
Pv 18.13 Responder antes de ouvir é estultícia e V..
Pv 22.10 e se irá a contenda; e cessará a questão e a V..
Is 20.4 e com as nádegas descobertas, para V. do Egito.
Is 30.3 de Faraó se vos tornará em V., e a confiança na
Is 30.5 nem de proveito; antes, de V. e de opróbrio.
Is 42.17 atrás e confundir-se-ão de V. os que confiam em
Is 47.3 A tua V. se descobrirá, e ver-se-á o teu
Is 54.4 antes, te esquecerás da V. da tua
Is 61.7 Por vossa dupla V. e afronta, exultarão pela
Jr3.3 a testa de uma prostituta e não queres ter V..
Jr 3.25 Jazemos na nossa V. e estamos cobertos da nossa
Jr 23.40 perpétuo opróbrio e eterna V., que não serão esque
cidos.
Jr 46.12 ouviram falar da tua V., e a terra está
Jr 48.13 E Moabe terá V. de Quemos, como se envergonhou
Jr 51.51 porque ouvimos opróbrio; V. cobriu o nosso
Ez 7.18 sobre todos os rostos haverá V., e sobre toda a
Ez 16.52 Tu, pois, sofre a tua V., tu que julgaste a
Ez 16.52 logo também e sofre a tua K, pois
Ez 16.54 para que sofras a tua V. e sejas envergonhada
Ez 16.63 a tua boca, por causa da tua V., quando me
Ez 22.10 A V. do pai descobriram em ti e a que estava
Ez 23.10 Estes descobriram a sua V., levaram seus filhos
Ez 23.18 e descobriu a sua V ; então, a minha
Ez 23.29 e despida; e descobrir-se-á a VT da tua
Ez 32.24 dos viventes e levaram a sua V. com os que
Ez 32.25 dos viventes e levaram a sua V. com os que
Ez 32.30 à espada e levam a sua V. com os que
Ez 39.26 E levarão sobre si a sua V. e toda a sua
Ez 44.13 mas levarão sobre si a sua V. e as suas
Dn 12.2 a vida eterna e outros para V. e desprezo eterno.
Os 4.7 contra mim pecaram; eu mudarei a sua honra em V..
Os 4.18 mais; certamente amaram a VT os seus príncipes.
M q 2.6 profetizem deste modo, que se não apartará a V.
Na 3.5 mostrarei a tua nudez e aos reinos, a tua V..
Hc 2.10 V. maquinaste para a tua casa; destruindo tu a
Sf3.5 nunca falta; mas o perverso não conhece a V..
Lc 14.9 Dá o lugar a este; e então, com V., tenhas de
Lc 16.3 mordomia? Cavar não posso; de mendigar tenho V..
IC o 15.34 têm o conhecimento de Deus; digo-o para V. vossa.
2Co 4.2 as coisas que, por V., se ocultam,
Ap 3.18 que te vistas, e não apareça a V. da tua nudez;

V ER G O N H O SA M EN TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no
livro: Pv-1; N°(s) Strong (H954); RNK Top 406 posição; Veja tam 
bém: vergonhosa;
Pv 12.4 marido, mas a que procede

V. é como

V ER G Ô N TEA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Os-1; \
RNK Top 406 posição;
Os 14.6 Estender-se-ão as suas

V., e a sua glória

V ER IA Ocorrências: 5 vezes - VT (4); N T (1) nos livros: 2Rs- j
-l;S l-l;L m -l;D n -l;Lc-l; N°(s) Strong (H7200, H853); RNK Top
402 posição; Veja tam bém : ver;
2Rs 3.14 Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te V..
SI 27.13 dúvida, se não cresse que V. os bens do Senhor
Lm 3.36 subverter o homem no seu pleito, não o V. o Senhor? I
Dn 1.10 e a vossa bebida; por que V. ele os vossos
Lc 23.8 coisas; e esperava que lhe V. fazer algum sinal.

V ER IA M Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : ver;
At 20.38 palavra que dissera, que não

V.mais o seu rosto.

VER IFICA D A S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-T,
N°(s) Strong (H539); RNK Top 4 0 6 posição; Palavras Relaciona-l
das: (verifique-se-1); Total de referencias das palavras relaciona
das: 2
Gn 42.20 irmão mais novo, e serão

V.vossas

V E R IFIQ U E-SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Cr-l;
RNK Top 406posição; Veja tam bém : verificadas;
2Cr 6.17 agora, Senhor, Deus de Israel,

V. a tua

V ERM E Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jó-l;Sl-l;Is-l;
N°(s) Strong (118438); RNK Top 4 0 4 posição; Palavras Relaciona
das: (vermes-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 4
JÓ25.6 menos o homem, que é um V., e o filho do
SI 22.6 Mas eu sou V., e não homem, opróbrio dos homens e
Is 66.24 contra mim; porque o seu V. nunca morrerá, nem

V ER M ELH A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv- :
-l;Is-l; N°(s) Strong (H122); RNK Top 405 posição; Veja também:
vermelho;
Lv 13.49 de peles aparecer verde ou V., praga de
Is 63.2 Por que está V. a tua vestidura? E as tuas

VERM ELH Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-l\
N°(s) Strong (H8350); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : ver- .
melho;
Jr 22.14 e está forrada de cedro e pintada de

VERMELHAS

V*.

Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv-l;2RS'l; N°(s) Strong (H l22); RNK Top 405 posição; Veja tam\
bém: vermelho;

* (vergonha) repete na(s) referência(s): 2 vezes : ISm.20.30;, 2 vezes
: Ez. 16.52;
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Lv 14.37 casa tem covinhas verdes ou VT, e parecem
2Rs 3.22 moabitas defronte deles as águas VT como sangue.

VESTE

Jz 6.20 e põe-nos sobre esta penha, e VT o caldo. E assim

V ER TEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Zc-1; RNK Top
406 posição; Veja também : verte;

V ER M ELH O Ocorrências: 41 vezes - VT (36) ; N T (5) nos
livros:
Gn-l;Êx-ll;Lv-3;Nm-4;Dt-3;Js-3;Jz-l;Ne-l;Sl-S;Pv-l;Jrl;E z-l;Z c-l;M t-l;A t-l;H b-l;A p-2; N°(s) Strong (G2063, G4449,
G4450, H l 19, H l 22, H12S, HS488, H8350); RNK Top 366posição;
Palavras Relacionadas: (vermelha-2; vermelhão-1; vermelhas-2;
vermelhos-6); Total de referencias das palavras relacionadas: 52

Zc 4.12 junto aos dois tubos de ouro e que VT de si ouro?

VES Ocorrências: 38 vezes - VT (30) ; N T (8) nos livros: Gn5;D t-l;Jz-l;lSm -2;lRs-5;Jó-2;Sl-l;Is-2;Jr-6;Ez-l;A m -2;Zc-2;M tl;M c-3;Lc-l;A t-l;Tg-l;A p-l; N°(s) Strong (G2334, G3788, G991,
H2009, H7200, H8S3); RNK Top 369 posição; Veja tam bém : ver;

Gn 25.30 peço-te, comer desse guisado VT, porque estou
Êx 10.19 e os lançou no mar VT; nem ainda um
Êx 13.18 do deserto perto do mar VT; e subiram os
Êx 15.4 seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar VT.
Êx 15.22 partir os israelitas do mar V., e saíram ao
Êx 23.31 os teus termos desde o mar VT até ao mar dos
Êx 25.5 de carneiros tintas de VT, e peles de
Êx 26.14 de carneiro tintas de VT e outra coberta
Êx 35.7 de carneiros tintas de VT, e peles de
Êx 35.23 e peles de carneiro tintas de VT, e peles de
Êx 36.19 de carneiros tintas de VT; e, por cima, uma
Êx 39.34 de carneiro tintas de VT, e a coberta de
Lv 13.19 ou empola branca, tirando a VT, mostrar-se-á,
Lv 13.24 houver empola branca, tirando a VT ou branco,
Lv 13.43 está branca, tirando a VT, como parece
Nm 1425 e caminhai para o deserto pelo caminho do mar VT.
Nm 21.4 Hor, pelo caminho do mar K, a rodear a
Nm 33.10 partiram de Elim e acamparam-se junto ao mar VT.
Nm 33.11 È partiram do mar VT e acamparam-se no deserto
Dt 1.40 e parti para o deserto, pelo caminho do mar VT.
Dt 2.1 ao deserto, caminho do mar VT, como o Senhor
D t l l .4 sobre eles as águas do mar VT, quando vos
Js 2.10 secou as águas ao mar VT diante de vós,
Js 4.23 o Senhor, vosso Deus, fez ao mar VT, que fez
Js 24.6 pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar VT.
Jz 11.16 peío deserto até ao mar VT e chegou até Cades.
Ne 9.9 no Egito e ouviste o seu clamor junto ao mar VT.
SI 106.7 foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar VT.
SI 106.9 Repreendeu o mar VT, e este se secou, e os fez
SI 106.22 na terra de Cam, coisas tremendas no mar V..
SI 136.13 Àquele que dividiu o mar VT em duas partes;
SI 136.15 com o seu exército no mar VT; porque a sua
Pv 23.31 o vinho, quando se mostra VT, quando
Jr 49.21 e do seu grito até ao mar VT se ouviu o som.
Ez 23.14 na parede, imagens dos caldeus, pintadas de VT;
Zc 1.8 homem montado em um cavalo V., e parava entre
M t 16.3 porque o céu está de um VT sombrio.
At 7.36 na terra do Egito, no mar VT e no deserto,
Hb 11.29 Pela fé, passaram o mar VT, como por terra
Ap 6.4 E saiu outro cavalo, VT; e ao que estava
Ap 12.3 que era um grande dragão VT, que tinha sete

Gn 13.15 porque toda esta terra que VT te hei de dar a ti e à
Gn 19.34 a primogênita disse à menor: VT aqui, eu já ontem à
Gn 20.16 E a Sara disse: VT que tenho dado ao teu irmão mil
Gn 31.43 é o meu rebanho, e tudo o que VT meu é; e que
Gn 41.41 Disse mais Faraó a José: V, aqui te tenho posto
Dt 30.15 VT aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a
Jz 9.36 lhe disse: As sombras dos montes VT por homens.
ISm 25.35 Sobe em paz à tua casa; VT aqui que tenho dado
ISm 28.13 Não temas; porém que é o que VT? Então, a mulher
lR s 12.28 vos será o subir a Jerusalém; VT aqui teus deuses,
lR s 15.19 ti, entre meu pai e teu pai; VT aqui que te mando um
lR s 17.12 pouco de azeite numabotija; e, vT aqui, apanhei
lR s 17.23 o deu a sua mãe; e disse Elias: VT aí, teu filho vive.
lRs 22.13 Micaías falou-lhe, dizendo: VT aqui que as palavras
Jó 10.4 tu, porventura, olhos de carne? V. tu como vê o ho
mem?
Jó 22.11 ou trevas, em que nada VT; e a abundância de águas
SI 50.18 Quando VT o ladrão, consentes com ele; e tens a tua
Is 42.20 Tu VT muitas coisas, mas não as guardas; ainda que
Is 57.8 com eles; amas a sua cama, onde quer que a VT.
J r l . l l Senhor, dizendo: Que é que VT, Jeremias? E eu
Jr 1.13 vez, dizendo: Que é que K? E eu disse: Vejo
Jr 7.17 Não VT tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e
Jr 12.3 ó Senhor, me conheces, tu me VT e provas o meu
Jr 20.12 que provas o justo e VT os pensamentos e o
Jr 24.3 E disse-me o Senhor: Que VT tu, Jeremias? E eu
Ez 8.6 E disse-me: Filho do homem, VT tu o que eles estão
Am 7.8 E o Senhor me disse: Que VT tu, Amos? E eu disse: Um
Am 8.2 E disse: Que VT, Amós? E eu disse: Um cesto de
Zc 4.2 e me disse: Que VT? E eu disse: Olho, e eis um
Zc 5.2 E ele me disse: Que VT? E eu disse: Vejo um rolo
M t 7.3 no olho do teu irmão e não VT a trave que está no
M c 2.24 E os fariseus lhe disseram: VT? Por que fazem no
M c 5.31 os seus discípulos: VT que a multidão te
Mc 13.2 respondendo Jesus, disse-lhe: VT estes grandes
Lc 7.44 para a mulher, disse a Simão: VT tu esta mulher?
At 21.20 ao Senhor e disseram-lhe: Bem VT, irmão, quantos
Tg 2.22 Bem VT que a fé cooperou com as suas obras e que,
Ap 1.11 que dizia: O que VC escreve-o num livro e envia-o

V ER M ELH O S Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Gn-

V ÉSPER A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1; RNK

-l;P v-l;Is-l;N a-l;Z c-2; N°(s) Strong (H119, H122, H2448, H8144,
H8438, H8529'); RNK Top 401 posição; Veja também : vermelho;

M c 15.42 era o Dia da Preparação, isto é, a VT do sábado,

Top 406posição;

Gn 49.12 Os olhos serão VT de vinho, e os dentes,
Pv 23.29 as feridas sem causa? E para quem, os olhos VT?
Is 1.18 como a neve; ainda que sejam VT como o
Na 2.3 dos seus valentes estarão K, os homens
Zc 1.8 e atrás dele estavam cavalos VT, morenos e brancos.
Zc 6.2 carro, eram os cavalos VT, e, no segundo

V ESPÕ ES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Êx-l;Dt-l;Js-l; N°(s) Strong (H6880); RNK Top 404 posição;
Êx 23.28 Também enviarei VT diante de ti, que lancem fora
Dt 7.20 teu Deus, entre eles mandará VT, até que
Js 24.12 E enviei VT diante de vós, que os expeliram de

VERM ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; N°(s)
Strong (H7415); RNK Top 406 posição; Veja também : verme;

V ESTE Ocorrências: 106 vezes - VT (78); N T (28) nos livros:
Gn-8;Êx-4;Lv-16;Nm-l;Dt-4;Rt-l;2Sm-2;lRs-3;2Rs-l;2Cr-l;Ed2;Et-S;Jó-6;Sl-7;P v-l;Is-6;Jr-2;E z-4;D n -l;A g-l;Z c-l;M l-l;M t10;Mc-3;Lc-6;Jo-2;At-l;Hb-l;Tg-l;Ap-4; N°(s) Strong (G1062,
G1742, G2440, G294, H3671, H3830, H3831, H3847, H4S94,
H4598, H8008, H8071, H8S3, H899); RNK Top 302 posição; Veja
tam bém : vestir;

Jó 24.20 se esquecerá deles, os VT os comerão

VERRUG O SO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1;
I RNK Top 406 posição;
I Lv 22.22 ou quebrado, ou aleijado, ou VT, ousarnoso,

Gn 25.25 ruivo e todo como uma VT cabeluda; por isso,
Gn 39.12 E ela lhe pegou pela sua VT, dizendo: Deita-te
Gn 39.12 comigo. E ele deixou a sua VT na mão dela, e
Gn 39.13 vendo ela que deixara a sua VT em sua mão e fugira
Gn 39.15 voz e gritava, deixou a sua VT comigo, e fugiu, e

VERTE

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK Top 406
posição; Palavras Relacionadas: (vertem-1); Total de referencias
das palavras relacionadas: 2
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Gn 39.16 E ela pôs a sua V. perto de si, até que o seu
Gn 39.18 e gritando, ele deixou a sua V. comigo e fugiu
Gn 49.11 excelente; ele lavará a sua V. no vinho e a sua
Êx 21.10 mantimento desta, nem a sua V., nem a sua
Êx 22.9 sobre gado miúdo, sobre V., sobre toda
Êx 22.26 Se tomares em penhor a V. do teu próximo, lho
Êx 22.27 é a sua cobertura e a K d a sua pele; em que
Lv 6.10 o sacerdote vestirá a sua V. de linho, e vestirá
Lv 6.27 do seu sangue sobre a sua V., lavarás aquilo
Lv 11.32 seja vaso ae madeira, ou V, ou pele, ou
Lv 13.47 Quando também em alguma V. houver praga de lepra,
Lv 13.47 de lepra, ou em V. de lã, ou em V. de linho,
Lv 13.49 e a praga na V., ou na pele, ou no fio urdido, ou
Lv 13.51 praga se houver estendido na V., ou no fio urdido,
Lv 13.52 que se queimará aquela V., ou fio urdido, ou
Lv 13.53 a praga se não estendeu na V., ou no fio
Lv 13.56 lavada, então, a rasgará da V., ou da pele, ou
Lv 13.57 E, se ainda aparecer na V., ou no fio urdido, ou
Lv 13.58 Mas a V., ou fio urdido ou tecido, ou qualquer
Lv 13.59 a lei de praga da lepra da V. de lã, ou de linho,
Lv 15.17 Também toda V. e toda pele em que houver semente
Lv 19.19 semearás semente de mistura, e V. de diversos
Nm 31.20 Também purificareis toda V., e toda obra de peles,
Dt 8.4 Nunca se envelheceu a tua V. sobre ti, nem se
Dt 10.18 e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e V..
Dt 21.13 e despirá a V. do seu cativeiro, e se assentará na
Dt 22.5 e não vestirá o homem V. de mulher; porque
Rt 3.3 Lava-te, pois, e unge-te, e V. as tuas vestes, e
2Sm 14.2 Ora, finge que estás de luto; V. vestes de luto,
2Sm 15.32 veio encontrar-se com ele, com a V. rasgada e
lR s 11.29 e ele se tinha vestido de uma V. nova, e sós
lR s 11.30 E Aias pegou na V. nova que sobre si tinha e a
lR s 22.30 entrarei na peleja; tu, porém, V. as tuas vestes.
2Rs 9.13 e tomou cada um a sua V. e a pôs debaixo
2Cr 18.29 entrarei na peleja; tu, porém, V. as tuas
Ed 9.3 tal coisa, rasguei a minha V. e o meu manto, e
Ed 9.5 havendo já rasgado a minha K e o meu manto, e
Et 6.8 traga a V. real de que o rei se costuma vestir,
Et 6.9 e entregue-se a VTe o cavalo à mão de um dos
Et 6.10 a Hamã: Apressa-te, toma a V. e o cavalo, como
Et 6.11 E Hamã tomou a V. e o cavalo, e vestiu a
Et 8.15 da presença do rei com uma V. real azul celeste e
Jó 13.28 que se consome e como a V., a qual rói a traça.
Jó 24.10 com que os nus vão sem V. e aos famintos tiram
Jó 29.14 justiça, e ela me servia de VT; como manto e
Jó 30.18 meu mal se demudou a minha V., que, como a gola da
Jó 31.19 vi perecer por falta de V. e, ao necessitado,
Jó 41.13 a superfície da sua V? Quem entrará entre
SI 35.13 estavam enfermos, a minha V. era pano de saco;
SI 69.11 Pus, por V., um pano de saco e me fiz um provérbio
SI 102.26 todos eles, como uma V., envelhecerão;
SI 104.2 de luz como de uma V., estende os céus
SI 104.6 com o abismo, como com uma V.; as águas estavam
SI 109.18 maldição tal como de uma V., assim penetre ela
SI 109.19 Seja para ele como a V. que o cobre e como cinto
Pv 31.22 si tapeçaria; de linho fino e de púrpura é a sua V..
Is 3.7 há em minha casa pão ou V. alguma; não me
Is 3.24 de cabelos, calvície, e, em lugar de V. larga,
Is 14.19 renovo abominável, como uma V. de mortos
Is 51.6 se envelhecerá como uma V., e os seus
Is 51.8 traça os roerá como a uma V., e o bicho os comerá
Is 61.3 óleo de gozo por tristeza, V. de louvor por
Jr 43.12 da terra do Ègito, como V. o pastor sua
Jr 43.12 como V. o pastor sua V., e sairá dali em paz.
Ez 5.3 um pequeno número e atá-los-ás nas bordas da tua V..
Ez 16.13 de ouro e prata, e a tua V. foi de linho fino,
Ez 18.7 dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com V.-,
Ez 18.16 e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com V.,
Dn 7.9 de dias se assentou; a sua V. era branca como a
Ag 2.12 carne santa na aba da sua V. e com a sua aba
Zc 8.23 nações, pegarão, sim, na orla da V. de um judeu,
Ml 2.16 a violência com a sua V., diz o Senhor dos
M t 3.4 E este João tinha a sua V. de pelos de camelo e um
M t 6.30 Pois, se Deus assim V. a erva do campo, que hoje
M t 9.16 remendo de pano novo em V. velha, porque
M t 9.16 semelhante remendo rompe a V., e faz-se maior a

rotura.
M t 9.20 chegando por detrás dele, tocou a orla da sua V.,
M t9.21 Se eu tão somente tocar a sua V., ficarei sã.
M t 14.36 pudessem tocar a orla da sua V.-, e todos os que a
M t22.11 ali um homem que não estava trajado com VTnupcial.
M t 22.12 como entraste aqui, não tendo V. nupcial? E ele emu
deceu.
M t 28.3 como um relâmpago, e a sua V. branca como a neve.
M c 2.21 remendo de pano novo em V. velha; porque o
M c 6.56 tocar ao menos na orla da sua V., e todos os que
M c 13.16 no campo, que não volte atrás, para tomar a sua V..
Lc 5.36 tira um pedaço de uma V. nova para o coser
Lc 5.36 a nova, e o remendo não condiz com a V. velha.
L c8.44 dele, tocou na orla da sua V., e logo estancou o
Lc 12.28 E, se Deus assim V. a erva, que hoje está no campo
Lc 22.36 e o que não tem espada, venda a sua V. e compre-a;
Jo 19.2 sobre a cabeça e lhe vestiram uma V. de púrpura.
Jo 19.5 a coroa de espinhos e a V. de púrpura. E
At 20.33 De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a V..
Hb 1.12 os enrolarás, e, como uma V., se mudarão; mas
Tg 2.3 para o que traz a V. preciosa e lhe
Ap 1.13 vestido até aos pés de uma V. comprida e
Ap 6.11 um foi dada uma comprida V. branca e foi-lhes
Ap 19.13 E estava vestido de uma V. salpicada de sangue, e
Ap 19.16 E n a K e n a sua coxa tem escrito este nome; Rei
* (veste) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.39.12; , 3 vezes :
Lv.13.47; , 2 vezes: Jr.43.12;, 2 vezes: Mt.9.16;, 3 vezes: Lc.5.36;

V ESTE-A S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : vestir;
Nm 20.26 a Arão as suas vestes e

V. a Eleazar, seu

V E S T E -T E Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Jó-l;Is-3;
N°(s) Strong (H3847); RNK Top 403 posição; Veja também : vestir;
Jó 40.10 de excelência e alteza; e K de majestade e
Is 51.9 Desperta, desperta, V. de força, ó braço do
Is 52.1 Desperta, desperta, V. da tua fortaleza, ó
Is 52.1 da tua fortaleza, ó Sião; V. das tuas
* (veste-te) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Is.52.1;

V ESTEM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sf-1; RNK Top
406posição; Veja também : vestir;
Sf 1.8 do rei, e todos os que se

V. de vestidura estranha.

V ESTEM -SE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-2;
RNK Top 405 posição; Veja também : vestir;
SI 65.13 de rebanhos, e os vales V. de trigo; por
SI 73.6 os cerca como um colar; V. de violência

VESTES Ocorrências: 264 vezes - VT (212) ; N T (52) nos
livros:
Gn-14;Êx-28;Lv-40;Nm-12;Dt-2;Js-4;Jz-7;Rt-l;lSm7;2Sm -10;lR s-5;2R s-l 7;1 C r-l;2C r-6;E d-l;N e-4;E t-3;Jó-5;Sl5;Pv-3;Ec-l;Ct-2;Is-15;Jr-5;Ez-6;D n-l;Jl-l;Jn-l;Zc-5;M t-9;M c-9;Lc-10;Jo-4;At-9;Tg-2;lPe-l;Ap-8; N°(s) Strong (G1742, G1746,
G2066, G2067, G2440, G2441, G2532, G4025, G5509, H3801,
H3830, H3847, H4055, H4060, H4); RNK Top 178 posição; Veja
tam bém : vestir;
Gn 24.53 de prata, e vasos de ouro, eV .e deu-os a
Gn 27.15 Depois, tomou Rebeca as V. de gala de Esaú, seu
Gn 27.27 cheirou o cheiro das suas V., e abençoou-o, e
Gn 28.20 que faço, e me der pão para comer e V. para vestir,
Gn 35.2 meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas VT.
Gn 37.29 José não estava na cova; então, rasgou as suas V.,
Gn 37.34 Então, Jacó rasgou as suas V., e pôs pano de saco
Gn 38.14 ela tirou de sobre si as V. da sua viuvez, e
Gn 38.19 sobre si o seu véu, e vestiu as V. da sua viuvez.
Gn 41.14 e barbeou-se, e mudou as suas V., e veio a Faraó.
Gn 41.42 de José, e o fez vestir de V. de linho fino, e
Gn 44.13 Então, rasgaram as suas V., e carregou cada um o
Gn 45.22 deu, a cada um, mudas de V.; mas a Benjamim
Gn 45.22 deu trezentas peças de prata e cinco mudas de V..
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Êx3.22 de prata, e vasos de ouro, e V., os quais poreis
Êx 12.34 amassadeiras atadas em suas V., sobre seus ombros.
Êx 12.35 aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouro, e V..
Êx 19.10 santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas V.
Êx 19.14 ao povo e santificou o povo; e lavaram as suas V..
Êx 28.2 E farás V. santas a Arão, teu irmão, para glória
Êx 28.3 de sabedoria, que façam V. a Arão para
Êx 28.4 Estas, pois, são as V. que farão: um peitoral, e
Êx 28.4 e uma mitra, e um cinto; farão, pois, V. santas a
Êx 29.5 depois, tomarás as V. e vestirás a Arão da
Êx 29.21 sobre Arão e sobre as suas V., e sobre seus
Êx 29.21 ele seja santificado, e as suas V., e também seus
Êx 29.21 e também seus filhos, e as V. de seus
Êx 29.29 E as V. santas, que são de Arão, serão de seus
Êx 31.10 e as V. do ministério, e as V. santas de
Êx 31.10 de Arão, o sacerdote, e as V. de seus filhos,
Êx 35.19 as V. do ministério para ministrar no santuário,
Êx 35.19 de Arão, o sacerdote, e as V. de seus filhos,
Êx 35.21 e para todo o seu serviço, e para as V. santas.
Êx 39.1 Fizeram também as V. do ministério, para
Êx 39.1 de carmesim; também fizeram as V. santas para
Êx 39.41 as V. do ministério para ministrar no santuário;
Êx 39.41 de Arão, o sacerdote, e as V. dos seus filhos,
Êx 40.13 E vestirás a Arão as V. santas, e o ungirás, e o
Lv 6.11 Depois, despirá as suas Vf, e vestirá outras
Lv6.11 V., e vestirá outras V., e levará a cinza
Lv 8.2 a seus filhos com ele, e as V., e o azeite da
Lv8.30 sobre Arão, e sobre as suas V., e sobre os seus
Lv8.30 e santificou a Arão, e as suas V., eseus
Lv 8.30 suas V., e seus filhos, e as V. de seus
Lvl0.6 nem rasgareis vossas V., para que não
Lv 11.25 cadáveres lavará as suas V. e será imundo até à tarde.
Lv 11.28 seu cadáver lavará as suas V. e será imundo até à
Lv 11.40 seu cadáver lavará as suas V. e será imundo até à
Lv 11.40 corpo morto lavará as suas V. e será imundo até
Lv 13.6 limpo: apostema é; e lavará as suas V. e será limpo.
Lv 13.34 declarará limpo; e lavará as suas V. e será limpo.
Lv 13.45 Também as V. do leproso, em quem está a praga,
Lvl4.8 lavará as suas V, e rapará todo o
Lv 14.9 o outro pelo, e lavará as suas V., e lavará a
Lv 14.47 em tal casa lavará as suas VT; e o que comer em
Lv 14.47 e o que comer em tal casa lavará as suas V..
Lv 14.55 e da lepra das V., e das casas,
Lvl5.5 a sua cama lavará as suas V., e se banhará em
L vl5.6 tem o fluxo lavará as suas V., e se banhará em
Lv 15.7 tem o fluxo lavará as suas V, e se banhará em
Lv 15.8 então, lavará este as suas VT, e se banhará em
Lv 15.10 que a levar lavará as suas V., e se banhará em
Lv 15.11 com água, lavará as suas V., e se banhará em
Lv 15.13 purificação; e lavará as suas V., e banhará a
Lv 15.21 a sua cama lavará as suas V., e se banhará com
Lv 15.22 assentado lavará as suas V., e se banhará com
Lv 15.27 portanto, lavará as suas V., e se banhará com
Lv 16.4 uma mitra de linho: estas são V. santas; por
Lv 16.23 da congregação, e despirá as V. de linho, que
Lv 16.24 santo e vestirá as suas V.; então, sairá, e
Lv 16.26 emissário) lavará as suas V. e banhará a sua
Lv 16.28 os queimar lavará as suas V. e banhará a sua
Lv 16.32 havendo vestido as V. de linho, as
Lv 16.32 havendo vestido as V. de linho, as V. santas.
Lv 17.15 dilacerado lavará as suas V., e se banhará com
Lv 21.10 for sagrado para vestir as V., não descobrirá a
Lv 21.10 não descobrirá a cabeça nem rasgará as suas V..
Nm 8.7 a navalha, e lavarão as suas V., e se purificarão.
Nm 8.21 e lavaram as suas V, e Arão os moveu
Nm 14.6 dos que espiaram a terra, rasgaram as suas V..
Nm 15.38 que nas bordas das suas V. façam franjas,
Nm 19.7 o sacerdote lavará as suas V., e banhará a sua
Nm 19.8 a queimou lavará as suas V. com água, e em água
Nm 19.10 da bezerra lavará as suas V. e será imundo até à
Nm 19.19 o purificará; e lavará as suas V., e se banhará
Nm 19.21 da separação lavará as suas V.-, e o que tocar a
Nm 20.26 E despe a Arão as suas V. e veste-as a Eleazar,
Nm 20.28 E Moisés despiu a Arão as V. e as vestiu a
Nm 31.24 Também lavareis as vossas V. ao sétimo dia, para
D t22.3 e assim farás com as suas V.-, assim farás também
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D t29.5 sobre vós as vossas V., nem se envelheceu
Js 7.6 Então, Josué rasgou as suas V. e se prostrou em
Js 9.5 velhos e remendados e V. velhas sobre si; e
Js 9.13 já rotos; e estas nossas V. e nossos sapatos
Js22.8 e com ferro, e com muitíssimas V.; reparti
Jz3.16 por debaixo das suas V., à sua coxa direita.
Jz 8.26 as luetas, e as cadeias, e as V. depúrpura que
Jz 11.35 quando a viu, rasgou as suas K e disse: Ah!
Jz 14.12 vos darei trinta lençóis e trinta mudas de V..
Jz 14.13 lençóis e as trinta mudas de V.. E eles lhe
Jz 14.19 trinta homens, e tomou as suas V., e deu as mudas
Jz 14.19 suas V., e deu as mudas de V. aos que
Rt3.3 e unge-te, e veste as tuas V., e desce à eira;
ISm 4.12 mesmo dia a Siló, e trazia as V. rotas e terra
ISm 17.38 vestiu a Davi das suas V, e pôs-lhe sobre a
ISm 17.39 a espada sobre as suas V. e começou a andar;
ISm 18.4 a Davi, como também as suas V., até a sua espada,
ISm 19.24 ele também despiu as suas V., e ele também
ISm 27.9 vacas, e jumentos, e camelos, e V.; e voltava e
ISm 28.8 disfarçou e vestiu outras V., e foi ele e com
2Sm 1.2 do arraial de Saul com as V. rotas e com terra
2Sm 1.11 Então, apanhou Davi as suas V. e as rasgou, como
2Sm 1.24 fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas V..
2Sm 3.31 ele estava: Rasgai as vossas V.; e cingi-vos de
2Sm 10.4 e lhes cortou metade das V., até às nádegas,
2Sm 12.20 lavou, e se ungiu, e mudou de V., e entrou na
2Sm 13.31 levantou, e rasgou as suas V., e se lançou por
2Sm 13.31 maneira todos os seus servos estavam com V. rotas.
2Sm 14.2 finge que estás de luto; veste V. de luto, e não
2Sm 19.24 nem tinha lavado as suas V. desde o dia em
1 Rs 1.1 em dias, cobriam-no de V., porém não aquecia.
lR s 10.5 o estar de seus criados, e as K deles, e os seus
lR s 10.25 de prata e vasos de ouro, e V., e armaduras, e
lR s 21.27 estas palavras, rasgou as suas V., e cobriu a sua
lR s 22.30 tu, porém, veste as tuas V.. Disfarçou-se,
2Rs 2.12 mais o viu; e, tomando das suas V., as rasgou
2Rs5.5 e seis mil siclos de ouro, e dez mudas de V7
2Rs 5.7 a carta, rasgou as suas V. e disse: Sou eu
2Rs5.8 o rei de Israel rasgara as suas V., mandou dizer
2Rs5.8 ao rei: Por que rasgaste as tuas K ? Deixa-o vir
2Rs5.22 pois, um talento de prata e duas mudas de V.
2Rs5.23 dois sacos, com duas mudas de V; e pô-las sobre
2Rs 5.26 tomares prata e para tomares Vf, e olivais, e
2Rs 6.30 desta mulher, rasgou as suas V. e ia passando
2Rs 7.8 e tomaram dali prata, e ouro, e V., e foram, e
2Rs 7.15 o caminho estava cheio de V. e de aviamentos,
2Rs 11.14 então, Atalia rasgou as suas V. e clamou:
2Rs 18.37 chanceler, vieram a Ezequias com as V. rasgadas e
2Rs 19.1 ouvido, rasgou as suas K, e se cobriu de
2Rs 22.11 rei as palavras do livro da Lei, rasgou as suas V..
2Rs 22.19 maldição, e rasgaste as tuas V., e choraste
2Rs 25.29 E lhe mudou as K da prisão, e de contínuo
lC r 19.4 e os rapou, e lhes cortou as V. pelo meio até à
2Cr 9.4 estar dos seus criados, e as V. deles, e os seus
2Cr 9.4 deles, e os seus copeiros, e as V. deles, e a sua
2Cr 9.24 presente, vasos cie ouro, e V., e armaduras, e
2Cr 23.13 então, Atalia rasgou as suas V. e clamou:
2Cr 34.19 o rei as palavras da Lei, rasgou as suas V..
2Cr 34.27 mim, e rasgaste as tuas V., e choraste
Ed 2.69 em prata, cinco mil arráteis, e cem V. sacerdotais.
Ne 4.23 seguiam largávamos as nossas V.-, cada um ia com
Ne 7.70 bacias e quinhentas e trinta V. sacerdotais.
Ne 7.72 mil arráteis; e sessenta e sete V. sacerdotais.
Ne 9.21 nenhuma tiveram; as suas V. não se
Et 4.1 rasgou Mardoqueu as suas V., e vestiu-se de um
Et 4.4 muito se doeu; e mandou Vípara vestir a
Et 5.1 dia, Ester se vestiu de suas VTreais e se pôs
Jó 9.31 no fosso, e as minhas próprias V. me abominarão.
JÓ22.6 sem causa alguma e aos nus despojaste das V..
Jó 27.16 amontoar prata como pó, e aparelhar V. como lodo,
Jó 37.17 Ou de como as tuas V. aquecem, quando do sul há
Jó 38.14 se modela como o barro sob o selo e se põe como V.;
SI 22.18 entre si as minhas V. e lançam sortes
SI 45.8 Todas as tuas V. cheiram a mirra, a aloés e a
SI 45.13 no seu palácio; as suas Vf são de ouro tecido.
SI 45.14 Levá-la-ão ao rei com V. bordadas; as virgens que
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SI 133.2 a barba de Arão, e.que desce à orla das suas V..
Pv 6.27 fogo no seu seio, sem que as suas V. se queimem?
Pv 23.21 em pobreza; e a sonolência faz trazer as V. rotas.
Pv 31.25 e a glória são as suas V., e ri-se do dia futuro.
E c9.8 tempo sejam alvas as tuas V., e nunca falte o
Ct 4.11 língua, e o cheiro das tuas V. é como o cheiro
Ct 5.3 Já despi as minhas V.; como as tornarei a vestir?
Is 3.19 pendentes, e as manilhas, e as V. resplandecentes;
Is 3.22 as V. de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes;
Is 4.1 pão e nos vestiremos de nossas VT; tão somente
Is 9.5 pelejavam com ruído e as V. que rolavam no
Is 23.18 que comam suficientemente e tenham V. duráveis.
Is 36.22 chanceler, vieram a Ezequias com as V. rasgadas e
Is 37.1 rei Ezequias, rasgou as suas V., e se cobriu de
Is 50.9 Eis que todos eles, como V., se
Is 52.1 ó Sião; veste-te das tuas V. formosas, ó
Is 59.6 teias não prestam para V, nem se poderão
Is 59.17 na sua cabeça, e tomou V. de vingança por
Is 61.10 Deus, porque me vestiu de V. de salvação, me
Is 63.1 vem de Edom, de Bozra, com V. tintas? Este que
Is 63.2 a tua vestidura? E as tuas V., como as daquele
Is 63.3 seu sangue salpicou as minhas V., e manchei toda
Jr 2.34 Até nas orlas das tuas V. se achou o sangue da
Jr 10.9 mãos do fundidor; fazem suas V. de azul celeste e
Jr 36.24 nem rasgaram as suas K o rei e todos os
Jr 41.5 com a barba rapada, e as V. rasgadas, e o
Jr 52.33 e lhe mudou as V. da sua prisão, e Joaquim comeu
Ez 16.16 E tomaste das tuas V., e fizeste lugares altos
Ez 16.18 E tomaste as tuas V. bordadas e os cobriste; e o
Ez 16.39 e te despirão as tuas V., e tomarão as
Ez 23.26 Também te despirão as tuas V. e te tomarão as
Ez 26.16 mantos, e despirão as suas V. bordadas; de
Ez 44.19 câmaras, e se vestirão de outras V., para que não
Dn 3.21 e seus chapéus, e suas V. e foram
J12.13 coração, e não as vossas V., e convertei-vos
Jn 3.6 trono, e tirou de si as suas V., e cobriu-se de
Zc 3.3 Ora, Josué, vestido de V. sujas, estava diante do anjo.
Zc 3.4 dele, dizendo; Urai-lhe estas V. sujas. E a ele
Zc 3.4 de ti a tua iniquidade e te vestirei de V. novas.
Z c3.5 sua cabeça e o vestiram de V.; e o anjo do
Zc 14.14 as nações, ouro, e prata, e V. em grande abundância.
M t 17.2 como o sol, e as suas V. se tornaram
M t 21.7 sobre eles puseram as suas V., e fizeram-no
M t 21.8 gente estendia as suas V. pelo caminho, e
M t 23.5 filactérios, e alargam as franjas das suas V.,
M t 24.18 no campo não volte atrás a buscar as suas V..
M t 26.65 sacerdote rasgou as suas V., dizendo:
M t 27.31 a capa, vestiram-lhe as suas K e o levaram para
M t 27.35 repartiram as suas V., lançando sortes,
M t 27.35 Repartiram entre si as minhas Vf, e sobre a
M c 5.28 dizia: Se tão somente tocar nas suas V., sararei.
M c 5.30 para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas V?
M c 9.3 E as suas V. tornaram-se resplandecentes, em
M c 11.7 lançaram sobre ele as suas V., e assentou-se
M c 11.8 E muitos estendiam as suas V. pelo caminho, e
M c 12.38 que gostam de andar com V. compridas, e
M c 14.63 sacerdote, rasgando as suas V., disse: Para que
M c 15.20 vestiram com as suas próprias V., e o levaram
M c 15.24 repartiram as suas \C, lançando sobre
Lc 7.25 a ver? Um homem trajado de V. delicadas? Eis que
Lc 7.25 Eis que os que andam com V. preciosas e em
Lc 9.3 nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas V..
Lc 9.29 do seu rosto, e as suas V. ficaram brancas
Lc 12.23 do que o sustento, e o corpo, mais do que as V..
Lc 19.35 sobre o jumentinho as suas V., puseram Jesus em
cima.
Lc 19.36 E, indo ele, estendiam no caminho as suas V..
Lc 20.46 que querem andar com V. compridas e amam
Lc 23.34 fazem. E, repartindo as suas V., lançaram sortes.
Lc 24.4 junto delas dois varões com V resplandecentes.
Jo 13.4 da ceia, tirou as V. e, tomando uma
Jo 13.12 os pés, e tomou as suas V., e se assentou
Jo 19.23 a Jesus, tomaram as suas V. e fizeram quatro
Jo 19.24 diz: Dividiram entre si as minhas V. e sobre a
At 7.58 testemunhas depuseram as suas V. aos pés de um
At 9.39 e mostrando as túnicas e V. que Dorcas

VESTÍBULO

At 10.31 se apresentou um varão com V. resplandecentes e
At 12.21 vestindo Herodes as V. reais, estava
At 14.14 e Paulo, rasgaram as suas V. e saltaram para
At 16.22 rasgando-lhes as V., mandaram
At 18.6 blasfemando eles, sacudiu as V. e disse-lhes: O
At 22.20 na sua morte, e guardava as V. dos que o matavam.
At 22.23 eles, e arrojando de si as V., e lançando pó
Tg 2.2 anel de ouro no dedo, com V. preciosas, e
Tg 5.2 apodrecidas, e as vossas V. estão comidas da traça.
IPe 3.3 no uso de joias de ouro, na compostura de V.,
Ap 3.4 que não contaminaram suas V. e comigo andarão de
Ap 3.5 que vencer será vestido de V. brancas, e de
Ap 3.18 para que te enriqueças, e V. brancas, para que
Ap 4.4 quatro anciãos vestidos de V. brancas; e tinham
Ap 7.9 e perante o Cordeiro, trajando V. brancas e
Ap 7.13 Estes que estão vestidos de V. brancas, quem são
Ap 7.14 tribulação, lavaram as suas K e as
Ap 16.15 que vigia e guarda as suas V, para que não ande
* (vestes) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.4S.22; , 2 vezes :
Êx.28.4; , 4 vezes: Êx.29.21;, 3 vezes: Êx.31.10;, 3 vezes: Êx.35.19;, 2
vezes: Êx.39.1; , 3 vezes: Êx.39.41; , 2 vezes: Lv.6.11; , 4 vezes: Lv.8.30;
, 2 vezes : Lv.11.40; , 2 vezes : Lv. 14.47; , 2 vezes : Lv. 16.32;, 2 vezes:
Lv.21.10; , 2 vezes: Jz.14.19; , 2 vezes: 2Sm.13.31; , 2 vezes: 2Rs.5.8; , 2
vezes: 2Cr.9.4;, 2 vezes: Zc.3.4; , 2 vezes: Mt.27.35;, 2 vezes: Lc. 7.25;

V ESTI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; N°(s) Strong
(H3847); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vestir;
Ez 16.10 Também te

V. de bordadura, e te calcei com pele de

V ESTI-LH O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : vestir;
Lc 15.22 depressa a melhor roupa, e

V., e ponde-lhe

V ESTI-VO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; N°(s)
Strong (H3847); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vestir;
Jr 46.4 com elmos; alimpai as lanças e K d e couraças.

V ESTIA Ocorrências: 2 vezes -

VT (2) nos livros: lSm -l;2S m -l; N°(s) Strong (H3830, H3847); RNK Top 405 posição;
Veja tam bém : vestir;

ISm 17.5 um capacete de bronze e V. uma couraça de
2Sm 1.24 chorai por Saul, que vos V. de escarlata em

V EST IA -SE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : vestir;
Lc 16.19 Ora, havia um homem rico, e

V. de púrpura e de

V ESTIA M Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lSm -l;2S m -l; N°(s) Strong (H3847, H5375); RNK Top 405 posição;
Veja tam bém : vestir;
ISm 22.18 dia, oitenta e cinco homens que V. éfode de linho.
2Sm 13.18 cores (porque assim se V. as filhas virgens

VESTÍBU LO Ocorrências: 18 vezes - VT (17) ; N T (1) nos
livros: Jr-l;Ez-16;M t-l; N°(s) Strong (H1870, H197, H361, H5592,
H8179); RNK Top 389 posição; Palavras Relacionadas: (vestíbulos-16); Total de referencias das palavras relacionadas: 34
Jr35.4 de Maaseias, filho de Salum, guarda do V.;
Ez 40.7 e o umbral da porta, ao pé do V. da porta,
Ez 40.8 Também mediu o V. da porta por dentro: uma cana.
Ez 40.9 seus pilares: dois côvados, e o V. da porta,
Ez 40.15 entrada até à dianteira do V. da porta
Ez 40.21 eram da medida do primeiro V.; de cinquenta
Ez 40.22 ela por sete degraus, e o seu V. estava
Ez 40.39 E no V. da porta havia duas mesas de uma banda
Ez 40.40 outra banda, que estava no V. da porta,
Ez 40.48 Então, me levou ao V. do templo e mediu cada
Ez 40.48 e mediu cada pilar do V.: cinco côvados
Ez 40.49 O comprimento do V. era de vinte côvados, e a
Ez 41.25 grossa de madeira na dianteira do V. por fora.
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Ez 41.26 de outra banda nos lados do V., como também
Ez 44.3 do Senhor; pelo caminho do V. da porta
Ez 46.2 entrará pelo caminho do V. da porta, por
Ez 46.8 entrará pelo caminho do V. da porta e
M t 26.71 E, saindo para o V., outra criada o viu e

Lc 8.27 de demônios e não andava V. nem habitava
Lc 8.35 quem haviam saído os demônios, V. e em seu
Ap 1.13 semelhante ao Filho do Homem, V. até aos pés de
Ap 3.5 O que vencer será V. de vestes brancas, e de
Ap 10.1 forte, que descia do céu, V. de uma nuvem; e
Ap 19.13 E estava V. de uma veste salpicada de sangue, e

* (vestíbulo) repete na(s) referênda(s): 2 vezes: Ez.40.48;

V ESTID O S Ocorrências: 18 vezes - VT (8) ; N T (10) nos

V ESTÍBU LO S Ocorrências: 16 vezes - VT (16) nos livros:
Ez-16; N°(s) Strong (H361); RNK Top 391 posição; Veja também:
vestíbulo;

livros:
lRs-l;2C r-3;E z-3;Jl-l;M t-l;Jo-l;A t-l;2C o-l;lTm -l;H b-l;Ap-4; N°(s) Strong (G1746, G4016, H3847); RNK Top 389 posi
ção; Veja tam bém : vestir;

Ez 40.16 redor, e da mesma sorte nos V.; e as janelas
Ez 40.21 e os seus pilares, e os seus V. eram da
Ez 40.22 as suas janelas, e os seus V., e as suas
Ez 40.24 os seus pilares e os seus V. conforme
Ez 40.25 janelas em redor dos seus V., como as outras
Ez 40.26 as suas subidas, e os seus V. estavam diante
Ez 40.29 e os seus pilares, e os seus V. eram conforme
Ez 40.29 janelas ao redor dos seus V.; o
Ez 40.30 E havia V. em redor; o comprimento era de
Ez 40.31 E os seus V. estavam na direção do átrio
Ez 40.33 e os seus pilares, e os seus V., conforme
Ez 40.33 janelas em redor dos seus V.; o
Ez 40.34 E os seus V. estavam no átrio de fora; também
Ez 40.36 e os seus pilares, e os seus V.; também tinha
Ez 40.38 junto aos pilares dos V. onde lavavam o holocausto.
Ez 41.15 com o templo de dentro e os V. do átrio.

lR s 22.10 cada um no seu trono, V. de vestiduras
2Cr 5.12 seus filhos e seus irmãos, V. de linho
2Cr 6.41 sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam V. de
2Cr 18.9 cada um no seu trono, V. com as suas
Ez 23.6 V. de azul, prefeitos e magistrados, todos
Ez 23.12 magistrados, seus vizinhos, V. com primor,
Ez 38.4 cavalos e cavaleiros, todos V.
J11.13 do altar; entrai e passai, V. de panos de
M t 7.15 profetas, que vêm até vós K como ovelhas,
Jo 20.12 e viu dois anjos V. de branco, assentados onde
At 1.10 junto deles se puseram dois varões V. de branco,
2Co 5.3 se, todavia, estando V., não formos achados nus.
lT m 2.9 ou com ouro, ou pérolas, ou V. preciosos,
Hb 11.37 a fio de espada; andaram V. de peles de
Ap 4.4 vinte e quatro anciãos V. de vestes
Ap 7.13 dizendo: Estes que estão V. de vestes
Ap 15.6 pragas saíram do templo, V. de linho puro e
Ap 19.14 céu em cavalos brancos e V. de linho fino,

* (vestíbulos) repete na(s) referència(s): 2 vezes : Ez.40.29; , 2 vezes :
Ez.40.33;

V ESTID U R A Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: fó-

VESTID A Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros: Ef-l;Ap-3;
N°(s) Strong (G4016); RNK Top 403 posição; Veja tam bém : vestir;

-l;Is-4;M q-l;Sf-l; N “(s) Strong (H3830, H8516, H899); RNK Top
400 posição; Palavras Relacionadas: (vestiduras-10); Total de re
ferencias das palavras relacionadas: 17

Ef 6.14 vossos lombos com a verdade, e V. a couraça da justiça,
Ap 12.1 sinal no céu: uma mulher V. do sol, tendo a
Ap 17.4 E a mulher estava V. de púrpura e de escarlata,
Ap 18.16 grande cidade, que estava V. de linho fino,

Jó 38.9 eu pus as nuvens por sua K e , a escuridão,
Is 59.17 tomou vestes de vingança por V., e cobriu-se
Is 63.1 Este que é glorioso em sua K, que marcha
Is 63.2 que está vermelha atua K ? E as tuas
Is 63.3 as minhas vestes, e manchei toda a minha V..
M q 2.8 como um inimigo; de sobre a V. tirastes a capa
Sf 1.8 do rei, e todos os que se vestem de V. estranha.

VESTID AS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : vestir;
Ap 11.3 mil duzentos e sessenta dias,

V. de pano de saco.

V ESTID O Ocorrências: 32 vezes - VT (22) ; N T (10) nos li

V ESTID U R A S Ocorrências: 10 vezes - VT (9); N T (1) nos
livros: lRs-l;2Rs-l;2Cr-2;Ez-5;Ap-l; N°(s) Strong (G1785, H899);
RNK Top 397posição; Veja também : vestidura;

vros: Lv-2;lSm -l;lRs-l;2Rs-l;lCr-l;Et-l;Jó-l;Sl-2;Ez-6;D n-S;Zc-l;Mt-l;Mc-3;Lc-2;Ap-4; N°(s) Strong (G2439, G294, G4016,
GS409, H2296, H3736, H3830, H3847, H3848, H899); RNK Top
375 posição; Veja também : vestir;

lRs 22.10 um no seu trono, vestidos de V. reais, na
2Rs 22.14 o filho de Harás, o guarda das V. (e ela
2Cr 18.9 trono, vestidos com as suas V., e estavam
2Cr 18.29 peleja; tu, porém, veste as tuas V..
Ez 42.14 mas porão ali as suas V. com que
Ez 42.14 e vestir-se-ão de outras V. e assim se
Ez 44.17 interior, se vestirão de V. de linho; e
Ez 44.19 exterior, despirão as suas V. com que
Ez 44.19 não santifiquem o povo estando com as suas V..
Ap 22.14 aqueles que lavam as suas V. no sangue do

Lv 16.23 as vestes de linho, que havia V. quando entrara
Lv 16.32 fará a expiação, havendo V. as vestes de
ISm 2.18 o Senhor, sendo ainda jovem, V. com um éfode de
linho.
lR s 11.29 no caminho, e ele se tinha V. de uma
2Rs 1.8 lhe disseram: Era um homem V. de pelos e com os
lC r 15.27 E Davi ia V. de um roupão de linho fino, como
Et 4.2 do rei; porque ninguém V T de pano de saco
Jó 7.5 A minha carne se tem V. de bichos e de torrões
SI 93.1 O Senhor reina; está V. de majestade; o Senhor
SI 104.1 tu és magnificentíssimo; estás V. de glória e
Ez 9.2 na mão, e entre eles, um homem V. de linho, com
Ez 9.3 da casa; e clamou ao homem V. de linho, que
Ez 9.11 eis que o homem que estava V. de linho, a cuja
Ez 10.2 E falou ao homem V. de linho, dizendo: Vai por
Ez 10.6 dando ele ordem ao homem V. de linho,
Ez 10.7 o pôs nas mãos do que estava V. de linho, o qual
Dn 5.7 a sua interpretação será V. de púrpura, e
Dn 5.16 a sua interpretação, serás V. de púrpura, e
Dn 10.5 e olhei, e vi um homem V. de linho, e os
Dn 12.6 E ele disse ao homem V. de linho, que estava
Dn 12.7 E ouvi o homem V. de linho, que estava sobre as
Zc 3.3 Ora, Josué, V. de vestes sujas, estava diante do anjo.
M t 11.8 ver? Um homem ricamente VT? Os que se
M c 1.6 E João andava V. de pelos de camelo e com um
M c 5.15 tivera a legião, assentado, V. e em perfeito
M c 16.5 um jovem assentado à direita, V. de uma roupa

* (vestiduras) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Ez.42.14; , 2 vezes :
Ez.44.19;

V ESTIM EN TA Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros:
M t-2;M c-l;Tg-l; RNK Top 403 posição; Palavras Relacionadas:
(vestimentas-4); Total de referencias das palavras relacionadas: 8
M t5.40 contigo e tirar-te a V., larga-lhe
M t 6.25 que o mantimento, e o corpo, mais do que a VC?
M c 5.27 detrás, entre a multidão, e tocou na sua V..
Tg2.2 e entrar também algum pobre com sórdida V.,

V ESTIM EN TA S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros:
2Rs-3;2Cr-l; N°(s) Strong (H3830, H4403); RNK Top 403 posição;
Veja tam bém : vestimenta;
2Rs 10.22 ao que tinha o cargo das V.. Tira as
2Rs 10.22 de Baal. E ele lhes tirou para fora as VT.
2Cr 34.22 filho de Harás, guarda das V. (e
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* (vestimentas) repete na(s) referência(s): 3 vezes: 2Rs.10.22;

V ESTIR A M -N O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1;
N°(s) Strong (G1746); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vestir;

V ESTIM O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1; N°(s)

M c 15.17 E

Strong (G4016): RNK Top 406posição; Veja também : vestir;
M t 25.38 vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te

V?

N°(s) Strong (H3847); RNK Top 406posição; Veja também : vestir;

V. Herodes as vestes

V ESTIR Ã O Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Jó-l;Ez-3;Zc-l; N°(s) Strong (H3847); RNK Top 402 posição; Veja tam 
bém: vestir;

V ESTIN D O -N O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lTs1; RNK Top 406posição; Veja também : vestir;

Jó 8.22 Teus aborrecedores se V. de confusão, e a tenda
Ez 26.16 bordadas; de tremores se V., sobre a terra
Ez 44.17 portas do átrio interior, se V. de vestiduras
Ez 44.19 porão nas santas câmaras, e se V. de outras
Zc 13.4 profetizarem; nem mais se V. de manto de

V. da couraça

V ESTIR Ocorrências: 8 vezes - VT (7); N T (1) nos livros: Gn-2;Êx-l;Lv-l;Et-2;Ct-l;M t-l; N°(s) Strong (G1742, H3847, H8S3,
H899); RNK Top 399 posição; Palavras Relacionadas: (veste-106;
veste-as-1; vestem-1; vestem-se-2; vestes-264; veste-te-4; vesti-1;
vestia-2; vestiam-2; vestia-se-1; vestida-4; vestidas-1; vestido-32;
vestidos-18; vesti-lho-1; vestimos-1; vestindo-1; vestindo-nos-1;
vestirá-11; vestiram-5; vestiram-lhe-1; vestiram-no-1; vestiram-se-1; vestirão-S; vestirás-6; Vestirei-3; vestireis-2; vestiremos-2;
vestires-1; vestir-se-ão-1; vestis-1; vestisse-1; vestissem-2; vestiste-1; vestistes-2; vestistes-me-1; vestis-vos-1; vestiu-15; vestiu-lhes-1; vestiu-o-1; vestiu-se-1; vesti-vos-1; vistam-1; vistam-se-3;
vistas-4; visto-176); Total de referencias das palavras relaciona
das: 702
Gn 28.20 que faço, e me der pão para comer e vestes para
Gn 41.42 pôs na mão de José, e o fez V. de vestes de
Êx 29.8 farás chegar seus filhos, e lhes farás V. túnicas,
Lv 21.10 e que for sagrado para V. as vestes, não
Et 4.4 se doeu; e mandou vestes para V. a Mardoqueu e
Et 6.8 de que o rei se costuma V., monte também o
C t5.3 vestes; como as tornarei a V? Já lavei os meus
M t 6.25 vosso corpo, pelo que haveis de V.. Não é a vida

V ESTIR A S Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Êx-4;Dt-l;Is-l; N°(s) Strong (H3847); RNK Top 401 posição; Veja também:
vestir;
Êx 28.41 E V. com eles a Arão, teu irmão, e também a
Êx 29.5 depois, tomarás as vestes e V. a Arão da
Êx 40.13 E V. a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o
Êx 40.14 farás chegar seus filhos, e lhes V. as túnicas,
D t 22.11 Não te VTde diversos estofos de lã e linho juntamente.
Is 49.18 Senhor, que de todos estes te V., como de um

V ESTIR EI Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Sl-2;Zc-l; j

V.,

N°(s) Strong (H3847); RNK Top 404 posição; Veja também : vestir;
SI 132.16 V. de salvação os seus sacerdotes, e os seus
SI 132.18 V. os seus inimigos de confusão; mas sobre ele
Zc 3.4 de ti a tua iniquidade e te V. de vestes novas.

V ESTIR EIS Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:
Lv-l;Lc-l; RNK Top 405 posição; Veja também : vestir;

V ESTIR -SE-Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : vestir;
Ez 42.14 porque elas são santidade; e

V. de panos de

Jn 3.5 e proclamaram um jejum, e

Top 406 posição; Veja também : vestir;

lT s 5.8 do dia, sejamos sóbrios,

V. de púrpura e, tecendo uma coroa de

V ESTIR A M -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jn-1;

VESTIN D O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; RNK
At 12.21 E, num dia designado,

VESTISTE
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Lv 19.19 e veste de diversos estofos misturados não V..
Lc 12.22 o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que V..

V, de outras

V ESTIR EM O S Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos
livros: Is-l;M t-l; N°(s) Strong (G4016, H3847, H8071); RNK Top
405posição; Veja tam bém : vestir;

V ESTIR Á Ocorrências: 11 vezes - VT (10); N T (1) nos livros:
Êx-l;Lv-6;D t-l;Jó-l;Ez-l;M t-l; N°(s) Strong (H3847); RNK Top
396 posição; Veja também : vestir;

Is 4.1 comeremos do nosso pão e nos V. de nossas
M t 6.31 comeremos ou que beberemos ou com que nos

Êx 29.30 Sete dias os V. aquele que de seus filhos for
Lv 6.10 E o sacerdote V. a sua veste de linho, e V.
Lv 6.10 a sua veste de linho, e V. as calças de
Lv6.11 despirá as suas vestes, e V. outras vestes, e
Lv 16.4 V, ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas
Lv 16.4 por isso, banhará a sua carne na água e as V..
Lv 16.24 em água no lugar santo e V. as suas vestes;
Dt 22.5 de homem na mulher, e não V. o homem veste de
Jó 27.17 aparelhará, mas o justo as V., e o inocente
Ez 7.27 lamentará, e o príncipe se V. de amargura, e as
M t 6.30 é lançada no forno, não vos V. muito mais a

V?

V ESTIR ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK
Top 406posição; Veja também : vestir;
Pv 27.26 Os cordeiros serão para te

V., e os bodes, para

VESTIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK Top
406posição; Veja tam bém : vestir;
Ez 34.3 Comeis a gordura, e vos

V. da lã, e degolais o

V ESTIS-V O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ag-l;N°(s) :

"(vestirá) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.6.10;, 2 vezes :Lv.l6.4;

Strong (H3847); RNK Top 406posição; Veja tam bém : vestir;

V ESTIR A M Ocorrências: 5 vezes - VT (3); N T (2) nos livros:
2Cr-2;Zc-l;Mc-l;Jo-T, N-(s) Strong (G1746, H3847); RNK Top 402
posição; Veja também : vestir;

Ag 1.6 bebeis, mas não vos saciais;

V.,

mas

V ESTISSE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : vestir;

2Cr 28.15 e tomaram os presos, e V. do despojo a
2Cr 28.15 dentre eles estavam nus; e os V., eos
Zc 3.5 limpa sobre sua cabeça e o V. de vestes; e o
M c 15.20 despiram-lhe a púrpura, e o V. com as suas
Jo 19.2 puseram sobre a cabeça e lhe V. uma veste de púrpura.

Ap 19.8 E foi-lhe dado que se

V. de linho fino, puro e

VESTISSEM Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos li- j
vros: D n-l;M c-l; N°(s) Strong (H3848); RNK Top 405 posição;
Veja também : vestir;

* (vestiram) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Cr.28.15;

Dn 5.29 Então, mandou Belsazar que V. Daniel de
M c 6.9 calçassem sandálias e que não V. duas túnicas.

V ESTIR A M -LH E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt1; RNK Top 406posição; Veja também : vestir;

VESTISTE

Mt 27.31 tiraram-lhe a capa, V. as suas
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Strong (H3847); RNK Top 406 posição; Veja também : vestir;
Jó 10.11 De pele e carne me
teceste.

V. e de ossos e nervos me entre

V ESTISTES Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-l;C l-l; N°(s) Strong (G4016); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: vestir;
M t 25.43 estando nu, não me V.; e estando
Cl 3.10 e vos V. do novo, que se renova para o

V E S T IS T E S-M E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1;
RNK Top 406posição; Veja tam bém : vestir;
M t 25.36 estava nu, e

VEZ
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V.;

adoeci, e visitastes-me;

V ESTIU Ocorrências: 15 vezes - VT (13); N T (2) nos livros:
Gn-3;Lv-l;N m -l;lSm -3;2Sm -l;Et-2;Sl-l;Is-l;M t-l;Lc-l;
N"(s)
Strong (G4016, H3847); RNK Top 392 posição; Veja também : ves
tir;
G n3.21 a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os V..
Gn 27.15 que tinha consigo em casa, e V. a Jacó, seu
Gn 38.19 de sobre si o seu véu, e V. as vestes da sua viuvez.
Lv 8.7 e lhe V. a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs
Nm 20.28 a Arão as vestes e a s K a Eleazar, seu
ISm 17.38 E Saul V. a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre
ISm 17.38 um capacete de bronze, e o K d e uma couraça.
ISm 28.8 E Saul se disfarçou e V. outras vestes, e foi ele
2Sm 20.8 Joabe cingido da sua roupa que V. e sobre ela um
Et 5.1 que, ao terceiro dia, Ester se V. de suas vestes
Et 6.11 tomou a veste e o cavalo, e V. a Mardoqueu, e o
SI 109.18 Assim como se V. de maldição tal como de uma
Is 61.10 no meu Deus, porque me V. de vestes de
M t 6.29 em toda a sua glória, se V. como qualquer deles.
Lc 12.27 Salomão, em toda a sua glória, se V. como um deles.
* (vestiu) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lSm.17.38;

V ESTIU -LH ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1;
N°(s) Strong (H3847); RNK Top 406posição; Veja tam bém : vestir;
Lv 8.13 chegar os filhos de Arão, e

V as túnicas, e

V ESTIU -O Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK
Top 406posição; Veja também : vestir;
Lc 23.11 e, escarnecendo dele,

V. de uma roupa

V ESTIU -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Et-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : vestir;
Et 4.1 Mardoqueu as suas vestes, e

V. de um pano de

V ESTU ÁRIO Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos li
vros: Jz-l;M t-l; N°(s) Strong (G1742, H899); RNK Top 405 posi
ção;
Jz 17.10 darei dez moedas de prata, e VT, e o teu
M t 6.28 E, quanto ao V., porque andais solícitos?

VÉU Ocorrências: 52 vezes - VT (39) ; N T (13) nos livros:
G n -4;Ê x-19;L v-7;N m -6;lR s-l;2C r-l;Is-l;M t-l;M c-l;L c-l;lC o-3;2Co-4;Hb-3; N°(s) Strong (G2571, G2619, G2665, H4533,
H4541, H6532, H6809, H853); RNK Top 355 posição; Palavras
Relacionadas: (véus-2); Total de referencias das palavras relacio
nadas: 54
Gn 20.16 eis que elas te sejam por V. dos olhos para com
Gn 24.65 Este é meu senhor. Então, tomou ela o V. e cobriu-se.
Gn 38.14 viuvez, e cobriu-se com o V., e disfarçou-se, e
Gn 38.19 e tirou de sobre si o seu V., e vestiu as vestes
Êx 26.31 Depois, farás um V. de pano azul, e púrpura, e
Êx 26.33 Pendurarás o V. debaixo dos colchetes e meterás a
Êx 26.33 ali dentro do V; e este V. vos fará separação
Êx 26.35 e a mesa porás fora do V., e o castiçal, defronte da
Êx 27.21 da congregação fora do V., que está diante do
Êx 30.6 E o porás diante do V. que está diante da arca do

Êx 34.33 falar com eles e tinha posto um V. sobre o seu rosto.
Êx 34.34 para falar com ele, tirava o V. até que saía; e,
Êx 34.35 e tornava Moisés a pôr o V. sobre o seu rosto,
Êx 35.12 os seus varais, e o propiciatório, e o K d a coberta;
Êx 36.35 Depois, fez o K de pano azul, e de púrpura, e de
Êx 36.37 para a porta da tenda o V. de pano azul, e de
Êx 38.27 do santuário e as bases do V.; para cem bases eram
Êx 39.34 e a coberta de peles de texugos, e o V. da coberta;
Êx 40.3 nele a arca do Testemunho, e cobrirás a arca com o V..
Êx 40.21 tabernáculo, e pendurou o K d a cobertura, e
Êx 40.22 ao lado do tabernáculo para o norte, fora do V..
Ê x 40.26 o altar de ouro na tenda da congregação, diante do V..
Lv 4.6 vezes perante o Senhor, diante do K do santuário.
Lv4.17 o espargirá sete vezes perante o Senhor, diante do V..
Lv 16.2 em todo o tempo, para dentro do V., diante do
Lv 16.12 de incenso aromático moído e o meterá dentro do V..
Lv 16.15 o seu sangue para dentro do V.; e fará com o seu
Lv 21.23 Porém até ao V. não entrará, nem se chegará ao
Lv 24.3 a tarde até à manhã, fora do V. do Testemunho, na
Nm 3.25 a tenda, e a sua coberta, e o V. da porta da tenda
Nm 3.31 com que ministram, e o V. com todo o seu serviço.
Nm 4.5 filhos virão, e tirarão o V. da coberta, e com
Nm 4.25 que está em cima, sobre ele, e o V. da porta da
Nm 4.26 e as cortinas do pátio, e o V. da porta do pátio,
Nm 18.7 e no que estiver dentro do V., isto administrareis;
lR s 6.21 com cadeias de ouro, pôs um V. diante do oráculo,
2Cr 3.14 Também fez o V. de pano azul, e púrpura, e carmesim,
Is 25.7 os povos andam cobertos e o V. com que todas as
M t 27.51 E eis que o VT do templo se rasgou em dois, de alto
M c 15.38 E o v. do templo se rasgou em dois, de alto a baixo.
Lc 23.45 o sol; e rasgou-se ao meio o VT do templo.
l C o l l .6 a mulher não se cobre com V., tosquie-se também.
l C o l l . 6 indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o V..
IC o 11.15 honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de
2Co 3.13 como Moisés, que punha um V. sobre a sua face,
2Co 3.14 porque até hoje o mesmo V. está por levantar na
2Co 3.15 quando é lido Moisés, o V. está posto sobre o
2Co 3.16 se converterem ao Senhor, então, o VT se tirará.
Hb 6.19 segura e firme e que penetra até ao interior do V.,
Hb 9.3 Mas, depois do segundo V., estava o tabernáculo que
Hb 10.20 que ele nos consagrou, pelo V., isto é, pela sua carne,
* (véu) repete na(s) referência(s): 3 vezes: Êx.26.33; , 2 vezes: 1 Co. 11.6;

VEUS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-l;E z-l; N°(s)
Strong (H4555); RNK Top 405posição; Veja tam bém : véu;
Is 3.23 capinhas de linho finíssimas, e as toucas, e os V..
Ez 13.21 E rasgarei os vossos V. e livrarei o meu povo das

V EXA ÇA O Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lSm -2;Hc-2; RNK Top 403 posição;
ISm 5.9 aquela cidade, com mui grande V.; pois feriu os
ISm 5.11 nosso povo. Porque havia mortal V. em toda a
Hc 1.3 ver a iniquidade e ver a V? Porque a
Hc 1.13 que não podes ver o mal e a V. não podes

V EX A M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top
406 posição; Palavras Relacionadas: (vexames-2); Total de refe
rencias das palavras relacionadas: 3
Is 22.5 dia de alvoroço, e de

V., e de confusão é

V EXA M ES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-2; RNK
Top 405 posição; Veja também : vexame;
Is 18.2 a uma nação de medidas e de V., cuja terra
Is 18.7 uma nação de medidas e de V., cuja terra os

V E X A R A M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; N°(s)
Strong (H7492); RNK Top 406posição;
Jz 10.8 mesmo ano, oprimiram e VT aos filhos de

VEZ

Ocorrências: 249 vezes - VT (121) ; N T (128) nos livros:
Gn-16;Êx-7;Lv-6;Nm-5;Dt-2;Js-5;Jz-ll;lSm-4;2Sm-6;lRs-8;2Rs-
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lRs 18.34 ainda: Fazei-o terceira V.; e o fizeram terceira V.,
lRs 18.44 E sucedeu que, à sétima V., disse: Eis aqui uma
lRs 19.7 do Senhor tornou segunda V., e o tocou, e disse:
2Rs 10.6 Então, segunda V, lhes escreveu outra carta,
lC r 11.9 E ia Davi cada V. mais aumentando e crescendo,
lC r 11.11 a sua lança contra trezentos, de uma V. os matou.
lC r 29.22 com grande gozo; e, segunda V., fizeram rei a
2Cr 9.21 os navios de Társis, uma V. em três anos e
Ne 5.8 nossas posses; e vós outra V. venderíeis vossos
Ne 6.5 da mesma maneira, pela quinta V., me enviou o seu
Ne 13.21 defronte do muro? Se outra V. o fizerdes, hei de
Et 2.12 E, chegando já a V. de cada moça, para vir ao rei
Et 2.15 Chegando, pois, a K de Ester, filha de Abiail, tio
Et 2.19 E, reunindo-se segunda V. as virgens, Mardoqueu
Et 9.29 força, para confirmarem segunda V. esta carta de Purim.
Jó 18.2 usareis artifícios em V. de palavras?
Jó 40.5 Uma V. tenho falado e não replicarei; ou ainda duas
SI 71.14 eu esperarei continuamente e te louvarei cada V. mais.
SI 74.8 Despojemo-los de uma V.. Queimaram todos os
SI 89.35 Uma V. jurei por minha santidade (não mentirei a
Davi).
SI 107.39 Mas outra V. decrescem e são abatidos, pela
SI 115.14 Senhor vos aumentará cada V. mais, a vós e a vossos
filhos.
SI 126.4 Faze-nos regressar outra V. do cativeiro, Senhor,
Pv 23.35 virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra V..
Ec 4.7 Outra V. me voltei e vi vaidade debaixo do sol.
Is 11.11 a mão para adquirir outra V. os resíduos do seu
Is 60.15 Em V. do desprezo e do aborrecimento a que foste
Is 66.8 Nasceria uma nação de uma só VT? Mas Sião esteve de
Jr 1.13 palavra do Senhor, segunda V., dizendo: Que é que
Jr 10.18 diz o Senhor: Eis que desta V. arrojarei, como se
Jr 13.3 veio a palavra do Senhor a mim, segunda Vf, dizendo:
Jr 16.21 lhes farei conhecer, desta V. lhes farei conhecer
Jr 28.13 de madeira quebraste. Mas, em V. deles, farei
Jr33.1 Senhor a Jeremias, segunda V., estando ele ainda
Ez 21.14 porque a espada até à terceira V. se dobrará; a
Ez 36.34 assolada se lavrará, em V. de estar assolada aos
Dn 2.7 Responderam segunda V. e disseram: Diga o rei o
Dn 10.18 de um homem me tocou outra V. e me confortou.
Dn 11.29 o Sul; mas não será na última V. como foi na primeira.
Os 3.1 Senhor me disse: Vai outra V., ama uma mulher,
Os 4.18 foi; eles corrompem-se cada V. mais; certamente
Jn 1.11 Por que o mar se elevava e engrossava cada V. mais.
Jn 1.13 o mar se ia embravecendo cada V. mais contra eles.
Jn 3.1 veio a palavra do Senhor segunda V a Jonas, dizendo:
Na 1.8 acabará de uma V, com o seu lugar; e as
Na 2.2 o Senhor trará outra V. a excelência de Jacó,
Ag 2.6 dos Exércitos: Ainda uma V., daqui a pouco, e
Ag 2.20 palavra do Senhor segunda V. a Ageu, aos vinte e
Zc 1.17 Clama outra V., dizendo: Assim diz o Senhor dos
Zc 4.12 E, falando-lhe outra V., disse: Que são aqueles dois
Zc 5.1 E outra V. levantei os meus olhos, e olhei, e vi um
Zc 6.1 E outra V. levantei os meus olhos, e olhei, e vi
Zc 12.6 Jerusalém será habitada outra V. no seu próprio
M l 3.18 Então, vereis outra V. a diferença entre o justo e o
M t 19.24 E outra V. vos digo que é mais fácil passar um
M t 20.5 Saindo outra \C, perto da hora sexta e nona, fez o
mesmo.
M t 20.31 se calassem; eles, porém, cada V. clamavam mais,
M t 26.42 E, indo segunda V., orou, dizendo: Meu Pai, se este
M t 26.43 E, voltando, achou-os outra V. adormecidos, porque
M t 26.44 novo, foi orar pela terceira V., dizendo as mesmas
palavras.
M t 26.72 E ele negou outra V., com juramento: Não conheço
tal homem.
M t 27.50 E Jesus, clamando outra V. com grande voz, entregou
M c 2.1 dias depois, entrou outra V. em Cafarnaum, e
M c 3.1 E outra K entrou na sinagoga, e estava ali um homem
M c 3.20 uma casa. E afluiu outra V. a multidão, de tal
M c 4.1 E outra V. começou a ensinar junto ao mar, e
M c 5.21 E, passando Jesus outra V. num barco para o outro
M c 7.14 E, chamando outra V. a multidão, disse-lhes:
M c 10.48 mas ele clamava cada V. mais: Filho de Davi,
M c 14.39 E foi outra V. e orou, dizendo as mesmas palavras.

l;lCr-3;2Cr-l;N e-3;Et-4;Jó-2;Sl-6;Pv-l;Ec-l;Is-3;Jr-6;Ez-2;D n3;O s-2;Jn-3;N a-2;Ag-2;Zc-S;M l-l;M t-8;M c-17;Lc-4;Jo-31;At8;Rm-6; lC o-4;2C o- 12;Gl-3;Fp-3;l T s-3;H b-20;T g-l;lP e-l;2Pe2;lJo-l;Jd-2;Ap-2; RNK Top 189 posição; Palavras Relacionadas:
(vezes-147); Total de referencias das palavras relacionadas: 396
Gn 18.32 que ainda só mais esta V. falo: se,
Gn 22.15 Senhor bradou a Abraão pela segunda V. desde os
céus
Gn 24.20 na pia, e correu outra V. ao poço para tirar
Gn 29.33 E concebeu outra V. e teve um filho, dizendo:
Gn 29.34 E concebeu outra V. e teve um filho, dizendo: Agora,
Gn 29.34 filho, dizendo: Agora, esta V. se ajuntará meu
Gn 29.35 E concebeu outra V. e teve um filho, dizendo: Esta
Gn 29.35 teve um filho, dizendo: Esta V. louvarei ao Senhor.
Gn 30.7 de Raquel, concebeu outra V. e deu a Jacó o
Gn 30.19 E Leia concebeu outra V. e deu ajacó um sexto filho.
Gn 30.20 a mim uma boa dádiva; desta V. morará o meu ma
rido
Gn 30.41 E sucedia que, cada V. que concebiam as ovelhas
Gn 35.9 E apareceu Deus outra V. a Jacó, vindo de Padã-Arã,
Gn 41.5 dormiu e sonhou outra V., e eis que brotavam
Gn 43.10 detido, certamente já estaríamos segunda V.de volta.
Gn 43.18 do dinheiro que da outra V. voltou nos nossos
Êx 8.32 endureceu Faraó ainda esta V. seu coração e não
Êx 9.14 Porque esta V. enviarei todas as minhas pragas sobre
Êx 9.27 e a Arão e disse-lhes: Esta V. pequei; o Senhor é
Êx 10.8 e Arão foram levados outra V. a Faraó, e ele
Êx 10.17 o meu pecado somente desta V. e que oreis ao
Êx 30.10 E uma V. no ano Arão fará expiação sobre as pontas
Êx 30.10 das expiações; uma V. no ano fará expiação
Lv 13.6 dia, o examinará outra V.; e eis que, se a
Lv 13.7 para a sua purificação, outra V. será mostrado ao sa
cerdote.
Lv 13.33 tinha; e o sacerdote, segunda V., encerrará o que
Lv 13.54 a praga e o encerrará, segunda V., por sete dias.
Lv 13.58 a praga se retirar, se lavará segunda V. e será limpo.
Lv 16.34 de todos os seus pecados, uma V. no ano. E fez Arão
Nm 10.6 Mas, quando a segunda V., retinindo, as tocardes,
Nm 10.13 partiram pela primeira V., segundo o dito do
Nm 18.5 para que não haja outra V. furor sobre os
Nm 22.30 até hoje? Costumei eu alguma V. fazer assim
Nm 24.1 a Israel, não foi esta V. como dantes ao
D t9.19 destruir; porém, ainda por esta V., o Senhor me ouviu.
Dt 10.10 me ouviu ainda por esta V.; não quis o Senhor des
truir-te.
Js 6.3 cidade, cercando a cidade uma V.; assim fareis por
Js6.11 a cidade, rodeando-a uma V.; e vieram ao arraial
Js 6.14 Assim rodearam outra V. a cidade no segundo dia e
Js 6.16 os sacerdotes a sétima V. as buzinas, disse
Js 10.42 E de uma V. tomou Josué todos esses reis e as suas
Jz 6.39 ira, se ainda falar só esta V.; rogo-te que só esta
Jz 6.39 esta V.; rogo-te que só esta V. faça a prova com o
Jz 9.8 Foram uma V. as árvores a ungir para si um rei e
Jz 11.25 tempo com Israel ou pelejou alguma V. contra ele?
Jz 13.8 ainda venha para nós outra V. e nos ensine o
Jz 13.9 e o Anjo de Deus veio outra V. à mulher, e ela
Jz 15.3 deles: Inocente sou esta V. para com os
Jz 16.18 filisteus, dizendo: Subi esta V., porque, agora,
Jz 16.20 e disse: Sairei ainda esta V. como dantes e me
Jz 16.28 e esforça-me agora, só esta V., ó Deus, para que
Jz 16.28 V., ó Deus, para que de uma V. me vingue dos
ISm 3.6 tornou a chamar outra V. a Samuel. Samuel se
ISm 3.8 a chamar a Samuel, terceira V., e ele se levantou,
ISm 26.8 agora, encravar com a lança de uma V. na terra, e
ISm 26.8 lança de uma V. na terra, e não o ferirei segunda V..
2Sm 5.10 E Davi se ia cada V. mais aumentando e crescendo,
2Sm 14.29 a ele; e enviou ainda segunda V., e, contudo, não
2Sm 15.8 dizendo: Se o Senhor outra V. me fizer tornar a
2Sm 17.7 O conselho que Aitofel esta V. aconselhou não é
bom.
2Sm 20.10 e não o feriu segunda V., e morreu; então,
2Sm 23.8 que se opusera a oitocentos e os feriu de uma V..
lR s 5.14 cada mês dez mil por sua V.; um mês estavam no
lR s 10.22 com as naus de Hirão; uma V. em três anos,
lR s 18.34 E disse: Fazei-o segunda V.; e o fizeram
lR s 18.34 Disse ainda: Fazei-o terceira VT; e o fizeram
308
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M c 14.40 E, voltando, achou-os outra V. dormindo, porque os
M c 14.41 E voltou terceira V. e disse-lhes: Dormi agora e
M c 14.69 E a criada, vendo-o outra V., começou a dizer aos
M c 14.70 Mas ele o negou outra V.. E, pouco depois, os que
M c 14.70 ali estavam disseram outra v. a Pedro:
M c 14.72 E o galo cantou segunda V.. E Pedro lembrou-se da
M c 15.4 Pilatos o interrogou outra V., dizendo: Nada
M c 15.12 lhes disse outra V.: Que quereis, pois,
M c 15.14 Mas que mal fez? E eles cada V. clamavam mais:
Crucifica-o.
Lc 13.20 E disse outra V.\ A que compararei o Reino de Deus?
Lc 23.5 Mas eles insistiam cada V. mais, dizendo: Alvoroça o
Lc 23.20 Falou, pois, outra V. Pilatos, querendo soltar a Jesus.
Lc 23.22 Então, ele, pela terceira V., lhes disse: Mas que
Jo 1.35 seguinte João estava outra V. ali, na companhia de
Jo 4.3 deixou a Judeia e foi outra V. para a Galileia.
Jo 4.46 Segunda V. foi Jesus a Caná da Galileia, onde da
Jo8.12 pois, Jesus outra V., dizendo: Eu sou a
Jo 8.21 pois, Jesus outra V.: Eu retiro-me, e
Jo 9.24 Chamaram, pois, pela segunda V. o homem que tinha
Jo 10.31 judeus pegaram, então, outra V., em pedras para o
apedrejarem.
Jo 10.39 pois, prendê-lo outra V., mas ele escapou de
Jo 10.40 e retirou-se outra V. para além do Jordão, para o
Jo 11.7 aos seus discípulos: Vamos outra V. para a Judeia.
Jo 11.38 pois, movendo-se outra V. muito em si mesmo,
Jo 12.28 Já o tenho glorificado e outra V. o glorificarei.
Jo 12.39 isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra V.-.
Jo 13.12 vestes, e se assentou outra V. à mesa, disse-lhes:
Jo 14.3 preparar lugar, virei outra V. e vos levarei para
Jo 16.16 e não me vereis; e outra V. um pouco, e
Jo 16.17 pouco, e não me vereis, e outra V. um pouco, e
Jo 16.19 pouco, e não me vereis, e outra V. um pouco, e ver-me-eis?
Jo 16.22 tendes tristeza; mas outra V. vos verei, e o
Jo 16.28 Pai e vim ao mundo; outra V., deixo o mundo e vou
Jo 18.27 E Pedro negou outra V., e logo o galo cantou.
Jo 19.4 Então, Pilatos saiu outra V. fora e disse-lhes: Eis
Jo 19.9 E entrou outra V. na audiência e disse a Jesus: De
Jo 19.37 E outra V. diz a Escritura: Verão aquele que traspas
saram.
Jo 20.21 pois, Jesus outra V.: Paz seja convosco!
Jo 20.26 dias depois, estavam outra V. os seus discípulos
Jo 21.1 manifestou-se Jesus outra V. aos discípulos, junto
Jo 21.14 E já era a terceira V. que Jesus se manifestava aos
Jo 21.16 Tomou a dizer-lhe segunda V.: Simão, filho de
Jo 21.17 Disse-lhe terceira V.\ Simão, filho de Jonas,
Jo 21.17 por lhe ter dito terceira V.\ Amas-me? E
At 5.14 tanto homens como mulheres, crescia cada V. mais,
At 7.12 havia trigo, enviou ali nossos pais, a primeira V..
At 7.13 E, na segunda V., foi José conhecido por seus
At 10.15 E segunda V. lhe disse a voz: Não faças tu comum ão
At 11.9 do céu segunda V.: Não chames tu comum
At 11.26 os discípulos, pela primeira V , chamados cristãos.
At 17.32 e outros diziam: Acerca disso te ouviremos outra V..
At 18.21 dizendo: Querendo Deus, outra V. voltarei a vós. E
Em 6.10 quanto a ter morrido, de uma V. morreu para o
Rm 8.15 de escravidão, para, outra V., estardes em temor,
Rm 15.10 E outra V. diz: Alegrai-vos, gentios, com o seu povo.
Rm 15.11 E outra V.: Louvai ao Senhor, todos os gentios, e
Rm 15.12 E outra V. diz Isaías: Uma raiz em Jessé haverá, e,
Rm 15.15 como para vos trazer outra V. isto à memória,
IC o 3.20 E outra V.: O Senhor conhece os pensamentos dos
1Co7.5 e, depois, ajuntai-vos outra V., para que
IC o 14.27 quando muito, três, epor sua V., e haja intérprete.
IC o 15.6 Depois, foi visto, uma V., por mais de quinhentos
2Co 1.16 e aa Macedônia ir outra V. ter convosco, e ser
2Co 3.1 Porventura, começamos outra V. a louvar-nos a nós
2Co 5.12 não nos recomendamos outra V. a vós; mas damo-vos
2Co 10.7 que é de Cristo, pense outra V. isto consigo: assim
2Co 11.16 Outra V. digo: ninguém me julgue insensato ou,
2Co 11.25 fui açoitado com varas, uma VTfui apedrejado, três
2Co 12.14 pronto para, pela terceira V., ir ter convosco e
2Co 12.15 ainda que, amando-vos cada V. mais, seja menos
amado.

VEZES

2Co 12.21 que, quando for outra V., o meu Deus me humilhe
para
2Co 13.1 E esta a terceira V. que vou ter convosco. Por boca
2Co 13.2 o disse e segunda V. o digo, como quando
2Co 13.2 e a todos os mais que, se outra VTfor, não lhes per
doarei,
G11.17 mas parti para a Arábia e voltei outra V. a Damasco.
G12.1 catorze anos, subi outra V. a Jerusalém com
G14.9 de Deus, como tornais outra V. a esses rudimentos
Fp2.28 para que, vendo-o outra V., vos regozijeis, e
Fp 4.4 sempre, no Senhor; outra V. digo: regozijai-vos.
Fp 4.16 Porque também, uma e outra v., me mandastes o
1Ts2.18 bem quisemos, uma e outra V., ir ter convosco,
lTs 4.1 andai, para que continueis a progredir cada V. mais;
lTs 4.10 a que ainda nisto continueis a progredir cada V. mais,
Hb 1.5 Filho, hoje te gerei? E outra V.-. Eu lhe serei por
Hb 1.6 E, quando outra V. introduz no mundo o Primogênito,
Hb 2.13 E outra V.: Porei nele a minha confiança. E outra
Hb 2.13 a minha confiança. E outra V.\ Eis-me aqui a mim e
Hb 4.5 E outra V. neste lugar: Não entrarão no meu repouso.
Hb 4.7 determina, outra V., um certo dia, Hoje, dizendo por
Hb 6.4 que os que já uma V. foram iluminados, e
Hb 6.6 e recaíram sejam outra V. renovados para
Hb 7.27 do povo; porque isso fez ele, uma V., oferecendo-se
Hb 9.7 só o sumo sacerdote, uma V. no ano, não sem
Hb 9.12 próprio sangue, entrou uma V. no santuário,
Hb 9.26 na consumação dos séculos, uma V. se manifestou,
Hb 9.27 está ordenado morrerem uma V., vindo, depois disso,
Hb 9.28 Cristo, oferecendo-se uma V., para tirar os
Hb 9.28 de muitos, aparecerá segunda V., sem pecado, aos
Hb 10.2 porque, purificados uma V. os ministrantes,
Hb 10.10 pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma V..
Hb 10.30 diz o Senhor. E outra V.: O Senhor julgará
Hb 12.26 anunciou, dizendo: Ainda uma V. comoverei, não
Hb 12.27 E esta palavra: Ainda uma V., mostra a mudança das
Tg 5.18 E orou outra V., e o céu deu chuva, e a terra
lP e3.18 também Cristo padeceu uma V. pelos pecados, o justo
2Pe 1.10 irmãos, procurai fazer cada V. mais firme a vossa
2Pe 2.20 Jesus Cristo, forem outra V. envolvidos nelas e
ljo 2.8 Outra V. vos escrevo um mandamento novo, que é
Jd 1.3 a batalhar pela fé que uma V. foi dada aos santos.
Jd 1.5 como a quem já uma V. soube isto, que,
Ap 10.11 que profetizes outra V. a muitos povos, e
Ap 19.3 E outra V. disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe
* (vez) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.29.34;, 2vezes: Gn.29.35;
, 2 vezes : Êx.30.10;, 2 vezes : Jz.6.39;, 2 vezes : Jz.16.28;, 2 vezes :
lSm.26.8;, 4 vezes: 1Rs. 18.34;, 2 vezes: Mc. 14.70;, 2 vezes: Jo.21.17;
, 2 vezes: 2Co.l3.2;, 2 vezes: Hb.2.13;, 2 vezes: Hb.9.28;

V EZES Ocorrências: 147 vezes - VT (94); N T (53) nos livros:
Gn-9;Êx-4;Lv-14;Nm-7;Dt-3;Js-3;Jz-3;lSm-4;2Sm-l;lRs-5;2Rs9 ;lC r-l;2C r-2;N e-4;Jó-S ;S T 8;P v-3;E c-3;Is-l;D n -4;N a-l;M t10;Mc-8;Lc-7;Jo-2;At-4;Rm-2;lCo-2;2Co-8;Fp-2;2Tm-l;Hb-5;Jd-l;A p-l; RNK Top 262 posição; Veja tam bém : vez;
Gn 4.15 qualquer que matar a Caím sete V. será castigado.
Gn 4.24 Porque sete V. Caim será vingado; mas Lameque,
Gn 4.24 Caim será vingado; mas Lameque, setenta V. sete.
Gn 27.36 Jacó? Por isso, que já duas V. me enganou: a
G n31.7 e mudou o salário dez V.; porém Deus não lhe
Gn 31.41 teu rebanho; mas o meu salário tens mudado dez V..
G n33.3 e inclinou-se à terra sete V., até que chegou a
Gn 41.32 o sonho foi duplicado duas V. a Faraó é porque
Gn 43.34 de Benjamim era cinco V. maior do que a de
Êx 23.14 Três V. no ano me celebrareis festa.
Êx 23.17 Três V. no ano todos os teus varões aparecerão
Ex 34.23 Três V. no ano, todo macho entre ti aparecerá
Ex 34.24 subires para aparecer três V. no ano diante do
Lv 4.6 sangue espargirá sete V. perante o Senhor,
Lv 4.17 sangue e o espargirá sete V. perante o Senhor,
Lv 8.11 e dele espargiu sete V. sobre o altar e ungiu o
L v l4.7 da lepra espargirá sete V.; então, o declarará
Lv 14.16 com o seu dedo, espargirá sete V. perante o Senhor;
Lv 14.27 está na sua mão esquerda, sete V. perante o Senhor;
Lv 14.51 e nas águas vivas, e espargirá a casa sete V.
Lv 16.14 o propiciatório espargirá sete VT do sangue com o
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VI
M t 17.15 pois muitas V. cai no fogo e, muitas V., na água;
M t 18.21 disse: Senhor, até quantas V. pecará meu
M t 18.22 Não te digo que até sete, mas até setenta V. sete.
M t 19.29 por amor do meu nome, receberá cem V. tanto e
M t 23.15 o fazeis filho do inferno duas V. mais do que vós.
M t 23.37 que te são enviados! Quantas V. quis eu ajuntar
M t 26.34 noite, antes que o galo cante, três V. me negarás.
M t 26.75 Antes que o galo cante, três V. me negarás. E,
M c 5.4 Porque, tendo sido muitas V. preso com grilhões e
M c 7.3 dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas V.;
M c 9.22 E muitas V. o tem lançado no fogo e na água, para
M c 10.30 que não receba cem V. tanto,já neste tempo, em
M c 14.30 antes que o galo cante duas V., três V. me negarás.
M c 14.30 que o galo cante duas V., três V. me negarás.
M c 14.72 Antes que o galo cante duas V., três V. me
M c 14.72 o galo cante duas V., três V. me negarás tu. E,
Lc 5.33 eles: Por que jejuam muitas V. os discípulos de
Lc 13.34 que te são enviados! Quantas V. quis eu ajuntar
Lc 17.4 e, se pecar contra ti sete V. no dia e sete V.
Lc 17.4 ti sete V. no dia e sete V. no dia vier ter
Lc 18.12 Jejuo duas V. na semana e dou os dízimos de tudo
Lc 22.34 hoje o galo antes que três V. negues que me conheces.
Lc 22.61 Antes que o galo cante hoje, me negarás três V..
Jo 13.38 o galo, enquanto me não tiveres negado três V..
Jo 18.2 lugar, porque Jesus muitas V. se ajuntava ali
At 10.16 E aconteceu isto por três V.; e o vaso tornou a
At 11.10 E sucedeu isto por três V.; e tudo tornou a
At 24.26 pelo que também, muitas V., o mandava
At 26.11 E, castigando-os muitas V. por todas as sinagogas,
Rm 1.13 que ignoreis que muitas K propus ir ter
Rm 15.22 Pelo que também muitas V. tenho sido impedido de
IC o 11.25 meu sangue; fazei isto, todas as V. que beberdes,
IC o 11.26 Porque, todas as V. que comerdes este pão e
2Co 8.22 nosso irmão, o qual, muitas V. e em muitas
2Co 11.23 prisões, muito mais; em perigo de morte, muitas V..
2Co 11.25 três V. fui açoitado com varas, uma vez fui
2Co 11.25 uma vez fui apedrejado, três V. sofri naufrágio,
2Co 11.26 em viagens, muitas V.; em perigos de rios, em
2Co 11.27 fadiga, em vigílias, muitas V., em fome e sede,
2Co 11.27 fome e sede, em jejum, muitas V., em frio e nudez.
2Co 12.8 Acerca do qual três V. orei ao Senhor, para que se
Fp 1.3 graças ao meu Deus todas as V. que me lembro de vós,
Fp 3.18 muitos há, dos quais muitas V. vos disse e agora
2Tm 1.16 de Onesíforo, porque muitas V. me recreou e não se
Hb 1.1 antigamente, falado, muitas V. e de muitas
Hb 6.7 embebe a chuva que muitas V. cai sobre ela e
Hb 9.25 mesmo se oferecer muitas V., como o sumo
Hb 9.26 lhe fora padecer muitas V. desde a fundação do
Hb 10.11 e oferecendo muitas V. os mesmos
Jd 1.12 murchas, infrutíferas, duas V. mortas, desarraigadas;
Ap 11.6 terra com toda sorte de pragas, quantas V. quiserem.

Lv 16.19 ele com o seu dedo sete V., e o purificará das
Lv 25.8 sete semanas de anos, sete V. sete anos, de
Lv 26.18 em castigar-vos sete V. mais por causa
Lv 26.21 trazer-vos-ei praga sete V. mais, conforme os
Lv 26.24 mesmo eu, vos ferirei sete V. mais por causa dos
Lv 26.28 e vos castigarei sete V. mais por causa dos
Nm 14.22 e me tentaram estas dez V., e não obedeceram à
Nm 19.4 para a frente da tenda da congregação sete V..
Nm 20.11 mão e feriu a rocha duas V. com a sua vara, e
Nm 22.28 Que te fiz eu, que me espancaste estas três VT?
Nm 22.32 lhe disse: Por que já três V. espancaste a tua
Nm 22.33 a jumenta me viu e já três V. se desviou de diante
Nm 24.10 chamado; porém agora já três V. os abençoaste in
teiramente.
Dt 1.11 aumente, como sois, ainda mil V. mais e vos
Dt 4.7 o Senhor, nosso Deus, todas as V. que o chamamos?
Dt 16.16 Três V. no ano, todo varão entre ti aparecerá
Js 6.4 dia rodeareis a cidade sete V.; e os sacerdotes
Js6.15 rodearam a cidade sete V.-, naquele dia
Js 6.15 naquele dia somente, rodearam a cidade sete V..
Jz 16.15 comigo o teu coração? Já três V. zombaste de mim
Jz 20.30 a peleja junto a Gibeá, como das outras V..
Jz 20.31 como das outras V., pelos caminhos
ISm 3.10 e chamou como das outras V.\ Samuel, Samuel.
ISm 18.11 na parede. Porém Davi se desviou dele por duas V..
ISm 20.25 seu assento, como as outras V., no lugar junto à
ISm 20.41 em terra, e inclinou-se três V.; e beijaram-se
2Sm 24.3 teu Deus, a este povo cem V. tanto quanto
lR s 9.25 E oferecia Salomão três V. cada ano holocaustos e
lRs 11.9 Deus de Israel, o qual duas V. lhe aparecera.
lRs 17.21 mediu sobre o menino três V., e clamou ao
lR s 18.43 Não há nada. Então, disse ele: Torna lá sete V..
lRs 22.16 rei lhe disse: Até quantas V. te conjurarei, que
2Rs 4.8 pão; e sucedeu que todas as V. que passava, ati
2Rs 4.35 então, o menino espirrou sete K e o menino
2Rs 5.10 dizendo: Vai, e lava-te sete V. no Jordão, e a
2R s5.14 e mergulhou no Jordão sete V., conforme a palavra
2Rs 6.10 avisado, e se guardou ali, não uma nem duas V..
2Rs 13.18 de Israel: Fere a terra. E feriu-a três V. e cessou.
2Rs 13.19 ele e disse: Cinco ou seis V. a deverias ter
2Rs 13.19 consumir; porém agora só três V. ferirás os siros.
2Rs 13.25 seu pai, na guerra; três V. Jeoás o feriu
lC r 21.3 acrescente ao seu povo cem V. tanto como é;
2Cr 8.13 novas, a nas solenidades, três V. no ano: na
2Cr 18.15 rei lhe disse: Até quantas V. te conjurarei, para
Ne 4.12 habitavam entre eles, dez V. nos disseram que,
Ne 6.4 enviaram a mim quatro V.; e da mesma maneira
Ne 9.28 segundo a tua misericórdia, os livraste muitas V..
Ne 13.20 passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas V..
Jó 19.3 Já aez V. me envergonhastes; vergonha não tendes
Jó 21.17 Quantas V. sucede que se apaga a candeia dos
Jó 33.14 Antes, Deus fala uma e duas V.; porém ninguém
Jó 33.29 é obra de Deus, duas e três V. para com o homem,
JÓ40.5 replicarei; ou ainda duas V., porém não prosseguirei.
SI 12.6 refinada em forno de barro e purificada sete V..
SI 62.11 Uma coisa disse Deus, duas V. a ouvi: que o poder
SI 78.38 não os destruiu; antes, muitas V. desviou deles a
SI 78.40 Quantas V. o provocaram no deserto e o ofenderam
SI 106.43 Muitas V. os livrou; mas eles provocaram-no com o
SI 119.164 Sete V. no dia te louvo pelos juízos da tua justiça.
SI 129.1 Muitas V. me angustiaram desde a minha mocidade,
SI 129.2 Muitas V. me angustiaram desde a minha mocidade;
Pv 6.31 mas, encontrado, pagará sete V. tanto; dará toda a
Pv 24.16 Porque sete V. cairá ojusto e se levantará; mas
Pv 29.1 O homem que muitas V repreendido endurece a
Ec 6.6 ainda que vivesse duas V. mil anos, mas não
Ec 7.22 também já confessou muitas V. que tu amaldiçoaste
E c8.12 que o pecador faça mal cem V., e os dias se lhe
Is 30.26 do sol, e a luz do sol, sete V. maior, como a luz
Dn 1.20 fez perguntas, os achou dez V. mais doutos do que
Dn 3.19 que o forno se aquecesse sete V. mais do que se
Dn 6.10 da banda de Jerusalém), e três V. no dia se
Dn 6.13 edito que assinaste; antes, três V. por dia faz
Na 1.9 de todo; não se levantará por duas V. a angústia.
M t9.14 nós, e os fariseus, muitas V., e os teus
M t 17.15 e sofre muito; pois muitas V. cai no fogo e,

* (vezes) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.4.24;, 2 vezes: Js.6.15;,
2 vezes: 2Rs.13.19; , 2 vezes: Mt.l 7.15; , 2 vezes: Mc.14.30;, 2 vezes:
Mc. 14.72;, 2 vezes: Lc.17.4; , 2 vezes: 2Co. 11.25;, 2 vezes: 2Co.ll.27;

VI Ocorrências: 139 vezes - VT (90) ; N T (49) nos livros: Gn2;D t-l;Js-l;Jz-2;lSm -2;2Sm -2;lRs-2;2Rs-l;lCr-l;2Cr-2;N e-2;Jó4;Sl-6;Pv-l;Ec-17;Is-3;Jr-7;Ez-12;Dn-12;Os-2;Am-l;Hc-l;Zc-6;Jo6;At-4;lCo-l;GT2;Ap-36; N°(s) Strong (G1492, G2300, G2400,
G3141, G3708, G991, H1934, H2009, H2370, H431, H7200,
H853); RNK Top 270posição; Veja tam bém : ver;
Gn 31.10 eu levantei os meus olhos e V. em sonhos que os
Gn 41.22 Depois, V. em meu sonho, e eis que de um mesmo pé
Dt 33.9 pai e a sua mãe: Nunca o VT. E não conheceu a seus
Js 7.21 Quando V. entre os despojos uma boa capa babilónica,
Jz 6.22 Ah! Senhor Jeová, que e u K o Anjo do Senhor
Jz 14.2 seu pai e a sua mãe, e disse: V. uma mulher em Timna,
ISm 22.9 e disse: Ao filho de Jessé V. vir a Nobe, a
ISm 25.25 está com ele, e eu, tua serva, não V. os jovens de
2Sm 18.10 a Joabe e disse: Eis que V. Absalão pendurado num
carvalho.
2Sm 18.29 com Absalão? E disse Aimaás: V. um grande
lR s 22.17 Então, disse ele: V. todo o Israel disperso pelos
lR s 22.19 pois, a palavra do Senhor: V. o Senhor assentado
2Rs 20.5 teu pai: Ouvi a tua oração e V. as tuas lágrimas;
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lC r 29.17 dei todas estas coisas; e agora V. com alegria que o
2Cr 18.16 Então, disse ele: V. todo o Israel disperso pelos
2Cr 18.18 ouvi a palavra do Senhor: V. o Senhor assentado no
Ne 13.15 Naqueles dias, V. em Judá os que pisavam lagares ao
Ne 13.23 V. também, naqueles dias, judeus que tinham casado
Jó 5.3 Bem K e u o louco lançar raízes; mas logo amaldiçoei
JÓ8.18 ele do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo: Nunca te V.;
Jó 15.17 Escuta-me, e mostrar-to-ei; e o que V. te contarei;
Jó 31.19 se a alguém V. perecer por falta de veste e, ao
SI 37.25 agora sou velho; mas nunca V. desamparado o justo,
SI 37.35 V. o ímpio com grande poder espalhar-se como a ár
vore
SI 63.2 tua fortaleza e a tua glória, como te V. no santuário.
SI 119.96 A toda perfeição V. limite, mas o teu mandamento é
amplíssimo.
SI 119.158 V. os transgressores e me afligi, porque não obser
vam
SI 142.4 para a minha direita e V.; mas não havia quem me
Pv 7.7 V. entre os simples, descobri entre os jovens, um
Ec 2.13 Então, V. eu que a sabedoria é mais excelente do que
Ec 2.24 seu trabalho? Isso também eu V. que vem da mão de
Deus.
Ec 3.16 V. mais debaixo do sol: no lugar do juízo, impiedade;
Ec 4.1 debaixo do sol; e eis que V. as lagrimas dos que
Ec 4.4 Também V. eu que todo trabalho e toda destreza em
Ec 4.7 Outra vez me voltei e V. vaidade debaixo do sol.
Ec 4.15 V. todos os viventes andarem debaixo do sol com o
Ec 5.13 Há mal que V. debaixo do sol e atrai enfermidades: as
Ec 5.18 Eis aqui o que eu V., uma boa e bela coisa: comer, e
Ec 7.15 Tudo isso V. nos dias da minha vaidade; há um justo
Ec 8.9 Tudo isso VT quando apliquei o meu coração a toda
Ec 8.10 Assim também VT os ímpios sepultados, e eis que havia
Ec 8.17 então, VT toda a obra de Deus, que o homem não pode
Ec 9.11 Voltei-me e VT debaixo do sol que não é dos ligeiros
Ec 9.13 Também VT sabedoria debaixo do sol, que foi para mim
grande.
Ec 10.5 Ainda há um mal que VT debaixo do sol, como o erro
Ec 10.7 VT servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como
Is 6 .1 que morreu o rei Uzias, eu VT ao Senhor assentado
Is 38.5 teu pai: Ouvi a tua oração e VT as tuas lágrimas;
Is 44.16 se aquenta e diz: Ora, já me aquentei, já VT o fogo.
Jr 3.8 dei o seu libelo de divórcio, VT que a aleivosa
Jr 4.25 Observei e VT que homem nenhum havia e que todas as
Jr 4.26 VT também que a terra fértil era um deserto e que
Jr 7.11 olhos? Eis que eu, eu mesmo, VT isso, diz o Senhor.
Jr 13.27 VT as tuas abominações, e os teus adultérios, e os
Jr 23.13 profetas de Samaria, bem VT eu loucura:
Jr 24.1 Fez-me o Senhor ver, e VT dois cestos de figos postos
Ez 1.1 rio Quebar, se abriram os céus, e eu VT visões de Deus.
Ez 1.15 E K os animais; e eis que havia uma roda na terra
Ez 1.27 E VT como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo
Ez 1.27 seus lombos e daí para baixo, VT como a semelhança
Ez 2.9 Então, VT, e eis que uma mão se estendia para mim, e
Ez 3.23 ali, como a glória que VT junto ao rio Quebar;
Ez 10.15 estes são os mesmos animais que VT junto ao rio Que
bar.
Ez 10.20 Estes são os animais que VT debaixo do Deus de
Ez 11.1 e cinco homens; e no meio deles V. a Jazanias, filho
Ez 23.13 E VT que se tinha contaminado; o caminho de ambas
era
Ez 43.3 E o aspecto da visão que VT era como o da visão que
Ez 43.3 e eram as visões como a que VTjunto ao rio Quebar; e
Dn 2.26 tu fazer-me saber o sonho que VTe a sua interpretação?
Dn 4.10 cama: eu estava olhando e v. uma árvore no meio da
D n4.18 sonho eu, rei Nabucodonosor, VT; tu, pois,
Dn 8 .2 E VT na visão (acontecendo, quando VT, que eu estava
Dn 8.2 de Susã, na província de Elão), VT, pois, na visão,
Dn 8.3 E levantei os meus olhos e VT, e eis que um carneiro
Dn 8.4 VT que o carneiro dava marradas para o ocidente, e
Dn 8.7 E o VT chegar perto do carneiro, irritar-se contra
Dn 10.5 os meus olhos, e olhei, e VT um homem vestido de
Dn 10.7 E só eu, Daniel, VT aquela visão; os homens que
Dn 10.8 Fiquei, pois, eu só e V. esta grande visão, e não
Os 9.10 como uvas no deserto, VT a vossos pais como a
Os 9.13 Efraim, assim como VT liro , está plantado em um lugar
Am 9.1 VT o Senhor, que estava em pé sobre o altar, e me

VIA

Hc 3.7 VT as tendas de Cusã em aflição; as cortinas da terra
Zc 1.8 Olhei de noite e VT um homem montado em um cavalo
Zc 1.18 E levantei os meus olhos, e olhei, e VT quatro chifres.
Zc 2.1 os meus olhos, e olhei, e VT um homem em cuja mão
Zc 5.1 levantei os meus olhos, e olhei, e VT um rolo voante.
Zc 6.1 os meus olhos, e olhei, e VT quatro carros que
Zc 9.8 sobre eles o exator; porque agora VT com os meus olhos.
Jo 1.32 João testificou, dizendo: Eu VT o Espírito descer do
Jo 1.34 E eu VT e tenho testificado que este é o Filho de Deus.
Jo 1.48 que Filipe te chamasse, te VT eu estando tu
Jo 8.38 Eu falo do que VT junto de meu Pai, e vós fazeis o
Jo9.11 de Siloé e lava-te. Então, fui, e lavei-me, e VT.
Jo 18.26 cortara a orelha, disse: Não te VT eu no horto com ele?
At 11.6 nele os olhos, considerei e VT animais da terra,
At 22.13 irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o VT.
At 22.18 E VT aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai
At 26.13 ao meio-dia, ó rei, VT no caminho uma luz do céu, que
ICo 9.1 apóstolo? Não sou livre? Não VT eu a Jesus Cristo,
G11.19 E não VT a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago,
G12.14 Mas, quando VT que não andavam bem e direitamente
Ap 1.12 falava comigo. E, virando-me, VT sete castiçais de ouro;
Ap 1.17 E eu, quando o VT, caí a seus pés como morto; e ele
Ap 4.4 vinte e quatro tronos; e VT assentados sobre os
Ap 5.1 E VT na destra do que estava assentado sobre o trono
Ap 5.2 E VT um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é
Ap 6.9 aberto o quinto selo, VT debaixo do altar as
Ap 7.1 E, depois destas coisas, VT quatro anjos que estavam
Ap 7.2 E VT outro anjo subir da banda do sol nascente, e que
Ap 8.2 E VT os sete anjos que estavam diante de Deus, e
Ap 9.1 anjo tocou a trombeta, e VT uma estrela que do céu
Ap 9.17 E assim VT os cavalos nesta visão; e os que sobre
Ap 10.1 E VT outro anjo forte, que descia do céu, vestido de
Ap 10.5 E o anjo que VT estar sobre o mar e sobre a terra
Ap 13.1 sobre a areia do mar e VT subir do mar uma besta
Ap 13.2 E a besta que VT era semelhante ao leopardo, e os
Ap 13.3 E VT uma de suas cabeças como ferida de morte, e a
Ap 13.11 E VT subir da terra outra besta, e tinha dois chifres
Ap 14.6 E VT outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o
Ap 15.1 E VT outro grande e admirável sinal no céu: sete
Ap 15.2 E VT um como mar de vidro misturado com fogo e tam
bém
Ap 16.13 e da boca do falso profeta VT saírem três espíritos
Ap 17.3 em espírito a um deserto, e VT uma mulher assentada
Ap 17.6 E VT que a mulher estava embriagada do sangue dos
Ap 18.1 E, depois destas coisas, VT descer do céu outro anjo,
Ap 19.11 E VT o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que
Ap 19.17 E VT um anjo que estava no sol, e clamou com grande
Ap 19.19 E VT a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos
Ap 20.1 E VT descer do céu um anjo que tinha a chave do
Ap 20.4 E VT tronos; e assentaram-se sobre eles aqueles a
Ap 20.4 dado o poder de julgar. E VT as almas daqueles que
Ap 20.11 E VT um grande trono branco e o que estava assentado
Ap 20.12 E VT os mortos, grandes e pequenos, que estavam
Ap 21.1 E VT um novo céu e uma nova terra. Porque já o
Ap 21.2 E eu, João, VT a Santa Cidade, a nova Jerusalém, que
Ap 21.22 E nela não VT templo, porque o seu templo é o Senhor,
Ap 22.8 E eu, João, sou aquele que VT e ouvi estas coisas. E,
* (vi) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ez.1.27;, 2 vezes: Ez.43.3;, 3
vezes: Dn.8.2; , 2 vezes: Ap.20.4;

V I-T E Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos livros: Ez-2;Jo-l; N°(s) Strong (H2009, H7200); RNI< Top 404 posição; Veja
tam bém : ver;
Ez 16.6 E, passando eu por ti, V. manchada do teu sangue e
Ez 16.8 E, passando eu por ti, VT, e eis que o teu tempo
Jo 1.50 disse-lhe: Porque te disse: VT debaixo da

VIA Ocorrências: 22 vezes - VT (10); N T (12) nos livros: Gn-l;Ê x-l;Jz-l;lS m -2;2Sm -l;lR s-l;2R s-l;Jó-l;D n -l;M t-l;M c-2;L c-l;Jo-2;At-S;2Pe-l; N‘(s) Strong (G2334, G308, G4308, G990,
H1870, H2370, H7200); RNK Top 385posição; Veja também : ver;
Gn 38.14 no caminho de Timna; porque VT que Selá já era
Êx 4.31 aos filhos de Israel e que VT a sua aflição; e
Jz 19.30 que cada um que tal V. dizia: Nunca tal se
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VIA-SE

(H7200); RNK Top 406posição; Veja também : ver;

ISm 13.11 fizeste? Disse Saul: Porquanto V. que o povo se
ISm 14.52 homens valentes e valorosos que V., os agregava
a si.
2Sm 20.12 sobre ele um manto; porque V. que todo aquele
lRs 6.18 e flores abertas; tudo era cedro; peclra nenhuma se V..
2Rs 25.3 mês, quando a cidade se V. apertada da fome, nem
Jó 31.21 mão contra o órfão, porque na porta V. a minha ajuda,
Dn 5.5 do palácio real; e o rei V. a parte da mão que
M t 12.22 e, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e V..
M c 8.23 impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se V. alguma
coisa.
M c 8.25 ficou restabelecido e já V. ao longe e
Lc 10.18 E disse-lhes: Eu V. Satanás, como raio, cair do céu.
Jo 6.2 multidão o seguia, porque V. os sinais que operava
Jo 9.18 visse, enquanto não chamaram os pais do que agora V..
At 2.25 dele disse Davi: Sempre V, diante de mim o
At 9.8 e, abrindo os olhos, não V. a ninguém. E,
At 11.5 dos sentidos, uma visão; V. um vaso, como um
At 12.9 feito pelo anjo, mas cuidava que V. alguma visão.
At 22.11 E, como eu não V. por causa do esplendor daquela
2Pe 2.8 a sua alma justa, pelo que V. e ouvia sobre as

Is 53.2 nós para ele, nenhuma beleza
semos.

Jó 31.32 a noite na rua; as minhas portas abria ao V..
Jr 14.8 estrangeiro na terra e como o V. que se retira

VIA N D AN TES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is2; RNK Top 405 posição; Veja também : viandante;
Is 21.13 da Arábia, passareis a noite, ó V. dedanitas.
Is 51.23 as costas como chão e como caminho aos V..

V ÍB O R A Ocorrências: 7 vezes - VT (4); N T (3) nos livros: Gn- TJó- 1;STl;Is-l;At-3; N fs) Strong (G2191, G2342, H660, H6620,
H8207); RNK Top 400 posição; Palavras Relacionadas: (viboras-6); Total de referencias das palavras relacionadas: 13
Gn 49.17 junto ao caminho, uma V. junto à vereda,
Jó 20.16 Veneno de áspides sorverá; língua d e K o matará.
SI 58.4 da serpente; são como a V. suraa, que tem
Is 59.5 deles morrerá; e, apertando-os, sai deles uma V..
At 28.3 e pondo-as no fogo, uma V., fugindo do
At 28.4 E os bárbaros, vendo-lhe a V. pendurada na mão,
At 28.5 Mas, sacudindo ele a V. no fogo, não padeceu

V., por isso,

-l;lR s-l;N e-l;Is-l;L c-l;A t-l;2C o-l;lT s-l; N°(s) Strong (H1870);
RNK Top 399 posição;
Gn 28.20 comigo, e me guardar nesta V. que faço, e me
lR s 18.27 que fazer, ou que intente alguma V.; porventura,
Ne 2.6 a ele: Quanto durará a tua V., e quando
Is 57.10 Na tua comprida V., te cansaste; mas não dizes:
Lc 10.33 um samaritano que ia de V. chegou ao pé dele
At 19.29 Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na V..
2Co 8.19 para companheiro da nossa V., nessa graça que
lTs 3.11 Senhor Jesus Cristo encaminhem a nossa V. para vós.

VÍBO R A S Ocorrências: 6 vezes - VT (2) ; N T (4) nos livros:
D t-l;Sl-l;M t-3;Lc-l; N°(s) Strong (G2191, H6620); RNK Top 401
posição; Veja também : víbora;
Dt 32.33 é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de
SI 140.3 a serpente; o veneno das V. está debaixo dos
M t 3.7 batismo, dizia-lhes: Raça de V., quem vos
M t 12.34 Raça de V., como podeis vós dizer boas coisas,
M t 23.33 Serpentes, raça de V.l Como escapareis da
Lc 3.7 ser batizada por ele: Raça de V., quem vos

VIAGENS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 2C o-l; RNK
Top 406 posição; Veja também: viagem;

V..

V IBR A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top

V., muitas vezes; em perigos de rios, em

406 posição;

V IA JA N TE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Sm-2;

SI 144.6

N°(s) Strong (H l 982); RNK Top 405 posição;

V. os teus raios e dissipa-os; envia as tuas

V IC E -R E I Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; RNK

2Sm 12.4 E, vindo um V. ao homem rico, deixou este de
2Sm 12.4 vacas para guisar para o V* que viera a

Top 406 posição;
lRs 22.48 Então, não havia rei em Edom, porém um

* (viajante) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Sm.l2.4;

V..

V ÍC IO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jó-l;D n -l; RNK

V IA M Ocorrências: 16 vezes - VT (13) ; N T (3) nos livros: Êx-

Top 405 posição;

-l;lRs-2;2Rs-2;Et-2;Jó-4;Sl-l;Jr-l;Lc-l;At-l;H b-l; N°(s) Strong
(G2334, G991, HS869, H7200, H853); RNK Top 391 posição; Veja
também : ver;

Jó 11.11 os homens vãos e vê o V.; e não o terá em conside
ração?
Dn 6.4 era fiel, e não se achava nele nenhum V. nem culpa.

Ex 34.35 Assim, pois, V. os filhos de Israel o rosto de
lR s 8.8 que as pontas dos varais se V. desde o santuário
lR s 8.8 porém de fora não se V.; e ficaram ali até
2Rs 23.24 e todas as abominações que se V. na terra de Judá
2Rs 25.19 e a cinco homens dos que V. a face do rei, e se
Et 1.14 dos persas e dos medos, que V. a face do
Et 2.15 Ester graça aos olhos de todos quantos a V..
Jó 2.13 dizia palavra alguma, porque V. que a dor era
Jó 20.7 perecerá para sempre; e os que o V. dirão: Onde está?
Jó 29.8 Os moços me V. e se esconcliam; e os idosos se
Jó 33.21 e os seus ossos, que se não V., agora aparecem;
SI 31.11 meus conhecidos; os que me V, na rua fugiam de mim.
Jr 52.25 e a sete homens dos que V a face do rei que se
Lc 24.37 e atemorizados, pensavam que V. algum espírito.
At 8.6 dizia, porque ouviam e V. os sinais que ele fazia,
Hb 11.7 das coisas que ainda não se V., temeu, e, para

V IC IO SO Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Pv-1; RNK Top
406posição; Palavras Relacionadas: (viciosos-1); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 2
Pv6.12 O homem de Belial, o homem

V.,

anda em

VICIO SO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : vicioso;
Pv6.18 que maquina pensamentos

V., e pés que se

VIÇO SO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ct-1; RNK Top
406 posição; Palavras Relacionadas: (viçosos-1); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 2
Ct 1.16 e agradável, ó amado meu; o nosso leito é

;;; (viam) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lRs.8.8;

VÍAMOS

para que o desejás

-TJr-1; N°(s) Strong (H732, H734); RNK Top 405 posição; Pala
vras Relacionadas: (viandantes-2); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 4

VIA G EM Ocorrências: 8 vezes - VT (4); N T (4) nos livros: Gn-

2Co 11.26 em

V.,

VIA N D A N TE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jó-

V IA -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; RNK Top 406
posição; Veja também : ver;
Jz 5.8 a guerra estava às portas;

VIÇOSOS

VIÇOSOS

V..

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406posição; Veja também : viçoso;

Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: is- i; N°(s) Strong
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VIDA

D t 17.19 lerá todos os dias da sua V., para que aprenda a
D tl9 .6 o caminho, e lhe tire a V.; porque não é
D t 19.11 contra ele, e o fere na V., de modo que
D t 19.21 O teu olho não poupará: V. por V., olho por olho,
D t 19.21 olho não poupará: V. por V., olho por olho,
D t 20.16 nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com V..
D t 22.26 o seu próximo e lhe tira a V., assim é este negócio.
D t 24.6 mesmo a mó de cima, pois se penhoraria, assim, a V..
D t 28.66 E a tua V. como suspensa estará diante de ti; e
D t 28.66 de noite e de dia e não crerás na tua própria V..
D t 30.15 hoje te tenho proposto a V. e o bem, a morte e o mal;
D t 30.19 ti, que te tenho proposto a V. e a morte, a
D t 30.19 e a maldição; escolhe, pois, a V., para que
D t 30.20 a ele; pois ele é a tua V. e a longura dos
D t 32.47 vos é vã; antes, é a vossa V.; e por esta mesma
Js 1.5 de ti, todos os dias da tua V.; como fui com
Js 2.13 de que dareis a K a meu pai e a minha mãe, como
Js 2.14 responderam-lhe: A nossa V. responderá pela
Js 4.14 como haviam temido a Moisés, todos os cuas da sua V..
Js 6.25 Assim, deu Josué V. à prostituta Raabe, e à família
Js 9.15 com eles, que lhes daria a V.; e os príncipes da
Js9.20 lhes faremos: dar-lhes-emos a V., para que não haja
Js 10.37 havia; a ninguém deixou com V., conforme tudo o
J^11.14 destruíram; nada do que fôlego tinha deixaram com

VIDA Ocorrências: 498 vezes - VT (311); N T (187) nos livros:
Gn-39;Êx-10;Lv-3;N m -3;D t-21;Js-10;Jz-7;lSm -17;2Sm -lS;lRs18;2Rs-10;2Cr-l;Ed-2;Ne-l;Et-3;Jó-19;Sl-40;Pv-38;Ec-13;Is-6;Jr14;Lm-3;Ez-8;Dn-4;Os-l;Am-l;Jn-3;M l-l;M t- 14;Mc-8;Lc-lS;Jo44;At-lS;Rm -lS;lCo-4;2Co-7;G l-2;Ef-l;Fp-4;Cl-2;lTm -S;2Tm 3;Tt-2;Hb-3;Tg-2;lPe-4;2Pe-2;lJo-16;Jd-l;Ap-18; N°(s) Strong
(G165, G2198, G2222, G2889, G5590, G979, G982, H1934,
H2416, H2417, H2421, H2425, H246S, H3117, H3205); RNI< Top
8 6 posição; Palavras Relacionadas: (vidas-7); Total de referencias
das palavras relacionadas: SOS
G n 2.7 seus narizes o fôlego da V.; e o homem foi feito
Gn 2.9 para comida, e a árvore da V. no meio do jardim, e
Gn 3.14 ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua V..
Gn 3.17 de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua V..
Gn 3.22 mão, e tome também da árvore da V., e coma, e
G n 3.24 ao redor, para guardar o caminho da árvore da V..
Gn 6.17 carne em que ná espírito de V. debaixo dos céus:
Gn 6.20 cada espécie virão a ti, para os conservares em V..
Gn 7.3 fêmea, para se conservar em V. a semente sobre a
Gn 7.11 No ano seiscentos da V. de Noé, no mês segundo, aos
Gn 7.15 em que havia espírito de V., entraram de aois em
Gn 7.22 fôlego de espírito de V. em seus narizes, tudo
Gn 9.4 A carne, porém, com sua V., isto é, com seu sangue,
G n9.5 sangue, o sangue da vossa V.; da mão de todo
Gn 9.5 da mão do irmão de cada um requererei a V. do ho
mem.
Gn 12.12 E matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em V..
Gn 18.10 a ti por este tempo da V.; e eis que Sara, tua
Gn 18.14 a ti por este tempo da V., e Sara terá um filho.
Gn 19.17 disse: Escapa-te por tua V.; não olhes para
Gn 19.19 para guardar a minha alma em V.; mas não posso
Gn 19.32 com ele, para que em V. conservemos semente
Gn 19.34 tu, deita-te com ele, para que em V. conservemos
Gn 23.1 E foi a V. de Sara cento e vinte e sete anos; estes
Gn 23.1 vinte e sete anos; estes foram os anos da V. de Sara.
Gn 25.7 são os dias dos anos da V. de Abraão, que
Gn 25.17 E estes são os anos da V. de Ismael, que viveu
Gn 27.46 Enfadada estou da minha V., por causa das
Gn 27.46 são das filhas desta terra, para que me será a V.?
Gn 37.21 livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a V..
Gn 42.15 Nisto sereis provados: pela V. de Faraó, não
Gn 42.16 verdade convosco; e, se não, pela V. de Faraó, vós
Gn 45.5 cá; porque, para conservação da V„ Deus me enviou
Gn 45.7 terra e para guardar-vos em V. por um grande livra
mento.
Gn 47.8 disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua VT?
Gn 47.9 os dias dos anos da minha V. e não chegaram aos
Gn 47.9 aos dias dos anos da V. de meus pais, nos
Gn 47.25 E disseram: A V. nos tens dado; achemos graça aos
Gn 47.28 dias de Jacó, os anos da sua V., foram cento e
Gn 50.20 vê neste dia, para conservar em VTa um povo grande.
Êx 1.14 lhes fizeram amargar a V. com dura servidão,
Êx 1.17 lhes dissera; antes, conservavam os meninos com V..
Êx 1.18 que fizestes isto, que guardastes os meninos com VT?
Ê x l.2 2 no rio, mas a todas as filhas guardareis com V..
Êx 6.16 e Coate, e Merari; e os anos da V. de Levi foram
Êx 6.18 e Hebrom, e Uziel; e os anos da V. de Coate foram
Êx 6.20 Arão e a Moisés; e os anos da VT de Anrão foram
Êx 21.23 Mas, se houver morte, então, darás V. por V.,
Êx 21.30 dará como resgate da sua V. tudo quanto lhe for im
posto,
Lv 18.18 afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua V..
Lv 24.18 Mas quem matar um animal o restituirá: V. por V..
Nm 14.38 dos homens que foram espiar a terra, ficaram com

Js 14.10 que o Senhor me conservou em V., como disse;
Jz 5.18 é um povo que expôs a sua V. à morte, como também
Jz8.19 que, se os tivésseis deixado em V., eu não vos
Jz9.17 por vós, e desprezou a sua V., e vos livrou da mão
Jz 16.30 matou na sua morte do que os que matara na sua V..
Jz 18.25 sobre vós, e tu percas a tua V. e a V. dos da
Jz 18.25 vós, e tu percas a tua V. e a V. dos da tua casa.
Jz 21.14 que haviam guardado com V., das mulheres de
l S m l . l l o darei por todos os dias da sua V., e sobre a sua
ISm 2.6 O Senhor é o que tira a K e a dá; faz descer à
ISm 7.15 E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua V..
ISm 18.18 sou eu, e qual é a minha K e a família de meu
ISm 19.11 dizendo: Se não salvares a tua V. esta noite,
ISm 20.1 pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a VT?
ISm 23.15 Saul saíra à busca da sua V, Davi esteve no
ISm 24.11 ti; porém tu andas à caça da minha V., para ma
tirares.
ISm 25.29 a tua morte, então, a VT de meu senhor será
ISm 25.29 com o Senhor, teu Deus; porém a V. de teus ini
migos
ISm 26.21 porque foi hoje preciosa a minha V. aos teus olhos.
ISm 26.24 que, assim como foi a tua V. hoje de tanta estima
ISm 26.24 tanta estima seja a minha V. aos olhos do
ISm 27.9 aquela terra, e não dava V. nem a homem nem a
ISm 27.11 Ê Davi não dava V. nem a homem nem a mulher,
para
ISm 28.9 pois, me armas um laço à minha V., para me fazer
matar?
ISm 28.21 criada à tua voz, e pus a minha V. na minha mão e
2Sm 1.9 têm cercado, pois toda a minha V. está ainda em mim.
2 S m l.2 3 amados e queridos na sua V., também na sua morte
2Sm 8.2 inteiro para os deixar em V.; ficaram, assim,
2Sm 11.11 deitar com minha mulher? Pela tua V. e pela V.
2Sm 11.11 minha mulher? Pela tua V. e pela V. da tua alma,
2Sm 14.7 que o matemos, por causa da V. de seu irmão, a
2Sm 14.14 Deus, pois, lhe não tirará a V., mas ideará
2Sm 15.21 senhor, seja para morte seja para V., aí
2Sm 18.13 mentira com risco da minha V., nem por isso coisa
2Sm 19.5 servos, que livraram hoje a tua V., e a V. de
2Sm 19.5 teus filhos, e de tuas filhas, e a V. de tuas
2Sm 19.5 e a K d e tuas mulheres, e a K d e tuas concubinas,
2Sm 19.34 os dias dos anos da minha V., para que suba com o
2Sm 23.17 que foram a risco da sua V.? De maneira que
lRs 1.12 para que salves a tua V., e a de Salomão,
lR s 2.23 se não falou Adonias esta palavra contra a sua V..
lR s 3.11 ti riquezas, nem pediste a v. de teus inimigos,
1Rs4.21 e serviram a Salomão todos os dias da sua V..
lR s 11.34 por todos os dias da sua V., por amor de Davi,
lR s 15.5 em todos os dias da sua V., senão só no caso de
lRs 15.6 entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua V..
lR s 18.5 que achemos erva, para que em V. conservemos os

Nm 22.33 que eu agora te mataria e a ela deixaria com V..
Nm 35.31 não tomareis expiação pela V. do homicida, que
D t4.9 coração todos os dias da tua V., e as farás saber a
Dt 6.2 teu filho, todos os dias da tua V.; e que teus
Dt 6.24 bem, para nos guardar em V., como no dia de hoje.
Dt 12.23 o sangue, pois o sangue é a V.; pelo que não
Dt 12.23 é a K; pelo que não comerás a K com a carne.
Dt 16.3 tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua V..
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lRs 19.2 a estas horas não puser a tua V. como a de um deles.
lRs 19.3 levantou, e, para escapar com V., se foi, e veio a
lR s 19.4 ó Senhor; toma agora a minha V., pois não sou
lR s 19.10 e eu fiquei só, e buscam a minha V. para ma tirarem.
lR s 19.14 e eu fiquei só, e buscam a minha V. para ma tirarem.
lR s 20.31 rei de Israel; pode ser que guarde em V. a tua alma.
lR s 20.39 homem; se vier a faltar, será a tua V. em lugar da
lR s 20.39 faltar, será a tua V. em lugar da V. dele ou
lR s 20.42 posto para destruição, a tua V. será em lugar de
lR s 20.42 tua K será em lugar de sua V., e o teu povo, em
2Rs 1.13 preciosa aos teus olhos a minha V. e a K
2Rs 1.13 aos teus olhos a minha V. eaV . destes
2Rs 1.14 agora, seja preciosa aos teus olhos a minha V..
2Rs4.16 segundo o tempo da V., abraçarás um
2Rs 4.17 segundo o tempo da V. que Eliseu lhe dissera.
2Rs 7.7 como estava; e fugiram para salvarem a sua V..
2Rs 10.24 em vossas mãos, a vossa V. será pela V. dele.
2Rs 25.29 comia pão na sua presença todos os dias da sua V..
2Rs 25.30 de cada dia no seu dia, todos os dias da sua V..
2Cr 1.11 tampouco pediste muitos dias de V., mas pediste
Ed 6.10 Deus dos céus e orem pela V. do rei e de seus filhos.
Ed 9.8 nosso, e para nos dar um pouco de V. na nossa servidão;
Ne 9.6 neles há; e tu os guardas em V. a todos, e o
Et 7.3 parecer ao rei, dê-se-me a minha V. como minha
Et 7.7 rogar à rainha Ester pela sua V.; porque viu que
Et 9.16 se porem em defesa da sua V. e tiveram repouso dos
Jó 2.4 por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua V..
Jó 2.6 Eis que ele está na tua mão; poupa, porém, a sua V..
Jó 3.20 se dá luz ao miserável, e K aos amargurados de ânimo,
JÓ6.11 Ou qual é o meu fim, para que prolongue a minha V.?
Jó 7.7 Lembra-te de que a minha VTé como o vento; os meus
Jó 7.16 A minha V. abomino, pois não viverei para sempre;
Jó 9.21 não estimo a minha alma; desprezo a minha V..
Jó 10.1 alma tem tédio de minha V.; darei livre curso à
Jó 10.12 V. e beneficência me concedeste; e o teu cuidado
Jó 11.17 E a tua V. mais clara se levantará do que o
Jó 13.14 carne com os dentes e poria a minha V na minha
mão?
Jó 24.22 a sua força; se eles se levantam, não há V. segura.
Jó 27.6 não me remorderá o meu coração em toda a minha V..
Jó 33.4 me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu V..
Jó 33.18 a sua alma da cova e a sua V., de passar pela espada.
Jó 33.20 de modo que a sua V. abomina até o pão; e a sua
Jó 33.22 vai chegando à cova; e a sua V., ao que traz morte.
Jó 33.28 alma de ir para a cova; e a minha V. verá a luz.
Jó 36.14 morrem na mocidade, e a sua V. perece entre os so
domitas.
SI 7.5 calque aos pés a minha V. sobre a terra e
SI 16.11 Far-me-ás ver a vereda da V.-, na tua presença há
SI 17.14 mundo, cuja porção está nesta V. e cujo ventre
SI 21.4- V. te pediu, e lha deste, mesmo longura de dias
SI 22.29 ele; como também os que não podem reter a sua V..
SI 23.6 todos os dias da minha v.; e habitarei na Casa
SI 26.9 dos pecadores, nem a minha V. com a dos homens san
guinolentos,
SI 27.1 O Senhor é a força da minha V.-, de quem me recearei?
SI 27.4 todos os dias da minha V., para contemplar a
SI 30.3 sepultura; conservaste-me a V. para que não
SI 30.5 no seu favor está a V.; o choro pode durar
SI 31.10 Porque a minha V. está gasta de tristeza, e os meus
SI 31.13 se conluiavam contra mim; intentam tirar-me a V..
SI 34.12 é o homem que deseja a V., que quer largos dias
SI 35.4 os que buscam a minha V.; voltem atrás e
SI 36.9 em ti está o manancial da V; na tua luz veremos a luz.
SI 38.12 os que buscam a minha V. me armam laços, e os
SI 39.5 a palmos; o tempo da minha V. é como nada diante
SI 40.14 os que buscam a minha V. para destruí-la;
SI 41.2 livrará e o conservará em V.; será abençoado na
SI 42.8 canção estará comigo: a oração ao Deus da minha V..
SI 49.18 Ainda que na sua V. ele bendisse a sua alma, e os
SI 54.3 e tiranos procuram a minha V.; não põem a Deus
SI 63.3 é melhor do que a V.; os meus lábios te louvarão.
SI 63.9 que procuram a minha V. para a destruírem
SI 64.1 minha oração; livra a minha V. do horror do inimigo.
SI 66.9 ao que sustenta com V. a nossa alma e não consente
SI 69.28 Sejam riscados do livro da V. e não sejam inscritos
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SI 71.20 angústias, me darás ainda a K e me tirarás dos
SI 74.19 não te esqueças para sempre da V. dos teus aflitos.
SI 78.50 a alma deles à morte, nem a V. deles à pestilência.
SI 80.18 de após ti; guarda-nos em V., e invocaremos o
SI 88.3 de angústias, e a minha V. se aproxima da sepultura.
SI 90.10 A duração da nossa V. é de setenta anos, e se
SI 94.6 Matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a V..
SI 94.21 Acorrem em tropel contra a V. do justo e condenam o
SI 103.4 quem redime a tua V. da perdição e te coroa de
SI 128.5 verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua V..
SI 133.3 ali o Senhor ordena a bênção eaV. para sempre.
SI 146.2 ao Senhor durante a minha V.; cantarei louvores ao
Pv 1.18 o seu próprio sangue; e a sua própria V. espreitam.
Pv 2.19 ela não voltarão e não atinarão com as veredas da V..
Pv 3.2 os teus dias e te acrescentarão anos de V. e paz.
Pv 3.18 E árvore da V. para os que a seguram, e
Pv 3.22 porque serão V. para a tua alma e graça, para o teu pes
coço.
Pv4.10 minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de V..
Pv4.13 e não a largues; guarda-a, porque ela é a tua V..
Pv 4.22 Porque são V. para os que as acham e saúde, para o
Pv 4.23 o teu coração, porque dele procedem as saídas da V..
Pv 5.6 não pondera a vereda da V.; as suas carreiras
Pv 6.23 e as repreensões da correção são o caminho da V.,
Pv 6.26 de pão; e a adúltera anda à caça de preciosa V..
Pv 7.23 o laço e não sabe que ele está ali contra a sua V..
Pv 8.35 o que me achar achará a V. e alcançará favor do Senhor.
Pv 9.11 os teus dias, e anos de V. se te acrescentarão.
Pv 10.11 do justo é manancial de V., mas a violência
Pv 10.16 A obra do justo conduz à V., as produções do ímpio,
Pv 10.17 O caminho para a V. é daquele que guarda a
Pv 11.19 a justiça encaminha para a V., assim o que segue o
Pv 11.30 fruto do justo é árvore de V., e o que ganha almas
Pv 12.10 O justo olha pela V. dos seus animais, mas as
Pv 12.28 vereda da justiça está a V., e no caminho da sua
Pv 13.8 O resgate da V. de cada um são as suas riquezas,
Pv 13.12 o coração, mas o desejo chegado é árvore de V..
Pv 13.14 do sábio é uma fonte de V. para desviar dos
Pv 14-.27 do Senhor é uma fonte de V. para preservar dos
Pv 14.30 O coração com saúde é a V. da carne, mas a inveja é
Pv 15.4 saudável é árvore de V., mas a perversidade
Pv 15.24 Para o sábio, o caminho da V. é para cima, para que
Pv 15.31 escutam a repreensão da V. no meio dos sábios
Pv 16.15 luz do rosto do rei está a V., e a sua benevolência
Pv 16.22 o possuem, é uma fonte de V., mas a instrução
Pv 18.21 A morte e a V . estão no poder da língua; e aquele
Pv 19.23 do Senhor encaminha para a V.; aquele que o tem
Pv 21.21 justiça e a bondade achará a V., a justiça e a honra.
Pv 22.4 e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e V..
Pv 22.23 causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a V..
Pv 31.12 Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua V..
Ec 2.3 debaixo do céu, durante o número dos dias de sua V..
Ec 2.17 Pelo que aborreci esta V., porque a obra que se faz
Ec 3.12 eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua V.;
Ec 5.18 do sol, todos os dias da sua V. que Deus lhe
Ec 5.20 muito dos dias da sua V.; porquanto Deus lhe
Ec 6.12 quem sabe o que é bom nesta V. para o homem, por
Ec 7.12 da sabedoria é que ela dá V. ao seu possuidor.
Ec 8.15 seu trabalho nos dias da sua V. que Deus lhe dá
Ec 9.3 no seu coração, na sua V., e que depois se
Ec 9.9 Goza a V. com a mulher que amas, todos os dias de
Ec 9.9 esta é a tua porção nesta V. e do teu trabalho
Ec 10.19 e o vinho alegra a V., e por tudo o
Is 38.12 O tempo da minha V. se foi e foi removido de mim,
Is 38.12 cortei como tecelão a minha V.; como que do tear
Is 38.16 vive, e em todas elas está a V. do meu espírito;
Is 38.20 todos os dias de nossa V na Casa do Senhor.
Is 47.14 não poderão salvar a sua V. do poder da
Is 53.8 quem contará o tempo da sua VT? Porquanto foi
Jr 4.30 os amantes te desprezam e procuram tirar-te a VT.
Jr 8.3 antes a morte do que a VT de todo o resto dos
Jr 19.7 e pela mão dos que buscam a VT deles; e darei os
Jr 19.9 os seus inimigos e os que buscam a V. deles.
Jr 21.7 e na mão dos que buscam a sua VT; e
Jr 21.8 diante de vós o caminho da VT e o caminho da morte.
Jr 21.9 vos têm cercado, viverá e terá a sua VT por despojo.
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Jr 22.25 mão dos que buscam a tua V., e na mão daqueles
Jr 40.14 de Netanias, para te tirar a V.. Mas não lhes
Jr 40.15 saiba. Por que razão te tiraria ele a V., e todo o
Jr 48.6 Fugi, salvai a vossa V. e sereis como a tamargueira
Jr 49.11 órfãos; eu os guardarei em V.; e as tuas viúvas
Jr 52.33 pão sempre na sua presença, todos os dias da sua V..
Jr 52.34 até o dia da sua morte, todos os dias da sua V..
Lm 2.19 a ele as tuas mãos, pela V. de teus
Lm 3.53 Arrancaram a minha V. na cova e lançaram pedras
Lm 3.58 Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha V.
Ez3.18 ímpio, para salvar a sua V., aquele ímpio
Ez 7.13 nem ninguém fortalecerá a sua V. com a sua iniqui
dade.
Ez 10.17 elas, porque o espírito de V. estava nelas.
Ez 18.27 juízo e a justiça, conservará este a sua alma em V..
Ez 32.10 cada momento, cada um pela sua V., no dia da tua
queda.
Ez33.5 ele; mas o que se dá por avisado salvará a sua V..
Ez 33.6 se a espada vier e levar uma V. dentre eles,
Ez 33.15 andando nos estatutos da V. e não praticando
D n5.19 matava e a quem queria dava a V.; e a quem queria
Dn 5.23 sabem; mas a Deus, em cuja mão está a tua V e
Dn 7.12 foi-lhes dada prolongação de V. até certo espaço
Dn 12.2 ressuscitarão, uns para a V. eterna e outros para
Os 6.2 de dois dias, nos dará a V.; ao terceiro dia,
Am 2.14 a sua força, nem o valente livrará a sua V..
Jn 1.14 Não pereçamos por causa da V. deste homem, e
Jn 2.6 mas tu livraste a minha V. da perdição, ó
Jn4.3 ó Senhor, tira-me a minha V., porque melhor me
M l 2.5 concerto com ele foi de V. e de paz, e eu lhas
M t6.25 cuidadosos quanto à vossa \C, pelo que haveis de
M t 6.25 que haveis de vestir. Não é a V. mais do que o
Mt 7.14 o caminho que leva à V., e poucos há que a encon
trem.
M t 10.39 Quem achar a sua V. perdê-la-á; e quem perder a sua
Mt 10.39 e quem perder a sua K por amor de mim achá-la-á.
M t 16.25 que quiser salvar a sua V. perdê-la-á, e quem
M t 16.25 e quem perder a sua V. por amor de mim achá-la-á.
Mt 18.8 de ti; melnor te é entrar na V. coxo ou aleijado
M t 18.9 de ti. Melhor te é entrar na V. com um só olho do
M t 19.16 Mestre, que bem farei, para conseguir a V eterna?
M t 19.17 Se queres, porém, entrar na V., guarda os manda
mentos.
M t 19.29 nome, receberá cem vezes tanto e herdará a V. eterna.
M t 20.28 para servir e para dar a sua V. em resgate de muitos.
M t 25.46 o tormento eterno, mas osjustos, para a V. eterna.
M c 3.4 bem ou fazer mal? Salvar a K ou matar? E eles calaram-se.
M c 8.35 que quiser salvar a sua V. perdê-la-á, mas
M c 8.35 qualquer que perder a sua V. por amor de mim e do
M c 9.43 melhor é para ti entrares na V. aleijado do que,
M c 9.45 é para ti entrares coxo na V. do que, tendo dois
M c 10.17 Bom Mestre, que farei para herdar a V. eterna?
M c 10.30 com perseguições, e, no século fúturo, a V. eterna.
M c 10.45 mas para servir e dar a sua V. em resgate de muitos.
Lc 1.75 e justiça perante ele, todos os dias da nossa V..
Lc 6.9 sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a V. ou matar?
Lc 8.14 e riquezas, e deleites da V., e não dão
Lc 9.24 que quiser salvar a sua V. perdê-la-á; mas
Lc 9.24 que, por amor de mim, perder a sua V. a salvará.
Lc 10.25 e dizendo: Mestre, que farei para herdar a V. eterna?
Lc 12.15 da avareza, porque a V. de qualquer não
Lc 12.22 apreensivos pela vossa V., sobre o que
Lc 12.23 Mais é a V. do que o sustento, e o corpo, mais do
Lc 14.26 e ainda também a sua própria V., não pode ser
Lc 16.25 recebeste os teus bens em tua V., e Lázaro,
Lc 17.33 que procurar salvar a sua V. perdê-la-á, e
Lc 18.18 Bom Mestre, que hei de fazer para herdar a V. eterna?
Lc 18.30 mais neste mundo e, na idade vindoura, a V. eterna.
Lc 21.34 embriaguez, e dos cuidados da V., e venha sobre vós
Jo 1.4 Nele, estava a V. e a V. era a luz dos homens;
Jo 3.15 que nele crê não pereça, mas tenha a V. eterna.
Jo 3.16 que nele crê não pereça, mas tenha a V. eterna.
Jo 3.36 que crê no Filho tem a V. eterna, mas aquele
Jo3.36 não crê no Filho não verá a V., mas a ira de Deus
Jo 4.14 nele uma fonte de água a jorrar para a V. eterna.
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Jo 4.36 e ajunta fruto para a V. eterna, para que,
Jo 5.24 naquele que me enviou tem a V. eterna e não entrará
J^ 5.24 entrará em condenação, mas passou da morte para a
Jo 5.26 Porque, como o Pai tem a V. em si mesmo, assim deu
Jo 5.26 assim deu também ao Filho ter a V. em si mesmo.
Jo5.29 para a ressurreição da V.; e os que fizeram o
Jo 5.39 vós cuidais ter nelas a V. eterna, e são elas
Jo 5.40 E não quereis vir a mim para terdes V..
Jo 6.27 comida que permanece para a V. eterna, a qual o
Jo 6.33 de Deus é aquele que desce do céu e dá V. ao mundo.
Jo 6.35 lhes disse: Eu sou o pão da V.; aquele que vem a
Jo 6.40 o Filho e crê nele tenha a V. eterna; e eu o
Jo 6.47 vos digo que aquele que crê em mim tem a V. eterna.
Jo 6.48 Eu sou o pão da V..
Jo 6.51 der é a minha carne, que eu darei pela V. do mundo.
Jo 6.53 beberdes o seu sangue, não tereis v. em vós mesmos.
Jo 6.54 e bebe o meu sangue tem a V. eterna, e eu o
Jo 6.63 as palavras que eu vos disse são espírito e V..
Jo 6.68 quem iremos nós? Tu tens as palavras da V. eterna,
Jo 8.12 me segue não andará em trevas, mas terá a luz da V..
Jo 10.10 eu vim para que tenham K e a tenham com abun
dância.
Jo 10.11 o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua V. pelas ovelhas.
Jo 10.15 eu conheço o Pai e dou a minha V. pelas ovelhas.
Jo 10.17 me ama, porque dou a minha V. para tornar a tomá-la.
Jo 10.28 e dou-lhes a V. eterna, e nunca hão de perecer, e
Jo 11.25 Eu sou a ressurreição e a K ; quem crê em mim,
Jo 12.25 Quem ama a sua V. perdê-la-á, e quem, neste mundo,
Jo 12.25 aborrece a sua V., guardá-la-á para a V. eterna.
Jo 12.50 que o seu mandamento é a V. eterna. Portanto, o
Jo 13.37 não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha V..
Jo 13.38 Jesus: Tu darás a tua V. por mim? Na verdade,
Jo 14.6 o caminho, e a verdade, e a V.. Ninguém vem ao
Jo 15.13 que este: de dar alguém a sua V. pelos seus amigos.
Jo 17.2 toda carne, para que dê a V. eterna a todos
Jo 17.3 E a K eterna é esta: que conheçam a ti só por
Jo 20.31 de Deus, e para que, crendo, tenhais V. em seu nome.
At 2.28 conhecidos os caminhos da V.-, com a tua face me
At 3.15 E matastes o Príncipe da V., ao qual Deus
At 5.20 no templo e dizei ao povo todas as palavras desta V..
At 7.38 o qual recebeu as palavras de V. para no-las dar.
At 8.33 a sua geração? Porque a sua V. é tirada da terra.
At 9.24 de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a V.,
At 11.18 até aos gentios deu Deus o arrependimento para a V..
At 13.46 e vos não julgais dignos da V. eterna, eis que
At 13.48 todos quantos estavam ordenados para a V. eterna.
At 15.26 homens que já expuseram a V. pelo nome de nosso
At 17.25 mesmo é quem dá a todos a K, a respiração e
At 20.24 Mas em nada tenho a minha V. por preciosa, contanto
At 26.4 A minha V., pois, desde a mocidade, qual haja sido,
At 27.10 para o navio e a carga, mas também para a nossa V..
At 27.22 porque não se perderá a V. de nenhum de vós,
Rm 2.7 a saber: a V. eterna aos que, com perseverança em
Rm 5.10 estando já reconciliados, seremos salvos pela sua V..
Rm 5.17 do dom da justiça reinarão em V. por um só, Jesus
Cristo.
Rm 5.18 graça sobre todos os homens para justificação de V..
Rm 5.21 reinasse pela justiça para a V. eterna, por Jesus
Rm 6.4 do Pai, assim andemos nós também em novidade de
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Rm 6.22 vosso fruto para santificação, e por fim a V. eterna.
Rm 6.23 o dom gratuito de Deus é a V. eterna, por Cristo
Rm 7.10 o mandamento que era para V., achei eu que me era
Rm 8.2 a lei do Espírito de V., em Cristo Jesus, me
Rm 8.6 é morte; mas a inclinação do Espírito é V e paz.
Rm 8.38 de que nem a morte, nem a V., nem os anjos, nem
Rm 11.15 será a sua admissão, senão a V. dentre os mortos?
Rm 14.11 está escrito: Pela minha V., diz o Senhor, todo
Rm 16.4 os quais pela minha V. expuseram a sua cabeça; o
1Co3.22 Cefas, seja o mundo, seja a V., seja a morte,
IC o 6.3 anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta V.?
IC o 6.4 juízo, pertencentes a esta V., pondes na cadeira
IC o 15.19 em Cristo só nesta V., somos os mais
2Co 1.8 suportar, de modo tal que até da V. desesperamos.
2Co 2.16 mas, para aqueles, cheiro de V. para V.. E,
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2Co 2.16 aqueles, cheiro de VT para VT. E, para essas
2Co 4.10 no nosso corpo, para que a VT de Jesus se
2Co 4.11 por amor de Jesus, para que a VT de Jesus se
2Co 4.12 maneira que em nós opera a morte, mas em vós, a VT.
2Co 5.4 revestidos, para que o mortal seja absorvido pela VT.
G12.20 mas Cristo vive em mim; e a VT que agora vivo na
G1 6 .8 semeia no Espírito do Espírito ceifará a VT eterna.
Ef 4.18 entendimento, separados da VT de Deus, pela
Fp 1.20 no meu corpo, seja pela VT, seja pela morte.
Fp 2.16 retendo a palavra da VT, para que, no Dia de
Fp 2.30 da morte, não fazendo caso da VT, para suprir para
Fp4.3 cooperadores, cujos nomes estão no livro da VT.
Cl 3.3 já estais mortos, e a vossa VT está escondida com
Cl 3.4 Cristo, que é a nossa VT, se manifestar,
lT m 1.16 exemplo dos que haviam de crer nele para a VT eter
na.
lT m 2.2 para que tenhamos uma VT quieta e sossegada,
lT m 4.8 tendo a promessa da VT presente e da que
lT m 6.12 da fé, toma posse da VT eterna, para a qual
lT m 6.19 para o futuro, para que possam alcançar a VT eterna.
2Tm 1.1 Deus, segundo a promessa da VT que está em Cristo
Jesus,
2Tm 1.10 a morte e trouxe à luz a VT e a incorrupção,
2Tm 2.4 embaraça com negócio desta VT, a fim de agradar
Tt 1.2 em esperança da VT eterna, a qual Deus, que não
Tt 3.7 feitos herdeiros, segundo a esperança da V. eterna.
Hb 2.15 da morte, estavam por toda a VT sujeitos à servidão.
Hb 7.3 princípio de dias nem fim de VT, mas, sendo feito
Hb 7.16 carnal, mas segundo a virtude da VT incorruptível.
Tg 1.12 provado, receberá a coroa da VT, a qual o Senhor
T g 4 1 4 Porque que é a vossa VT? E um vapor que
IPe 3.2 considerando a vossa VT casta, em temor.
IPe 3.7 os seus coerdeiros da graça da VT; para que não
IPe 3.10 Porque quem quer amar a VT e ver os dias bons,
IPe 4.3 que, no tempo passado da VT, fizéssemos a
2Pe 1.3 tudo o que diz respeito à VT e piedade, pelo
2Pe 2.7 o justo Ló, enfadado da VT dissoluta dos homens abo
mináveis
ljo 1.1 e as nossas mãos tocaram da Palavra da VT
ljo 1.2 (porque a VT foi manifestada, e nós a vimos, e
ljo 1.2 dela, e vos anunciamos a VT eterna, que estava
ljo 2.16 dos olhos e a soberba da VT, não é do Pai, mas
ljo 2.25 E esta é a promessa que ele nos fez: a VT eterna,
ljo 3.14 passamos da morte para a VT, porque amamos os
ljo 3.15 que nenhum homicida tem permanente nele a VT eter
na.
ljo 3.16 nisto: que ele deu a sua VT por nós, e nós
ljo 3.16 VT por nós, e nós devemos dar a VT pelos irmãos,
ljo 5.11 é este: que Deus nos deu a VT eterna; e esta VT
ljo 5.11 nos deu a VT eterna; e esta VT está em seu Filho,
ljo 5.12 Quem tem o Filho tem a VT; quem não tem o Filho de
ljo 5.12 a VT; quem não tem o Filho de Deus não tem a VT.
ljo 5.13 que saibais que tendes a VT eterna e para que
ljo 5.16 morte, orará, e Deus dará a VT àqueles que não
ljo 5.20 Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a VT eterna.
Jd 1.21 de nosso Senhor Jesus Cristo, para a VT eterna.
Ap 2.7 a comer da árvore da VT que está no meio do
Ap 2.10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da VT.
Ap 3.5 o seu nome do livro da VT; e confessarei o seu
Ap7.17 as fontes das águas da VT; e Deus limpará de
Ap 8.9 das criaturas que tinham V. no mar; e perdeu-se a
Ap 11.11 dias e meio, o espírito de VT, vindo de Deus,
Ap 12.11 do seu testemunho; e não amaram a sua VT até à mor
te.
Ap 13.8 estão escritos no livro da VT do Cordeiro que foi
Ap 17.8 não estão escritos no livro da VT, desde a fundação
Ap 20.12 outro livro, que é o da VT. E os mortos
Ap 20.15 achado escrito no livro da VT foi lançado no lago
Ap 21.6 sede, de graça lhe darei da fonte da água da VT.
Ap 21.27 só os que estão inscritos no livro da VT do Cordeiro.
Ap 22.1 o rio puro da água da VT, claro como cristal,
Ap 22.2 do rio, estava a árvore da VT, que produz doze
Ap 22.14 tenham direito à árvore da K e possam entrar na
Ap 22.17 venha; e quem quiser tome de graça da água da VT.
Ap 22.19 a sua parte da árvore da VT e da Cidade Santa,
" (vida)

repete im(s) referência(s): 2 vezes : Gn.9.5 ; , 2 vezes : Gn.23.1;

VIDEIRA

, 2 vezes : Gn.27.46;, 2 vezes : Gn.47.9; , 2 vezes : Êx.21.23; , 2 vezes :
Lv.24.18;, 2 vezes : Dt. 12.23;, 2 vezes : Dt.19.21;, 2 vezes : Dt.28.66;
, 2 vezes : Dt.30.19; , 2 vezes : Jz.18.25;, 2 vezes : lSm.2S.29; , 2 ve
zes : lSm.26.24; , 2 vezes : 2 S m .ll.ll; , 4 vezes : 2Sm.l9.5; , 2 ve
zes : lRs.20.39; , 2 vezes : lRs.20.42; , 2 vezes : 2RS.1.13; , 2 vezes :
2Rs.10.24; , 3 vezes : Ec.9.9;, 2 vezes : Is.38.12; , 2 vezes : Alt.6.25;,
2 vezes : Mt.10.39;, 2 vezes : Mt.16.25;, 2 vezes : Mc.8.35;, 2 vezes :
Lc.9.24; , 2 vezes : Jo.1.4; , 2 vezes : Jo.3.36; , 2 vezes : Jo.5.24;, 2 vezes
: Jo.5.26; , 3 vezes : Jo. 12.25;, 2 vezes : 2Co.2.16; , 2 vezes : ljo.1.2;, 2
vezes: 1Jo. 3.16;, 2 vezes: ljo. 5.11;, 2 vezes : ljo. 5.12;

VIDAS Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Js-2;lCr-2;Et-l;L m -l;E z-l; N°(s) Strong (H5315); RNK Top 400 posição; Veja
também : vida;
Js 2.13 o que têm, e de que livrareis as nossas VT da morte.
Js 9.24 de vós, tememos muito por nossas VT por causa de
lC r 11.19 destes varões com as suas VT? Pois, com perigo
lC r 11.19 Pois, com perigo das suas VT, a trouxeram. E
Et 8.11 para defenderem as suas VT, epara
Lm 5.9 Com perigo de nossas VT, trazemos o nosso pão, por
Ez 17.17 e edificando baluartes, para destruir muitas VT.
* (vidas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lCr.11.19;

VIDE Ocorrências: 29 vezes - VT (26) ; N T (3) nos livros: Gn3;L v-l;N m -l;Jz-l;2R s-l;Jó-l;C t-l;Is-3;Jr-5;O s-3;JT 3;H c-l;Z cl;M l-l;M t-l;M c-l;Lc-l; N°(s) Strong (H1612, H6524); RNK Top
378 posição; Palavras Relacionadas: (vides-11); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 40
Gn 40.9 que em meu sonho havia uma V. diante da minha face.
Gn 40.10 E, na V., três sarmentos, e ela estava como que
Gn 49.11 o seu jumentinho à V. e o filho da sua
Lv 25.5 segarás e as uvas da tua V. não tratada não
Nm 13.23 e dali cortaram um ramo de V. com um cacho de
Jz 13.14 De tudo quanto procede da V. não comerá, nem vinho,
2Rs 18.31 a mim; e coma cada um da sua V. e da sua figueira
Jó 15.33 uvas verdes, como as da V., e deixará cair a
Ct 7.8 peitos serão como os cachos na V., e o cheiro da
Is 24.7 o mosto, e enfraquece a VT; e suspirarão todos
Is 34.4 cairá como cai a folha da VT e como cai o figo
Is 36.16 a mim, e coma cada um da sua VT e da sua figueira
Jr 2.21 Eu mesmo te plantei como VT excelente, uma semente
Jr 2.21 para mim uma planta degenerada, de V. estranha?
Jr 5.17 as tuas vacas; comerão a tua VT e a tua figueira;
Jr 8.13 o Senhor; já não há uvas na VT, nem figos na
Jr 48.32 de Jazer, chorar-te-ei, ó VT de Sibma; os teus
Os 2.12 E devastarei a sua VT e a sua figueira, de que ela
Os 10.1 Israel é uma VT frondosa; dá fruto para si mesmo;
Os 14.7 trigo e florescerão como a VT; a sua memória será
J11.7 Fez da minha VT uma assolação, e tirou a casca da
J11.12 A VT se secou, a figueira se murchou; a romeira
J12.22 o arvoredo dará o seu fruto, a VT e a figueira
Hc 3.17 floresça, nem haja fruto na VT; o produto da
Zc 8.12 a semente prosperará, a VT dará o seu fruto, e
Ml 3.11 consuma o fruto da terra; e a VT no campo não vos
M t 26.29 não beberei deste fruto da VT até àquele Dia em
M c 14.25 beberei mais do fruto da VT, até àquele Dia em
Lc 22.18 já não beberei do fruto da VT, até que venha o
(vide) repete na(s) referência(s): 2 vezes : jr.2.21;

V ID EIR A Ocorrências: 19 vezes - VT (15) ; N T (4) nos li
vros: Jz-2;lRs-l;Sl-2;Ez-7;M q-l;Ag-l;Zc-l;Jo-3;Tg-l; N°(s) Strong
(G288, H1612); RNK Top 388 posição;
Jz 9.12 disseram as árvores à VT: Vem tu e reina
Jz 9.13 Porém a VT lhes disse: Deixaria eu o meu mosto,
lRs 4.25 cada um debaixo da sua VT e debaixo da sua
SI 80.15 e a VT que a tua destra plantou, e o sarmento
SI 128.3 A tua mulher será como a VT frutífera aos lados
Ez 15.2 que mais é a madeira da VT que qualquer
Ez 15.6 diz o Senhor Jeová: Como a V. entre as árvores
Ez 17.6 E brotou e tornou-se numa VT mui larga, de pouca
Ez 17.6 debaixo dela; e tornou-se numa VT, e produzia
Ez 17.7 de penas; e eis que essa VT lançou para ela
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Ez 17.8 e para dar fruto, para que fosse V. excelente.
Ez 19.10 Tua mãe era como uma V. na tua quietação,
M q 4.4 cada um debaixo da sua V. e debaixo da sua
Ag 2.19 semente no celeiro? Nem a V., nem a figueira,
Zc 3.10 companheiro para debaixo d a K e para debaixo
Jo 15.1 Eu sou a V.verdadeira, e meu Pai é o lavrador.
Jo 15.4 dar fruto, se não estiver na VT, assim também
Jo 15.5 Eu sou a V., vós, as varas; quem está em mim, e
Tg3.12 produzir azeitonas ou a V., figos? Assim,

VIER

* (vidro) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ap.15.2;

VIEM O S Ocorrências: 8 vezes - VT (5) ; N T (3) nos livros:
Gn-l;lSm -2;2Cr-l;Ed-l;M t-l;At-2; N°(s) Strong (G2064, G26S8,
H935); RNK Top 399 posição; Veja tam bém : vir;
Gn 47.4 Disseram mais a Faraó: V. para peregrinar nesta
ISm 10.14 jumentas e, vendo que não apareciam, V. a Samuel.
ISm 25.8 graça a teus olhos, porque V. em bom dia;
2Cr 14.11 porque em ti confiamos e no teu nome V. contra
Ed 8.32 E V. a Jerusalém e repousamos ali três dias.
M t 2.2 vimos a sua estrela no Oriente e K a adorá-lo.
At 21.7 a navegação de Tiro, V. a Ptolemaida; e,
At 28.13 donde, indo costeando, V. a Régio; e, soprando,

* (videira) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ez.17.6;

V ID EN T E Ocorrências: 22 vezes - VT (22) nos livros: lSm -5;2Sm-2;l Cr-6;2Cr-8;Am-l; N°(s) Strong (H2374, HS030, H7200,
H7203); RNK Top 385 posição; Palavras Relacionadas: (videntes-6); Total de referencias das palavras relacionadas: 28

VIER Ocorrências: 73 vezes - VT (47); N T (26) nos livros: Gn4;Êx-l;Lv-2;Nm-4;Dt-4;Jz-l;lSm-l;2Sm-2;lRs-4;2Rs-2;2Cr-3;Jó2;Pv-2;Ec-l;Is-2;Ez-8;M q-2;Hc-l;Zc-l;M t-3;M c-l;Lc-ll;Jo-7;lCol;2T s-l;H b-l;A p-l; N°(s) Strong (G1994, G2064, G3700, G4198,
G5438, H l 961, H2009, H4672, HS674, H5869, H7200, H853,
H935); RNK Top 334 posição; Veja também : vir;

lS m 9 .9 dizia assim; Vinde, e vamos ao V.; porque ao
ISm 9.9 ao profeta de hoje antigamente se chamava VT.)
lSm 9.11 saíam a tirar água; e disseram-lhes: Está cá o K?
ISm 9.18 Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do V..
lSm 9.19 a Saul e disse; Eu sou o V.-, sobe diante de
2Sm 15.27 Não és tu, porventura, o VT? Torna, pois,
2Sm 24.11 do Senhor ao profeta Gade, V. de Davi, dizendo:
lC r 9.22 genealogias; e Davi e Samuel, o V., os
lC r 21.9 pois, o Senhor a Gade, o VT de Davi, dizendo:
lC r 25.5 foram filhos de Hemã, o VT do rei nas
lC r 26.28 tinha consagrado Samuel, o Ví, e Saul, filho de
lC r 29.29 nas crônicas de Samuel, o V., e nas
lC r 29.29 do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o V,
2Cr 9.29 o silonita, e nas visões de Ido, o V., acerca
2Cr 12.15 de Semaías, o profeta, e de Ido, o V., conforme
2 C rl6 .7 mesmo tempo, veio Hanani, o V., a Asa, rei de
2Cr 16.10 Asa se indignou contra o V. e lançou-o na casa
2Cr 19.2 E Jeú, filho de Hanani, o V., lhe saiu ao
2Cr 29.25 mandado de Davi e de Gade, o VT do rei, e do
2Cr 29.30 de Davi e de Asafe, o V.. E o louvaram
2Cr 35.15 Asafe, e de Hemã, e dejedutum, V. do rei,
Am 7.12 disse a Amós: Vai-te, ó V., foge para a

Gn 32.8 Porque dizia: Se Esaú V. a um bando e o ferir, o
Gn 42.15 daqui senão quando vosso irmão mais novo V. aqui.
Gn 43.3 a minha face, se o vosso irmão não V. convosco.
Gn 43.5 a minha face, se o vosso irmão não V. convosco.
Ex 3.13 a Deus: Eis que quando V aos filhos de
Lv 11.34 que se come, sobre o que V. tal água, será
Lv 13.19 e, em lugar do apostema, V. inchação branca ou
Nm 5.14 e o espírito de ciúmes V. sobre ele, e de sua
Nm 5.14 contaminado, ou sobre ele V. o espírito de
Nm 5.30 ou quando sobre o homem V. o espírito de ciúmes, e
Nm 6.9 E se alguém V. a morrer junto a ele por acaso,
D t 18.6 E, quando V. um levita de alguma das tuas portas,
D t 18.6 todo o Israel, onde habitar, e V. com todo o desejo
Dt 24.3 homem, que a tomou para si por mulher, V. a morrer,
D t 31.11 quando todo o Israel V. a comparecer perante o
Jz4.20 e ná de ser que, se alguém V, e te perguntar, e
ISm 16.16 espírito mau, da parte do Senhor, V. sobre ti,
2Sm 7.14 ele me será por filho; e, se VTa transgredir,
2Sm 13.5 doente; e, quando teu pai te V. visitar,
lRs 8.31 para o ajuramentarem, e V. o juramento diante
lR s 8.41 do teu povo Israel, porém V. de terras remotas,
lRs 8.42 e do teu braço estendido), e V. orar a esta casa.
lR s 20.39 e disse: Guarda-me este homem; s e K a faltar,
2Rs 6.32 tirar-me a cabeça? Olhai, quando V. o
2Rs 19.33 Pelo caminho por onde K, por ele voltará; porém
2Cr 6.22 e o juramento de maldição K perante o teu
2Cr 6.32 do teu povo de Israel, mas V. de terras remotas
2Cr 19.10 E, em toda diferença que V. a vós de vossos irmãos
Jó 5.21 abrigado; e não temerás a assolação, quando V..
Jó 13.13 mim, e falarei eu; e venha sobre mim o que V..
Pv3.25 repentino, nem a assolação dos ímpios quando V..
Pv 23.22 e não desprezes a tua mãe, quando V. a envelhecer.
Ec 9.10 Tudo quanto te V. à mão para fazer, faze-o conforme
Is 14.3 que, no dia em que o Senhor V. a dar-te descanso do
Is 37.34 Pelo caminho por onde V., por esse voltará; mas
Ez 14.4 maldade diante da sua face, e V. ao profeta, eu,
Ez 14.7 maldade diante do seu rosto, e V.ao profeta, para
Ez 33.4 não se der por avisado, e V. a espada e o tomar,
Ez 33.6 for avisado o povo; se a espada V. e levar uma vida
Ez 33.33 Mas, quando V. isto (eis que está para vir), então,
Ez 38.18 naquele dia, no dia em que V. Gogue contra a
Ez 46.9 Mas, quando V. o povo da terra perante a face do
Ez 47.9 toda criatura vivente que V. por onde quer que
M q 5.5 nossa paz. Quando a Assíria V. à nossa terra e
M q 5.6 nos livrará da Assíria, quando V. à nossa terra e
Hc 3.16 no dia da angústia, quando ele V. contra o povo
Zc 14.18 dos egípcios não subir, nem V., virá sobre eles a
M t 21.40 Quando, pois, V. o Senhor da vinha, que fará
M t 24.46 servo que o Senhor, quando V., achar servindo as
sim.
M t 25.31 E, quando o Filho do Homem V. em sua glória, e
M c 8.38 se envergonhará dele, quando V. na glória de seu
Lc 9.26 o Filho do Homem, quando V. na sua glória e na
Lc 12.36 das bodas, para que, quando V. e bater, logo
Lc 12.37 os quais, quando o Senhor V., achar vigiando! Em

* (vidente) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lSm.9.9; , 2 vezes :
1 Cr.29.29;

V ID EN TES Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: 2Rs-l;2Cr-2;Is-2;M q-l; N-(s) Strong (H2374, H7200); RNK Top 401
posição; Veja tam bém : vidente;
2Rs 17.13 os profetas e de todos os V, dizendo:
2Cr 33.18 ao seu Deus, e as palavras dos V. que lhe
2Cr 33.19 eis que está tudo escrito nos livros dos V..
Is 29.10 os profetas; e vendou os vossos líderes, os V..
Is 30.10 que dizem aos V.: Não vejais; e aos profetas:
M q 3.7 E os V. se envergonharão, e os adivinhadores se

VIDES Ocorrências: 11 vezes - VT (10); N T (1) nos livros: Lv-l;N m -l;D t-l;lC r-l;C t-3;Is-3;A t-l; N°(s) Strong (H1612, H3754);
RNK Top 396 posição; Veja também : vide;
Lv 25.11 nem nele vindimareis as uvas das V. não tratadas.
Nm 20.5 semente, nem de figos, nem de V., nem de romãs,
Dt 8.8 terra de trigo e cevada, de V, figueiras e
lC r 27.27 porém sobre o que das V. entrava nos
Ct 2.13 deu os seus figuinhos, e as V. em flor exalam o
C t 6 .ll vale, a ver se floresciam as V., se brotavam as romeiras.
C t7.12 vejamos se florescem as V., se se abre a flor,
Is 5.2 e a plantou de excelentes VT; e edificou no
Is 7.23 todo lugar em que houver mil V. do valor de mil
Is 32.12 sobre os campos desejáveis e sobre as V. frutuosas.
At 28.3 ajuntado uma quantidade de V. e pondo-as no fogo,

VIDRO Ocorrências: 5 vezes - N T (5) nos livros: Ap-5; N°(s)
Strong (GS193, GS194); RNK Top 402posição;
Ap 4.6 do trono um como mar de VT, semelhante ao
Ap 15.2 E vi um como mar de V. misturado com fogo e também
Ap 15.2 que estavam junto ao mar de V. e tinham as
Ap 21.18 e a cidade, de ouro puro, semelhante a V. puro.
Ap 21.21 praça da cidade, de ouro puro, como V. transparente.
317
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Lc 12.38 E, se V. na segunda vigília, e se V. na terceira
Lc 12.38 na segunda vigília, e se V. na terceira
Lc 12.43 a quem o senhor, quando V., achar fazendo assim.
Lc 14.10 lugar, para que, quando V. o que te
Lc 14.26 Se alguém V. a mim e não aborrecer a seu pai, e
Lc 14.27 não levar a sua cruz e não V. após mim não pode ser
Lc 17.4 no dia e sete vezes no dia V. ter contigo,
Lc 18.8 fará justiça. Quando, porém, V. o Filho do
Jo4.25 o Cristo) vem; quando ele V., nos anunciará tudo.
Jo 5.43 e não me aceitais; se outro V. em seu próprio
Jo 7.27 de onde este é; mas, quando V. o Cristo, ninguém
Jo 7.31 e diziam: Quando o Cristo V., fará ainda mais
Jo 15.26 Mas, quando V. o Consolador, que eu da parte do Pai
Jo 16.8 E, quando ele V., convencerá o mundo do pecado, e
Jo 16.13 Mas, quando V. aquele Espírito da verdade, ele vos
IC o 13.10 Mas, quando V. o que é perfeito, então, o que o é
2Ts 1.10 quando V. para ser glorificado nos seus santos e
Hb 13.23 irmão Timóteo, com o qual (se V. depressa) vos verei.
Ap 17.10 ainda não é vindo; e, quando VT, convém que dure

VIERAM

Gn 46.27 as almas da casa de Jacó, que V. ao Egito, foram se
tenta.
Gn 46.31 meu pai, que estavam na terra de Canaã, V. a mim.
Gn 47.5 a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos VT a ti.
Gn 47.15 do Egito e na terra de Canaã, V. todos os
Gn 47.18 E, acabado aquele ano, V. a ele no segundo ano e
Gn 50.18 Depois, V. também seus irmãos, e prostraram-se
Êx 2.16 tinha sete filhas, as quais V. a tirar água, e
Êx 2.17 Então, V. os pastores e lançaram-nas dali;
Êx 8.24 E o Senhor fez assim; e V. grandes enxames de
Êx 10.14 E V. os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e
Êx 15.27 Então, v. a Elim, e havia ali doze fontes de água
Êx 16.22 os príncipes da congregação V. e contaram-no a Moi
sés.
Êx 19.1 do Egito, no mesmo dia, V. ao deserto do Sinai.
Êx 19.2 Tendo partido de Refidim, V. ao deserto do Sinai
Êx 35.22 E, assim, V. homens e mulheres, todos dispostos
Êx 36.4 E V.todos os sábios que faziam toda a obra do
Nm 8.22 E, depois, V. os levitas, para exercerem o seu
Nm 13.22 para a banda do Sul e v. até Hebrom; e
Nm 13.23 Depois, V. até ao vale de Escol e dali cortaram
Nm 13.26 E caminharam, e V. a Moisés, e a Arão, e a toda a
Nm 16.43 V., pois, Moisés e Arão perante a tenda da congre
gação.
Nm 20.22 de Israel, toda a congregação, V. ao monte Hor.
Nm 22.14 príncipes dos moabitas, e K a Balaque, e
Nm 22.16 os quais V. a Balaão e lhe disseram: Assim diz
Nm 22.20 disse-lhe: Se aqueles homens te V. chamar,
Nm 22.39 E Balaão foi com Balaque, e K a Quiriate-Huzote.
N m 32.2 V., pois, os filhos de Gade e os filhos de Rúben
Nm 33.9 E partiram de Mara e V. a Elim; e em Elim havia
Dt 1.24 e subiram à montanha, e V. até ao vale de
Dt 32.17 conheceram, novos deuses que V. há pouco, dos
Js 2.2 dizendo: Eis que esta noite V. aqui uns homens
Js 2.3 Tira fora os homens que V. a ti e entraram
Js 2.3 entraram na tua casa, porque V. espiar toda a terra.
Js 2.4 e disse: É verdade que V. homens a mim,
Js 2.23 do monte, e passaram, e V. a Josué, filho
Js 3.1 e partiram de Sitim, e V. até ao Jordão,
Js 6.11 rodeando-a uma vez; e VT ao arraial e
Js 8.11 com ele, e chegaram-se, e V. em frente da
Js 8.19 estendendo ele a sua mão, e V. à cidade, e a
Js 9.6 E V. a Josué, ao arraial, a Gilgal e lhe
Js 9.9 responderam: Teus servos V. de uma terra mui
J s l l .5 esses reis se ajuntaram, e V., e se acamparam
Js 23.15 que, assim como sobre vós V. todas estas boas
Jz 3.24 E, saindo ele, V. os seus servos e viram, e eis
Jz 5.19 V. reis e pelejaram; então, pelejaram os reis de
Jz 5.23 seus moradores, porquanto não V. em socorro do
Jz 9.31 filho de Ebede, e seus irmãos V. a Siquém, e eis
Jz 18.2 Ide, rastejai a terra. E K à montanha
Jz 18.7 aqueles cinco homens e V. a Laís; e viram
Jz 18.13 à montanha de Efraim; e V. até à casa de Mica.
Jz 18.15 Então, foram para lá, e V. à casa do jovem, o
Jz 18.27 e o sacerdote que tivera, e V. a Laís, a um
Jz 20.26 todo o povo, subiram, e V. a Betei, e
Jz 20.34 de todo o Israel V. contra Gibeá, e a
Rt 1.2 eírateus, de Belém de Judá; e V. aos campos
ISm 1.19 o Senhor, e voltaram, e K à sua casa, a
ISm 7.1 Então, V. os homens de Quiriate-Jearim, e levaram
ISm 7.13 foram abatidos e nunca mais V. aos termos de
ISm 8.4 de Israel se congregaram, e V .z Samuel, a Ramá,
ISm 11.9 aos mensageiros que V.: Assim direis aos
ISm 11.11 o povo em três companhias, e V. ao meio do
ISm 14.20 com ele se ajuntaram e V. à peleja; e eis
ISm 22.11 que estavam em Nobe; e todos eles V. ao rei.
ISm 25.12 o seu caminho, e voltaram, e VT, e lhe
ISm 26.1 E K os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está
ISm 26.7 V., pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis
ISm 28.4 os filisteus, e V., e acamparam-se em
ISm 28.8 ele dois homens, e de noite V. à mulher; e
ISm 30.3 E Davi e os seus homens V. à cidade, e eis que
ISm 31.7 as cidades e fugiram; e V. os filisteus e
2Sm 2.4 Então, V. os homens de Judá e ungiram ali a Davi
2Sm 2.29 caminharam por todo o Bitrom, e K a Maanaim.
2Sm 3.22 os servos de Davi e Joabe V. de uma sortida e

* (vier) repete na(s) referênciafs): 2 vezes: Nm.5.14;, 2 vezes : Dt.18.6;
, 2 vezes: Lc.12.38;

V IER A Ocorrências: 14 vezes - VT (11) ; N T (3) nos livros:
Jz-l;2Sm -3;lRs-3;2Rs-l;l Cr-l;2Cr-2;Jo-3; N°(s) Strong (G2064,
H2009, H93S'); RNK Top 393 posição; Veja também : vir;
Jz 21.8 que ninguém de Jabes-Gileade V. ao arraial, à congre
gação.
2Sm 5.13 de Jerusalém, depois que V. de Hebrom; e
2Sm 12.4 guisar para o viajante que V. a ele; e tomou a
2Sm 12.4 homem pobre e a preparou para o homem que V.
a ele.
lR s 13.10 e não voltou pelo caminho por onde V. a Betei.
lR s 13.12 por onde fora o homem de Deus que V. de Judá.
lRs 13.21 ao homem de Deus que V. de Judá, dizendo:
2Rs 23.18 ossos com os ossos do profeta que V. de Samaria.
lC r 27.24 porém não acabou, porquanto V., por isso,
2Cr 22.1 seu lugar, porque a tropa que V. com os arábios ao
2Cr 24.24 que o exército dos siros V. com poucos homens,
Jo 2.9 vinho (não sabendo de onde V., se bem que o
Jo 12.12 uma grande multidão que V. à festa que Jesus
Jo 15.22 Se eu não V., nem lhes houvera falado, não teriam
* (viera) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Sm.l2.4;

V IER A M Ocorrências: 241 vezes - VT (218) ; N T (23) nos
livros: Gn-28;Êx-10;Nm-12;Dt-2;Js-13;Jz-ll;Rt-l;lSm-lS;2Sm1 9 ;lR s-l l;2 R s-1 5 ;l C r-16;2Cr-18;Ed-6;N e-2;Et-l;Jó-5;Sl-4;Is6;)r-8;Lm-2;Ez-7;Dn-2;Ag-l;Zc-3;Mt-3;Mc-S;Lc-2;Jo-3;At-4;2Co-l;3Jo-l;Ap-4; N°(s) Strong (G1096, G1492, G1831, G2064,
G2240, G2400, G38S4, G4334, G565, H l 980, H2009, H4480,
H6440, H821, H857); RNK Top 196 posição; Veja também : vir;
Gn 7.10 que, passados sete dias, V. sobre a terra as
Gn 11.31 caldeus, para ir à terra de Canaã; e V. até Harã
Gn 12.5 para irem à terra de Canaã; e V. à terra de Canaã.
Gn 14.7 Depois, tornaram, e K a En-Mispate (que é
Gn 19.1 E K os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló
Gn 19.3 E porfiou com eles muito, e V. com ele e entraram
Gn 19.5 estão os varões que a ti V. nesta noite?
Gn 19.8 a estes varões, porque por isso V. à sombra do
Gn 22.9 E V. ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou
Gn 26.32 naquele mesmo dia, que V. os servos de
Gn 34.7 E V. o s filhos de Jacó do campo; e, ouvindo isso,
Gn 34.20 V., pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da
Gn 34.27 V. os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a
Gn 42.5 Assim, V. os filhos de Israel para comprar, entre
Gn 42.6 da terra; e os irmãos de José V. e inclinaram-se
Gn 42.10 senhor meu; mas teus servos V. a comprar manti
mento.
Gn 42.29 E VT para Jacó, seu pai, na terra de Canaã; e
Gn 42.36 a Benjamim! Todas estas coisas V. sobre mim.
Gn 45.25 E subiram do Egito e V. à terra de Canaã, a Jacó,
Gn 46.6 na terra de Canaã e V. ao Egito, Jacó e
Gn 46.8 dos filhos de Israel, que V. ao Egito, Jacó e
Gn 46.26 Todas as almas qu e v. com Jacó ao Egito, que
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2Sm 4.4 as novas de Saul e Jônatas VT de Jezreel; e
2Sm 5.1 todas as tribos de Israel V . a Davi, a Hebrom,
2Sm 5.3 todos os anciãos de Israel V . ao rei, a Hebrom;
2Sm 5.18 E os filisteus V. e se estenderam pelo vale dos Refains.
2Sm 8.5 E K os siros de Damasco a socorrer a Hadadezer,
2Sm 10.2 seus servos, acerca de seu pai; e V. os servos
2Sm 10.16 da outra banda do rio, e K a Helã; e Sobaque,
2Sm 13.36 de falar, os filhos do rei V., e levantaram a
2Sm 15.18 geteus, seiscentos homens que V. de Gate a pé,
2Sm 16.15 o povo, os homens de Israel, V. a Jerusalém; e
2Sm 19.41 todos os homens de Israel V . ao rei e disseram
2Sm 20.15 E V , e o cercaram em Abel-Bete-Maaca, e
2Sm 23.13 trinta cabeças desceram e K n o tempo da sega a
2Sm 24.6 E V. a Gileade e à terra baixa de Cades; também
2Sm 24.6 baixa de Cades; também V. até Dã-Jaã e ao
2Sm 24.7 E V. à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades
lRs 1.47 E também os servos do rei V. abençoar nosso
lRs 3.16 Então, V. duas mulheres prostitutas ao rei e se
lR s 8.3 E V. todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes
lR s 9.28 E V. a Ofir, e tomaram de lá quatrocentos e vinte
lR s 11.18 E levantaram-se de Midiã, e Vf a Parã, e tomaram
lR s 11.18 consigo homens de Parã, e V. ao Egito a
lR s 12.3 a congregação de Israel V. e falaram a
lR s 13.11 Betei um profeta velho; e V. seus filhos e
lR s 13.25 que estava junto ao corpo, e V ., e o disseram na
lR s 20.32 e cordas às cabeças, e V. ao rei de Israel,
lRs 21.13 Então, V. dois homens, filhos de Belial, e
2Rs 2.4 tua alma, que te não deixarei. E assim V . a Jericó.
2Rs 5.22 dizer: Eis que agora mesmo V. a mim dois
2Rs 6.14 e um grande exército, os quais V. de noite e
2Rs7.10 V ., pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e
2Rs 10.21 enviou por todo o Israel; e V. todos os servos de
2Rs 11.9 como aos que saíam no sábado; e K ao sacerdote Joiada.
2Rs 11.19 da Casa do Senhor o rei e V ., pelo caminho
2Rs 16.6 de Elate os judeus; e os siros V. a Elate e
2Rs 18.17 Ezequias, a Jerusalém; e subiram, e K a
2Rs 18.37 e Joá, filho de Asafe, o chanceler, V. a Ezequias
2Rs 19.5 E os servos do rei Ezequias V. a Isaías.
2Rs 20.14 aqueles homens, e de onde V. a ti? E disse
2Rs 20.14 Ezequias: De um país mui remoto VT, de Babilônia.
2Rs 25.23 pusera a Gedalias por maioral, V. a Gedalias, a
2Rs 25.26 os capitães dos exércitos, e V. ao Egito,
lC r 2.55 estes são os queneus, que V. de Hamate, pai
lC r 4.41 descritos por seus nomes, V . nos dias de
lC r 7.22 por muitos dias os chorou; e V. seus irmãos para
lC r 10.7 suas cidades e fugiram; então, V. os filisteus e
lC r 11.3 Também V. todos os anciãos de Israel ao rei, a
lC r 12.1 Estes, porém, são os que Vf a Davi, a Ziclague,
lC r 12.16 Também V. alguns dos filhos de Benjamim e de Judá
lC r 12.23 armados para a peleja, que V. a Davi em Hebrom,
lC r 12.27 chefe dos de Arão, e com ele V. três mil e setecentos;
lC r 12.29 de Benjamim, irmãos de Saul, V. três mil, porque
lC r 12.38 batalha, com coração inteiro, V. a Hebrom para
lC r 18.5 E V. os siros de Damasco a ajudar a Hadadezer,
lC r 19.3 te mandou consoladores? Não V. seus servos a
lC r 19.7 Maaca, e a sua gente; e eles V. e se acamparam
lC r 19.7 se ajuntaram das suas cidades e V. para a guerra.
lC r 19.9 da cidade; porém os reis que V. se puseram à
2Cr 5.4 E V . todos os anciãos de Israel, e os levitas
2Cr 11.14 e a sua possessão e V a Judá e a
2Cr 11.16 ao Senhor, Deus de Israel, V. a Jerusalém,
2Cr 20.1 eles, alguns outros dos amonitas V. à peleja
2Cr 20.2 Então, V. alguns que deram aviso a Josafá,
2Cr 20.4 de todas as cidades de Judá V. para buscarem o Se
nhor.
2Cr 20.22 os das montanhas de Seir, que VT contra Judá e
2Cr 20.25 E V. Josafá e o seu povo para saquear os despojos
2Cr 23.2 os cabeças dos pais de Israel, e V. para Jerusalém.
2Cr 24.17 depois da morte de Joiada, V. os príncipes de
2Cr 24.23 da Síria subiu contra ele, e K a Judá e a
2Cr 28.17 disso, também os edomitas V ., e feriram a Judá,
2Cr 29.15 irmãos, e santificaram-se, e V . conforme o
2Cr 29.17 e, ao oitavo dia do mês, VT ao alpendre do
2Cr 30.11 e de Zebulom se humilharam e V. a Jerusalém.
2Cr 30.25 a congregação de todos os que V. de Israel, como
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2Cr 30.25 também os estrangeiros que V. da terra de
2Cr 34.9 E V. a Hilquias, sumo sacerdote, e deram o
Ed 2.2 os quais V. com Zorobabel, Jesua, Neemias,
Ed 3.8 e os levitas, e todos os que V. do
Ed 4.12 judeus que subiram de ti V. a nós a Jerusalém,
Ed 6.19 E os que V . do cativeiro celebraram a Páscoa no
Ed 8.35 E os transportados que V. do cativeiro ofereceram
Ed 10.7 e Jerusalém, a todos os que V. do cativeiro,
Ne 7.7 os quais V. com Zorobabel, Jesua, Neemias,
Ne 13.21 vós. Daquele tempo em diante, não V. no sábado.
Et 4.4 Então, V . as moças de Ester e os seus eunucos e
Jó 1.6 em que os filhos de Deus V. apresentar-se
Jó 2.1 em que os filhos de Deus V. apresentar-se
JÓ2.11 que tinha vindo sobre ele, V ., cada um do seu
Jó 19.12 Juntas V. as suas tropas, e prepararam contra mim
Jó 42.11 Então, V . a ele todos os seus irmãos e todas as
SI 83.10 foram destruídos em En-Dor; V. a servir de
SI 105.31 Falou ele, e V enxames de moscas e piolhos em
SI 105.34 Falou ele, e V. gafanhotos e pulgão em quantidade
inumerável,
SI 106.36 serviram os seus ídolos, que V. a ser-lhes um laço.
Is 7.17 Assíria, dias tais, quais nunca V ., desde o dia
Is 36.22 e Joá, filho de Asafe, o chanceler, V a Ezequias
Is 37.5 E os servos do rei Ezequias V. a Isaías.
Is 39.3 homens disseram e donde V. a ti? E disse
Is 39.3 Ezequias: De uma terra remota V. a mim, da Babilônia.
Is 41.5 os confins da terra tremeram, aproximaram-se e V .
Jr 12.12 lugares altos do deserto V. destruidores;
Jr 32.24 Eis aqui os valados! Já V. contra a cidade para
Jr 40.8 V. ter com Gedalias, a Mispa; e eram: Ismael,
Jr 40.12 para onde foram lançados, eV .à terra de Judá,
Jr 40.13 que estavam no campo V. a Gedalias, a Mispa.
Jr 41.5 que V. homens de Siquém, de Siló e de Samaria,
Jr 43.7 não obedeceram à voz do Senhor; e V. até Tafnes.
Jr 51.51 cobriu o nosso rosto, porque V . estrangeiros
Lm 2.21 virgens e os meus jovens V. a cair à espada;
Lm 3.47 Temor e cova V . sobre nós, assolação e quebrantamen
to.
Ez 14.1 E V. a mim alguns homens dos anciãos de Israel e
Ez 16.16 sobre eles; tais coisas não V ., nem hão de vir.
Ez 20.1 quinto, aos dez do mês, que V. alguns dos
Ez 23.17 Então, V. a ela os filhos de Babilônia para o
Ez 23.40 um mensageiro, e eis que V ; por amor deles
Ez 34.8 foram entregues à rapina e K a servir de pasto
Ez 37.8 E olhei, e eis que V. nervos sobre eles, e
Dn 2.2 tinha sido o seu sonho; e eles V. e se
Dn 4.28 Todas essas coisas V. sobre o rei Nabucodonosor.
Ag 1.14 do resto de todo o povo, e V. e
Zc 1.21 levantar a sua cabeça; estes, pois, V. para os
Zc 6.10 filho de Sofonias), os quais V. da Babilônia;
Zc 14.16 de todas as nações que V. contra Jerusalém
M t 2.1 Herodes, eis que uns magos V. do Oriente a Jerusalém,
M t 13.4 caiu ao pé do caminho, e K a s aves e comeram-na;
M t 28.13 Dizei: V. de noite os seus discípulos e, dormindo
M c 2.3 E V. ter com ele, conduzindo um paralítico,
M c 3.13 monte e chamou para si os que ele quis; e V. a ele.
M c 4.4 caiu junto ao caminho, e V. as aves do céu e
M c 8.3 no caminho, porque alguns deles V. de longe.
M c 11.15 E V. a Jerusalém; e Jesus, entrando no templo,
Lc 1.59 que, ao oitavo dia, V. circuncidar o
Lc 8.35 o que tinha acontecido e V. ter com Jesus.
Jo 1.17 Moisés; a graça e a verdade V. por Jesus Cristo.
Jo 4.27 E nisso V. os seus discípulos e maravilharam-se
Jo 10.8 Todos quantos V. antes de mim são ladrões e
At 9.24 Mas as suas ciladas V. ao conhecimento de Saulo;
At 21.18 em casa de Tiago, e todos os anciãos V . ali.
At 25.13 o rei Agripa e Berenice V. a Cesareia, a
At 28.9 Feito, pois, isto, V. também ter com ele os
2Co 11.9 Porque os irmãos que V. da Macedônia supriram a
3Jo 1.3 alegrei quando os irmãos V. e testificaram da
Ap 7.13 vestidos de vestes brancas, quem são e de onde V.?
Ap 7.14 ele disse-me: Estes são os que V. de grande
Ap 9.3 E da fumaça V. gafanhotos sobre a terra; e
Ap 11.15 diziam: Os reinos do mundo V. a ser de nosso
* (vieram ) repete na(s) referência(s): 2 vezes: J s .2 .3 2 vezes: 2Sm.24.6;
, 2 vezes: lRs.11.18;, 2 vezes: 2Rs.20.14;, 2 vezes: 1Cr 19.7;, 2 vezes
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V IER A M -LH E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l;
N°(s) Strong (H4480, H5048, H935); RNK Top 406 posição; Veja
também : vir;
2Rs 2.15 Elias repousa sobre Eliseu. E

VIÉSSEIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top
406 posição; Veja também : vir;

V. ao

VIERA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: IS m -1; N°(s)
Strong (H935); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vir;
ISm 25.34 tu não te apressaras e me não

G13.19 das transgressões, até que V. a posteridade a
G13.23 Mas, antes que a fé V, estávamos guardados
lT s 3.5 vos tentasse, e o nosso trabalho V. a ser inútil.

V. ao encontro,

VIERD ES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: N m -l;Js-l;
RNK Top 4 05posição; Veja tam bém : vir;
Nm 15.22 E, quando V. a errar e não fizerdes todos estes
Js 3.8 do concerto, dizendo: Quando V. até à borda

VIER EM Ocorrências: 10 vezes - VT (7) ; N T (3) nos livros:
D t-l;Jz-l;lS m -l;Jr-3;Z c-l;L c-l;A t-l;2C o-l; N°(s) Strong (H2009,
HS066, H935); RNK Top 397posição; Veja também : vir;
Dt 25.1 contenda entre alguns, e V. a juízo para que
Jz 21.22 seus pais ou seus irmãos V. a litigar conosco,
ISm 10.7 que, quando estes sinais te V., faze o que achar
Jr 22.23 lastimada serás quando te V. as dores e os ais
Jr 38.25 ouvindo que falei contigo, V. a ti e te
Jr 40.10 às ordens dos caldeus que V. a nós; e vós,
Zc 12.9 destruir todas as nações que V. contra Jerusalém.
Lc 17.1 não venham escândalos, mas ai daquele por quem
At 23.35 quando também aqui V. os teus
2Co 9.4 de, se acaso os macedônios V. comigo e vos

Is 1.12 isso de vossas mãos, que

VIESSEM Ocorrências: 13 vezes - VT (12); N T (1) nos livros:
Gn-l;N m -l;Jz-l;Rt-l;2Cr-2;N e-l;Is-l;Jr-l;D n-l;O b-2;At-l; N°(s)
Strong (G2064, H858, H93S); RNK Top 394 posição; Veja tam 
bém: vir;
Gn 34.5 no campo com o gado; e calou-se Jacó até que V..
Nm 32.9 de Israel, para que não V. à terra que o
Jz 21.5 juramento acerca dos que não V. ao Senhor a
Rt 1.13 esperá-los-íeis até que V. a ser grandes?
2Cr 30.1 a Efraim e a Manassés que V. à Casa do Senhor,
2Cr 30.5 Berseba até Dã, para que V. a celebrar a
Ne 13.22 que se purificassem e V.guardar as portas,
Is 66.7 ela deu à luz; antes que lhe V. as dores, ela
Jr 49.9 Se vindimadores VT a ti, não deixariam alguns
Dn 3.2 das províncias, para que V. à
Ob 1.5 Se V. a ti ladrões ou roubadores de noite (como
Ob 1.5 o que lhes bastasse? Se a ti VT os
At 24.8 aos seus acusadores que V. a ti; e dele tu
* (viessem) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ob.l.S;

V.\

VIESSES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H935); RNK Top 406posição; Veja também : vir;
Gn 27.33 Eu comi de tudo, antes que tu K e

VIERES Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos livros: Gn-

V IESTE Ocorrências: 16 vezes - VT (12) ; N T (4) nos livros:
N m -l;D t-l;Jz -l;R t-2 ;lS m -l;2 S m -2 ;lR s-l;2 R s-l;Is-l;E z-l;M t-2;M c-l;Lc-l; N°(s) Strong (G2064, G2400, H1980, HS869, H935);
RNK Top 391 posição; Veja também : vir;

- l;2Sm-2;2 Tm-1; N°(s) Strong (G2064, H7200, H8S3); RNK Top
403 posição; Veja também : vir;
Gn 30.33 no dia de amanhã, quando V.eo meu salário
2Sm 3.13 a Mical, filha de Saul, quando V. ver a minha face.
2Sm 7.12 dias forem completos, e V. a dormir com teus
2Tm 4.13 Quando V., traze a capa que deixei em Trôade, em

Nm 22.37 a chamar-te? Por que não V. a mim? Não posso
Dt 27.9 e ouve, ó Israel! Neste dia, V. a ser por
Jz 11.12 Que há entre mim e ti, que V. a mim a pelejar
Rt 2.11 mãe, e a terra onde nasceste, e V. para um povo
Rt 2.12 Deus de Israel, sob cujas asas te V. abrigar.
ISm 29.6 achei, desde o dia em que a mim V. até ao dia de
2Sm 15.20 Ontem, VC, e te levaria eu hoje conosco a
2Sm 22.36 salvação e, pela tua brandura, me V. a engrandecer.
lR s 17.18 eu contigo, homem de Deus? V. tu a mim para
2Rs 19.28 lábios e te farei voltar pelo caminho por onde V..
Is 37.29 lábios e te farei voltar pelo caminho por onde V..
Ez 22.4 chegar os teus dias, e K a o fim dos teus
M t 8.29 contigo, Jesus, Filho de Deus? V. aqui
M t 26.50 porém, lhe disse: Amigo, a que VT? Então,
M c 1.24 contigo, Jesus Nazareno? VT destruir-nos?
Lc 4.34 nós contigo, Jesus Nazareno? V. a destruir-nos?

VIERM O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : vir;
Gn 20.13 farás em todo o lugar aonde

V.:

V. pisar os meus átrios?

dize de mim: É

VIESSE Ocorrências: 28 vezes - VT (21) ; N T (7) nos livros:
G n -3;Jz-2;lS m -2;2S m -2;lR s-l;2R s-3;2C r-l;E d-l;N e-l;Jó-l;S ll;Ec-l;C t-l;E z-l;M t-l;Lc-l;A t-2;G l-2;l Ts-1; N°(s) Strong (G2064,
H5927, H7200, H93S); RNK Top 379 posição; Veja também : vir;
Gn 41.50 José dois filhos (antes que V. o ano de fome),
Gn 43.25 presente, para quando José V. ao meio-dia;
Gn 48.5 terra do Egito, antes que eu VT a ti no Egito,
Jz 9.24 setenta filhos de Jerubaal V., e o seu sangue
Jz 16.17 o ventre de minha mãe; se V. a ser rapado,
ISm 9.15 de Samuel, um dia antes que Saul K, dizendo:
ISm 20.9 por meu pai, para que V. sobre ti, não
2Sm 9.2 era Ziba; e o chamaram que V. a Davi, e
2Sm 15.4 ser juiz na terra, para que V. a mim todo o
lR s 2.15 a vista em mim para que e u K a reinar, ainda
2Rs 6.32 si; mas, antes que o mensageiro V. a ele, disse
2Rs 10.21 homem deles ficou que não V ; e entraram na
2Rs 16.11 Urias, antes que o rei Acaz V. de Damasco.
2Cr 22.7 de Acazias, para que V. a Jorão, porque,
Ed 10.8 que, em três dias, não V., segundo o
Ne 2.10 grande desagrado que alguém V. a procurar o
Jó 14.14 meu combate esperaria, até que V. a minha mudança.
SI 53.6 Oh! Se de Sião já K a salvação de Israel! Quando
Ec 2.18 eu havia de deixá-lo ao homem que V. depois de mim.
Ct 4.16 derramem os seus aromas. Ah! Se VT o meu amado
Ez 33.22 mim pela tarde, antes que V. o que tinha
M t 25.27 aos banqueiros, e, quando eu V., receberia o
Lc 7.3 dos judeus, rogando-lhe que V. curar o seu servo.
At 27.29 da popa quatro âncoras, desejando que V. o dia.
At 28.6 E eles esperavam que V. a inchar ou a cair morto

V IESTES Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Gn-3;Js-l;Jz-l;E z-l; N°(s) Strong (H7200, H8S3, H93S); RNK Top 401 p o 
sição; Veja também : vir;
Gn 26.27 E disse-lhe Isaque: Por que V. a mim, pois que
Gn 42.9 Vós sois espias e V. para ver a nudez
Gn 42.12 E ele lhes disse: Não; antes, V. para ver a
Js 24.6 eu vossos pais do Egito, V. ao mar; e os
Jz 11.7 meu pai? Por que, pois, agora V. a mim, quando
Ez 21.24 os vossos atos, e visto que V. em memória,

VIGA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Rs-2; N°(s)
Strong (H6982); RNK Top 405 posição;
2Rs6.2 de lá, cada um de nós, uma V., e façamo-nos
2Rs 6.5 derribando um deles uma V., o ferro caiu na

VIG AM EN TO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
RNK Top 406 posição;
SI 104.3 Põe nas águas os
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VIGAS Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: lRs-5; N°(s)

VIGILANTES

Lc 21.36 V., pois, em todo o tempo, orando, para que
At 20.31 Portanto, V., lembrando-vos de que, durante três
IC o 15.34 V. justamente e não pequeis; porque alguns ainda
IC o 16.13 K, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e
fortalecei-vos.
IPe 4.7 as coisas; portanto, sede sóbrios e V. em oração.
IPe 5.8 Sede sóbrios, V., porque o diabo, vosso

Strong (H3773); RNK Top 402posição; Veja tam bém : vigar;
lR s 6.36 de pedras lavradas e de uma ordem de V. de cedro.
lR s 7.2 ordens de colunas de cedro e V. de cedro sobre
1Rs7.3 coberta de cedro sobre as V., que estavam sobre
1Rs7.6 e as colunas com as grossas V., defronte delas.
lR s 7.12 lavradas, com uma ordem de V. de cedro; assim era

VIG IAN D O Ocorrências: 3 vezes - V T (1); N T (2) nos livros:

VIG ÉSIM A Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros: ICr-

1Sm -l;L c-l;E f-l; N°(s) Strong (G1127, G69); RNK Top 404 posi
ção; Veja também : vigiar;

10; N°(s) Strong (H6242); RNK Top 397 posição; Veja também :
vigésimo;

ISm 4.13 assentado sobre uma cadeira, V. ao pé do
Lc 12.37 quando o Senhor vier, achar V.\ Em verdade
Ef 6.18 e súplica no Espírito e V. nisso com toda

1Cr 24.16 a décima nona, a Petaías; a V., ajeezquel;
lC r 24.17 a V. primeira, a Jaquim; a V. segunda, a Gamul;
lC r 24.17 primeira, a Jaquim; a V. segunda, a Gamul;
lC r 24.18 a V. terceira, a Delaías; a VTquarta, a Maazias.
lC r 24.18 terceira, a Delaías; a V. quarta, a Maazias.
lC r 25.27 a VT, a Eliata, e seus filhos, e seus irmãos, doze;
lC r 25.28 a V. primeira, a Hotir, e seus filhos, e seus
lC r 25.29 a V. segunda, a Gidalti, e seus filhos, e seus
lC r 25.30 a V. terceira, a Maaziote^ e seus filhos, e
lC r 25.31 a V. quarta, a Romanti-Ezer, e seus filhos, e

VIG IAR Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: M t-l;M c-l;
N°(s) Strong (G1127); RNK Top 405 posição; Palavras Relaciona
das: (vigia-8; Vigiai-16; vigiando-3; vigiarei-2; vigiarem-1; vigia
res-1; vigiaria-2; Vigias-3; vigiasse-1; vigiemos-2; vigiou-1); Total
de referencias das palavras relacionadas: 42
M t 26.40 a Pedro; Então, nem uma hora pudeste V. comigo?
M c 14.37 a Pedro; Simão, dormes? Não podes V. uma hora?

* (vigésima) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lCr.24.17; , 2 vezes :
1 Cr.24.18;

V IG IA R EI Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-l;H c-l;
RNK Top 405 posição; Veja tam bém : vigiar;

VIG ÉSIM O Ocorrências: 13 vezes - VT (13) nos livros: lRs-3;2Rs-l;2Cr-l;Ne-2;Jr-l;Ez-l;Ag-4; N°(s) Strong (H6242); RNK
Top 394 posição; Palavras Relacionadas: (vigésima-10); Total de
referencias das palavras relacionadas: 23

SI 5.3 ó Senhor; pela manhã, me apresentarei a ti, e V..
H c2.1 fortaleza me apresentarei, e V., para ver o que

VIG IA REM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ed-1; N°(s)

lR s 15.9 E, no V. ano de Jeroboão, rei de Israel,
lR s 16.10 e o feriu, e o matou, no ano V. sétimo de
lR s 16.15 No ano V. sétimo de Asa, rei de Judá, reinou
2Rs 15.30 matou, e reinou em seu lugar, no V. ano de
2Cr 7.10 E, no dia V. terceiro do sétimo mês, o rei
Ne 1.1 no mês de quisleu, no ano V., estando eu em
Ne 2.1 pois, no mês de nisã, no ano V. do rei
Jr 52.30 No ano V. terceiro de Nabucodonosor,
Ez 40.1 No ano V. quinto do nosso cativeiro, no
Ag 1.15 ao V. quarto dia do sexto mês, no segundo ano
Ag 2.1 No sétimo mês, ao V. primeiro do mês, veio a
Ag 2.10 Ao V. quarto dia do mês nono, no segundo ano de
Ag 2.18 este dia em diante, desde o V. quarto dia do

Strong (H5329); RNK Top 406 posição; Veja também : vigiar;
Ed 3.9 de Judá, como um só homem, para V. os que

VIG IARES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; N°(s)
Strong (G1127); RNK Top 406posição; Veja também : vigiar;
Ap3.3 e arrepende-te. E, se não V., virei

VIG IA R IA Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mt-l;L c-l; N°(s) Strong (GU27, G302, G5438); RNK Top 405 posi
ção; Veja tam bém : vigiar;
M t 24.43 noite havia de vir o ladrão, V. e não deixaria
Lc 12.39 hora havia de vir o ladrão, VI e não

VIG IA Ocorrências: 8 vezes - VT (7); N T (1) nos livros: Jó-l;Sl-l;Is-l;Jr-l;D n-2;O s-l;A p-l; N°(s) Strong (G1127, H4707, H6822,
H8104, H8245); RNK Top 399 posição; Veja tam bém : vigiar;

VIGIAS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jr-2;M q-l;
N°(s) Strong (H5341); RNK Top 4 04posição; Veja também : vigia;

Jó 21.32 Finalmente, é levado à sepultura e K no túmulo.
SI 127.1 Senhor não guardar a cidade, em vão V. a sentinela.
Is 21.8 Senhor, sobre a torre de V. estou em pé
Jr 5.6 os assolará, um leopardo V. contra as suas
D n4.13 na minha cama; e eis que um V., um santo, descia
Dn 4.23 quanto ao que viu o rei, um VT, um santo, que
Os 9.8 Efraim era VTjunto com o meu Deus, mas o profeta
Ap 16.15 Bem-aventurado aquele que V. e guarda as suas

Jr 4.16 ouvir contra Jerusalém: V. vêm de uma terra
Jr 31.6 um dia em que gritarão os V. sobre o monte de
M q 7.4 veio o dia dos teus V., veio a tua

VIG IASSE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mc-1; RNK
Top 4 06posição; Veja também : vigiar;
M c 13.34 um, a sua obra, e mandasse ao porteiro que V..

V IG IAD O RES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dn-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : vigia;

VIG IEM O S Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: lTs-2;
N°(s) Strong (G1127); RNK Top 405posição; Veja tam bém : vigiar;

D n4.17 sentença é por decreto dos V., e esta ordem,

lT s 5.6 pois, como os demais, mas V. e sejamos sóbrios.
1Ts5.10 por nós, para que, quer V., quer durmamos,

V IG IAI Ocorrências: 16 vezes - VT (1 );N T (15) nos livros: Ed-

V IG ILA N TE Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos li

-l;M t-4;M c-5;Lc-l;At-l;lCo-2;lPe-2; N°(s) Strong (G1127, G69);
RNK Top 391 posição; Veja também : vigiar;

vros: Jó -l;lT m -l;A p -l; N°(s) Strong (G1127); RNK Top 4 0 4 posi
ção; Palavras Relacionadas: (vigilantes-1); Total de referencias
das palavras relacionadas: 4

Ed 8.29 V., pois, e guardai-os até que os peseis na
M t 24.42 VC pois, porque não sabeis a que hora há de vir
M t 25.13 V., pois, porque não sabeis o Dia nem a hora em
M t 26.38 de tristeza até à morte; ficai aqui e V. comigo.
M t 26.41 V. e orai, para que não entreis em tentação; na
M c 13.33 Olhai, V. e orai, porque não sabeis quando
M c 13.35 V., pois, porque não sabeis quando virá o senhor
M c 13.37 E as coisas que vos digo digo-as a todos: V..
M c 14.34 profundamente triste até a morte; ficai aqui e V..
M c 14.38 V. e orai, para que não entreis em tentação; o

Jó 14.16 meus passos; não estás tu V. sobre o meu pecado?
1Tm 3.2 marido de uma mulher, V., sóbrio,
Ap 3.2 Sê V. e confirma o restante que estava para

V IG ILA N TES Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Sl-1; RNK
Top 406posição; Veja também : vigilante;
SI 77.4 Sustentaste os meus olhos V.; estou tão
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VIGÍLIA

V IG ÍLIA Ocorrências: 9 vezes - VT (4); N T (5) nos livros: Êx-

N°(s) Strong (H1323, H2691, H6521); RNK Top 403 posição;

-l;Jz-l;lSm -l;Sl-l;M t-2;M c-l;Lc-2; N°(s) Strong (G5438, H8104,
H821); RNK Top 398 posição; Palavras Relacionadas: (vigílias-6);
Total de referencias das palavras relacionadas: 15

Gn 25.16 os seus nomes pelas suas V. e pelos seus
Jz 11.26 anos em Hesbom e nas suas \C, e em A ro eren as
Jz 11.26 e em Aroer e nas suas V., e em todas as
Et 9.19 aldeias que habitavam nas V. fizeram do dia

Êx 14.24 E aconteceu que, na V. daquela manhã, o Senhor,
Jz 7.19 do arraial, ao princípio da V. da meia-noite,
ISm 11.11 ao meio tio arraial pela V. da manhã e
SI 90.4 o dia de ontem que passou, e como a VT da noite.
M t 14.25 Mas, à quarta V. da noite, dirigiu-se Jesus para
M t 24.43 de família soubesse a que V. da noite havia de
M c 6.48 contrário, perto da quarta V. da noite,
Lc 12.38 E, se vier na segunda V., e se vier na terceira
Lc 12.38 e se vier na terceira V., e os achar

* (vilas) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jz. 11.26;

V ILEZ A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Os-1; RNK Top
406 posição;
Os 2.10 E, agora, descobrirei a sua

V ILIPÊN D IO Ocorrência: 1 vez - VT(1) no livro: Pv-1; RNK
Top 406 posição;

* (vigília) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lc.12.38:

Pv 6.33 Achará castigo e

VIG ÍLIAS Ocorrências: 6 vezes - VT (3) ; N T (3) nos livros:

SI 63.6 ti na minha cama e meditar em ti nas V. da noite.
SI 119.148 olhos anteciparam-me às V. da noite, para
Lm 2.19 de noite no princípio das V.; derrama o teu
Lc 2.8 campo e guardavam durante as V. da noite o seu reba
nho.
2C o6.5 nos tumultos, nos trabalhos, nas V., nos jejuns,
2Co 11.27 em trabalhos e fadiga, em V., muitas vezes, em

ISm 16.2 das vacas em tuas mãos e dize: V. para
ISm 16.5 E disse ele: E de paz; V. sacrificar ao Senhor.
2Sm 14.15 E, se eu agora v. falar esta palavra ao rei, meu
2Sm 14.32 ao rei, a dizer-lhe: Para que V. de Gesur? Melhor
lR s 10.7 naquelas palavras, até que V., e os meus olhos o
2Cr 9.6 nas suas palavras, até que V., e meus olhos o
Ne 2.9 Então, V. aos governadores dalém do rio e dei-lhes
Ne 13.6 de Artaxerxes, rei de Babilônia, V. eu ter com o
Ne 13.7 E V. a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe
Jó 19.15 reputaram como um estranho; V. a ser um estrangeiro
Jó 33.6 Eis que V. de Deus, como tu; do lodo também eu fui
formado.
Ec 1.17 desvarios e as loucuras e V. a saber que também
Ct 5.1 Já V. para o meujardim, irmã minha, minha esposa;
Is 50.2 Por que razão V. eu, e ninguém apareceu? Chamei, e
Ez 3.15 E K aos do cativeiro, a Tel-Abibe, que moravam
Ez 43.3 que eu tinha visto quando V. destruir a cidade; e
Dn 9.23 súplicas, saiu a ordem, e eu V., para to declarar,
Dn 10.12 são ouvidas as tuas palavras; e eu V. por causa das
Dn 10.14 Agora, V. para fazer-te entender o que há de
Dn 10.20 E disse: Sabes porque eu V. a ti? Eu tornarei a
M t 5.17 Não cuideis que V. destruir a lei ou os profetas;
M t 5.17 a lei ou os profetas; não V. ab-rogar, mas cumprir.
M t 9.13 não sacrifício. Porque eu não V. para chamar os
M t 10.34 Não cuideis que V. trazer a paz à terra; não V.
M t 10.34 trazer a paz à terra; não V. trazerpaz, mas espada;
M t 10.35 porque eu V. pôr em dissensão o homem contra seu
M c 1.38 para que eu ali também pregue, porque para isso V..
M c 2.17 os que estão doentes; eu não V. chamar os justos,
Lc 5.32 Eu não V. chamar os justos, mas sim os pecadores, ao
arrependimento.
Lc 12.49 V. lançar fogo na terra e que mais quero, se já está
aceso?
Lc 12.51 Cuidais vós que V. trazer paz à terra? Não, vos
Jo 1.31 fosse manifestado a Israel, V. eu, por isso,
Jo 5.43 Eu V. em nome de meu Pai, e não me aceitais; se
Jo 7.28 e sabeis de onde sou; e eu não V. de mim mesmo, mas
Jo 8.14 porque sei de onde V. e para onde vou;
Jo 8.14 vou; mas vós não sabeis de onde V., nem para onde
vou.
Jo 8.42 me amaríeis, pois que eu saí e V. de Deus; não V.
Jo 8.42 que eu saí e K de Deus; não V. de mim mesmo,
Jo 9.39 E disse-lhe Jesus: Eu VT a este mundo para juízo, a
Jo 10.10 a matar e a destruir; eu V. para que tenham vida
Jo 12.27 salva-me desta hora; mas para isso V. a esta hora.
Jo 12.46 Eu sou a luz que V. ao mundo, para que todo aquele
Jo 12.47 eu não o juleo, porque eu V. não para julgar o
Jo 16.28 Saí do Pai e K ao mundo; outra vez, deixo o mundo e
Jo 18.37 Eu para isso nasci e para isso V. ao mundo, a fim
At 10.29 Pelo que, sendo chamado, V. sem contradizer.
At 24.17 Ora, muitos anos depois, V. trazer à minha nação
At 28.17 povo ou contra os ritos paternos, V., contudo, preso

V IG IO U Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dn-1; RNK Top
406posição; Veja tam bém : vigiar;
Dn 9.14 Por isso, o Senhor V» sobre o mal e o trouxe

VIG O R Ocorrências: 9 vezes - VT (8); N T (1) nos livros: Gn-l;D t-l;2C r-l;Jó-3;Is-2;lC o-l; N°(s) Strong (H202, H3581, H3893,
HS794, HS797, H6109); RNK Top 398 posição;

V..

V..

" (vigor) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Is.40.29;

VIG O RO SOS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK
Top 406posição;
Jr 50.11 bezerra gorda, e rinchastes como cavalos V..

VIL Ocorrências: 10 vezes - VT (9) ; N T (1) nos livros: Nm-l;lSm -l;Jó-l;Is-l;Jr-2;D n-l;N a-l;M l-l;C l-l;
N°(s)
Strong
(H21S1, H4480, HS240, H7034, H7043, H7052, H9S9); RNK Top
397 posição; Palavras Relacionadas: (vis-3); Total de referencias
das palavras relacionadas: 13
Nm 21.5 água há; e a nossa alma tem fastio deste pão tão V..
ISm 15.9 totalmente; porém a toda coisa V. e desprezível
Jó 40.4 Eis que sou V.; que te responderia eu? A minha mão
Is 3.5 se atreverá contra o ancião, e o V., contra o nobre.
Jr 15.19 e, se apartares o precioso do V., serás como a
Jr 22.28 pois, este homem Jeconias um V. utensílio quebrado
Dn 11.21 em seu lugar um homem V., ao qual não tinham
Na 1.14 e de fundição; ali farei o teu sepulcro, porque és V..
Ml 1.14 e oferece ao Senhor uma coisa V.; porque eu sou
Cl 3.5 o apetite desordenado, a V. concupiscência e

VILÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l; RNK Top
406 posição;
2Sm 3.33 a Abner, disse; Não morreu Abner como morre o K ?

VILAS Ocorrências: 4 vezes -

V., e o seu opróbrio nunca

VIM Ocorrências: 48 vezes - VT (20); N T (28) nos livros: lSm 2;2S m -2;lR s-l;2C r-l;N e-3;Jó-2;E c-l;C t-l;Is-l;E z-2;D n -4;M t6;Mc-2;Lc-3;Jo-l4;A t-3; N°(s) Strong (G1831, G2064, G2240,
G3854, G3860, G991, H2005, H2009, H7200, H93S); RNK Top
359 posição; Veja tambétn: vir;

ST2;Lm-l;Lc-l;2Co-2; N°(s) Strong (G5438, G70, H821); RNK Top
401 posição; Veja também: vigília;

Gn 49.3 força e o princípio de meu V., o mais excelente
Dt 34.7 olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu
2Cr 14.13 que já não havia neles V. algum; porque
Jó 20.11 seus ossos estão cheios do K da sua juventude,
Jó 26.2 tinha força e sustentaste o braço que não tinha V.\
Jó 30.2 força de homens cuja velhice esgotou-lhes o V.?
Is 40.29 Dá V. ao cansado e multiplica as forças ao que não
Is 40.29 e multiplica as forças ao que não tem nenhum V..
IC o 15.43 glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com

V. diante dos olhos

VT (4) nos livros: Gn-l;Jz-2;Et-l;
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* (Vim) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Mt.5.17;, 2 vezes: Mt. 10.34;
, 2 vezes: Jo.8.14;, 2 vezes: Jo.8.42;

VIM ES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jz-3 ; RNK Top

2;2Co-2;lTs-4;2Ts-3;2Tm-2;Tg-2;2Pe-3;lJo-l;Ap-3; N°(s) Strong
(G1660, G2015, G2064, G2400, G3952, G4334, H7122, H935);
RNK Top 367posição; Veja também : vir;
Gn 44.3 V. a luz da manhã, despediram-se estes varões,
ISm 4.6 souberam que a arca do Senhor era V. ao arraial.
ISm 16.4 encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua V.?
lR s2.13 e disse ela: De paz é a tua V? E ele disse:
Ed 3.8 E, no segundo ano da sua V. à Casa de Deus, em
Jó 31.2 qual seria a parte de Deus V. de cima, ou a
Is 14.9 te sair ao encontro na tua V.; despertou por ti
Jr 46.13 o profeta, acerca da V. de Nabucodonosor,
Sf 1.1 Palavra do Senhor V. a Sofonias, filho de Cusi,
Ml 3.2 suportará o dia da sua V? E quem subsistirá,
M t 24.3 e que sinal haverá da tua V. e do fim do mundo?
M t 24.27 ocidente, assim será também a V. do Filho do Ho
mem.
M t 24.37 de Noé, assim será também aV íd o Filho do Homem.
M t 24.39 a todos, assim será também a V. do Filho do Homem.
M t 26.47 multidão com espadas e porretes, V. da parte dos
M t 27.57 E, V. já a tarde, cliegou um homem rico de
At 7.52 anteriormente anunciaram a VT do Justo, do qual
At 13.24 João, antes da V. dele, pregado a
IC o 15.23 primícias; depois, os que são de Cristo, na sua V..
IC o 16.17 Folgo, porém, com a V. de Estéfanas, e de
2Co 7.6 consola os abatidos, nos consolou com a V. de Tito;
2Co 7.7 e não somente com a sua V., mas também pela
1Ts2.19 diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua V.l
lTs 3.13 de nosso Deus e Pai, na V. de nosso Senhor
lTs 4.15 os que ficarmos vivos para a VT do Senhor, não
lTs 5.23 irrepreensíveis para a K de nosso Senhor
2Ts 2.1 Ora, irmãos, rogamo-vos, pela V. de nosso Senhor
2Ts 2.8 da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua V.;
2Ts 2.9 a esse cuja V. é segundo a eficácia de Satanás,
2Tm 4.1 os vivos e os mortos, na sua K e n o seu Reino,
2Tm 4.8 a mim, mas também a todos os que amarem a sua V..
Tg 5.7 pois, irmãos, pacientes até a V. do Senhor. Eis
Tg 5.8 o vosso coração, porque já a VT do Senhor está próxima.
2Pe 1.16 saber a virtude e a V. de nosso Senhor
2Pe 3.4 Onde está a promessa da sua V.? Porque desde que
2Pe 3.12 e apressando-vos para a V. do Dia de Deus, em
ljo 2.28 e não sejamos confundidos por ele na sua V..
Ap 14.7 e dai-lhe glória, porque V. é a hora do seu
Ap 14.15 a tua foice e sega! É já V. a hora de segar,
Ap 16.1 E ouvi, V. do templo, uma grande voz, que dizia

'404 posição;
Jz 16.7 com sete vergas de V. frescos, que ainda
Jz 16.8 trouxeram sete vergas de V. frescos, que ainda
Jz 16.9 Então, quebrou as vergas de V., como se

V IM O -LO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lm-1; N°(s)
Strong (H7200); RNK Top 406 posição; Veja também: ver;
Lm 2.16 este é o dia que esperávamos; achamo-lo e

VINDE

V..

VIM OS Ocorrências: 28 vezes - VT (11); N T (17) nos livros:
Gn-l;Nm-3;Dt-2;Js-l;Sl-2;Jr-2;M t-5;M c-2;Lc-2;Jo-3;2Pe-l;lJo-4;
N°(s) Strong (G1492, G2300, H200S, H2009, HS869, H7200,
H857); RNK Top 379 posição; Veja também : vir;
Gn 42.21 acerca de nosso irmão, pois V. a angústia de
Nm 13.28 e mui grandes; e também ali V. os filhos de Anaque.
Nm 13.32 seus moradores; e todo o povo que V. no meio dela
Nm 13.33 Também V. ali gigantes, filhos de Anaque,
Dt 1.28 até aos céus; e também V. ali filhos dos gigantes.
Dt 5.24 a sua voz do meio do fogo; hoje, V. que Deus fala
Js 9.6 a ele e aos homens de Israel: V. de uma terra
SI 48.8 Como o ou V., assim oV.na cidade do Senhor dos
SI 90.15 em que nos afligiste, e pelos anos em que V. o mal.
Jr 3.22 rebeliões. Eis-nos aqui, V. a ti; porque tu
Jr 44.17 de pão, e andávamos alegres, e não V. mal algum.
M t 2.2 rei dos judeus? Porque K a sua estrela no
M t 25.37 dizendo: Senhor, quando te V. com fome e te
M t 25.38 E, quando te V. estrangeiro e te hospedamos? Ou nu
M t 25.39 E, quando te V. enfermo ou na prisão e fomos ver-te?
M t 25.44 dizendo: Senhor, quando te V. com fome, ou com
M c 2.12 e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal V..
M c 9.38 respondeu, dizendo: Mestre, V. um que, em teu
Lc 5.26 cheios de temor, dizendo: Hoje, V. prodígios.
Lc 9.49 João, disse: Mestre, V. um que em teu
Jo 1.14 e habitou entre nós, e V. a sua glória, como
Jo3.11 e testificamos o que V., e não aceitais o
Jo 20.25 pois, os outros discípulos: V. o Senhor. Mas ele
2Pe 1.16 compostas, mas nós mesmos V. a sua majestade,
ljo 1.1 desde o princípio, o que V. com os nossos
ljo 1.2 foi manifestada, e nós a V., e testificamos
ljo 1.3 o que V. e ou V., isso vos anunciamos, para que
ljo 4.14 e V., e testificamos que o Pai enviou seu Filho

VINDAS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; RNK Top
406 posição; Veja também : vir;

VINAGRE Ocorrências: 12 vezes - VT (6); N T (6) nos livros:

Ap 19.7 e demos-lhe glória, porque VT são as bodas do

N m-2;Rt-l;Sl-l;Pv-2;M t-l;M c-l;Lc-l;Jo-3; N°(s) Strong (G3690,
H2S58); RNK Top 395 posição;

VINDE Ocorrências: 71 vezes - VT (56) ; N T (15) nos livros:
G n-4;N m -l;Jz-l;lSm -3;2Sm -l;lR s-l;2R s-l;lC r-l;2C r-l;N e-l;Jól;Sl-7;Pv-l;ls-ll;Jr-10;E z-4;D n-l;O s-l;JT 2;A m -l;Jn-l;M q-l;M t6;Mc-2;Lc-3;Jo-3;Ap-1; N°(s) Strong (G1205, G1492, G2064,
G2400, H7725, H857, HS58, H935); RNK Top 336 posição; Veja
tam bém : vir;

Nm 6.3 bebida forte se apartará; V. de vinho ou
Nm 6.3 V. de vinho ou V. de bebida forte
Rt2.14 do pão, e molha o teu bocado no V.. E ela se
SI 69.21 mantimento, e na minha sede me deram a beber V..
Pv 10.26 Como V. para os dentes, como fumaça para os
Pv 25.20 se despe num dia de frio e como V. sobre salitre.
Mt 27.48 uma esponja, e embebeu-a em V., e, pondo-a
Mc 15.36 a embeber uma esponja em V. e, pondo-a numa
Lc 23.36 dele, chegando-se a ele, e apresentando-lhe V.,
Jo 19.29 pois, ali um vaso cheio de V.. E encheram de
Jo 19.29 de V.. E encheram de V. uma esponja e,
Jo 19.30 E, quando Jesus tomou o V., disse: Está

Gn 37.20 V., pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa
Gn 37.27 V., e vendamo-lo a estes ismaelitas; e não seja
Gn 45.18 pai e a vossas famílias, e V. a mim; e eu vos
Gn 45.19 meninos, para vossas mulheres e para vosso pai e V..
Nm 21.27 os que falam em provérbios: V. a Hesbom;
Jz 9.15 me ungis rei sobre vós, V. e confiai-vos
ISm 9.9 a Deus, dizia assim: V., e vamos ao
ISm 11.14 E disse Samuel ao povo: V., vamos nós a Gilgal e
ISm 16.5 ao Senhor. Santificai-vos e V. comigo ao
2Sm 10.5 até que vos torne a crescer a barba; e então V..
lRs 20.33 Ben-Hadade vive. E ele disse: V., trazei-mo.
2Rs 10.6 senhor, e amanhã a este tempo V. a mim, a
lC r 16.29 nome; trazei presentes e Kperante ele; adorai
2Cr 30.8 pais; dai a mão ao Senhor, e K ao santuário
Ne 2.17 portas têm sido queimadas; V., pois, e
Jó 17.10 verdade, tornai todos vós e V. cá; porque sábio
SI 34.11 V., meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do
Senhor.
SI 46.8 V., contemplai as obras do Senhor; que desolações

: (vinagre) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Nm.6.3; , 2 vezes :
Jo.19.29;

V ÍN CULO Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos livros:
E z-l;E f-l;C l-l; N°(s) Strong (G4886); RNK Top 404 posição;
Ez 20.37 da vara e vos farei entrar no V. do concerto;
Ef 4.3 guardar a unidade do Espírito pelo V. da paz:
Cl 3.14 revesti-vos de amor, que é o V. da perfeição.

VINDA

Ocorrências: 40 vezes - VT (10); N T (30) nos livros:
G n -l;lS m -2;lR s-l;E d-l;Jó-l;Is-l;Jr-l;S f-l;M l-l;M t-6;A t-2;lC o323
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SI 66.5 V. e vede as obras de Deus; é terrível nos seus
SI 66.16 V. e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu
SI 83.4 Disseram: V., e desarraiguemo-los para que não
SI 95.1 V., cantemos ao Senhor! Cantemos com júbilo à
SI 95.6 Ó, V , adoremos e prostremo-nos! Ajoelhemos diante
Pv 9.5 Vf, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho mis
turado.
Is 1.18 V, então, e argui-me, diz o Senhor; ainda que os
Is 2.3 virão muitos povos e dirão: V., subamos ao monte
Is 2.5 V , ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor.
Is 21.12 noite; se quereis perguntar, perguntai; voltai, V..
Is 45.20 Congregai-vos e v.-, chegai-vos juntos, vós que
Is 55.1 todos os que tendes sede, V. às águas, e vós que
Is 55.1 V., comprai e comei; sim, V. e comprai, sem
Is 55.3 Inclinai os ouvidos e V. a mim; ouvi, e a vossa
Is 56.9 do campo todas as feras dos bosques, V. comer.
Is 56.12 Vf, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida
Jr 12.9 rapina contra ela em redor; V., pois,
Jr 12.9 todos os animais do campo, V. a devorá-la.
Jr 18.18 Então, disseram: V., e maquinemos projetos contra
Jr 18.18 sábio, nem a palavra do profeta; Vf, e firamo-lo
Jr 35.11 a esta terra, dissemos: K, e vamo-nos a
Jr 41.6 que, encontrando-os, lhes disse: V. a Gedalias,
Jr 48.2 mal contra ela, dizendo: V., e
Jr 49.14 lhes dizer: Ajuntai-vos, e V. contra ela, e
Jr 50.26 V. contra ela dos confins da terra, abri os seus
Jr 51.10 a nossa justiça à luz; V. e contemos em Sião
Ez 18.30 de Israel, diz o Senhor Jeová; V. e convertei-vos
Ez 33.30 cada um a seu irmão, dizendo: V., peco-vos, e
Ez 39.17 animais do campo: Ajuntai-vos, e V., V. de toda
Ez 39.17 do campo: Ajuntai-vos, e V., V. de toda parte
Dn 3.26 servos do Deus Altíssimo, saí e VÍ! Então,
Os 6.1 V., e tornemos para o Senhor, porque ele
J13.11 Ajuntai-vos, e V., todos os povos em redor, e
J13.13 ja está madura a seara; V., descei, porque o
Am 4.4 V. a Betei e transgredi; a Gilgal, e multiplicai
Jn 1.7 cada um ao seu companheiro: V., e lancemos sortes,
M q4.2 irão muitas nações e dirão: V., e subamos ao monte
M t 4.19 E disse-lhes: V. após mim, e eu vos farei
M t 11.28 V. a mim, todos os que estais cansados e
M t 21.38 entre si: Este é o herdeiro; Vf, matemo-lo e
M t 22.4 e cevados já mortos, e tudo já pronto; V. às bodas.
M t 25.34 que estiverem à sua direita: K, benditos de meu
M t 28.6 ressuscitou, como tinha dito. V. e vede o lugar
M c 1.17 E Jesus lhes disse: V. após mim, e eu farei que
M c 6.31 E ele disse-lhes: V. vós, aqui à parte, a um lugar
Lc 13.14 é mister trabalhar; nestes, pois, V. para serdes
Lc 14.17 servo dizer aos convidados: V., que já tudo está pre
parado.
Lc 20.14 si dizendo: Este é o herdeiro; V., matemo-lo, para
Jo 1.39 Ele lhes disse: V. e vede. Foram, e viram onde
Jo 4.29 V. e vede um homem que me disse tudo quanto tenho
Jo 21.12 Disse-lhes Jesus: V., jantai. E nenhum dos
Ap 19.17 que voavam pelo meio do céu: V. e ajuntai-vos à

VINDCy

Jr 48.32 sobre os frutos do teu verão e sobre a tua V..
M q7.1 verão, como os rabiscos da V.-, não há cacho de
Ap 14.18 Lança a tua foice aguda e V. os cachos da
*

k
£

(vindima) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv.26.5;

VIN D IM AD O R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; í

N°(s) Strong (H1219); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vin- í‘
dim a;
t
Jr 6.9 vinha; torna a tua mão, como o

V., aos cestos.

j’

VIN D IM AD O RES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: J:
Jr-l;O b-l; N°(s) Strong (H1219); RNK Top 405posição; Veja tam- j
bém: vindima;
:
Jr 49.9 Se V. viessem a ti, não deixariam alguns
Ob 1.5 bastasse? Se a ti viessem os V., não

1

VIN D IM AM Ocorrências: 3 vezes - VT (2 ); N T (1) nos li- vros: J6-l;S l-l;L c-l; N°(s) Strong (G5166, H717); RNK Top 404
posição; Veja tam bém : vindimar;
Jó 24.6 campo, segam o seu pasto e V. a vinha do ímpio.
SI 80.12 de modo que todos os que passam por ela a V?
Lc 6.44 dos espinheiros, nem se V. uvas dos abrolhos.

VIN D IM AR - Palavras Relacionadas: (vindima-8; vindimam-3; vindimaram-1; vindimarás-1; vindimareis-1; vindima
res-1; vindimou-1) Total de referencias das palavras relaciona
das: 16
VIN D IM ARAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1;
N°(s) Strong (H1219); RNK Top 406 posição; Veja também : vin
dimar;
Jz 9.27 E saíram ao campo, e

V. as suas vinhas, e

VIN D IM ARÁS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1;\
RNK Top 406 posição; Veja também : vindimar;
Lv 25.5 tua vide não tratada não VT; ano de

VIN D IM AREIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1;
RNK Top 406posição; Veja também : vindimar;
Lv 25.11 nascer de si mesmo, nem nele

V. as uvas das

VIN D IM ARES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1;
N°(s) Strong (H1219); RNK Top 406 posição; Veja também : vin
dimar;
D t 24.21 Quando

V. a tua vinha, não tornarás atrás de

VIN D IM O U Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; N‘(s)
Strong (G5166); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vindimar;

* (Vinde) repete na(s) referência(s): 3 vezes: Is.55.1;, 2 vezes: Jr.12.9;,
2 vezes: Jr.18.18;, 2 vezes: Ez.39.17;

Ap 14.19 a sua foice à terra, e K a s uvas da vinha

VINDES Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Gn-l;Js-

VINDO Ocorrências: 149 vezes - V T (101); N T (48) nos livros:

-1;1 C r-l;Is-l;E z-l; N°(s) Strong (H7200, H935); RNK Top 402 p o 
sição; Veja tam bém : vir;

Gn-7;Êx-4;Nm-4;Dt-l;Js-S;Jz-4;lSm-15;2Sm-8;lRs-4;2Rs-3;lCr3;2Cr-9;Ed-2;Ne-3;Et-3;Jó-4;Sl-3;Pv-5;Is-3;Jr-5;Lm-l;Ez-3;Dnl;A g-l;M t-S;M c-S;Lc-10;Jo-3;A t-13;Rm -l;G l-l;Ef-l;lTs-l;2Tm -l;H b-2;lJo-l;Jd-l;A p-3; RNK Top 260posição; Veja também : vir;

Gn 42.7 asperamente, e disse-lhes: Donde VT? E eles
Js 9.8 E disse-lhes Josué: Quem sois vós e donde V?
lC r 12.17 lhes falou, dizendo: Se vós V. a mim
Is 1.12 Quando V. para comparecerdes perante mim, quem
Ez 20.3 Assim diz o Senhor Jeová: Vós V. consultar-me?

Gn 6.13 a Noé: O fim de toda carne é V. perante a minha
Gn 18.21 segundo este clamor que é V. até mim; e, se
Gn 30.16
pois, Jacó, à tarde, do campo, saiu-lhe Leia
Gn 30.38 o rebanho vinha a beber, e conceberam V. a beber.
Gn 35.9 Deus outra vez a Jacó, V. de Padã-Axã, e abençoou-o. :
Gn 43.26 V., pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o
G n48.7 V., pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de
Êx 1.10 multiplique, e aconteça que, V. guerra, ele
Êx 2.18 E, V. elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que
Êx 18.5 V., pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus
Êx24.3 V., pois, Moisés e contando ao povo todas as
Nm 10.32 E será que, V. tu conosco, e sucedendo o bem que o
Nm 22.38 a Balaque: Eis que eu tenho V. a ti; porventura,

VIN D IM A Ocorrências: 8 vezes - VT (7 ) ; N T (1) nos livros:
Lv-2;Jz-l;Is-2;Jr-l;M q-l;Ap-l; N°(s) Strong (H1210, H4480); RNK
Top 399 posição; Veja também : vindimar;
Lv 26.5 a debulha se vos chegará à V., e a V. se
Lv 26.5 vos chegará à V., e a V. se chegará à
Jz 8.2 de Effaim melhores do que a V. de Abiezer?
Is 24.13 e como os rabiscos, quando está acabada a V..
Is 32.10 estais tão seguras; porque a VT se acabará, e a
324
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Is 27.11 se secarem, serão quebrados; V. as mulheres, os
Is 59.19 desde o nascente do sol; V. o inimigo como
Jr 19.14 V., pois, Jeremias de Tofete, para onde o tinha
Jr 36.6 aos ouvidos de todo o Judá V. das suas
Jr 38.27 V., pois, todos os príncipes a Jeremias e
Jr 39.15 Ora, tinha V. a Jeremias a palavra do Senhor,
Jr 49.14 Ouvi um rumor V. do Senhor, que um embaixador é
Lm 4.18 cumpridos os nossos dias, porque é K o nosso fim.
Ez 14.4 e vier ao profeta, eu, o Senhor, V. ele, lhe
Ez 39.8 Eis que é K e s e cumprirá, diz o Senhor Jeová;
Ez 48.1 banda do caminho de Hetlom, V. para Hamate,
Dn 8.17 perto de onde eu estava; e, V. ele, fiquei
Ag 2.16 medidas, e havia somente dez; V. ao lagar para
Mt 3.16 Espírito de Deus descendo como pomba e v. sobre ele.
Mt 13.6 Mas, V. o sol, queimou-se e secou-se, porque não
Mt 20.10 V., porém, os primeiros, cuidaram que haviam de
Mt 24.30 e verão o Filho do Homem V. sobre as nuvens do
M t 26.64 à direita do Todo-Poderoso e V. sobre as nuvens
M c 7.1 e alguns dos escribas que tinham V. de Jerusalém.
M c 12.42 V., porém, uma pobre viúva, depositou duas
M c 13.36 para que, V. de improviso, não vos ache dormindo.
M c 14.62 à direita do Todo-Poderoso e V. sobre as nuvens do
céu.
M c 15.21 de Rufo, que por ali passava, V. do campo, a que
Lc 5.17 e doutores da lei que tinham V. de todas as
Lc 6.18 os quais tinham V. para o ouvir e serem curados
Lc 6.48 os alicerces sobre rocha; e, V. a enchente,
Lc 8.4 uma grande multidão, e V. ter com ele gente
Lc 8.27 terra, saiu-lhe ao encontro, V. da cidade, um
Lc 11.6 meu chegou a minha casa, V. de caminho, e não
Lc 14.9 e, V. o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá
Lc 15.30 V., porém, este teu filho, que desperdiçou a tua
Lc 19.23 no banco, para que eu, V., o exigisse com
Lc 23.55 E as mulheres que tinham V. com ele da Galileia
Jo 3.2 bem sabemos que és mestre V. de Deus, porque
Jo 11.45 dentre os judeus que tinham V. a Maria e que
Jo 19.33 Mas, V. a Jesus e vendo-o já morto, não lhe
At 10.11 lençol atado pelas quatro pontas, V. para a terra,
At 10.32 Simão, curtidor, junto do mar, e ele, v., te falará.
At 10.45 todos quantos tinham V. com Pedro,
At 12.20 Tiro e ae Sidom; mas estes, V. de comum acordo
At 16.39 Então, V., lhes dirigiram súplicas; e, tirando-os
At 18.2 Ponto, que havia pouco tinha V. da Itália, e
At 19.27 Diana seja estimado em nada, V. a majestade
At 21.11 e, V. ter conosco, tomou a cinta de Paulo e,
At 21.22 se ajunte; porque terão ouvido que já és V..
At 22.13 V. ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo,
At 22.27 E, V. o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano?
At 24.24 Alguns dias depois, V. Félix com sua mulher
At 25.23 No dia seguinte, V. Agripa e Berenice, com muito
Rm 7.9 tempo, vivia sem lei, mas, V. o mandamento,
G14.4 mas, V. a plenitude dos tempos, Deus enviou seu
E Í2.17E , V., ele evangelizou a paz a vós que estáveis
lT s 3.6 V., porém, agora, Timóteo de vós para nós e
2Tm 1.17 antes, V. ele a Roma, com muito cuidado me
Hb 9.11 Mas, V. Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros,
Hb 9.27 ordenado morrerem uma vez, V., depois disso, o ju
ízo,
ljo 5.20 que já o Filho de Deus é K e nos deu
Jd 1.14 de Adão, dizendo: Eis que éV.o Senhor com
Ap 6.17 porque é V. o grande Dia da sua ira; e quem poderá
subsistir?
Ap 11.11 e meio, o espírito de vida, V. de Deus, entrou
Ap 17.10 um existe; outro ainda não é V.-, e, quando vier,

Nm 23.17 E, K a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e
Nm 36.4 V. também o Ano do Jubileu dos filhos de Israel, a
D t 29.7 V. vós, pois, a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e
Js 2.18 se, V. nós à terra, não atares este cordão de fio
Js 15.18 E sucedeu que, V. ela a ele, o persuadiu que
Js 22.10 E, V. eles aos limites do Jordão, que estão na
Js 22.15 E, V. eles, aos filhos de Rúben, e aos filhos de
Js 24.11 E, passando vós o Jordão e V. a Jericó, os
Jz 1.14 E sucedeu que, V. ela a ele, o persuadiu a que
Jz 11.34 V., pois, Jefté a Mispa, à sua casa, eis que a sua
Jz 15.14 E, VTele a Lei, os filisteus lhe saíram ao
Jz 20.10 para o povo, para que, V. eles a Gibeá de
ISm 4.5 E sucedeu que, VT a arca do concerto do Senhor ao
ISm 5.10 a Ecrom. Sucedeu, porém, que, V. a arca de Deus
ISm 9.5 V. eles, então, à terra de Zufe, Saul disse para o
ISm 9.14 Subiram, pois, à cidade; e, V. eles no meio da
ISm 11.4 E, V. os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram
ISm 11.9 o sol, vos virá livramento. V., pois, os
ISm 13.8 que Samuel determinara; não V., porém, Samuel a
ISm 18.6 Sucedeu, porém, que, V. eles, quando Davi voltava
ISm 19.16 V., pois, os mensageiros, eis que estava a estátua
ISm 23.7 a Saul que Davi era V. a Queila. E disse
ISm 25.36 E, V. Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa
ISm 25.40 V., pois, os criados de Davi a Abigail, no
ISm 29.10 criados de teu senhor, que têm K contigo; e,
ISm 31.8 Sucedeu, pois, que, V. os filisteus ao outro dia a
ISm 31.12 filhos do muro de Bete-Seã, e, V. a Jabes, os quei
maram.
2Sm 4.6 o meio da casa, como que V. tomar trigo, e o
2Sm 9.6 E, V. Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul,
2Sm 11.7 V., pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava
2Sm 12.4 E, V. um viajante ao homem rico, deixou este de
2Sm 13.6 Amnom e fingiu-se doente; e , K o rei visitá-lo,
2Sm 19.7 será isso do que todo o mal que tem V. sobre ti
2Sm 19.25 E sucedeu que, V. ele a Jerusalém a encontrar-se
2Sm 20.3 V, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o
lR s 12.21 V., pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa
lR s 18.12 tomasse, não sei para onde, e, v. eu a dar as
lR s 21.5 Porém, V. a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse:
lR s 22.15 E, V. ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos
2Rs 4.10 e um candeeiro; e há de ser que, V. ele a nós,
2Rs 16.12 V., pois, de Damasco o rei, viu o altar; e o rei
2Rs 18.17 e vieram a Jerusalém; e, subindo e V. eles,
lC r 10.8 que, no dia seguinte, V. os filisteus a
lC r 14.9 E, V. os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refains.
lC r 19.2 consolarem acerca de seu pai. E, V. os servos de
2Cr 6.32 mão, e do teu braço estendido, V. ele e orando
2Cr 10.1 porque todo o Israel tinha V. a Siquém para o
2 C r l l .l K, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de
2Cr 18.14 V., pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos
2Cr 20.11 eis que nos dão o pago, V. para lançar-nos fora da
2Cr 22.7 que viesse a Jorão, porque, V. ele, saiu com
2Cr 25.10 as tropas que lhe tinham V. de Efraim, para que
2Cr 29.10 Agora, me tem V. ao coração que façamos um
2C r31.8 V., pois, Ezequias e os príncipes e vendo aqueles
Ed 2.68 alguns dos chefes dos pais, V. à Casa do Senhor,
Ed 10.6 Jeoanã, filho de Eliasibe, e, V. lá, pão não
Ne 4.3 e disse: Ainda que edifiquem, V. uma raposa,
Ne 4.12 E sucedeu que, V. os judeus que habitavam entre
Ne 9.33 justo em tudo quanto tem V. sobre nós; porque tu
Et 5.5 que cumpra o mandado de Ester. V., pois, orei e
Et 7.1 K, pois, o rei com Hamã, para beber com a rainha Ester,
Et 9.25 Mas, V. isso perante o rei, mandou ele por cartas
Jó 1.6 E V. um dia em que os filhos de Deus vieram
Jó 2.1 E, V. outro dia, em que os filhos de Deus vieram
Jó 2.11 Jó todo este mal que tinha V. sobre ele, vieram,
Jó 9.32 como eu, a quem eu responda, V.juntamente a juízo.
SI 13.4 os meus adversários se não alegrem, K eu a vacilar.
SI 14.7 Oh! Se de Sião tivera j á V a redenção de Israel!
SI 110.3 com santos ornamentos; como V. do próprio seio da
Pv 1.26 na vossa perdição e zombarei, V. o vosso temor,
Pv 1.27 V. como assolação o vosso temor, e V. a vossa
Pv 1.27 assolação o vosso temor, e V. a vossa perdição
Pv 11.2 V. a soberba, virá também a afronta; mas com os
Pv 18.3 V. o ímpio, vem também o desprezo; e, com a
Is 26.16 no aperto, te visitaram; V. sobre eles a tua

* (vindo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Pv.1.27;

VIN D OS Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros:
Gn-l;M t-l; N°(s) Strong (H935); RNK Top 405posição; Veja tam 
bém: vir;
Gn 45.16 Os irmãos de José são VT; e pareceu bem
M t 8.28 encontro dois endemoninhados, V* dos sepulcros;

VINDOURA Ocorrências: 3 vezes - V T (2); N T (l)n o s livros:
Dt~l;Sl~l;Lc-l; N°(s) Strong (H314); RNK Top 404 posição; Veja
tam bém : vindouro;
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VINDOURO

Dt 29.22 Então, dirá a geração V., os vossos filhos, que
SI 78.6 para que a geração V. a soubesse, e os filhos
Lc 18.30 mais neste mundo e, na idade V., a vida eterna.

relacionadas: 47

Lv 26.25 a espada, que executará a V. do concerto; e
Nm 31.3 os midianitas, para fazerem a V. do Senhor
Dt 32.35 Minha é a V. e a recompensa, ao tempo em que
Dt 32.41 a minha mão, farei tornar a V. sobre os meus
Dt 32.43 seus adversários fará tomar a V., eterá
ISm 18.25 de filisteus, para se tomar V. dos inimigos
2Sm 22.48 o Deus que me dá inteira V. e sujeita os povos
SI 58.10 se alegrará quando vir a V; lavará os seus
SI 79.10^ as nações, à nossa vista, a V. do sangue
SI 94.1 Ó Senhor Deus, a quem a V. pertence, ó Deus, a
SI 94.1 pertence, ó Deus, a quem a V. pertence,
SI 149.7 para tomarem V. das nações e darem repreensões
Pv6.34 e de maneira nenhuma perdoará no dia da V..
Is 34.8 Porque será o dia da VTdo Senhor, ano de
Is 35.4 que o vosso Deus virá com V., com recompensa
Is 47.3 o teu opróbrio; tomarei V. e não farei
Is 59.17 sua cabeça, e tomou vestes de V. por vestidura,
Is 61.2 do Senhor e o dia da V. do nosso Deus; a
Is 63.4 Porque o dia da V. estava no meu coração, e o
Jr 11.20 e o coração, veja eu a tua V. sobre eles;
Jr 20.12 e o coração, veja eu a tua V. sobre eles,
Jr 46.10 Jeová dos Exércitos, dia de V. para se vingar
Jr 50.15 os seus muros, porque esta é a V. do Senhor;
Jr 50.28 para anunciarem em Sião a VT do Senhor, nosso
Jr 50.28 do Senhor, nosso Deus, a VT do seu templo.
Jr 51.6 porque este é o tempo da V. do Senhor; ele
Jr 51.11 para a destruir; pois esta é a V. do Senhor, a
Jr 51.11 esta é a V. do Senhor, a V. do seu templo.
Jr 51.36 tua causa e te vingarei da V. que se tomou
Lm 3.60 Viste toda a sua V., todos os seus pensamentos
Ez 24.8 a indignação, para tomar V, eu pus o seu
Ez 25.14 E exercerei a minha V. sobre Edom, pela mão do
Ez 25.14 edomitas conhecerão a minha V., diz o Senhor Jeová, j.
Ez 25.15 como os filisteus usaram de V, e executaram
Ez 25.15 de K e executaram V. de coração com
Ez 25.17 quando eu tiver exercido a minha V. sobre eles.
M q 5.15 ira e com furor, exercerei V. sobre as nações
Na 1.2 um Deus zeloso e que toma V.; o Senhor toma
Na 1.2 de furor; o Senhor toma V. contra os seus
Lc 21.22 Porque dias de VT são estes, para que se
Rm 12.19 porque está escrito: Minha é a V.; eu
2Co 7.11 temor, que saudades, que zelo, que V.\ Em tudo
2Ts 1.8 labareda ae fogo, tomando V. dos que não
Hb 10.30 aquele que aisse: Minha é a V., eu darei a

VIN D O URO Ocorrências: 4 vezes - VT (1 ); N T (3) nos li
vros: Is-l;L c-l;A t-l;E f-l; N°(s) Strong (G3195); RNK Top 403 p o 
sição; Palavras Relacionadas: (vindoura-3; vindouros-3); Total de
referencias das palavras relacionadas: 10
Is 30.8 que fique escrito para o tempo V., para sempre
Lc 20.35 dignos de alcançar o mundo K e a ressurreição
At 24.25 e aa temperança, e do Juízo V, Félix,
Ef 1.21 se nomeia, não só neste século, mas também no V..

VIN D OURO S Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos
livros: Jó-l;S l-l;E f-l; N°(s) Strong (G1904); RNK Top 404posição;
Veja tam bém : vindouro;
Jó 18.20 seu dia se espantarão os V., e os antigos
SI 71.18 a esta geração, e o teu poder a todos os V..
Ef 2.7 para mostrar nos séculos V. as abundantes

VINGA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Nm-l;Sl-2;
N°(s) Strong (HS358, HS360); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: vingar;
Nm 31.2 V. os filhos de Israel dos midianitas; depois,
SI 18.47 É Deus que me V. inteiramente e sujeita os povos
SI 44.16 e blasfema, por causa do inimigo e do que se V..

VIN G A-M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; N°(s)
Strong (H5358); RNK Top 406posição; Veja tam bém : vingar;
Jr 15.15 de mim, e visita-me, e

V. dos meus

VIN G ADO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: G n-l;Jz-l;
N°(s) Strong (H5358); RNK Top 405posição; Veja também : vingar;
G n4.24 sete vezes Caim será V.-, masLameque,
Jz 15.7 de fazer? Pois, havendo-me V. eu de vós,

VINGADOR Ocorrências: 15 vezes - VT (13) ; N T (2) nos
livros: Nm-7;Dt-2;Js-3;Sl-l;Rm-l;lTs-l; N°(s) Strong (G1558,
H1350); RNK Top 392 posição; Veja tam bém : vinga;
Nm 35.12 vos serão por refugio do V. do sangue; para
Nm 35.19 O V. do sangue matará o homicida;
Nm 35.21 o feridor; homicida é ;o K d o sangue,
Nm 35.24 julgará entre o feridor e o V. do sangue,
Nm 35.25 o homicida da mão do V. do sangue, e a
Nm 35.27 e o V. do sangue o achar fora dos termos da
Nm 35.27 cidade do seu refúgio, se o VT do sangue matar
Dt 19.6 para que o V. do sangue não vá após o homicida,
Dt 19.12 e o entregarão na mão do V. do sangue,
Js 20.3 para que vos sejam refugio do V. do sangue.
Js 20.5 E, se o V. do sangue o seguir, não entregarão
Js 20.9 que não morresse às mãos do V. do sangue, até
SI 99.8 que lhes perdoaste, posto que V. dos seus feitos.
Rm 13.4 porque é ministro de Deus e V. para
lTs 4.6 algum, porque o Senhor é K de todas estas

* (vingança) repete na(s) réferência(s): 2 vezes : Sl.94.1;, 2 vezes :
Jr.50.28; , 2 vezes: Jr.S l.il;, 2 vezes: Ez.25.14;, 2 vezes: Ez.25.15;, 3 I
vezes: Na.1.2;

VINGANÇAS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dt-l;E z-l; N°(s) Strong (H5360); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: vingança;
Dt 32.42 desde a cabeça, haverá V. do inimigo.
Ez 25.17 E executarei neles grandes V., com castigos de

VINGAR Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros: Jr-l;2 C o-l; N°(s) Strong (H5358); RNK Top 405 posição; Palavras
Relacionadas: (Vinga-3; vingado-2; vingai-vos-1; vinga-me-1;
vingará-1; vingaram-1; vingarás-1; vingarei-1; vingarem-1; vingaremos-1; vingaria-3; Vingar-me-ei-2; vingas-1; vingou-8; vingue-3; vingueis-1; vingue-me-1); Total de referencias das palavras
relacionadas: 34

* (vingador) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Nm.3S.27;

VIN G ADO RES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l;
N°(s) Strong (H1350); RNK Top 406posição; Veja também : vinga;
2Sm 14.11 Senhor, teu Deus, para que os

V. do sangue

Jr 46.10 dia de vingança para se V. dos seus
2Co 10.6 e estando prontos para V. toda desobediência,

VINGAI-VOS Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Jr-1; N°(s)
Strong (H5358); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vingar;
Jr 50.15 esta é a vingança do Senhor;

VINGARÁ

V IN G A R -M E-EI Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
P v-l;Is-l; N°(s) Strong (H5358, H7999); RNK Top 405 posição;
Veja também : vingar;

V. dela;

VIN G ANÇA Ocorrências: 45 vezes - VT (40); N T (5) nos li

Pv 20.22 Não digas: V. do mal; espera pelo Senhor, e
Is 1.24 acerca dos meus adversários, e V. dos meus inimigos.

vros: Lv-l;Nm-l;Dt-3;lSm-l;2Sm-l;Sl-S;Pv-l;Is-6;Jr-10;Lm-l;Ez6;M q-l;N a-3;Lc-l;Rm -l;2Co-l;2Ts-l;H b-l; N°(s) Strong (G1557,
H5358, H5359, H5360, H5414); RNK Top 362 posição; Palavras
Relacionadas: (vinganças-2); Total de referencias das palavras
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VINGARAM

Strong (H5358); RNK Top 406 posição; Veja também : vingar;
Dt 32.43 com o seu povo, porque

VIN G UEIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1; N°(s)
Strong (G1556); RNK Top 406 posição; Veja também : vingar;

V. o sangue dos

Rm 12.19 Não vos

V IN G ARAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK
Top 406posição; Veja também : vingar;

Gn-6;Êx-3;Lv-4;Nm-3;Dt-8;Js-3;Jz-3;lSm-13;2Sm-6;lRs-ll;2Rs2;2Cr-7;Jó-2;Sl-2;Pv-2;Ct-4;Is-13;Jr-6;Ez-2;Dn-2;Mt-10;Mc-6;Lc9;Jo-6;At-2;l Co-l;Ap-3; N°(s) Strong (G1492, G2064, G2396,
G290, G38S4, G4334, H1612, H1980, H2009, H3196, H37S4,
H4480, HS060, H6822, H72); RNK Top 270 posição; Palavras
Relacionadas: (vinhas-51); Total de referencias das palavras re
lacionadas: 190

V. dela,

VINGARÁS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; N°(s)
Strong (H5358); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vingar;

V., nem guardarás ira contra os filhos

VIN G AREI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; N°(s)

Gn 9.20 Noé a ser lavrador da terra e plantou uma V..
Gn 24.62 Ora, Isaque V. do caminho do poço de Laai-Roi,
Gn 30.38 pias de água, aonde o rebanho V. a beber, e
Gn 33.1 os olhos e olhou, e eis que V. Esaú, e
Gn 33.18 na terra de Canaã, quando V. de Padã-Arã; e fez
Gn 37.25 uma companhia de ismaelitas V. de Gileade; e
Êx 22.5 animal num campo ou numa V. e o largar para
Êx 22.5 campo e o melhor da sua própria V. restituirá.
Êx 23. 11 do campo. Assim farás com a tua VTe com o teu olival.
Lv 19.10 não rabiscarás a tua V., nem colherás os
Lv 19.10 os bagos caídos da tua V.; deixá-los-ás ao
Lv25.3 e seis anos podarás a tua V., e colherás a sua novidade.
Lv 25.4 não semearás o teu campo, nem podarás a tua V..
Nm 6.4 coisa alguma que se faz da V., desde os caroços
Nm 21.1 a banda do sul, que Israel V. pelo caminho dos
Nm 22.36 pois, Balaque que Balaão V., saiu-lhe ao
Dt 20.6 é o homem que plantou uma V. e ainda não logrou
Dt 22.9 Não semearás a tua V. de diferentes espécies de
Dt 22.9 o fruto da semente que semeares e a novidade da V..
Dt 23.24 Quando entrares na V. do teu próximo, comerás uvas
Dt 24.21 Quando vindimares a tua V., não tornarás atrás de
Dt 28.30 morarás nela; plantarás uma V., porém não
Dt 32.32 Porque a sua V. é a V. de Sodoma e dos campos
Js 11.20 Porquanto do Senhor V. que o seu coração
Js 18.15 este termo ao ocidente e V. a sair à fonte das
Js 19.27 de Bete-Emeque e de Neiel, e V. sair a Cabul pela es
querda,
Jz 5.14 contra Amaleque; e após ti V. Benjamim dentre os
Jz 14.4 mãe não sabiam que isto V. do Senhor; pois
Jz 19.16 E eis que um homem velho V. à tarde do seu
ISm 2.13 alguém algum sacrifício, V. o moço do
ISm 2.15 de queimarem a gordura, V. o moço do
ISm 11.5 E eis que Saul Ví do campo, atrás dos bois; e
ISm 12.12 Naás, rei dos filhos de Amom, V. contra vós, me
ISm 16.23 mau, da parte de Deus, V. sobre Saul, Davi
ISm 17.23 falando com eles, eis que V. subindo do
ISm 17.34 as ovelhas de seu pai; e V. um leão ou um
ISm 17.41 filisteu também veio e se V. chegando a Davi; e o
ISm 26.3 no deserto e viu que Saul V. após ele ao deserto.
ISm 26.4 Pois Davi enviou espias e soube que Saul V. decerto.
ISm 27.9 e camelos, e vestes; e voltava e V. a Aquis.
ISm 30.21 de Davi e do povo que com ele V.; e, chegando-se
ISm 30.23 entregou a tropa que contra nós V. nas nossas mãos.
2Sm 3.23 Joabe e todo o exército que V. com ele, deram
2Sm 13.34 olhou; e eis que muito povo V. pelo caminho por
2Sm 15.6 a todo o Israel que V. ao rei para juízo;
2Sm 15.12 e a conjuração se fortificava, e V. o povo e se
2Sm 18.25 vem só, há novas em sua boca. E VTandando e che
gando.
2Sm 18.31 E eis que V. o cuxita e disse: Anunciar-se-á ao
lRs 12.15 ao povo, porque esta revolta V. do Senhor, para
lR s 21.1 Nabote, o jezreelita, uma V. que em Jezreel
lR s21.2 Nabote, dizendo: Dá-me a tua V., para que me sirva
lRs 21.2 casa; e te darei por ela outra V. melhor do que
lR s 21.6 e lhe disse: Dá-me a tua V. por dinheiro;
lR s 21.6 seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha V..
lR s 21.7 o teu coração; eu te darei a VTde Nabote,
lRs 21.15 Acabe: Levanta-te e possui a VTde Nabote, o
lRs 21.16 levantou, para descer para a VT de Nabote, o
lR s 21.18 em Samaria; eis que está na V. de Nabote, aonde
2Rs 9.17 e viu a tropa de Jeú, que V., e disse: Vejo uma
2Rs 10.15 filho de Recabe, que lhe V. ao encontro, o
2Cr 9.13 E era o peso do ouro, que V. em um ano a Salomão,

Strong (H5358); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vingar;
Jr 51.36 pleitearei a tua causa e te

V. da vingança que

VIN G AREM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Et-1; N°(s)
Strong (H53S8); RNK Top 406posição; Veja também : vingar;
Et 8.13 para aquele dia, para se

V. dos seus inimigos.

VIN G AREM O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1;
N°(s) Strong (H5360); RNK Top 406posição; Veja tam bém : vingar;
Jr 20.10 então, prevaleceremos contra ele e nos

V. dele.

VIN G ARIA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jr-3;
N°(s) Strong (H5358); RNK Top 404posição; Veja tam bém : vingar;
Jr 5.9 diz o Senhor, ou não se V. a minha alma de
Jr 5.29 — diz o Senhor; não se VT a minha alma
Jr 9.9 — diz o Senhor; ou não se VT a minha alma

VINGAS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; N°(s)
Strong (G1556); RNK Top 406 posição; Veja também : vingar;
Ap 6.10 santo Dominador, não julgas e

V. o nosso sangue

VIN G ATIVAM ENTE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Ez-1; N°(s) Strong (H53S8); RNK Top 406 posição; Veja também :
vingativo;
Ez 25.12 Pois que Edom se houve

V. a vós mesmos, amados, mas dai lugar

VIN H A Ocorrências: 139 vezes - VT (102); N T (37) nos livros:

Ez 25.12 e se fizeram culpadíssimos, quando se

Lv 19.18 Não te

VINHA

V. para com a

VINGATIVO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK
Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (vingativamente-1); To
tal de referencias das palavras relacionadas: 2
SI 8.2 adversários, para fazeres calar o inimigo e V..

VIN G O U Ocorrências: 8 vezes - VT (5) ; N T (3) nos livros:
Js-l;Jz-l;2Sm -3;M c-l;A t-l;A p-l; N°(s) Strong (G1SS6, G1S57,
G30S, G4160, HS3S8, HS360, HS414, H6213, H8199); RNK Top
399 posição; Veja tam bém : vingar;
Js 10.13 lua parou, até que o povo se VT de seus inimigos.
Jz 11.36 da tua boca, pois o Senhor te V. dos teus
2Sm 4.8 procurava a morte; assim, o Senhor V. hoje ao
2Sm 18.19 ao rei que já o Senhor o V. da mão de seus inimigos.
2Sm 18.31 senhor, que hoje o Senhor te V. da mão de todos
M c 4.8 boa terra e deu fruto, que V. e cresceu; e um
At 7.24 um deles, o defendeu e V. o ofendido,
Ap 19.2 prostituição, e das mãos dela V. o sangue dos

VINGUE Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jz-l;lS m -l;2R s-l; N "(s) Strong (H2S9, HS3S8, HS3S9); RNK Top 404 posi
ção; Veja também : vingar;
Jz 16.28 ó Deus, para que de uma vez me V. dos
ISm 14.24 pão até à tarde, para que me V. de meus
2Rs 9.7 teu senhor, para que eu K o sangue de meus

VIN G U E-M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm-1;
N°(s) Strong (HS358); RNK Top 406posição; Veja também : vingar;
ISm 24.12 o Senhor entre mim e ti e V. o Senhor de ti;
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2Cr 10.15 ao povo, porque esta mudança V. de Deus, para que
2Cr 12.3 era inumerável a gente que V. com ele do Egito,
2Cr 18.2 para ele e para o povo que V. com ele, e o
2Cr 25.20 deu ouvidos, porque isto V. de Deus, para
2Cr 28.9 ao encontro do exército que V. para Samaria e lhe
2Cr 32.2 Ezequias que Senaqueribe V. e que o seu rosto
Jó 24.6 campo, segam o seu pasto e vindimam a V. do ímpio.
Jó 29.13 bênção do que ia perecendo V. sobre mim, e eu
SI 80.8 Trouxeste uma V. do Egito; lançaste fora as nações
SI 80.14 te rogamos, atende dos céus, e vê, e visita esta V.,
Pv 24.30 do preguiçoso e junto à V. do homem falto de enten
dimento;
Pv 31.16 e adquire-a; planta uma V. com o fruto de suas mãos.
Ct 1.6 por guarda de vinhas; a V. que me pertence
Ct 8.11 Teve Salomão uma V. em Baal-Hamom; entregou essa
Ct 8.11 Baal-Hamom; entregou essa V. a uns guardas; e
Ct 8.12 A minha V. que tenho está diante de mim; as mil
Is 1.8 se ficou como a cabana na V., como a choupana no
Is 3.14 vós que consumistes esta V.; o espólio do pobre
Is 5.1 querido a respeito da sua V.. O meu amado tem
Is 5.1 V.. O meu amado tem uma V. em um outeiro fértil.
Is 5.3 de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha V..
Is 5.4 se podia fazer à minha V., que eu lhe não
Is 5.5 que eu hei de fazer à minha V.: tirarei a sua
Is 5.7 Porque a K d o Senhor dos Exércitos é a casa de
Is 5.10 E dez jeiras de V. não darão mais do que um bato;
Is 16.8 os campos de Hesbom e a V de Sibma
Is 16.9 com o pranto de Jazer, a V. de Sibma;
Is 23.3 era a semente do Canal, que V. com as muitas
Is 27.2 Naquele dia, haverá uma V. de vinho tinto; cantai-lhe.
Jr 2.3 tidos por culpados; o mal V. sobre eles, diz o Senhor.
Jr 6.9 resíduos de Israel como uma V.; torna a tua mão,
Jr 12.10 destruíram a minha V., pisaram o meu campo
Jr 35.7 plantareis, nem possuireis V. alguma; mas
Jr 35.9 nossa habitação, nem temos V., nem campo, nem se
mente,
Jr 36.9 como também a todo o povo que V. das cidades de
Ez 1.4 que um vento tempestuoso V. do Norte, e uma
Ez 43.2 a glória do Deus ae Israel V. do caminho do
Dn 7.13 visões da noite, e eis que V. nas nuvens do céu
Dn 8.5 eis que um bode V. do ocidente sobre
M t20.1 madrugada a assalariar trabalhadores para a sua V..
M t 20.2 a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua V..
M t20.4 Ide vós também para a V., e dar-vos-ei o que
M t 20.7 ele: Ide vós também para a V. e recebereis o
M t 20.8 a noite, diz o senhor da V. ao seu mordomo:
M t 21.28 disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha V..
M t 21.33 pai de família, que plantou uma V , e circundou-a
M t 21.39 mão dele, o arrastaram para fora da V. e o mataram.
M t 21.40 pois, vier o Senhor da V., que fiará àqueles lavrado
res?
M t 21.41 aos maus e arrendará a V. a outros
M c 3.8 ouvindo quão grandes coisas fazia, V. ter com ele.
M c 12.1 Um homem plantou uma V., e cercou-a de um
M c 12.2 para que recebesse, dos lavradores, do fruto da V..
M c 12.8 E, agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da V..
M c 12.9 Que fará, pois, o Senhor da V.? Virá, e destruirá
M c 12.9 e destruirá os lavradores, e dará a V. a outros.
Lc 9.42 E, quando V. chegando, o demônio o derribou e
Lc 13.6 figueira plantada na sua V. e foi procurar nela
L c20.9 Certo homem plantou uma V., e arrendou-a a uns
Lc 20.10 que lhe dessem dos frutos da V.-, mas os
Lc 20.13 E disse o senhor da V .: Que farei? Mandarei o meu
Lc 20.15 E, lançando-o fora da V ., o mataram. Que lhes
Lc 20.15 o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da K ?
Lc 20.16 e dará a outros a V .. E, ouvindo eles
Lc 23.26 um certo Simão, cireneu, que V. do campo, e
Jo 1.29 João viu a Jesus, que V. para ele, e disse:
Jo 4.47 Ouvindo este que Jesus V. da Judeia para a
Jo 6.5 que uma grande multidão Vf ter com ele, disse
Jo 8.2 para o templo, e todo o povo V . ter com ele, e,
Jo 11.20 pois, Marta que Jesus V ., saiu-lhe ao
Jo 12.12 multidão que viera à festa que Jesus V. a Jerusalém,
At 11.5 lençol que descia do céu e V. até junto de mim.
At 27.33 E, enquanto o dia V ., Paulo exortava a todos a que
IC o 9.7 custa? Quem planta a K e não come do seu

VINHAS

Ap 9.13 e ouvi uma voz que V. das quatro pontas
Ap 14.18 aguda e vindima os cachos da V. da terra, porque
Ap 14.19 e vindimou as uvas da V. da terra, e
* (vinha) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.22.5; , 2 vezes :
Lv.19.10; , 2 vezes: Dt.22.9;, 2 vezes : Dt.32.32;, 2 vezes : lRs.21.2; , 3
vezes: lRs.21.6;, 2 vezes: Ct.8.11;, 2 vezes : Is.5.1;, 2 vezes: Mc.12.9;
, 2 vezes: Lc.20.15;

VIN H A M Ocorrências: 32 vezes - VT (25); N T (7) nos livros:
G n -4;£x-l;N m -2;Js-l;Jz-l;lSm -l;2S m -2;lR s-l;2R s-l;lC r-l;2C r4;Ne-2;Jr-l;Ez-3;M t-l;Mc-l;Lc-l;Jo-2;At-2; N°(s) Strong (G2064,
G3195, H2009, H3381, H5674, H935); RNK Top 375posição; Veja
também : vir;
Gn 24.63 levantou os olhos, e olhou e eis que os camelos V..
Gn 32.19 terceiro, e a todos os que VT atrás dos
Gn 41.57 E todas as terras V. ao Egito, para comprar de
Gn 42.5 para comprar, entre os que V; lá; porque havia
Êx 14.10 olhos, e eis que os egípcios V. atrás deles, e
Nm 10.21 outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes V..
Nm 31.14 e capitães das centenas, que V. do serviço
Js 3.16 pararam-se as águas que V. de cima; levantaram-se
Jz 6.5 com os seus gados e tendas; V. como gafanhotos,
ISm 25.20 que Davi e os seus homens lhe V. ao encontro, e
2Sm 3.20 um banquete a Abner e aos homens que com ele V..
2Sm 24.20 E olhou Araúna e viu que V. para ele o rei e os
lRs 4.34 E V. de todos os povos a ouvir a sabedoria de
2Rs 3.20 a oferta de manjares, eis que V. as águas pelo
lC r 12.22 naquele tempo, de dia em dia, V. a Davi para o
2Cr 12.11 o rei na Casa do Senhor, V. os da guarda, e
2Cr 15.9 e de Simeão, porque de Israel V. a ele em
2Cr 20.10 que passasse Israel, quando V. da terra do
2Cr 24.11 que já havia muito dinheiro, VT o escrivão do
Ne 5.17 e dos magistrados e os que V. a nós, dentre as
Ne 6.17 para Tobias, e as cartas de Tobias V. para eles.
Jr 4-1.13 príncipes dos exércitos que V. com ele, se alegrou.
Ez 9.2 E eis que V. seis homens a caminho da porta alta,
Ez 23.39 seus filhos aos seus ídolos, V. ao meu santuário
Ez 47.1 para o oriente, e as águas V. de baixo,
M t 3.7 fariseus e dos saduceus que V. ao seu batismo,
M c 6.31 Porque havia muitos que iam, e V., e não tinham
Lc 16.21 do rico; e os próprios cães V. lamber-lhe as chagas.
Jo 3.23 havia ali muitas águas; e K ali e eram batizados.
Jo 11.33 os judeus que com ela V., moveu-se muito
At 19.18 dos que tinham crido v., confessando e
At 28.30 que alugara e recebia todos quantos Vf vê-lo,

VIN H AS Ocorrências: 51 vezes - VT (50); N T (1) nos livros:
Nm-4;Dt-2;Js-l;Jz-5;lSm-4;2Rs-3; lC r- l;N e-5;Jó-l;Sl-3;E c-l;C t5;Is-4;Jr-3;Ez-l;Os-l;Am-4;M q-l;Sf-l;At-l; N°(s) Strong (G308,
H1612, H2009, H3754, H7200, H7945, H935); RNK Top 356 p o 
sição; Veja também : vir;
Nm 16.14 mel, nem nos deste campos e V. em herança;
Nm 20.17 pelo campo, nem pelas v., nem beberemos
Nm 21.22 pelos campos nem pelas V., e as águas dos
Nm 22.24 pôs-se numa vereda de V., havendo uma parede
D t 6.11 cavados, que tu não cavaste, e V. e olivais, que
Dt 28.39 Plantarás V. e cultivarás; porém não beberás
Js 24.13 habitais nelas; e comeis das V. e dos olivais que
Jz 9.27 campo, e vindimaram as suas V., e pisaram as
Jz 14.5 mãe a Timna; e, chegando às V. de Timna, eis
Jz 15.5 molhos com a sega ao trigo e as V. com os olivais.
Jz 21.20 de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas V..
Jz 21.21 em ranchos, saí vós das V., e arrebatai
ISm 8.14 vossas terras, e das vossas V., e dos vossos
ISm 8.15 sementes e as vossas V. dizimará, para dar
ISm 13.11 se espalhava de mim, e tu não V. nos dias
ISm 22.7 de Jessé, a todos vós, terras e V., efar-vos-á
2Rs5.26 para tomares vestes, e olivais, e V., e ovelhas,
2Rs 18.32 de mosto, terra de pão e de V., terra de
2Rs 19.29 ano, semeai, e segai, e plantai V., e comei os
lC r 27.27 e sobre as V., Simei, o ramatita; porém sobre o
Ne 5.3 As nossas terras, as nossas V. e as nossas casas
Ne 5.4 do rei, sobre as nossas terras e as nossas V..
Ne 5.5 mãos; e outros têm as nossas terras e as nossas V..
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Ne 5.11 peço, as suas terras, as suas V., os seus olivais
Ne 9.25 fartura, cisternas cavadas, V., e olivais, e
Jó 24.18 sobre a terra; não voltam pelo caminho das V..
SI 78.47 Destruiu as suas V. com saraiva, e os seus
SI 105.33 Feriu as suas V. e os seus figueirais e quebrou
SI 107.37 e semeiam campos, e plantam V., que produzem
Ec 2.4 edifiquei para mim casas; plantei para mim V..
Ct 1.6 e me puseram por guarda de Ví; a vinha que me
Ct 1.14 um cacho de Chipre nas V. de En-Gedi, é para
Ct 2.15 raposinhas, que fazem mal às V., porque as nossas
C t2.15 mal às V., porque as nossas V. estão em flor.
C t7.12 de manhã para ir às V., vejamos se
Is 16.10 do campo fértil, e já nas V. se não canta, nem
Is 36.17 terra de trigo e de mosto, terra de pão e de V..
Is 37.30 ano, semeai, e segai, e plantai V., e comei os
Is 65.21 e as habitarão; plantarão V. e comerão o seu fruto.
Jr 31.5 Ainda plantarás V. nos montes de Samaria; os
Jr 32.15 se comprarão casas, e campos, e V. nesta terra.
Jr 39.10 na terra de Judá; e deu-lhes V. e campos
Ez 28.26 casas, e plantarão V.; sim, habitarão
Os 2.15 E lhe darei as suas V. dali e o vale de Acor, por
Am 4.9 vossas hortas, e das vossas V., e das vossas
Am 5.11 mas nelas não habitareis; V. desejáveis
Am 5.17 E em todas as V. haverá pranto; porque passarei
Am 9.14 nelas habitarão, e plantarão V., e beberão o seu
M q 1.6 campo, uma terra de plantar V., e farei rebolar
Sf 1.13 habitarão nelas, e plantarão V., mas não lhes
At 9.17 te apareceu no caminho por onde V., me enviou,

Nm 6.20 oferta alçada; e, depois, o nazireu pode beber V..
Nm 15.5 E de V. para libação preparareis a quarta parte de
Nm 15.7 E de VTpara a libação oferecerás a terça parte de
Nm 15.10 e de V; para a libação oferecerás a metade de um
Nm 28.14 a metade de um him de V. para um bezerro, e a
Dt 14.26 vacas, e por ovelhas, e por V., e por bebida
Dt 28.39 porém não beberás K, nem colherás as
Dt 29.6 Pão não comestes e V. e bebida forte não bebestes,
Dt 32.14 do trigo; e bebeste o sangue das uvas, o V. puro.
Dt 32.33 O seu K é ardente veneno de dragões e peçonha
Dt 32.38 de cujas libações bebiam o V? Levantem-se e vos
Js 9.4 os seus jumentos e odres de V. velhos, e rotos,
Js 9.13 odres que enchemos de V. eram novos e ei-los
Jz 13.4 pois, guarda-te de que bebas V. ou bebida forte,
Jz 13.7 filho; agora, pois, não bebas V. nem bebida forte
Jz 13.14 da vide não comerá, nem V., nem bebida forte
Jz 19.19 jumentos, e também pão e V. há para mim, e para
ISm 1.14 quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu V..
ISm 1.15 atribulada de espírito; nem V. nem bebida forte
ISm 1.24 efa de farinha e um odre de V., e o trouxe à
ISm 10.3 outro, três bolos de pão, e o outro, um odre de V..
ISm 16.20 de pão, e um odre de V, e um cabrito e
ISm 25.18 pães, e dois odres de V., e cinco ovelhas
ISm 25.37 havendo já saído de Nabal o V., sua mulher lhe
2Sm 6.19 pedaço de carne, e um frasco de V.; então, foi-se
2Sm 13.28 de Amnom estiver alegre do V., e eu vos disser:
2Sm 16.1 passas, e cem de frutas de verão, e um odre de V..
2Sm 16.2 verão, para os moços comerem; e o K para bebe
rem
lC r 9.29 da flor de farinha, e do V., e do azeite, e do
lC r 12.40 de figos, e cachos de passas, e V., e
lC r 16.3 um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de

* (vinhas) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ct.2.15;

VIN H ATEIRO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1;
RNK Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (vinhateiros-4);
Total de referencias das palavras relacionadas: 5
Lc 13.7 E disse ao

lC r 27.27 vides entrava nos tesouros do VT, Zabdi o sifmita;
2C r2.10 de cevada, e vinte mil batos de V., e vinte mil
2Cr 2.15 trigo, e a cevada, e o azeite, e o V. de que falou.
2Cr 11.11 e armazéns de víveres, e de azeite, e de V..
2Cr 29.35 e com as ofertas de V, para os
Ed 6.9 ao Deus dos céus, trigo, sal, V. e azeite,
Ed 7.22 de trigo, e até cem batos de V., e até cem batos
Ne 2.1 Artaxerxes, que estava posto V. diante dele, e
Ne 2.1 K diante dele, e eu tomei o V. e o dei ao rei;
Ne 5.15 o povo e tomaram-lhe pão e V. e, além disso,
Ne 5.18 de dez em dez dias, de todo o V. muitíssimo; e nem
Ne 13.15 os jumentos; como também V., uvas e figos e
Et 1.7 dos outros; e havia muito V. real, segundo o
Et 1.10 o coração do rei alegre do V., mandou a Meumã,
Et 5.6 rei a Ester, no banquete do V.: Qual é a tua
Et 7.2 segundo dia, no banquete do V.: Qual é a tua
Et 7.7 selevantou do banquete do V. para o jardim do
Et 7.8 à casa do banquete do V., Hamã tinha caído
Jó 1.13 suas filhas comiam e bebiam V. na casa de seu
Jó 1.18 filhas comendo e bebendo V., em casa de seu
SI 4.7 em que se multiplicaram o seu trigp e o seu V..
SI 60.3 duras coisas; fizeste-nos beber o V . da perturbação.
SI 75.8 Senhor há um cálice cujo V. ferve, cheio de
SI 78.65 como de um sono, como um valente que o V. excitasse.
SI 104.15 e o V. que alegra o seu coração; ele faz reluzir o
Pv 4.17 o pão da impiedade e bebem o V. das violências.
Pv 9.2 vítimas, misturou o seu V. e já preparou a sua mesa.
Pv 9.5 comei do meu pão e bebei do K que tenho misturado.
Pv 2 0 .1 0 V. é escarnecedor, e a bebida forte,
Pv 21.17 os prazeres; o que ama o V. e o azeite nunca enri
quecerá.
Pv 23.20 entre os beberrões de V., nem entre os
Pv 23.30 os que se demoram perto do V., para os que andam
Pv 23.31 Não olhes para o V., quando se mostra vermelho,
Pv31.4 não é próprio dos reis beber V., nem dos príncipes
Pv 31.6 forte aos que perecem, e o V., aos amargosos de es
pírito;
Ec 2.3 coração como me daria ao V. (regendo, porém, o
Ec 9.7 e bebe com bom coração o teu V., pois já Deus se
Ec 10.19 rir se fazem convites, e o K alegra a vida, e
Ct 1.2 da sua boca; porque melhor é o seu amor do que o V..
Ct 1.4 nos lembraremos, mais do que do V.; os retos te amam.
C t4.10 são os teus amores do que o V.\ E o aroma dos

V.: Eis que há três anos venho

VIN H ATEIRO S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros:
2C r-l;Is-l;Jr-l;Jl-l; N°(s) Strong (H37SS); RNK Top 403 posição;
Veja tam bém : vinhateiro;
2Cr 26.10 nas campinas, lavradores e V., nos montes
Is 61.5 serão os vossos lavradores e os vossos V.
Jr 52.16 ficar alguns, para serem V. e lavradores.
J11.11 se envergonham, os V. gemem sobre o

VIN H EIRO S Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: 2Rs-l; N°(s)
Strong (H37S5); RNK Top 406 posição;
2Rs 25.12 guarda ficar alguns para

VINHO

V. e para lavradores.

VINHO Ocorrências: 190 vezes - V T (152); N T (38) nos livros:
Gn-10;Êx-l;Lv-2;Nm-7;Dt-6;Js-2;Jz-4;lSm-7;2Sm-4;lCr-4;2Cr4;Ed-2;Ne-S;Et-6;Jó-2;Sl-S;Pv-10;Ec-3;Ct-6;Is-16;Jr-15;Lm-l;Ez2;Dn-8;Os-5;Jl-2;Am-5;Mq-2;Na-l;Hc-l;Sf-l;Ag-l;Zc-2;Mt-4;Mc-5;Lc-8;Jo-6;Rm-l;Ef-l;lTm-3;Tt-2;Ap-8; N°(s) Strong (G3025,
G3630, G3631, G3690, G3943, G4221, H2562, H3196, H3S63,
H4469, H4480, H5869, H6071, H8492); RNK Top 226 posição;
Palavras Relacionadas: (vinhos-2); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 192
Gn 9.21 E bebeu do V. e embebedou-se; e descobriu-se no
Gn 9.24 E despertou Noé do seu V. e soube o que seu filho
Gn 14.18 rei de Salém, trouxe pão e VT; e este era
Gn 19.32 Vem, demos a beber V. a nosso pai e deitemo-nos
Gn 19.33 E deram a beber V. a seu pai naquela noite; e veio
Gn 19.34 com meu pai; demos-lhe a beber V. também esta
Gn 19.35 E deram a beber V. a seu pai, também naquela
Gn 27.25 chegou-lho, e comeu; trouxe-lhe também V., e be
beu.
Gn 49.11 ele lavará a sua veste n o K e a sua capa, em
Gn 49.12 olhos serão vermelhos de V., e os dentes,
Êx 29.40 e, para libação, a quarta parte de um him de V.,
Lv 10.9 V. ou bebida forte tu e teus filhos contigo não
Lv 23.13 ao Senhor, e a sua libação de V., o quarto de um him.
Nm 6.3 de V. e de bebida forte se apartará; vinagre de
Nm 6.3 se apartará; vinagre de V. ou vinagre de
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Ct 5.1 favo com o meu mel, bebi o meu V. com o meu
Ct 7.9 E o teu paladar, como o bom V. para o meu amado,
Ct 8.2 e te daria a beber V. aromático e do
Is 1.22 tornou em escórias, o teu V. se misturou com água.
Is 5.11 E se demoram até à noite, até que o V. os esquenta!
Is 5.12 e tamboris e pífanos, e V. há nos seus
Is 5.22 são poderosos para beber V. e homens forçosos
Is 22.13 come-se carne, e bebe-se V., e diz-se:
Is 24.9 Com canções não beberão V.; a bebida forte será
Is 24.11 nas ruas por causa do V.-, toda a alegria se
Is 27.2 dia, haverá uma vinha de V. tinto; cantai-lhe.
Is 28.1 sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do V.\
Is 28.7 estes erram por causa do V. e com a bebida forte
Is 28.7 forte; são absorvidos do V., desencaminham-se
Is 29.9 bêbados estão, mas não de V.; andam
Is 51.21 ouve isto, ó opressa e embriagada, mas não de V.:
Is 55.1 e comprai, sem dinheiro e sem preço, V. e leite.
Is 56.12 Vinde, dizem eles, traremos VTe beberemos bebida
Is 65.11 para a Fortuna e que misturais V. para o Destino,
Jr 13.12 Todo odre se encherá de V; e dir-te-ão: Não
Jr 13.12 nós muito bem que todo odre se encherá de K?
Jr 23.9 e como um homem vencido pelo V., por causa do
Jr 25.15 da minha mão este copo de V. do furor e darás a
Jr 35.2 do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes V. a beber.
Jr 35.5 recabitas taças cheias de V. e copos e
Jr 35.5 cheias de V. e copos e disse-lhes: Bebei V..
Jr35.6 disseram: Não beberemos V., porque Jonadabe,
Jr 35.6 mandou, dizendo: Nunca bebereis V., nem vós nem
Jr 35.8 de maneira que não bebemos V. em todos os
Jr 35.14 seus filhos que não bebessem V., foram guardadas,
Jr 40.10 vierem a nós; e vós, recolhei o V., e as frutas de
Jr 40.12 Gedalias, a Mispa, e recolheram V. e frutas do
Jr 48.33 de Moabe; porque fiz que o V. acabasse nos
Jr 51.7 a toda a terra; do seu V. beberam as nações;
Lm 2.12 suas mães: Onde há trigo e V.? Quando desfalecem
Ez 27.18 de toda sorte de fazenda, com V. de Helbom e lã bran
ca.
Ez 44.21 E nenhum sacerdote beberá V. quando entrar no
Dn 1.5 do manjar do rei e do V. que ele bebia, e
Dn 1.8 do manjar do rei, nem com o V. que ele bebia;
Dn 1.16 porção do manjar deles e o V. que deviam beber e
Dn 5.1 mil dos seus grandes e bebeu V. na presença dos mil.
Dn 5.2 Havendo Belsazar provado o V., mandou trazer os
Dn 5.4 Beberam o K e deram louvores aos deuses de ouro,
Dn 5.23 e as tuas concubinas bebestes V. neles; além
Dn 10.3 não comi, nem carne nem V. entraram na minha
Os 4.11 A incontinência, e o V., e o mosto tiram a inteligência.
Os 7.5 doentes com a excitação do V.; ele estendeu a
Os 7.14 camas; para o trigo e para o V. se ajuntam, mas
Os 9.4 Não derramarão V. perante o Senhor, nem as suas
Os 14.7 como a vide; a sua memória será como o V. do Líbano.
J11.5 gemei, todos os que bebeis V., por causa do
J13.3 e venderam uma menina por K, para beberem.
Am 2.8 de seus deuses bebem o V. dos que tinham multado.
Am 2.12 vós aos nazireus destes V. a beber e aos
Am 5.11 desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu V..
Am 6.6 que bebeis V. em taças e vos ungis com o mais
Am 9.14 vinhas, e beberão o seu V., e farão
M q 2.11 Eu te profetizarei acerca do V. e da bebida forte;
M q 6.15 ungirás com azeite; e o mosto, mas não beberás V..
Na 1.10 os espinhos e se saturem de V. como bêbados, serão
H c2.5 mais que, por ser dado ao V., é desleal; um
S fl.1 3 e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o V..
Ag 2.12 no pão, ou no guisado, ou no V., ou no azeite, ou
Z c9.15 barulho como excitados pelo V.; e encher-se-ão
Zc 10.7 se alegrará como pelo V., e seus filhos o
M t 9.17 Nem se deita V. novo em odres velhos; aliás,
M t 9.17 odres estragam-se; mas deita-se V. novo em odres
M t 27.34 deram-lhe a beber V. misturado com fel; mas ele,
M c 2.22 E ninguém põe V. novo em odres velhos; do
M c 2.22 os odres, e entorna-se o V., e os odres
M c 2.22 e os odres estragam-se; o V. novo deve ser
Mc 15.23 E deram-lhe a beber V. com mirra, mas ele não o to
mou.
Lc 1.15 do Senhor, e não beberá V., nem bebida forte,
Lc 5.37 E ninguém põe V. novo em odres velhos; de outra

VINTE

L c5.37 os odres e entornar-se-á o V., e os odres se estragarão.
Lc 5.38 Mas o V. novo deve ser posto em odres novos, e
Lc 7.33 que não comia pão nem bebia V., e dizeis: Tem de
mônio.
L c7.34 um homem comilão e bebedor de V., amigo dos
Lc 10.34 aplicando-lhes azeite e V.-, e, pondo-o sobre
Jo 2.3 E, faltando o V., a mãe de Jesus lhe disse: Não
Jo 2.3 o K a mãe de Jesus lhe disse: Não têm V..
Jo 2.9 provou a água feita V. (não sabendo de
Jo 2.10 Todo homem põe primeiro o V. bom e, quando já
Jo 2.10 o inferior; mas tu guardaste até agora o bom V..
Jo 4.46 onde da água fizera V.. E havia ali um
Rm 14.21 não comer carne, nem beber V., nem fazer outras
Ef 5.18 E não vos embriagueis com V., em que há contenda,
lT m 3.3 não dado ao V., não espancador, não cobiçoso de
lT m 3.8 dobre, não dados a muito V., não cobiçosos de
lT m 5.23 só, mas usa de um pouco de V., por causa do teu
Tt 1.7 nem iracundo, nem dado ao V., nem espancador,
Tt 2.3 caluniadoras, não dadas a muito V., mestras no bem,
Ap 6.6 por um dinheiro; e não danifiques o azeite e o K .
Ap 14.8 todas as nações deu a beber do V. da ira da sua pros
tituição!
Ap 14.10 também o tal beberá do V. da ira de Deus, que se
Ap 16.19 para lhe dar o cálice do V. da indignação da
Ap 17.2 terra se embebedaram com o VT da sua prostituição.
Ap 18.3 todas as nações beberam do V. da ira da sua
Ap 18.13 perfume, e mirra, e incenso, e V., e azeite, e
Ap 19.15 é o que pisa o lagar do V. do furor e da ira
* (vinho) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Nm.6.3;, 2 vezes: Ne.2.1;
2 vezes: Is.28.7;, 2 vezes: Jr. 13.12;, 2 vezes: Jr.35.5;, 2 vezes: Jr.35.6;
3 vezes: Mt.9.17;, 4 vezes: Mc.2.22;, 3 vezes: Lc.5.37;, 2 vezes: Jo.2.3
, 2 vezes: Jo. 2.10;

VIN H OS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-2; RNK
Top 405 posição; Veja também: vinho;
Is 25.6 animais gordos, uma festa com V. puros, com
Is 25.6 com tutanos gordos e com V. puros, bem purificados.
* (vinhos) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Is. 25.6;

VIN TE Ocorrências: 309 vezes - VT (297) ; N T (12) nos li
vros: Gn-12;Êx-23;Lv-4;Nm-32;Dt-2;Js-2;Jz-12;lSm-2;2Sm-9;lRs22;2Rs-18;lCr-31;2Cr-35;Ed-20;Ne-19;Et-4;Sl-l;Jr-4;Ez-36;Dn3;Jn-l;Ag-3;Zc-2;Lc-l;Jo-l;At-2;lCo-l;Ap-7; N°(s) Strong (G1501,
G1540, G2532, G4002, G5064, H6240, H6242, H6243, H8147);
RNK Top 159 posição;
Gn 6.3 é carne; porém os seus dias serão cento e V. anos.
Gn 8.14 E, no segundo mês, aos V. e sete dias do mês, a
Gn 11.24 E viveu Naor V. e nove anos e gerou a Tera.
Gn 18.31 se, porventura, se acharem ali V.? E disse: Não j
Gn 18.31 VT? E disse: Não a destruirei, por amor dos V...'
Gn 23.1 foi a vida de Sara cento e V. e sete anos; estes~
Gn 31.38 Estes V. anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e
Gn 31.41 Tenho estado agora V. anos na tua casa; catorze te
Gn 32.14 duzentas cabras e V. bodes; duzentas ovelhas e
Gn 32.14 e V. bodes; duzentas ovelhas e V. carneiros;
Gn 32.15 vacas e dez novilhos; V. jumentas e dez jumentinhos.
Gn 37.28 da cova, e venderam José por V. moedas de prata
Êx 12.18 comereis pães asmos até V. e um do mês à tarde.
Ex 26.2 de uma cortina será de K e oito côvados, e a
Êx 26.18 para o tabernáculo assim: V. tábuas para a banda
Êx 26.19 bases de prata debaixo das V. tábuas; duas bases
Êx 26.20 Também haverá V. tábuas ao outro lado do
Êx 27.10 Também as suas V. colunas e as suas V. bases
Êx 27.10 V. colunas e as suas V. bases serão de
Êx 27.11 de comprimento; e as suas V. colunas e as suas
Êx 27.11 V. colunas e as suas V. bases serão de
Êx 27.16 haverá uma coberta de V. côvados, de pano
Êx 30.13 do santuário (este siclo é de K geras); a metade
Êx 30.14 entrar no arrolamento, de V. anos para cima,
Êx 36.9 de uma cortina era de V. e oito côvados, e a
Êx 36.23 as tábuas para o tabernáculo; V. tábuas para a
Êx 36.24 bases de prata debaixo das V. tábuas; duas bases
Êx 36.25 Também fez V. tábuas ao outro lado do tabernáculo
330

VINTE

Joshua Concordância Bíblica

Êx 38.10 As suas V. colunas e as suas V. bases eram de
Êx 38.10 V. colunas e as suas V. bases eram de cobre;
Êx 38.11 de cem côvados; as suas V. colunas e as suas
Êx 38.11 suas V. colunas e as suas V. bases eram de
Êx 38.18 torcido; e o comprimento era de V. côvados, e a
Êx 38.24 saber, o ouro da oferta, foram V. e nove talentos
Êx 38.26 aos arrolados, da idade de V. anos e acima,
Lv 27.3 dum varão, da idade de V. anos até à idade de
Lv 27.5 E, se for de cinco anos até V., a tua avaliação
Lv 27.5 avaliação dum varão será de VT siclos, e a da
Lv 27.25 o siclo do santuário; o siclo será de V. geras.
Nm 1.3 da idade de V. anos para cima, todos os que saem à
Nm 1.18 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.20 cabeça por cabeça, todo varão de V. anos para
Nm 1.22 cabeça por cabeça, todo varão de V. anos para
Nm 1.24 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.26 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.28 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.30 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.32 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.34 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.36 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.38 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.40 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.42 pelo número dos nomes dos de V. anos para cima,
Nm 1.45 a casa de seus pais, de V. anos para cima,
Nm 3.39 todo varão de um mês para cima foram V. e dois mil.
Nm 3.43 foram contados deles, foram V. e dois mil e
Nm 3.47 o siclo do santuário os tomarás, a V. geras o siclo.
Nm 7.86 todo o ouro das taças foi de cento e V. siclos;
Nm 7.88 sacrifício pacífico foram V. e quatro novilhos;
Nm 8.24 dos levitas: Da idade de V. e cinco anos para
Nm 10.11 ano, no segundo mês, aos V. do mês, que a
Nm 11.19 dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem V. dias;
Nm 14.29 toda a vossa conta, de V. anos para cima, os
Nm 18.16 segundo o siclo do santuário, que é de V. geras.
Nm 25.9 os que morreram daquela praga foram V. e quatro
mil.
Nm 26.2 de Israel, da idade de V. anos para cima,
Nm 26.4 Contai o povo da idade de V. anos para cima, como
Nm 26.14 as famílias dos simeonitas, V. e dois mil e duzentos.
Nm 26.62 foram deles contados foram V. e três mil, todo o
Nm 32.11 que subiram do Egito, de V. anos para cima,
Nm 33.39 Arão da idade de cento e V. três anos, quando
Dt 31.2 Da idade de cento e V. anos sou eu hoje;
Dt 34.7 Moisés da idade de cento e V. anos quando morreu;
Js 15.32 as cidades e as suas aldeias; V. e nove ao todo.
Js 19.30 e Umá, e Afeca, e Reobe: V. e duas cidades e as
Jz 4.3 carros de ferro e por V. anos oprimia os
Jz 7.3 Gileade. Então, voltaram do povo V. e dois mil, e
Jz 8.10 e os que caíram foram cento e V. mil homens,
Jz 10.2 E julgou a Israel V. e três anos; e morreu e foi
Jz 10.3 Jair, gileadita, e julgou a Israel V. e dois anos.
Jz 11.33 Aroer até chegar a Minite, V. cidades, e até
Jz 15.20 E julgou a Israel, nos dias dos filisteus, V. anos.
Jz 16.31 de Manoá, seu pai; e julgou ele a Israel V. anos.
Jz 20.15 de Benjamim, das cidades, V. e seis mil homens
Jz 20.21 por terra, naquele dia, V. e dois mil homens
Jz 20.35 filhos de Israel, naquele dia, V. e cinco mil e
Jz 20.46 caíram, naquele dia, foram V. e cinco mil homens
ISm 7.2 se passaram, que chegaram até V. anos; e
ISm 14.14 ae armas feriram até uns V. homens, quase no
2Sm 3.20 Abner a Davi, a Hebrom, e V. homens com ele; e
2Sm 8.4 e seiscentos cavaleiros e V. mil homens de pé; e
2Sm 8.5 porém Davi feriu dos siros V. e dois mil homens.
2Sm 9.10 minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e V. servos.
2Sm 10.6 e dos siros de Zobá V. mil homens de pé,
2Sm 18.7 mesmo dia, houve ali uma grande derrota de V. mil.
2Sm 19.17 e seus quinze filhos, e seus V. servos com ele;
2Sm 21.20 e em cada pé outros seis, V. e quatro por
2Sm 24.8 e, ao cabo de nove meses e V. aias, voltaram a Jeru
salém.
lR s 4.23 dez vacas gordas, e V. vacas de pasto, e cem
lR s 5.11 E Salomão deu a Hirão V. mil coros de trigo, para
lR s 5.11 para sustento da sua casa, e V. coros de azeite
lR s 6.2 de comprimento, e de V. côvados de largura,
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lR s 6.3 do templo da casa era de V. côvados de
lR s 6.16 Edificou mais V. côvados de tábuas de cedro nos
lR s 6.20 oráculo no interior era de V. côvados de
lR s 6.20 côvados de largura, e de V. côvados de altura;
lR s 8.63 o que sacrificou ao Senhor, V. e duas mil vacas e
lR s 8.63 e duas mil vacas e cento e V. mil ovelhas; assim
lR s 9.10 E sucedeu, ao fim de V. anos, que Salomão
1Rs 9.11 deu o rei Salomão a Hirão V. cidades na
lRs 9.14 E enviara Hirão ao rei cento e V. talentos de ouro.
lR s 9.28 de lá quatrocentos e V. talentos de ouro, e
lRs 10.10 E deu ao rei cento e V. talentos de ouro, e
lR s 14.20 dias que Jeroboão reinou V. e dois anos, e
lRs 15.33 todo o Israel em Tírza, e reinou V. e quatro anos.
lRs 16.8 No ano V. e seis de Asa, rei de Judá, Elá, filho
lR s 16.29 de Onri, sobre Israel em Samaria, V. e dois anos.
lR s 20.30 cidade; e caiu o muro sobre V. e sete mil homens
lR s 22.42 quando começou a reinar; e V. e cinco anos reinou
2Rs 4.42 de Deus pães das primícias, V. pães de cevada e
2Rs 8.26 Era Acazias de V. e dois anos de idade quando
2Rs 10.36 reinou sobre Israel em Samaria foram V. e oito anos.
2Rs 12.6 Sucedeu, porém, que, no ano V. e três do rei Joás,
2Rs 13.1 No ano V. e três de Joás, filho de Acazias, rei de
2Rs 14.2 Tinha V. e cinco anos quando começou a reinar e
2Rs 14.2 quando começou a reinar e V. e nove anos reinou
2Rs 15.1 No ano V. e sete de Jeroboão, rei de Israel,
2Rs 15.27 e reinou sobre Israel, em Samaria, V. anos.
2Rs 15.33 Tinha V. e cinco anos de idade quando começou a
2Rs 16.2 Unha Acaz V. anos de idade quando começou a
2Rs 18.2 Tinha V. e cinco anos de idade quando começou a
2Rs 18.2 quando começou a reinar e K e nove anos reinou
2Rs 21.19 Tinha Amom V. e dois anos de idade quando come
çou
2Rs 23.31 Tinha Joacaz V. e três anos de idade quando
2Rs 23.36 Tinha Jeoaquim V. e cinco anos de idade quando
2Rs 24.18 Tinha Zedequias V. e um anos de idade quando
2Rs 25.27 de Judá, no mês duodécimo, aos K e sete do mês,
lC r 2.22 gerou a Jair; e este tinha V. e três cidades na
lC r 7.2 o seu número, nos dias de Davi, foi de VCe dois
lC r 7.7 contados pelas suas genealogias, V. e dois mil
lC r 7.9 de seus pais, varões de valor, V. mil e duzentos.
lC r 7.40 para a guerra; foi seu número de V. e seis mil homens.
lC r 12.28 da família de seu pai, trouxe V. e dois príncipes.
lC r 12.30 dos filhos de Efraim, V. mil e oitocentos varões
lC r 12.35 ordenados para a peleja, V. e oito mil e seiscentos;
lC r 12.37 instrumentos de guerra para pelejar, cento e V. mil.
lC r 15.5 Coate: Uriel, o príncipe, e seus irmãos, cento e V.;
lC r 15.6 Asaías, o príncipe, e seus irmãos, duzentos e V.-,
lC r 18.4 e sete mil cavaleiros, e V. mil homens de pé;
lC r 18.5 porérírdos siros feriu Davi V. e dois mil homens.
lC r 20.6, de grande estatura, e tinha V. e quatro dedos,
lC r 23.4 Destes, h^via V. e quatro mil, para promoverem a
lC r 23.2^ da Casa do Senhor, da idade de V. anos para cima.
lC r 23.27\)s4ilhós de Levi da idade de V. anos para cima.
lC r 27.1 os meses do ano, cada turma de V. e quatro mil.
lC r 27.2 de Zabdiel; e em sua turma havia V. e quatro mil.
lC r 27.4 Miclote; também em sua turma havia v . e quatro mil.
lC r 27.5 e chefe; também em sua turma havia V. e quatro mil.
lC r 27.7 filho; também em sua turma havia V. e quatro mil.
lC r 27.8 izraíta; também em sua turma havia V. e quatro mil.
lC r 27.9 tecoíta; também em sua turma havia V. e quatro mil.
lC r 27.10 Efraim; também em sua turma havia V. e quatro mil.
lC r 27.11 zeraítas; também em sua turma havia v . e quatro
mil.
lC r 27.12 também em sua turma havia V. e quatro mil.
lC r 27.13 zeraítas; também em sua turma navia V. e quatro
mil.
lC r 27.14 Efraim; também em sua turma havia V. e quatro mil.
lC r 27.15 Otniel; também em sua turma havia V. e quatro mil.
lC r 27.23 porém, Davi o número dos de V. anos para baixo,
2Cr 2.10 que cortarem a madeira, darei V, mil coros de
2Cr 2.10 e V. mil coros de cevada, e V mil batos de
2Cr 2.10 e V. mil batos de vinho, e V. mil batos de azeite.
2Cr 3.3 de sessenta côvados, e a largura, de V. côvados.
2Cr 3.4 a largura da casa, era de V. côvados, e a
2Cr 3.4 côvados, e a altura, de cento e V ., o que, dentro,
2Cr 3.8 a largura da casa, era de V. côvados, e a sua
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Ez 4.10 de comer, será do peso de K siclos cada dia;
Ez 8.16 o pórtico e o altar, cerca de K e cinco homens,
Ez 11.1 que estavam à entrada da porta K e cinco homens;
Ez 29.17 E sucedeu que, no ano K e sete, no mês primeiro,
Ez 40.13 até ao telhado da outra: K e cinco côvados de
Ez 40.21 seu comprimento, e a largura, de K e cinco côvados.
Ez 40.25 o comprimento, e a largura, K e cinco côvados.
Ez 40.29 côvados, e a largura, de K e cinco côvados.
Ez 40.30 redor; o comprimento era de K e cinco côvados, e
Ez 40.33 cinquenta côvados, e a largura, de K e cinco côvados.
Ez 40.36 côvados, e a largura, de K e cinco côvados.
Ez 40.49 do vestíbulo era de K côvados, e a
Ez 41.2 de quarenta côvados, e a largura, de K côvados.
Ez 41.4 meaiu o seu comprimento: K côvados, e a
Ez 41.4 K côvados, e a largura, K côvados, diante
Ez 41.10 câmaras havia a largura de K côvados por todo o
Ez 42.3 Em frente dos K côvados, que tinha o átrio
Ez 45.1 da terra; o comprimento será de K e cinco mil
Ez 45.3 medirás um comprimento de K e cinco mil côvados
Ez 45.5 da casa, por possessão sua, K e cinco mil
Ez 45.5 e cinco mil medidas de comprimento, para K câmaras.
Ez 45.6 mil canas e de comprimento K e cinco mil,
Ez 45.12 E o siclo será de K geras; K siclos, mais
Ez 45.12 geras; K siclos, mais K e cinco siclos,
Ez 48.8 oferta que haveis de fazer, de K e cinco mil
Ez 48.9 será do comprimento de K e cinco mil canas e
Ez 48.10 sacerdotes; para o norte K e cinco mil canas
Ez 48.10 mil de largura, e para o sul K e cinco mil de
Ez 48.13 o termo dos sacerdotes, K e cinco mil canas
Ez 48.13 mil; todo o comprimento será K e cinco mil, e a
Ez 48.15 da largura diante das K e cinco mil,
Ez 48.20 Toda a oferta será de K e cinco mil canas com
Ez 48.20 e cinco mil canas com mais K e cinco mil em
Ez 48.21 da cidade, diante das K e cinco mil canas
Ez 48.21 e do ocidente, diante das K e cinco mil, na
Dn 6.1 sobre o reino a cento e K presidentes, que
Dn 10.4 E, no dia K e quatro do primeiro mês, eu estava à
Dn 10.13 se pôs defronte de mim K e um dias, e eis que
Jn 4.11 que estão mais de cento e K mil homens, que não
Ag 2.16 veio alguém a um monte de K medidas, e havia
Ag 2.16 ao lagar para tirar cinquenta, havia somente K.
Ag 2.20 segunda vez a Ageu, aos K e quatro do mês, dizendo:
Zc 1.7 Aos VTe quatro dias do_mês undécimo (que é o mês
Zc 5.2 Vejo um rolo vôante, quètejn K côvados de
Lc 14.31 sair ao encontro do que vem contra ele com K mil?
Jo 6.19 E, tendo navegado tíns K e cinco ou trinta
At 1.15 junta era de quasecento e y . pessoas), disse:
At 27.28 E, lançando o pruírKVâcharam K braças; passando
IC o 10.8 alguns deles fizeram e caíram num dia K e três mil.
Ap 4.4 E ao redor do trono havia K e quatro tronos; e vi
Ap 4.4 assentados sobre os tronos K e quatro anciãos
Ap 4.10 os K e quatro anciãos prostravam-se diante do que
Ap 5.8 os quatro animais e os K e quatro anciãos
Ap 5.14 animais diziam: Amém! E os K e quatro anciãos
Ap 11.16 E os K e quatro anciãos, que estão assentados em
Ap 19.4 E os K e quatro anciãos e os quatro animais

2Cr 3.8 côvados, e a sua largura, de K côvados; e
2Cr 3.11 o seu comprimento era de K côvados; a asa de
2Cr 3.13 querubins se estendiam V. côvados; e estavam
2Cr 4.1 fez um altar de metal de K côvados de
2C r4.1 de comprimento, e de K côvados de largura,
2Cr 5.12 do altar, e com eles até cento e K
2Cr 7.5 sacrifícios de bois, K e dois mil, e de
2Cr 7.5 mil, e de ovelhas, cento e K mil; e o rei e
2Cr 8.1 E sucedeu, ao cabo de K anos, nos quais Salomão
2Cr 9.9 E deu ao rei cento e K talentos de ouro, e
2Cr 11.21 e sessenta concubinas; e gerou K e oito filhos, e
2Cr 13.21 si catorze mulheres, e gerou K e dois filhos e
2Cr 20.31 quando começou a reinar e K e cinco anos reinou
2Cr 25.1 Era Amazias da idade de K e cinco anos quando
2Cr 25.1 começou a reinar e reinou K e nove anos em
2Cr 25.5 e Benjamim; e os numerou de K anos e daí para
2Cr 27.1 Tinha Jotão K e cinco anos de idade quando
2Cr 27.8 Tinha K e cinco anos de idade quando começou a
2Cr 28.1 Tinha Acaz K anos de idade quando começou a
2Cr 28.6 num dia em Judá cento e V. mil, todos homens
2Cr 29.1 Tinha Ezequias K e cinco anos de idade quando
2Cr 29.1 começou a reinar e reinou K e nove anos em
2Cr 31.17 os levitas, da idade de K anos e daí para
2Cr 33.21 Era Amom da idade de K e dois anos quando co
meçou
2Cr 36.2 Era Joacaz da idade de K e três anos quando
2Cr 36.5 Era Jeoaquim de K e cinco anos de idade quando
2Cr 36.11 Era Zeaequias da idade de K e cinco anos quando
Ed 1.9 de ouro, mil bacias de prata, K e nove facas,
Ed 2.11 Os filhos de Bebai, seiscentos e K e três.
Ed 2.12 Os filhos de Azgade, mil duzentos e K e dois.
Ed 2.17 Os filhos de Besai, trezentos e K e três.
Ed 2.19 Os filhos de Hasum, duzentos e K e três.
Ed 2.21 Os filhos de Belém, cento e K e três.
Ed 2.23 Os homens de Anatote, cento e K e oito.
Ed 2.26 Os filhos de Ramá e Gibeá, seiscentos e K e um.
Ed 2.27 Os homens de Micmás, cento e K e dois.
Ed 2.28 Os homens de Betei e Ai, duzentos e K e três.
Ed 2.32 Os filhos de Harim, trezentos e K.
Ed 2.33 de Lode, Hadide e Ono, setecentos e K e cinco.
Ed 2.41 Os cantores: os filhos de Asafe, cento e K e oito.
Ed 2.67 e cinco; os jumentos, seis mil setecentos e K.
Ed 3.8 e constituíram levitas da idade de K anos e daí
Ed 8.11 o filho de Bebai, e, com ele, K e oito homens;
Ed 8.19 de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, K ;
Ed 8.20 dos levitas, duzentos e K netineus, que
Ed 8.27 E K taças de ouro de mil daricos e dois vasos de
Ed 10.9 era o nono mês, no dia K do mês; e todo
Ne 5.14 terra de Judá, desde o ano K até ao ano trinta e
Ne 6.15 Acabou-se, pois, o muro aos K e cinco de elul, em
Ne 7.16 Os filhos de Bebai, seiscentos e K e oito.
Ne 7.17 Os filhos de Azgade, dois mil trezentos e K e dois.
Ne 7.22 Os filhos de Hasum, trezentos e K e oito.
Ne 7.23 Os filhos de Besai, trezentos e K e quatro.
Ne 7.27 Os homens de Anatote, cento e K e oito.
Ne 7.30 Os homens de Ramá e Geba, seiscentos e K e um.
Ne 7.31 Os homens de Micmás, cento e K e dois.
Ne 7.32 Os homens de Betei e Ai, cento e K e três.
Ne 7.35 Os filhos de Harim, trezentos e K.
Ne 7.37 filhos de Lode, Hadide e Ono, setecentos e K e um.
Ne 7.69 trinta e cinco; jumentos, seis mil setecentos e K.
Ne 7.71 o tesouro da obra, em ouro, K mil daricos; e, em
Ne 7.72 resto do povo foi, em ouro, K mil daricos; e, em
Ne 9.1 E, no dia K e quatro deste mês, se ajuntaram os
Ne 11.8 depois dele, Gabai e Salai: novecentos e K e oito.
Ne 11.12 a obra da casa, oitocentos e K e dois; e Adaías,
Ne 11.14 varões valentes, cento e K e oito, e
Et 1.1 até à Etiópia, sobre cento e K e sete províncias);
Et 8.9 (que é o mês de sivã), aos K e três do mesmo,
Et 8.9 da índia até à Etiópia, cento e K e sete
Et 9.30 todos os judeus, às cento e K e sete províncias
SI 68.17 Os carros de Deus são K milhares, milhares de
Jr 25.3 até este dia (que é o ano K e três), veio a
Jr 52.1 Era Zedequias da idade de K e um anos quando
Jr 52.28 cativo no sétimo ano: três mil e K e três judeus.
Jr 52.31 de Judá, no mês duodécimo, aos K e cinco do mês,

* (vinte) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.18.31; , 2 vezes :
Gn.32.14; , 2 vezes: Êx.27.10; , 2 vezes: Êx.27.11; , 2 vezes: Êx.38.10;
, 2 vezes : Êx.38.11;, 2 vezes : Lv.27.5; , 2 vezes : lRs.5.11;, 3 vezes :
lRs.6.20;,2 vezes: lRs.8.63;,2 vezes: 2Rs.14.2;, 2 vezes: 2Rs.l8.2;, 4
vezes:2Cr.2.10;, 2 vezes: 2Cr.3.4;, 2 vezes: 2Cr.3.8;, 2 vezes: 2Cr.4.1;
, 2 vezes : 2Cr.7.5; , 2 vezes : 2Cr.25.1; , 2 vezes : 2Cr.29.1; , 2 vezes :
Et.8.9;, 2 vezes: Ez.41.4; , 2 vezes: Ez.45.5;, 3 vezes: Ez.45.12;, 2 vezes
: Ez.48.10;, 2 vezes: Ez.48.13; , 2 vezes: Ez.48.20;, 2 vezes: Ez.48.21;
, 2 vezes: Ag.2.16;, 2 vezes: Ap.4.4;

VIO LAD A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H7901); RNK Top 406posição; Veja tam bém : violar;
Is 13.16 casas serão saqueadas, e a mulher de cada um,

V..

VIO LA D O RES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dn-1;
N°(s) Strong (H7561); RNK Top 406posição; Veja também : violar;
Dn 11.32 E aos VT do concerto ele, com lisonjas,
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V IO LA M Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt-1; N°(s)
Strong (G953); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : violar;

Jn 3.8 um do seu mau caminho e da VT que há nas
M q 2.2 casas, e as tomam; assim fazem V. a um homem e
M q 6.12 seus ricos estão cheios de V., e os seus
Hc 1.2 tu não me escutarás? Gritarei: V.\ E não salvarás?
Hc 1.3 Porque a destruição e a. V. estão diante de
Hc 1.9 Eles todos virão com V ; o seu rosto buscará o
Hc 2.8 do sangue dos homens e da V. para com a
Hc 2.17 Porque a V. cometida contra o Líbano te
Hc 2.17 do sangue dos homens, e da V. para com a
Sf 1.9 sobre o umbral, que enchem de VT e engano a
Sf 3.4 profanaram o santuário e fizeram V. à lei.
Zc 4.6 dizendo: Não por força, nem por V., mas pelo
M l 2.16 e aquele que encobre a V. com a sua
M t 11.12 Batista até agora, se faz V. ao Reino dos
M c 9.20 logo o espírito o agitou com V.-, e, caindo o
M c 9.26 clamando e agitando-o com V., saiu; e ficou
At 5.26 e os trouxe, não com V. (porque temiam
At 21.35 de lhe pegar por causa da VTda multidão,
At 24.7 no-lo tirou dentre as mãos, com grande V.,

M t 12.5 os sacerdotes no templo VT o sábado e ficam

V IO LA R Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos livros:
E d-l;M t-l; N°(s) Strong (G3089, H6S65); RNK Top 405 posição;
Palavras Relacionadas: (violada-1; violam-1; violará-1; violaram-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 6
Ed 9.14 tornaremos, pois, agora a V. os teus mandamentos
M t 5.19 Qualquer, pois, que V. um destes menores

V IO LA R Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s)
Strong (H2490); RNK Top 406 posição; Veja também : violar;
Nm 30.2 sua alma com obrigação, não

V. a sua palavra;

V IO LA R A M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; N°(s)
Strong (H6031); RNK Top 406posição; Veja tam bém : violar;
Jz 20.5 e intentaram matar-me, e

VIOLENTOS

* (violência) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Hc.2.17;

V. a minha

V IO LÊN C IA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1;
N°(s) Strong (H2555); RNK Top 406 posição; Veja também : vio
lência;

V IO LÊN C IA Ocorrências: 66 vezes - VT (60); N T (6) nos li
vros: Gn-3;Jz-l;2Sm-l;Ed-l;Jó-6;Sl-7;Pv-3;Ec-l;Is-3;Jr-6;Lm-l;Ez8;Os-2;Jl-l;Am-2;Ob-l;Jn-l;M q-2;Hc-6;Sf-2;Zc-l;M l-l;M t-l;M c2;At-3; N°(s) Strong (G4682, G970, H2554, H25SS, H3027, H3238,
H4480, H4637); RNK Top 341 posição; Palavras Relacionadas:
(violências-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 67

Pv 4.17 o pão da impiedade e bebem o vinho das

V..

V IO LEN TA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : violentar;

G n 6 .ll da face de Deus; e encheu-se a terra de V..
G n6.13 porque a terra está cheia de V.; e eis que os
Gn 49.5 irmãos; as suas espadas são instrumentos de V..
Jz 9.24 para que a V. feita aos setenta filhos de
2Sm 22.3 o meu refugio. Ó meu Salvador, de V. me salvaste.
Ed 4.23 e os impediram à força de braço e com V..
Jó 5.20 livrará da morte; e, na guerra, da V. da espada.
Jó 16.17 apesar de não haver V. nas minhas mãos e de
Jó 19.7 Eis que clamo: V.\ Mas não sou ouvido; grito:
Jó 21.19 Deus guarda a sua V. para os filhos deles, e
Jó 21.27 maus intentos com que injustamente me fazeis V..
Jó 23.2 queixa está em amargura; a V. da minha praga
SI 7.16 sobre a sua cabeça; e a sua V. descerá sobre a
SI 10.18 que é da terra, não prossiga mais em usar da V..
SI 11.5 a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a V.. — SI 55.9 sua língua, pois tenho visto V. e contenda na cidade. \
SI 58.2 sobre a terra fazeis pesar a V. das vossas mãos.
SI 72.14 a sua alma do engano e da V., e precioso será
SI 73.6 como um colar; vestem-se de V. como de um adorno./
Pv 10.6 a cabeça do justo, mas a V. cobre a boca
V __
Pv 10.11 é manancial de vida, mas a V. cobre a boca
Pv 13.2 bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a V..
Ec 5.8 opressão de pobres e a V. em lugar do
Is 10.33 desbastará os ramos com V., e os de alta
Is 59.6 de iniquidade, e obra de V. há nas suas mãos.
Is 60.18 Nunca mais se ouvirá de V. na tua terra, de
Jr 6.7 ela produz a sua malícia; V. e estrago se
Jr 20.8 que falo, grito e clamo: V. e destruição!
Jr 22.3 órfão, nem à viúva; não façais V., nem
Jr 22.17 e para a opressão, e para a V., a fim de
Jr 51.35 A v. que se me fez a mim e à minha carne venha
Jr 51.46 noutro ano, outro rumor; e haverá V. na
Lm 2.6 arrancou a sua cabana com V., como se fosse a
Ez 7.11 A V. se levantou em vara de impiedade; nada
Ez 7.23 crimes de sangue, e a cidade está cheia de V..
Ez8.17 aqui? Havendo enchido a terra de V., tornam a
Ez 12.19 de sua abundância, por causa da V. de todos os
Ez 22.29 e andam roubando, e fazem V. ao aflito e ao
Ez 28.16 se encheu o teu interior de V., e pecaste;
Ez 35.5 os filhos de Israel à V. da espada, no
Ez 45.9 de Israel; afastai a K e a
Os 7.16 seus príncipes por causa da VT da sua
Os 13.14 Eu os remirei aa V. do inferno e os resgatarei
J13.19 de solidão, por causa da V. que fizeram
Am 3.10 nos seus palácios a K e a destruição.
Am 6.3 dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de V.;
Ob 1.10 Por causa da V. feita a teu irmão Jacó,

Gn 34.25 quando estavam com a mais

V. dor, dois

V IO LEN T A M EN T E Ocorrências: 8 vezes - VT (7) ; N T
(1) nos livros: Lv-2;Jz-l;Jó-l;Is-2;Jr-l;M t-l; N°(s) Strong (H292S);
RNK Top 399posição; Veja também : violento;
Lv 6.2 mão, ou o roubo, ou o que retém V. ao seu próximo;
Lv 6.4 roubou, ou o retido que retém V., ou o
Jz4.3 vinte anos oprimia os filhos de Israel V..
Jó 30.21 mim; com a força da tua mão resistes V..
Is 22.17 que o Senhor te arrojará V. como um
Is 28.2 águas que trasbordam, V. a
Jr 13.22 fraldas, e os teus calcanhares sofrem V..
M t 8.6 jaz em casa paralítico e VT atormentado.

V IO LEN TA R - Palavras Relacionadas: (violenta-1; violentará-1; violentas-1; violento-9) Total de referencias das palavras
relacionadas: 12

V IO LEN TA R Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1;
N°(s) Strong (H2554); RNK Top 406 posição; Veja também : vio
lentar;
Pv 8.36 Mas o que pecar contra mim

V. a sua própria

VIO LEN TAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : violento;
Ne 9.11 nas profundezas, como uma pedra nas águas

V..

V IO LEN T O Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: 2Sm-l;Jó-l;ST4;Pv-2;Is-l; N°(s) Strong (H2S5S, H4160); RNK Top 398
posição; Veja também : violentar;
2Sm 22.49 contra mim se levantam; do homem V. me livras.
Jó 22.8 Mas para o V. era a terra, e o homem tido em
SI 18.48 se levantam contra mim, tu me livras do homem V..
SI 140.1 ó Senhor, do homem mau; guarda-me do homem V.;
SI 140.4 ímpio e guarda-me do homem V., os quais se
SI 140.11 o mal perseguirá o homem V., até que seja dester
rado.
Pv 3.31 Não tenhas inveja do homem V., nem escolhas
Pv 16.29 O homem V. persuade o seu companheiro e guia-o
Is 16.4 do destruidor; porque o homem V. terá fim; a

VIOLENTOS
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Top 406 posição; Veja também : violento;
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Is 31.2 também ele é sábio, e fará V. o mal, e não
Is 41.23 as coisas que ainda hão de V., para que saibamos que
Is 41.25 a um do Norte, e ele há de V.; desde o nascimento
Is 44.7 anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de V..
Is 47.13 das luas novas, e salvem-te do que há de V. sobre ti.
Is 48.15 também já o chamei, e o farei V., e farei próspero o
Is 54.15 Eis que poderão V. ajuntar-se, mas não será por
Is 56.1 salvação está prestes a V., e a minha justiça,
Is 66.4 as suas ilusões, farei V. sobre eles os seus
Jr 11.23 um resto, porque farei V. o mal sobre os homens
Jr 31.12 Hão de VC e exultarão na altura de Sião, e correrão
Jr 33.6 Eis que eu farei V. sobre ela saúde e cura, e os
Jr 38.14 o rei Zedequias e fez VT à sua presença
Jr 40.4 sobre as tuas mãos. Se te apraz V. comigo para a
Jr 40.4 V. comigo para Babilônia, deixa de V.. Olha: toda
Jr 42.17 quem reste e escape do mal que eu farei V. sobre eles.
Jr 48.16 Está prestes a VT a perdição de Moabe; e apressa-se
Jr 49.37 a sua morte; e farei V. sobre eles o mal, o
Jr 51.60 todo o mal que havia de V. sobre a Babilônia;
Ez 7.24 E farei V. os piores de entre as nações, e possuirão
Ez 16.16 sobre eles; tais coisas não vieram, nem não de V..
Ez 23.40 E, o que mais é, mandaram V. uns homens de longe;
Ez 33.2 e dize-lhes: Quando eu fizer V. a espada sobre a
Ez 33.6 Mas, se, quando o atalaia V. que vem a espada, não
Ez 33.31 a ti, como o povo costuma V., e se assentam diante
Ez 33.33 vier isto (eis que está para V .), então, saberão que
Ez 34.13 dos povos, e as farei V. dos diversos países,
Ez 36.8 para o meu povo de Israel; porque estão prestes a V..
Dn 4.34 olhos ao céu, e tornou-me a VTo meu
Dn 4.36 No mesmo tempo, me tomou a K o meu entendimen
to, e
Dn 4.36 do meu reino tornou-me a K a minha majestade e
Dn 9.26 o povo do príncipe, que há de V., destruirá a
Dn 11.16 O que, pois, há de V. contra ele fará segundo a sua
Dn 11.17 E porá o seu rosto para V. com a força de todo o seu
Dn 11.29 determinado, tornará a V. contra o Sul; mas não
Os 13.13 é tempo, e não está no lugar em que deve V. à luz.
Am 4.2 que dias estão para V. sobre vós, em que
Am 5.9 O que faz V. súbita destruição sobre o forte, de
Ag 1.11 E nz V. a seca sobre a terra, e sobre os montes, e
Zc 3.8 portentosos; eis que eu farei V. o meu servo, o Renovo.
Ml 4.1 palha; e o dia que está para Víps'5braçará, diz o
M t 11.3 És tu aquele que havia de V. ou esperámos outro?
M t 11.14 quereis dar crédito, é este o Elias que jnavia de V..
M t 16.24 discípulos: Se alguém quiser V. após mim,
M t 16.28 a morte até que vejam V. o Filho dgHomem no
M t 19.14 e não os estorveis de V. a mim, porque dos
M t 22.3 os convidados para as bodas; e estes não quiseram V..
M t 23.36 que todas essas coisas hão de V. sobre esta geração.
M t 24.42 porque não sabeis a que hora há de V. o vosso Senhor.
M t 24.43 vigília da noite havia de VT o ladrão, vigiaria e
M t 24.44 o Filho do Homem há de V. à hora em que não pen
seis.
M t 25.13 o Dia nem a hora em que o Filho do Homem há de

Pv 11.16 guarda a honra, como os V. guardam as riquezas.

VIR Ocorrências: 159 vezes - VT (95) ; N T (64) nos livros:
G n-5;Ê x-l;Lv-4;N m -2;D t-4;Js-l;Jz-l;lS m -4;2Sm -4;lR s-l;2R s3;lCr-l;Ed-l;Et-5;Jó-l;Sl-3;Pv-l;Ec-3;Is-17;Jr-ll;Ez-9;D n-7;O sl;Am-2;Ag-l;Zc-l;M l- l;M t-1 l;M c-3;Lc-l l;Jo-14;At-8;Rm -l;l Co-l;lT m -l;2T m -2;T t-l;H b-l;T g-l;lP e-l;lJo-2;A p-6; N°(s) Strong
(G1127, G1330, G1492, G2064, G2240, G2396, G2400, G3195,
G3343, G3700, G3854, G4328, G5438, G991, H19); RNK Top 251
posição; Palavras Relacionadas: (veio-513; veio-lhe-1; Vem-267;
vêm-53; venha-83; venhais-3; venham-27; venhamos-2; venhas-6;
Venho-16; vens-13; Viemos-8; vier-73; viera-14; vieram-241;
vieram-lhe-1; vieras-1; vierdes-2; vierem-10; vieres-4; viermos-1;
viesse-28; viésseis-1; viessem-13; viesses-1; vieste-16; viestes-6;
Vim-48; vimos-28; Vinda-40; vindas-1; Vinde-71; vindes-5; vindo-149; vindos-2; vinham-32; vinhas-51; virá-141; virão-90;
virás-18; virdes-11; virei-15; virei-me-3; vireis-3; virem-11; viremos-4; vires-13; viria-3; viriam-3); Total de referencias das p a la 
vras relacionadas: 2305
Gn 18.19 juízo; para que o Senhor faça V. sobre Abraão o que
Gn 27.45 Então, enviarei e te farei V. de lá. Por que
Gn 41.54 e começaram a VT os sete anos de fome, como José
Gn 43.14 do varão, para que deixe V. convosco vosso outro
Gn 48.7 um pequeno espaço de terra para V. a Efrata; e eu a
Ex 12.23 aos egípcios, porém, quando V. o sangue na verga da
Lv 13.56 Mas, se o sacerdote K que a praga se tem recolhido,
Lv 14.39 sétimo dia e examinará; e, se V. que a praga nas
Lv 20.17 ou filha de sua mãe, e ele V. a nudez dela, e ela
Lv 20.17 e ele V. a nudez dela, e ela K a sua, torpeza é;
Nm 22.14 a Balaque, e disseram: Balaão recusou V. conosco.
Nm 22.16 de Zipor: Rogo-te que não te demores em V. a mim,
Dt 1.17 que vos for difícil fareis V. a mim, e eu a ouvirei.
Dt 26.5 gente; porém ali cresceu até V. a ser nação
Dt 28.61 Também o Senhor fará V. sobre ti toda enfermidade e
Dt 32.36 pelos seus servos, quando V. que o seu poder se
Js 9.12 no dia em que saímos para V. a vós; e ei-lo aqui,
Jz 5.28 grade: Por que tarda em V. o seu carro? Por que
ISm 18.18 de meu pai em Israel, para V. a ser genro do rei?
ISm 22.9 e disse: Ao filho de Jessé vi VT a Nobe, a
ISm 23.10 tem ouvido que Saul procura V. a Queila, para
ISm 25.33 que hoje me estorvaste de V. com sangue e de que
2Sm 14.29 enviar ao rei; porém não quis V. a ele; e enviou
2Sm 14.29 e enviou ainda segunda vez, e, contudo, não quis V..
2Sm 15.2 tinha alguma demanda para V. ao rei a juízo, o
2Sm 15.12 Também Absalão mandou V. Aitofel, o gilonita, do
lR s 20.5 E tornaram a V. os mensageiros e disseram: Assim
2Rs 5.8 rasgaste as tuas vestes? Deixa-o V. a mim, e
2Rs 19.25 o formei? Agora, porém, o fiz V., para que fosses
2Rs 20.20 e o aqueduto, e como fez V. a água à cidade,
lC r 12.31 apontados pelos seus nomes para V. a fazer rei a
Davi;
Ed 4.2 rei da Assíria, que nos mandou V. para aqui.
Et 1.12 a rainha Vasti recusou V. conforme a palavra do
Et 2.12 já a vez de cada moça, para V. ao rei Assuero,
Et 5.10 à sua casa; e enviou e mandou V. os seus amigos e a
Et 5.12 rainha Ester a ninguém fez V. com o rei ao banquete
Et 5.13 não me satisfaz, enquanto V. o judeu Mardoqueu
Jó 37.13 para a sua terra, ou para beneficência, que a faça V..
SI 58.10 O justo se alegrará quando V. a vingança; lavará os
SI 59.14 E tomem a K à tarde e deem ganidos como cães,
SI 105.40 Oraram, e ele fez V. codornizes e saciou-os com pão
Pv 28.22 mas não sabe que há de V. sobre ele a pobreza.
Ec 1.11 delas não haverá lembrança, nos que hão de V. depois.
Ec 7.14 que o homem nada ache que tenha de V. depois cfele.
Ec 12.2 lua, e as estrelas, e tom em a VT as nuvens depois
Is 7.17 Mas o Senhor fará V. sobre ti, e sobre o teu povo, e
Is 8.7 eis que o Senhor fará V. sobre eles as águas do rio,
Is 10.3 e da assolação que há de V. de longe? A quem
Is 21.6 Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que V..
Is 21.7 E, quando V. um bando com cavaleiros a par, um bando
Is 27.13 a terra do Egito tornarão a V. e adorarão ao
Is 29.23 Mas, quando V. a seus filhos a obra das minhas mãos,
Is 30.29 que sai tocando pífano, para V. ao monte do

V.

M c 8.34 disse-lhes: Se alguém quiser V. após mim, negue-se
M c 10.14 e disse-lhes: Deixai V. os pequeninos a
M c 13.26 E, então, verão V. o Filho do Homem nas nuvens,
com
L c3.7 quem vos ensinou a fugir da ira que está para VT?
Lc 7.19 És tu aquele que havia de V. ou esperamos outro?
Lc 7.20 És tu aquele que havia de V. ou esperamos outro?
Lc 8.17 nem escondida que não haja de saber-se e V. à luz.
Lc 9.23 a todos: Se alguém quer V. após mim, negue-se a
Lc 12.39 soubesse a que hora havia de V. o ladrão, vigiaria
Lc 12.45 O meu senhor tarda em V., e começar a
Lc 17.20 sobre quando havia de VT o Reino de Deus,
Lc 18.16 para si, disse: Deixai V. a mim os pequeninos
Lc 21.27 E, então, verão V. o Filho do Homem numa nuvem,
com
Lc 23.29 Porque eis que hão de V. dias em que dirão:
Jo 1.46 Disse-lhe Natanael: Pode V. alguma coisa boa de
Jo 1.47 Jesus viu Natanael V. ter com ele e disse dele: Eis
Jo 5.19 fazer coisa alguma, se o não V. fazer ao Pai,
Jo 5.40 E não quereis V. a mim para terdes vida.
Jo 6.14 é, verdadeiramente, o profeta que devia V. ao mundo.
334
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Jo 6.15 pois, Jesus que haviam de V. arrebatá-lo, para o
Jo 6.44 Ninguém pode V. a mim, se o Pai, que me enviou, o
Jo 6.65 vos disse que ninguém pode V. a mim, se por meu
Jo 7.34 e não me achareis; e aonde eu estou vós não podeis V.
Jo 10.12 quem não são as ovelhas, vê K o lobo, e deixa as
Jo 11.27 o Cristo, o Filho de Deus, que havia de V. ao mundo.
Jo 16.13 o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de V..
Jo 18.4 que sobre ele haviam de V., adiantou-se e
Jo 20.25 Mas ele disse-lhes; Se eu não V. o sinal dos
At 1.8 Espírito Santo, que há de V. sobre vós; e
At 1.11 recebido em cima no céu, há de V. assim como para o
At 9.38 rogando-lhe que não se demorasse em V. ter com eles.
At 10.33 cnamar-te, e bem fizeste em V.. Agora, pois, estamos
At 19.4 no que após ele havia de V., isto é, em Jesus Cristo.
At 22.30 das prisões e mandou V. os principais dos
At 24.23 ninguém dos seus proibisse servi-fo ou V.ter com ele.
At 25.3 contra ele, que o fizesse V. a Jerusalém, armando
Rm 5.14 de Adão, o qual é a figura daquele que havia de V..
ICo 8.10 Porque, se alguém te
a ti, que tens ciência,
lT m 4 .8 tendo a promessa da vida presente e da que há de V..
2Tm 4.9 Procura v. ter comigo depressa.
2Tm 4.21 Procura V. antes do inverno. Eubulo, e Pudente, e
Tt 3.12 Ártemas ou Tíquico, procura V. ter comigo a
Hb 10.37 de tempo, e o que há de V. virá e não tardará.
Tg5.1 pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de V..
IPe 1.11 que a Cristo haviam de V. e a glória que se
lJo 4 .3 qualjá ouvistes que há de V., e eis que está já
1 Jo 5.16 Se alguém V. seu irmão cometer pecado que não é para
Ap 1.4 que é, e que era, e que há de VC, e da dos sete
Ap 1.8 que é, e que era, e que há de Ví, o Todo-Poderoso.
Ap 3.10 nora da tentação que há de V. sobre todo o mundo,
Ap 4.8 o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de V..
Ap 11.17 que és, e que eras, e que hás de V., que tomaste o
Ap 22.18 alguma coisa, Deus fará V. sobre ele as pragas

VIRÁ

2Rs 8.1 chamou a fome, a qual também V. à terra por
2Rs 19.32 flecha alguma; nem tampouco V. perante ela com
2Cr 19.2 ao Senhor aborrecem? Por isso, V. sobre ti grande
Et 4.14 e livramento doutra parte V. para os judeus, mas
Jó 13.16 a minha salvação, porque o ímpio não V. perante ele.
Jó 20.22 angustiado; toda a mão dos miseráveis V. sobre ele.
Jó 20.25 seu corpo, e resplandecente V. do seu fel; e haverá
Jó 32.19 o mosto, sem respiradouro, e V. a arrebentar como
Jó 34.33 VT de ti como há de ser a recompensa, para que tu a
SI 22.25 O meu louvor VT de ti na grande congregação;
SI 50.3 V. o nosso Deus e não se calará; adiante dele um
SI 59.10 Deus da minha misericórdia V.ao meu encontro; Deus
SI 65.2 O tu que ouves as orações! A ti V. toda a carne.
SI 121.1 os olhos para os montes: de onde me V. o socorro?
Pv 6.15 Pelo que a sua destruição V. repentinamente;
Pv 10.24 O temor do ímpio V. sobre ele, mas o desejo dos
Pv 10.29 para os retos, mas ruína V. aos que praticam a ini
quidade.
Pv 11.2 Vindo a soberba, V. também a afronta; mas com os
Pv 17.20 o bem; e o que tem a língua dobre V. a cair no mal.
Pv 17.22 remédio, mas o espírito abatido V. a secar os ossos.
Pv 24.25 haverá delícias, e sobre eles V. a bênção do bem.
Pv26.2 no seu voo, assim a maldição sem causa não K .
Pv 28.14 mas o que endurece o seu coração V. a cair no mal.
Pv 28.19 O que lavrar a sua terra V. a fartar-se de pão, mas
Ec 7.26 escapará dela, mas o pecador V. a ser preso por ela.
Ec 8.17 e, ainda que diga o sábio que a VT a conhecer, nem
Is 10.17 Porque a Luz de Israel V. a ser como fogo, e o seu
Is 19.1 em uma nuvem ligeira e V. ao Egito; e os
Is 21.1 do Sul, que tudo assolam, ele V. do deserto, da
Is 30.13 mais alto sítio, e cuja queda V. subitamente, em um
momento.
Is 32.10 porque a vindima se acabará, e a colheita não K .
Is 35.4 temais; eis que o vosso Deus V. com vingança, com
Is 35.4 com recompensa de Deus; ele V., e vos salvará.
Is 37.33 nela flecha alguma; tampouco V. perante ela com
Is 40.10 Eis que o Senhor Jeová V. como o forte, e o seu
Is 41.25 do sol, invocará o meu nome; e V. sobre os
Is 47.11 Pelo que sobre ti V. mal de que não saberás a
Is 47.11 a não poderás afastar; porque V. sobre ti de
Is 59.20 E V. um Redentõr^-Sião e aos que se desviarem da
Is 60.2 povos; mas sobre ti o Senhor VT surgindo, e a sua
Is 60.13 A glória do Líbano V. â ti; a faia, o pinheiro e o
Is 60.22 O menor V. a ser mil, e o mínimo, um povo
Is 66.6 Uma voz de grande rumor V. da cidade, uma voz do
Is 66.15 Porque eis que óSênhor V. em fogo; e os seus
Is 66.23 um sábado até ao outro, V. toda a carne a
Jr 3.16 do concerto do Senhor! Nem lhes V. ao coração, nem
Jr 4.12 Um vento V. a mim, de grande veemência; agora,
Jr 4.13 Eis que V. subindo como nuvens, e os seus carros,
Jr 6.20 Para que, pois, me V. o incenso de Sabá e a melhor
Jr 6.26 de amarguras; porque presto V. o destruidor
Jr 23.17 do seu coração, dizem: Não V. mal sobre vós.
Jr 25.11 E toda esta terra V. a ser um deserto e um espanto,
Jr 32.7 filho de Salum, teu tio, V. a ti, dizendo:
Jr 36.29 nele anunciando: Certamente, V. o rei da
Jr 37.19 O rei da Babilônia não V. contra vós nem
Jr 43.11 E V. e ferirá a terra do Egito: quem para a morte,
Jr 46.18 montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele V.
Jr 48.8 Porque V. o destruidor sobre cada uma das cidades,
Jr 49.4 nos teus tesouros, dizendo: Quem V. contra mim?
Jr 50.35 A espada V. sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre
Jr 50.36 A espada V. sobre os mentirosos, e ficarão
Jr 50.36 ficarão insensatos; a espada V. sobre os seus
Jr 50.37 A espada V. sobre os seus cavalos, e sobre os seus
Jr 50.37 serão como mulheres; a espada V. sobre os seus
Jr 51.33 da debulha; ainda um pouco, e o tempo da sega lhe V..
Jr 51.46 se ouvir na terra; porque VT, num ano, um rumor,
Ez 7.26 Miséria sobre miséria K, e se levantará rumor
Ez 21.20 caminho proporás, por onde V. a espada contra Rabá
Ez 21.25 príncipe de Israel, cujo dia V. no tempo da extrema
maldade;
Ez 21.29 mortalmente feridos, cujo dia V. no tempo da
Ez 24.26 nesse dia, V. ter contigo algum que escapar, para
Ez 26.5 No meio do mar, V. a ser um enxugadouro das redes;
Ez 30.4 E uma espada V. ao Egito, e haverá grande dor na

* (vir) repete na(s) referência(s):2 vezes:Lv.20.17;, 2 vezes: 2Sm. 14.29;
, 3 vezes: Jr.40.4; , 2 vezes: Dn.4.36;

VIR A Ocorrências: 7 vezes - VT (3) ; N T (4) nos livros: IRs-l;2Rs-l;2Cr-l;Jo-2;At-2; N°(s) Strong (G1492, H201S); RNI< Top
400 posição; Veja tam bém : virar;
lR s 22.34 ele disse ao seu carreteiro: V. a tua mão e
2Rs 21.13 limpa a escudela a limpa e a V. sobre a sua face.
2Cr 18.33 Então, disse ao carreteiro: V. a mão e
Jo9.15 a perguntar-lhe como V., e ele lhes disse:
Jo 20.18 aos discípulos que V. o Senhor e que ele
At 9.27 contou como no caminho ele V. ao Senhor, e este
At 11.13 E contou-nos como V. em pé um anjo em sua casa, e

V I R Á Ocorrências: 141 vezes - VT (116); N T (25) nos livros:
G n -l;Ê x-2;Lv-7;D t-2;Js-l;lSm -2;2Sm -2;lR s-l;2R s-2;2C r-l;Etl;Jó-5;Sl-5;Pv- 10;Ec-2;Is- 19;Jr-21;Ez-8;Dn-1 l;Os-3;Jl- l;Mq-2;Hcl;A g-l;Zc-4;M l-l;M t-S;M c-4;Lc-3;Jo-3;Rm -l;l C o -l;l Ts-1;2 Tm-l;H b-l;Tg-l;2Pe-l;A p-3; N°(s) Strong (G1127, G1492, G2064,
G2240, H2009, H2372, H4291, HS927, H7200, H8S3, H8S7,
H93S); RNK Top 268posição; Veja também : vir;
Gn 18.18 que Abraão certamente V. a ser uma grande e
Êx 18.23 assim também todo este povo em paz v. ao seu lugar.
Êx 22.9 que é sua, a causa de ambos V. perante os
Lv 12.4 coisa santa tocará e não V. ao santuário até
Lv 13.16 viva e mudando-se em branca, então, V. ao sacerdote,
Lv 14.35 então, V. aquele de quem for a casa e o fará saber
Lv 14.36 seja contaminado; e, depois, V. o sacerdote,
Lv 15.14 rolas ou dois pombinhos, e V. perante o Senhor,
Lv 16.23 Depois, Arão V. à tenda da congregação, e despirá
Lv 25.25 da sua possessão, então, V. o seu resgatador,
Dt 14.29 Então, V. o levita (pois nem parte nem herança tem
Dt 29.22 de vós, e o estranho, que V. de terras
Js 20.6 então, o homicida voltará e K à sua cidade e à
ISm 2.36 ficar de resto da tua casa V. a inclinar-se diante
ISm 11.9 Amanhã, em aquecendo o sol, vos V. livramento.
2Sm 6.9 naquele dia e disse: Como V. a mim a arca do Senhor?
2Sm 18.27 disse o rei: Este é homem de bem e V. com boas
novas.
lR s 1.35 Então, subireis após ele, e V., e se assentará no
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Ez 32.11 Jeová: A espada do rei de Babilônia V. sobre ti.
Dn 4.24 é o decreto do Altíssimo, que V. sobre o rei, meu se
nhor:
Dn 9.27 e sobre a asa das abominações V. o assolador, e
Dn 10.20 persas; e, saindo eu,'eis que V. o príncipe da Grécia.
Dn 11.6 e a filha do rei do Sul V. ao rei do Norte
Dn 11.7 se levantará em seu lugar, e V. com o exército, e
Dn 11.10 de exércitos; e um deles V. apressadamente, e
Dn 11.13 cabo de tempos, isto é, de anos, V. à pressa com
Dn 11.15 E o rei do Norte V., e levantará baluartes, e
Dn 11.21 a dignidade real; mas ele V. caladamente e
Dn 11.24 V. também caladamente aos lugares mais férteis da
Dn 11.45 monte santo e glorioso; mas V. ao seu fim, e não
Os 6.3 será a sua saída; e ele a nós V. como a chuva, como
Os 13.15 dê fruto entre os irmãos, V. o vento leste, vento
Os 13.16 Samaria V. a ser deserta, porque se rebelou contra
J11.15 o dia do Senhor está perto e V. como uma assolação
M q 4.8 monte da filha de Sião, a ti V.-, sim, a ti V. o
M q 4.8 de Sião, a ti VT; sim, a ti V. o primeiro
H c2.3 tardar, espera-o, porque certamente V., não tardará.
Ag 2.7 tremer todas as nações, e V. o Desejado de todas
Zc 9.9 Jerusalém; eis que o teu rei V. a ti, justo e
Zc 14.5 de Uzias, rei cie Judá; então, V. o Senhor, meu
Zc 14.17 o Senhor dos Exércitos, não V. sobre ela a chuva.
Zc 14.18 egípcios não subir, nem vier, V. sobre eles a praga
Ml 3.1 diante de mim; e, de repente, V. ao seu templo o
M t 16.27 Porque o Filho do Homem V. na glória de seu Pai,
M t 17.11 disse-lhes: Em verdade Elias V. primeiro e
M t 24.14 em testemunho a todas as gentes, e então V. o fim.
M t 24.48 mau servo disser consigo: O meu senhor tarde V.,
M t 24.50 V. o senhor daquele servo num dia em que o não
M c 9.12 disse-lhes: Em verdade Elias V. primeiro e todas
Mc 12.9 pois, o Senhor da vinha? V., e destruirá os
Mc 13.35 porque não sabeis quando V. o senhor da casa;
Mc 15.36 beber, dizendo: Deixai, vejamos se V. Elias tirá-lo.
Lc 12.40 também apercebidos; porque V. o Filho do Homem à
Lc 12.46 V. o Senhor daquele servo no dia em que o não
Lc 21.35 Porque V. como um laço sobre todos os que habitam
Jo 6.37 Tudo o que o Pai me dá V. a mim; e o que vem a mim
Jo 11.56 estando no templo: Que vos parece? Não V. à festa?
Jo 16.7 se eu não for, o Consolador não V. a vós; mas, se
Rm 11.26 como está escrito: De Sião V. o Libertador, e
IC o 15.24 Depois, V. o fim, quando tiver entregado o Reino a
lT s 5.2 bem que o Dia do Senhor V. como o ladrão de noite.
2Tm 4.3 Porque V. tempo em que não sofrerão a sã doutrina;
Hb 10.37 de tempo, e o que há de vir V. e não tardará.
Tg 2.16 coisas necessárias para o corpo, que proveito V daí?
2Pe 3.10 Mas o Dia do Senhor V. como o ladrão de noite, no
Ap 2.22 os que adulteram com ela V. grande tribulação,
Ap 11.14 passado o segundo ai; eis que o terceiro ai cedo V..
Ap 17.8 vendo a besta que era e já não é, mas que V..

VIRADOS Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Gn-2;2Cr-l;E z-l; RNK Top 403 posição; Veja tam bém : virar;
Gn 9.23 ambos os seus ombros e, indo V. para trás,
Gn 9.23 seu pai; e os seus rostos eram V., de maneira
2Cr 3.13 postos em pé, e os seus rostos, V. para a casa.
Ez 8.16 oriente; e eles adoravam o sol, V. para o oriente.
* (virados) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.9.23;

VIRAI-VO S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Dt-2;lS m -l; N°(s) Strong (H6437); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: virar;
Dt 1.40 Porém vós V. e parti para o deserto, pelo
Dt 2.3 rodeado bastante esta montanha; V. para o norte.
ISm 22.17 guarda, que estavam com ele: V e matai os

VIRA M Ocorrências: 97 vezes - VT (65); N T (32) nos livros:
Gn-4;Êx-3;N m -3;D t-4;Js-l;Jz-6;lSm -4;lR s-4;2Rs-5;2Cr-2;Edl;Et-l;Jó-S;Sl-8;Pv-l;Is-S;Lm -4;Ez-l;D n-2;H c-l;M t-4;M c-7;Lc6;Jo-S;At-3;Gl-l;Cl-l;Hb-2;Tg-l;Ap-2; N°(s) Strong (G1492,
G2300, G2334, G2400, G308, G3361, G3708, G991, H2009,
H2370, H2372, H5869, H6437, H7200, H780); RNK Top 310 p o 
sição; Veja também : ver;
Gn 6.2 V. os filhos de Deus que as filhas dos homens eram
Gn 9.23 eram virados, de maneira que não V. a nudez do seu
pai.
Gn 12.14 entrando Abrão no Egito, V. os egípcios a
Gn 42.35 seu dinheiro no seu saco; e V. as trouxinhas com
Êx 10.6 todos os egípcios, como nunca V. teus pais, nem os
Êx 24.10 e K o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia
Êx 24.11 dos filhos de Israel; mas V. a Deus, e comeram,
Nm 14.22 todos os homens que V. a minha glória e os meus
Nm 17.9 filhos de Israel; e eles o V. e tomaram cada um
Nm 32.1 gado em grande multidão; e K a terra de Jazer e
Dt 7.19 das grandes provas que V. os teus olhos, e dos
Dt 11.2 que o não sabem e não V. a instrução do
Dt 11.7 os vossos olhos são os que V. toda a grande obfã
Dt 21.7 derramaram este sangue, e os nossos olhos o não V.
Js 24.7 e os cobriu, e os vossos olhos V. o que eu fiz no
Jz 1.24 E V. os espias um homem que saía da cidade e lhe
Jz 2.7 dias depois de Josué e V. toda aquela grande
v
Jz3.24 ele, vieram os seus servos e V., e eis que as
Jz 18.7 homens e vieram a Laís; e V. que o povo que
Jz 20.36 E V. os filhos de Benjamim que estavam feridos,
Jz 20.41 de Benjamim pasmaram, porque V. que o mal lhes
tocaria.
ISm 6.13 vale e, levantando os olhos, V. a arca; e,
ISm 10.11 os que dantes o conheciam V. que eis que com os
ISm 19.20 trazerem a Davi, os quais V. uma congregação de
ISm 24.10 que este dia os teus olhos V. que o Senhor, hoje,
lR s 3.28 rei e temeu ao rei, porque V. que havia nele a
lR s 10.7 que vim, e os meus olhos o V.; eis que me não
lR s 13.12 Por que caminho se foi? E V. seus filhos o
lR s 13.25 que os homens passaram, e V. o corpo lançado no
2Rs 3.22 saindo o sol sobre as águas, V. os moabitas
2Rs 12.10 Sucedeu, pois, que, quando V. que já havia muito
2Rs 13.21 eles um homem, eis que V. um bando e
2Rs 20.15 E disse ele: Que V. em tua casa? E disse Ezequias:
2Rs 20.15 Tudo quanto há em minha casa V.; coisa nenhuma
há
2Cr 9.6 até que vim, e meus olhos o V.; e eis que me não
2Cr 9.11 cantores, quais nunca dantes se V. na terra de Judá.
Ed 3.12 dos pais, já velhos, que V. a primeira casa
Et 9.26 daquela carta, e do que V. sobre isso, e
Jó 3.16 não existiria; como as crianças que nunca V. a luz.
Jó 9.25 do que um corredor; fugiram e nunca V. o bem.
Jó 13.1 Eis que tudo isto V. os meus olhos, e os meus
Jó 22.19 Os justos o V. e se alegraram, e o inocente
Jó 28.7 a ave de rapina, e não a VT os olhos da gralha.
SI 35.21 contra mim e dizem: Ah! Ah! Os nossos olhos o VT!
SI 54.7 a angústia; e os meus olhos V. cumprido o meu
SI 77.16 As águas te V., ó Deus, as águas te V., e
SI 77.16 V., ó Deus, as águas te V., e tremeram; os
SI 95.9 pais me tentaram; provaram-me e K a minha obra.

* (virá) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Is.35.4;, 2 vezes: h.47.11;,
2 vezes: Jr.50.36;, 2 vezes: Jr.S0.37; , 2 vezes: Mq.4.8;

V IR A -T E Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: lSm -l;2Sm -l;lR s-l;Ez-2; N°(s) Strong (H2S8); RNK Top 402 posição;
Veja também : ver;
ISm 22.18 Então, disse o rei a Doegue: V. tu e arremete
2Sm 18.30 E disse o rei: V. e põe-te aqui. E virou-se e parou.
lRs 17.3 Vai-te daqui, e V. para o oriente, e esconde-te
Ez 21.16 Ó espada, une-te, v. para a direita, prepara-te,
Ez 21.16 para a direita, prepara-te, V. para a
* (Vira-te) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ez. 21.16;

VIRAÇÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H7307); RNK Top 406 posição; Veja também : virar;
Gn 3.8 que passeava no jardim pela

VIRAM

V. do dia; e

VIRAD O Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Êx-l;O s-l;
N°(s) Strong (H2015); RNK Top 405 posição; Veja também : virar;
Ex 37.9 o rosto dos querubins estava VT para o propiciatório.
Os 7.8 povos se mistura; Efraim é um bolo que não foi V..
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SI 98.3 as extremidades da terra V. a salvação do nosso Deus.
SI 119.74 alegraram-se quando me V., porque tenho
SI 139.16 Os teus olhos V. o meu corpo ainda informe, e no
Pv25.7 diante do príncipe a quem já os teus olhos V..
Is 6.5 impuros lábios; e os meus olhos V. o rei, o Senhor
Is 39.4 E disse ele: Que foi que V. em tua casa? E disse
Is 39.4 tua casa? E disse Ezequias: V. tudo quanto há em
Is 41.5 As ilhas o K e temeram; os confins da terra
Is 66.19 não ouviram a minha fama, nem V. a minha
Lm 1.7 a socorresse, os adversários a V. e fizeram
Lm 1.8 honravam a desprezaram, porque V. a sua nudez; ela
Lm 2.14 Os teus profetas V. para ti vaidade e loucura e
Lm 2.14 o teu cativeiro; mas V. para ti cargas vãs
Ez 13.3 seguem o seu próprio espírito e coisas que não V.\
Dn 3.27 contemplando estes homens, e V. que o fogo não
Dn 10.7 que estavam comigo não a V.; não obstante,
Hc 3.10 Os montes te V. e tremeram; a inundação das águas
M t 13.17 o que vós vedes e não o V., e ouvir o que vós
M t 17.8 erguendo eles os olhos, ninguém V., senão a Jesus.
M t 20.34 tocou-lhes nos olhos, e logo V.; e eles o seguiram.
M t 28.17 E, quando o V., o adoraram; mas alguns duvidaram.
M c 5.15 E foram ter com Jesus, e V. o endemoninhado, o que
M c 6.49 mas, quando eles o V. andar sobre o mar, pensaram
M c 6.50 Porque todos o K e perturbaram-se; mas logo falou
M c 9.8 ao redor, ninguém mais V., senão Jesus com eles.
M c 11.20 E eles, passando pela manhã, V. que a figueira se
M c 16.4 E, olhando, V. que já a pedra estava revolvida; e
M c 16.5 E, entrando no sepulcro, V. um jovem assentado à
Lc 2.30 pois já os meus olhos V. a tua salvação,
Lc 2.48 E, quando o V., maravilharam-se, e disse-lhe sua
Lc 9.32 sono; e, quando despertaram, V. a sua glória e
Lc 10.24 o que vós vedes e não o V.; e ouvir o que ouvis
Lc 23.55 Galileia seguiram também e V. o sepulcro e como
Lc 24.24 assim como as mulheres haviam dito, porém, não o

VIRÃO

2Cr 25.21 e ele e Amazias, rei de Judá,

V. face a face

VIR A M O -N O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1;
N°(s) Strong (H6437); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : virar;
Dt 2.1 Depois,

V., e caminhamos ao deserto, caminho

VIRAM O S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dt-2;
N°(s) Strong (H6437); RNK Top 405 posição; Veja tam bém : virar;
Dt 2.8 de Elate e de Eziom-Geber, nos V. e passamos o
Dt 3.1 Depois, nos V. e subimos o caminho de Basã; e

VIRAN D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lSm-1; N°(s)
Strong (H6437); RNK Top 406 posição; Veja também : virar;
ISm 10.9 Sucedeu, pois, que,

V. ele as costas para partir

VIR A N D O -M E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1;
RNK Top 406posição; Veja também : virar;
Ap 1.12 ver quem falava comigo. E,

V., vi sete

VIRA N D O -SE Ocorrências: 10 vezes - VT (8 ); N T (2) nos
livros: N m -l;Js-l;Jz-l;lSm -l;2R s-2;l C r-l;Ez-l;M c-l;Lc-l; N°(s)
Strong (H5437, H6437, H7725); RNK Top 3 9 7 posição; Veja tam 
bém: virar;
Nm 16.42 contra Moisés e Arão e V. para a tenda
Js 8.20 E, V. os homens de Ai para trás, olharam, e
Jz 20.40 como uma coluna de fumaça; e, V. Benjamim a
ISm 15.27 E, V. Samuel para se ir, ele lhe pegou pela
2Rs 2.24 E, V. ele para trás, os viu e os amaldiçoou
2Rs 23.16 E, V. Josias, viu as sepulturas que estavam
lC r 21J20E, V. Ornã, viu o anjo, e se esconderam com
Ez L7.6 múilarga, de pouca altura, V. para ela os
M c 8.33 Mas^le, V. e olhando para os seus
Lc 22.61 E, V. (XSenhor, olhou para Pedro, e Pedro

V..

Jo 1.39 disse: Vinde e vede. Foram, e V. onde morava, e
Jo 4.45 galileus o receberam, porque V. todas as coisas
Jo 6.19 e cinco ou trinta estádios, V. Jesus andando
Jo 20.29 creste; bem-aventurados os que não V. e creram!
Jo 21.9 Logo que saltaram em terra, V. ali brasas, e um
At 6.15 fixando os olhos nele, V. o seu rosto como
At 21.32 correu para eles. E, quando V. o tribuno e os
At 22.9 E os que estavam comigo V., em verdade, a luz, e
G12.7 pelo contrário, quando V. que o evangelho da
Cl 2.1 Laodiceia, e por quantos não V. o meu rosto em carne;
Hb 3.9 me tentaram, me provaram e V., por quarenta anos,
Hb 11.23 meses por seus pais, porque V. que era um
Tg 3.4 de impetuosos ventos, se V. com um bem pequeno
Ap 11.11 os pés, e caiu grande temor sobre os que os V..
Ap 11.12 ao céu em uma nuvem; e os seus inimigos os V..

VIR A N D O -TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : virar;
Dt 23.13 fora, então, com ela cavarás e, VT, cobrirás

VIRÃO Ocorrências: 90 vezes - VT (72); N T (18) nos livros:
Gn-l;Êx-4;Nm-3;Dt-3;Js-l;Ne-2;Sl-2;Pv-2;Is-22;Jr-13;Ez-S;Dnl;O s-3;M q-2;H c-2;S f-l;Z c-S ;M t-4;M c-2;L c-6;Jo-l;lC o-l;H bl;2Pe-l;Ap-2; N°(s) Strong (G1492, G2064, G2240, G2334, G2400,
G2532, G3700, H1980, H2009, H3045, H5927, H7200, H853,
11935); RNK Top 317 posição; Veja também : vir;
Gn 6.20 espécie, dois de cada espécie V. a ti, para os
Êx 8.3 criará rãs, que subirão e V. à tua casa, e ao
Êx 10.14 tais gafanhotos, nem depois deles V. outros tais.
Êx 10.21 a tua mão para o céu, e V. trevas sobre a
Êx 35.10 de coração entre vós V. e farão tudo o que o
Nm 4.5 arraial, Arão e seus filhos V., e tirarão o véu da
Nm 4.15 então, os filhos de Coate V para levá-lo;
Nm 4.19 Arão e seus filhos V. e a cada um porão
Dt 28.2 E todas estas bênçãos V. sobre ti e te alcançarão,
D t 28.15 hoje te ordeno, então, sobre ti V. todas estas
D t 28.45 E todas estas maldições V. sobre ti, e te
Js 22.24 disto: amanhã vossos filhos V. a falar a
Ne 6.10 as portas do templo; porque V. matar-te;
Ne 6.10 porque V. matar-te; sim, de noite V. matar-te.
SI 68.31 Embaixadores reais V. do Egito; a Etiópia cedo
SI 86.9 as nações que fizeste V. e se prostrarão
Pv 13.18 Pobreza e afronta V. ao que rejeita a correção,
Pv 21.7 As rapinas dos ímpios V. a destruí-los, porquanto
Is 2.3 E V. muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte
Is 5.26 a extremidade da terra; e eis que V. apressadamente.
Is 7.19 e V. e pousarão todas nos vales desertos e nas
Is 9.12 Pela frente V. os siros, e por detrás, os
Is 19.23 à Assíria, e os assírios V. ao Egito, e os
Is 27.6 Dias V. em que Jacó lançará raízes, e florescerá e
Is 29.24 E os errados de espírito V. a ter entendimento, e
Is 32.13 Sobre a terra do meu povo V. espinheiros e sarças,
Is 35.10 do Senhor voltarão e V. a Sião com júbilo; e

* (viram) repete na(s) referência(s): 2 vezes : 2Rs.20.15; , 2 vezes :
Sl.77.16; , 2 vezes: Is.39.4;, 2 vezes: Lm.2.14;

V IR A M -N A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H7200); RNK Top 406 posição; Veja também : ver;
Gn 12.15 E V. os príncipes de Faraó e gabaram-na diante

VIRAM -N AS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : ver;
Jo 15.24 não teriam pecado; mas, agora, Vi e me

VIR A M -N O Ocorrências: 4 vezes - VT (2); N T (2) nos livros:
Gn-l;STl;At-2; N°(s) Strong (G1492, G1994); RNK Top 403 posi
ção; Veja tam bém : virar;
Gn 37.18 E V de longe e, antes que chegasse a eles,
SI 48.5 V. e ficaram maravilhados; ficaram assombrados
At 9.35 E V. todos os que habitavam em Lida e Sarona,
At 12.16 em bater, e, quando abriram, V .e se espantaram.

VIR A M -SE Ocorrências; 3 vezes -

VT (3) nos livros: Êx-l;2R s-l;2C r-l; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : virar;
Êx 5.19 dos filhos de Israel V. em aflição,
2Rs 14.11 e Amazias, rei de Judá, e V. face a face
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Is 39.6 Eis que V. dias em que tudo quanto houver em tua
Is 45.14 e serão teus; irão atrás de ti, V. em grilhões e
Is 45.24 há justiça e força; até ele V., mas serão
Is 47.9 Mas ambas estas coisas V. sobre ti em um momento,
Is 47.9 e viuvez; em toda a sua força, V. sobre ti, por
Is 49.12 Eis que estes V. de longe, e eis que aqueles, do
Is 49.17 teus filhos apressadamente V., mas os teus
Is 51.11 os resgatados do Senhor e K a Sião com júbilo,
Is 60.4 e vêm a ti; teus filhos V. de longe, e tuas
Is 60.5 se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti V..
Is 60.6 de Midiã e Efa; todos V. de Sabá; ouro e
Is 60.14 Também V. a ti, inclinando-se, os filhos dos que
Is 66.18 todas as nações e línguas; e K e verão a minha glória.
Jrl.1 5 do Norte, diz o Senhor; e V., e cada um porá o
Jr 3.18 Judá com a casa de Israel; e V., juntas, da terra
Jr 6.3 A ela V. pastores com os seus rebanhos; levantarão
Jr 10.15 de enganos; no tempo da sua visitação, V. a perecer.
Jr 16.19 meu no dia da angústia! A ti V. as nações desde
Jr 17.26 E V. das cidades de Judá, e dos contornos de
Jr 31.9 V. com choro, e com súplicas os levarei;
Jr 46.22 marcharão com um exército e V. a ela com machados,
Jr 50.4 Senhor, os filhos de Israel V., eles e os filhos
Jr 50.4 juntamente; andando e chorando, V. e buscarão ao
Jr 50.5 para ali dirigirão o rosto; V. e se ajuntarão ao
Jr 51.2 a sua terra, porque V. contra ela em
Jr 51.48 porque do Norte lhe V. os destruidores,
Ez 3.20 e suas justiças que praticara não V. em memória,
Ez 11.18 E K ali e tirarão dela todas as suas coisas
Ez 14.22 como filhas; eis que eles V. a vós, e vereis o
Ez 23.24 E V. contra ti com carros, carretas e rodas e com
Ez 33.13 praticar iniquidade, não V. em memória todas
Dn 11.30 Porque V. contra ele navios de Quitim, que lhe
Os 2.17 de baalins, e os seus nomes não K mais em memória.
Os 11.11 Tremendo, V., como um passarinho, os do Egito, e,
Os 13.13 de mulher de parto lhe K; ele é um filho
M q 7.12 Naquele dia, V. a ti, desde a Assíria até às
M q 7.17 seus encerramentos; com pavor V. ao Senhor, nosso
Hc 1.8 sim, os seus cavaleiros V. de longe, voarão
Hc 1.9 Eles todos V. com violência; o seu rosto buscará o
Sf 2.11 os deuses da terra; e todos V. adorá-lo, cada um
Zc 2.9 mão sobre eles, e eles V. a ser a presa
Zc 6.15 E aqueles que estão longe V. e edificarão no
Zc 8.20 Ainda sucederá que Kpovos e habitantes
Zc 8.22 Assim, V. muitos povos e poderosas nações buscar,
Zc 14.21 e todos os que sacrificarem V., e delas tomarão, e
M t 8.11 Mas eu vos digo que muitos V. do Oriente e do
M t 9.15 está com eles? Dias, porém, V. em que lhes
M t 13.49 na consumação dos séculos: V. os anjos e
M t 24.5 porque muitos V. em meu nome, dizendo: Eu sou o
M c 2.20 Mas dias V. em que lhes será tirado o esposo, e
M c 13.6 porque muitos V. em meu nome, dizendo: Eu sou o
Lc 5.35 Dias V., porém, em que o esposo lhes será tirado,
Lc 13.29 E V. do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do
Lc 17.22 disse aos discípulos: Dias V. em que desejareis
Lc 19.43 Porque dias v. sobre ti, em que os teus inimigos
Lc 21.6 coisas que vedes, dias V. em que se não
Lc 21.8 que não vos enganem, porque V. muitos em meu
Jo 11.48 assim, todos crerão nele, e K os romanos e
IC o 15.35 Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo

VIRÁS

vires-13; virou-15; virou-se-4); Total de referencias das palavras
relacionadas: 243
Lv 20.6 Quando uma alma se V. para os adivinhadores e
2Sm 8.3 rei de Zobá, indo ele a K a sua mão para o
lR s 2.20 Pede, minha mãe, porque te não farei V. o rosto.
2Rs 18.24 Como, pois, farias V. o rosto de um só príncipe
2Cr 6.42 Ah! Senhor Deus, não faças V. o rosto do teu
SI 132.10 Davi, teu servo, não faças V. o rosto do teu ungido.

VIR A R -SE-Á Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jr-2;
N°(s) Strong (H6437); RNI< Top 405 posição; Veja também : virar;
Jr 31.39 até ao outeiro de Garebe, e V. para Goa.
Jr 50.16 causa da espada aflitiva, V. cada um para

VIRA RÁ Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dn-2; RNK
Top 405 posição; Veja também: virar;
Dn 11.18 Depois, V. o seu rosto para as ilhas e tomará
Dn 11.19 V., então, o seu rosto para as fortalezas da sua

V IRARAM Ocorrências: 12 vezes - VT (12) nos livros: Gn-l;Êx-l;Js-l;Jz-6;Jr-3; N°(s) Strong (H2015, H5221, H6437); RNK
Top 395 posição; Veja tam bém : virar;
Gn 18.22 Então, V. aqueles varões o rosto dali e foram-se
Êx 16.10 filhos de Israel, e eles se V. para o deserto,
Js 7.12 perante os seus inimigos; V. as costas diante
Jz 18.21 Assim, V., e partiram, e os meninos, e o gado, e
Jz 18.23 os filhos de Dã, os quais V. o seu rosto e
Jz 20.41 E os homens de Israel -K o rosto, e os homens de
Jz 20.42 E V. as costas diante dos homens de Israel, para
Jz 20.45 Então, V. as costas e fugiram para o deserto, à
Jz 20.47 Porém seiscentos homens V. as costas, e fugiram
Jr 2.27 Tu me geraste; porque me V. as costas e
Jr 32.33 E V. para mim as costas e não o rosto; ainda que
Jr 46.21 cevados; mas também eles V. as costas e

V IR A R A M -SE Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Nm-l;Jz-l;S l-l; RNK Top 404 posição; Veja também : virar;
Nm 21.33 Então, V. e subiram o caminho de Basã; e
Jz 20.39 V., pois, os homens de Israel na peleja, e já
SI 78.57 como seus pais; V. como um arco traiçoeiro,

VIRARÁS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: D t-l;Jó-l;
N°(s) Strong (H6437); RNK Top 405 posição; Veja também : virar;
Dt 4.30 então, no fim de dias, te V. para o Senhor,
JÓ5.1 que te responda? E para qual dos santos te V.?

VIRARD ES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : virar;
Nm 32.15 Se vós vos

V. de segui-lo, também ele os

V IR A R EI Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Ê x-l;Jr-l;
RNK Top 405 posição; Veja também : virar;
Êx 3.3 E Moisés disse: Agora me V. para lá e verei esta
Jr 21.4 o Deus de Israel: Eis que V. contra vós as

V?

Hb 8.8 lhes diz: Eis que V. dias, diz o
2Pe 3.3 isto: que nos últimos dias V. escarnecedores,
Ap 15.4 por isso, todas as nações V. e se prostrarão
Ap 18.8 Portanto, num dia V. as suas pragas: a morte, e o

VIRÁREIS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv-2; N°(s)
Strong (H6437); RNK Top 405 posição; Veja também : virar;
Lv 19.4 Não vos V. para os ídolos, nem vos fareis
Lv 19.31 Não vos V. para os adivinhadores e

” (virão) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ne.6.10; , 2 vezes: Is.47.9;
, 2 vezes: Jr. 50.4;

VIRARES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK Top

V IRAR Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Lv-l;2Sm-

406 posição; Veja tam bém : virar;

-l;lR s-l;2R s-l;2C r-l;S l-l; N°(s) Strong (H6437): RNI< Top 401
posição; Palavras Relacionadas: (Vira-7; viração-1; virado-2;
virados-4; virai-vos-3; viram-97; viram-no-4; viramo-nos-1; viramos-2; viram-se-3; virando-1; virando-me-1; virando-se-10;
virando-te-1; virará-2; viraram-12; viraram-se-3; virarás-2; vi
ra rd.es-1; virarei-2; virareis-2; virares-1; virar-se-á-2; virasse-1;
Vira-te-5; virava-1; viravam-5; virei-15; virei-me-3; virem-11;

Jó 15.13 para

V. contra Deus o teu espírito e deixares

VIRÁS Ocorrências: 18 vezes - VT (18) nos livros: Dt-3;lSm-l;2Sm -2;lCr-l;Jó-2;Sl-l;Pv-l;Ez-6;M q-l; N°(s) Strong (H935);
RNK Top 389 posição; Veja também : vir;
Dt 12.26 e os teus votos tomarás e V. ao lugar que o
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’ (virei) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ap.3.3;

Dt 17.9 e V. aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver
Dt 26.3 E K ao sacerdote, que naqueles dias for, e
ISm 10.5 Então, V. ao outeiro de Deus, onde está a
2Sm 5.23 mas rodeia por detrás deles e V. a eles por
2Sm 10.11 mais fortes do que eu, tu me V. em socorro; e, se
lC r 19.12 mais fortes do que eu, tu V. socorrer-me; e, se
Jó 5.26 Na velhice V. à sepultura, como se recolhe o feixe
Jó 38.11 e disse: Até aqui V., e não mais adiante, e aqui
SI 101.2 no caminho reto. Quando V. a mim? Andarei em
Pv 19.19 porque, se tu o livrares, V. ainda a fazê-lo novamente.
Ez 21.32 no meio da terra, e não V. em memória; porque
Ez 24.27 tempo não ficarás mudo; assim, V. a ser para eles
Ez 26.14 de ti uma penha descalvada; V. a ser um
Ez 38.8 visitado; no fim dos anos, V. à terra que se
Ez 38.9 Então, subirás, V. como uma tempestade, far-te-ás
Ez 38.15 V , pois, do teu lugar, das bandas do Norte, tu e
M q 4.10 cidade, e morarás no campo, e V. até Babilônia;

VIR EI-M E Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros:
Dt-2;Ap-l; N°(s) Strong (H6437); RNK Top 404posição; Veja tam 
bém: virar;
Dt 9.15 Então, V. e desci do monte; e o monte ardia em
Dt 10.5 E V., e desci do monte, e pus as tábuas na arca
Ap 1.12 E V. para ver quem falava comigo. E,

VIREIS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: D t-l;Is-l;Jr-l;
RNK Top 404 posição; Veja também : vir;
Dt 12.5 para ali pôr o seu nome e sua habitação; e ali V..
Is 32.10 daqui a um ano e dias V. a ser turbadas, ó
Jr 7.10 e então VT, e vos poreis diante de mim nesta

VIREM Ocorrências: 11 vezes - VT (9); N T (2) nos livros: Gn-l;Ê x-l;2R s-l;N e-l;Jó-l;Sl-l;Is-2;N a-l;Lc-l;A p-l; N°(s) Strong
(G2334, G991, H7200, H7688, H935); RNK Top 396 posição; Veja
também : virar;

VIRASSE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l; RNK
Top 406 posição; Veja também : virar;
2Sm 14.20 Para que eu VT a forma deste negócio, Joabe, teu

Gn 12.12 que, quando os egípcios te VT, dirão: Esta é a
Êx 23.27 e farei que todos os teus inimigos te V. as costas.
2Rs 7.6 heteus e os reis dos egípcios, para V. contra nós.
Ne 4.8 entre si todos, para V. atacar Jerusalém e
Jó 2.11 o naamatita; e concertaram juntamente V.
SI 64.8 contra si mesmos; todos aqueles que os V., fugirão.
Is 14.16 Os que te V. te contemplarão, considerar-te-ão e
Is 61.9 dos povos; todos quantos os V. os conhecerão
Na 3.7 de ser que todos os que te V. fugirão de ti e
Lc 14.29 acabar, todos os que a V. comecem a
Ap 18.9 sobre ela prantearão, quando VT a fumaça do seu in
cêndio.

VIRAVA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; RNK Top
406 posição; Veja também : virar;
Êx 3.4 E, vendo o Senhor que se V. para lá a ver, bradou

VIRAVAM Ocorrências: 5 vezes - VT (5hiosjivros: Ez-5; N°(s)
Strong (HS437); RNK Top 402 posição; Veja tambern: virar;
Ez 1.9 asas uma à outra; não se V. quando andavam;
Ez 1.12 havia de ir, iam; não se V. quando andavam.
Ez 1.17 quatro lados deles; não se V. quando-andavam.
Ez 10.11 seus quatro lados; não se V. quando andavam,
Ez 10.11 para esse andavam; não se VTquando andavam.

VIREM O S Ocorrências: 4 vezes - VT (3 ); N T (1) nos livros:
G n -l;2Sm -l;Jr-l;Jo-l; N°(s) Strong (G2064, H7200, H935); RNK
Top 403 posição; Veja também : vir;

* (viravam) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ez.10.11;

VIRDES Ocorrências: 11 vezes - VT (3) ; N T (8) nos livros:
Êx-l;Js-l;Ez-l;M t-2;M c-2;Lc-3;Jo-l; N°(s) Strong (G1492, G3700,
H7200, H853); RNK Top 396 posição; Veja tam bém : vir;

Gn 37.10 este que sonhaste? Porventura V. eu, e tua mãe,
2Sm 17.12 que se achar, e facilmente V. sobre ele, como
Jr2.31 meu povo: Desligamo-nos de ti; nunca mais a ti VT?
Jo 14.23 palavra, e meu Pai o amará, e V. para ele e

Ex 1.16 no parto as hebreias e as V. sobre os assentos,
Js 3.3 ao povo, dizendo: Quando V. a arca do
Ez 14.23 E sereis consolados, quando V. o seu caminho e os
M t 24.15 Quando, pois, V. que a abominação da desolação,
M t 24.33 Igualmente, quando V. todas essas coisas, sabei
M c 13.14 Ora, quando vós V. a abominação do assolamento,
M c 13.29 Assim também vós, quando V. sucederem essas
Lc 13.28 e ranger de dentes, quando V. Abraão, e Isaque,
Lc 21.20 Mas, quando V. Jerusalém cercada de exércitos,
Lc 21.31 Assim também vós, quando V. acontecer essas
Jo 4.48 Jesus lhe disse: Se não V. sinais e

VIRES Ocorrências: 13 vezes - VT (12) ; N T (1) nos livros:
Êx-2;D t-3;lSm -2;lRs-l;2Rs-l;Ec-l;Ez-l;D n-l;Jo-l; N°(s) Strong
(G1492, H7200, H93S); RNK Top 394 posição; Veja também : vir;
Êx 10.28 rosto; porque, no dia em que V. o meu rosto, mor
rerás.
Êx 23.5 Se VT o jumento daquele que te aborrece deitado
Dt 12.13 ofereças os teus holocaustos em todo lugar que VT;
Dt 20.1 contra teus inimigos e V. cavalos, e carros, e
Dt 21.11 e tu, entre os presos, V. uma mulher formosa à
ISm 17.43 Sou eu algum cão, para tu V. a mim com paus?
ISm 25.26 que o Senhor te impediu de V. com sangue e de
lR s 8.39 todos os seus caminhos e segundo V. o seu coração,
2Rs 2.10 Coisa dura pediste; se me K quando for tomado
Ec 5.8 Se V. em alguma província opressão de pobres e a
Ez 40.4 anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu V..
Dn 1.13 do manjar do rei, e, conforme V., te hajas com os
Jo 1.33 me disse: Sobre aquele que V. descer o Espírito

VIREI Ocorrências: 15 vezes - VT (9); N T (6) nos livros: Êx-5;N m -l;Pv-l;Ez-l;M q-l;Jo-l;Rm -l;Ap-4; N°(s) Strong (G1127,
G2064, G2240, H32S9, H6923, H935); RNK Top 392posição; Veja
também : vir;
Êx 19.9 Senhor a Moisés: Eis que eu V. a ti numa nuvem
Ex 20.24 celebrar a memória do meu nome, V. a ti e te aben
çoarei.
Ex 25.22 E ali V. a ti e falarei contigo de cima do
Êx 29.43 E ali V. aos filhos de Israel para que por minha
Êx 30.36 tenda da congregação, onde eu V. a ti; coisa
Nm 17.4 congregação, perante o Testemunho, onde eu VT a
vós.
Pv 23.35 e não o senti; quando V. a despertar?
Ez 38.11 das aldeias não muradas, V. contra os que
M q 6.6 ante o Deus Altíssimo? V. perante ele com
Jo 14.3 eu for e vos preparar lugar, V. outra vez e vos
Rm 9.9 é esta: Por este tempo v., e Sara terá um filho.
Ap 2.5 quando não, brevemente a ti V. e tirarei do
Ap 2.16 pois; quando não, em breve V. a ti e contra
Ap 3.3 arrepende-te. E, se não vigiares, V. sobre ti como
Ap 3.3 um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti V..

VIRG EM Ocorrências: 39 vezes - VT (31); N T (8) nos livros:
G n -l;Ê x-l;L v-2;D t-6;Jz-l;2S m -l;lR s-l;2R s-l;]ó-l;P v-l;ls-3;Jr8;Lm -2;Jl-l;Am -l;M t-l;Lc-2;lCo-4;2Co-l; N°(s) Strong (G3933,
H1330, H1331, H5959); RNK Top 368 posição; Palavras Relacio
nadas: (virgens-23); Total de referencias das palavras relaciona
das: 62
Gn 24.16 era mui formosa à vista, V., a quem varão não
Êx 22.16 Se alguém enganar alguma V., que não for
Lv 21.3 e por sua irmã v., chegada a ele, que ainda não
Lv 21.14 estas não tomará, mas V. dos seus povos
Dt 22.14 mulher e me cheguei a ela, porém não a achei V.;
Dt 22.17 dizendo: Não achei V. tua filha; porém
Dt 22.19 divulgou má fama sobre uma V. de Israel. E lhe
Dt 22.23 Quando houver moça V., desposada com algum ho339
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mem,
Dt 22.28 um homem achar uma moça V., que não for
Dt 32.25 ao jovem, juntamente com a V., assim à
Jz 19.24 Eis que a minha filha K e a concubina dele
2Sm 13.2 Tamar, sua irmã, porque era V.; e parecia, aos
lRs 1.2 o rei, nosso senhor, uma moça V., que esteja
2Rs 19.21 que o Senhor falou dele: A V., a filha de Sião,
Jó 31.1 com os meus olhos; como, pois, os fixaria numa V?
Pv 30.19 no meio do mar e o caminho do homem com uma V..
Is 7.14 dará um sinal: eis que uma V. conceberá, e dará
Is 37.22 falou a respeito dele: A V., a filha de Sião,
Is 47.1 Desce, e assenta-te no pó, ó V. filha de
Jr 2.32 Porventura, esquece-se a V. dos seus enfeites ou
Jr 14.17 de dia e não cessem porque a V., filha do meu
Jr 18.13 tal coisa? Coisa mui horrenda fez a V. de Israel!
Jr 31.4 e serás edificada, ó V. de Israel! Ainda
Jr 31.13 Então, a V. se alegrará na dança, e também os
Jr 31.21 em que andaste; regressa, ó K de Israel,
Jr 46.11 a Gileade e toma bálsamo, ó V. filha do Egito;
Jr 51.22 e o moço; e contigo despedaçarei o jovem e a V.;
Lm 1.15 Senhor pisou, como em um lagar, a V. filha de Judá.
Lm 2.13 para te consolar a ti, ó K filha de Sião?
J11.8 Lamenta como a V. que está cingida de pano de
Am 5.2 A K d e Israel caiu, nunca mais tornará a
Mt 1.23 Eis que a V. conceberá e dará à luz um filho, e
Lc 1.27 a uma V. desposada com um varão cujo nome era
Lc 1.27 José, da casa de Davi; e o nome da V. era Maria.
ICo 7.28 te casares, não pecas; e, se a V. se casar, não
ICo 7.34 entre a mulher casada e a K : a solteira cuida
1Co7.36 que trata dignamente a sua V., se tiver passado
IC o 7.37 resolveu no seu coração guardar a sua V., faz bem.
2Co 11.2 vos apresentar como uma V. pura a um marido,

VIRTUDE

VIRIA Ocorrências: 3 vezes - VT (1); N T (2) nos livros: lSm -l;L c-l;A t-l; N°(s) Strong (H2009, H93S); RNK Top 404 posição;
Veja também : vir;
ISm 10.22 se aquele homem ainda V. ali. E disse o
Lc 2.44 Pensando, porém, eles que V. de companhia pelo
At 5.24 perplexos acerca deles e do que V. a ser aquilo.

VIRIA M Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos livros:
2C r-l;Jr-l;M t-l; N°(s) Strong (H93S); RNK Top 404 posição; Veja
também : vir;
2Cr 32.4 da terra. E disseram: Por que V. os reis da
Jr 51.53 da sua fortaleza, de mim V. destruidores
M t 15.33 disseram-lhe: Donde nos K ju u n deserto tantos

VIRO U Ocorrências: 15 vezes -[ VT (15\nos livros: Js-l;Jz-l;lSm -l;lRs-l;2Rs-2;2Cr-2;Jó-l;Ct\l;Is-l;Jr-àsLm -l; N°(s) Strong
(H2015, H4191, H5437, H6437, H853); RNft Top 392 posição;
Veja também : virar;
Js 7.8 Que direi, pois Israel V. as costas diante
Jz 15.4 raposas, e, tomando tições, as V. cauda a cauda, e
ISm 22.18 os sacerdotes. Então, se V. Doegue, o
lR s 8.14 Então, V. o rei o rosto e abençoou toda a
2Rs 20.2 Então, V. o rosto para a parede e orou ao Senhor, di
zendo:
2Rs 24.1 três anos seu servo; depois, se V. e se revoltou
2Cr 6.3 Então, o rei VTo rosto e abençoou a toda a
2Cr 35.22 Porém Josias não V. dele o rosto; antes, se
Jó 42.10 E o Senhor V. o cativeiro de Jó, quando orava
Ct 6.1 entre as mulheres? Para onde V. a vista o teu
Is 38.2 Então, V. Ezequias o rosto para a parede e orou ao Se
nhor.
Jr 41.14 levara cativo de Mispa V. as costas, e voltou,
Jr 48.39 Como uivam! Como V. Moabe as costas e
Jr 49.24 Enfraquecida está Damasco; V. as costas para
Lm 3.3 se tornou contra mim; V. contra mim de

* (virgem) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lc.1.27;

VIRGENS Ocorrências: 23 vezes - VT (18) ; N T (5) nos li
vros: Êx-l;Jz-l;2Sm-l;Et-4;STl;Ct-2;Lm-5;Ez-2;Am-l;M t-3;lCo-l;A p-l; N°(s) Strong (G3933, H1330, H59S9); RNK Top 384 posi
ção; Veja também : virgem;

V IR O U -SE Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Êx-

Êx 22.17 dar-lha, dará dinheiro conforme ao dote das V..
Jz 21.12 quatrocentas moças V., que não
2Sm 13.18 assim se vestiam as filhas V. dos reis, com
Et 2.2 Busquem-se para o rei moças V., formosas à vista.
Et 2.3 que reúnam todas as moças V., formosas à
Et 2.17 mais do que todas as V.; e pôs a coroa
Et 2.19 reunindo-se segunda vez as V, Mardoqueu estava
SI 45.14 rei com vestes bordadas; as V. que a acompanham
Ct 1.3 derramado é o teu nome; por isso, as V. te amam.
C t6.8 e oitenta, as concubinas, e as V., sem número.
Lm 1.4 sacerdotes suspiram; as suas V. estão tristes,
Lm 1.18 e vede a minha dor; as minhas V. e os meus
Lm 2.10 cingiram panos de saco; as V. de Jerusalém
Lm 2.21 o moço e o velho; as minhas V. e os meus jovens
Lm 5.11 as mulheres em Sião; as V., nas cidades de Judá.
Ez 9.6 Matai velhos, e jovens, e V., e meninos, e
Ez 44.22 Com repudiada, mas tomarão V. da linhagem da
Am 8.13 Naquele dia, as V. formosas e os jovens
M t 25.1 céus será semelhante a dez V. que, tomando as
M t 25.7 Então, todas aquelas V. se levantaram e
M t 25.11 chegaram também as outras V., dizendo:
IC o 7.25 Ora, quanto às V., não tenho mandamento do
Ap 14.4 com mulheres, porque são V.. Estes são os que

-2;2Sm -l;Ez-l; N‘(s) Strong (H6437); RNK Top 403 posição; Veja
também : virar;
Êx 7.23 E V. Faraó e foi para sua casa; nem ainda nisto
Êx 10.6 a terra até o dia de hoje. E V. e saiu da
2Sm 18.30 disse o rei: Vira-te e põe-te aqui. E K e parou.
Ez 26.2 quebrada a .porta dos povos; V. para mim; eu

V IR TU D E Ocorrências: 29 vezes - VT (2) ; N T (27) nos li
vros: Sl-l;Pv-l;M c-l;Lc- 7;At-4;Rm-2;l Co-2;Gl-2;Fp-2;Hb-2;lPe-l;2Pe-4; N°(s) Strong (G703); RNK Top 378 posição; Palavras
Relacionadas: (virtudes-2); Total de referencias das palavras re
lacionadas: 31
SI 102.5 se pegam à minha pele, em V. do meu gemer doloroso.
Pv 28.2 os seus príncipes, mas, por V. de homens
M c 5.30 Jesus, conhecendo que a VT de si mesmo
Lc 1.17 adiante dele no espírito e V. de Elias, para
Lc 1.35 sobre ti o Espírito Santo, e a V. do Altíssimo
Lc 4.14 Então, pela V. do Espírito, voltou Jesus para a
Lc 5.17 e da Judeia, e de Jerusalém. E a V. do Senhor
Lc 6.19 tocar-lhe, porque saía dele V. que curava todos.
Lc 8.46 me tocou, porque bem conheci que de mim saiu V..
Lc 9.1 doze discípulos, deu-lhes V. e poder sobre
At 1.8 Mas recebereis a V. do Espírito Santo, que há de
At 3.12 nós, como se por nossa própria V. ou
At 8.10 até ao maior, dizendo: Este é a grande V. de Deus.
At 10.38 com o Espírito Santo e com K; o qual andou
Rm 15.13 abundeis em esperança pela V. do Espírito Santo.
Rm 15.19 dos sinais e prodígios, na V. do Espírito de
IC o 4.19 não as palavras dos que andam inchados, mas a V..
ICo 4.20 Reino de Deus não consiste em palavras, mas em V..
G15.6 nem a incircuncisão têm V. alguma, mas,
G16.15 nem a incircuncisão têm V. alguma, mas sim
Fp 3.10 para conhecê-lo, e a V. da sua ressurreição, e a
Fp 4.8 o que é de boa fama, se há alguma V, e se há
Hb 7.16 carnal, mas segundo a V. da vida incorruptível.

VIRGINDADE Ocorrências: 9 vezes - VT (8) ; N T (1) nos
livros: Lv-l;Dt-3;Jz-2;Ei-2;Lc-l; N°(s) Strong (H1331); RNK Top
398 posição;
Lv 21.13 E ele tomará uma mulher na sua V..
Dt 22.15 mãe tomarão os sinais da V. da moça e
Dt 22.17 porém eis aqui os sinais da V. de minha
Dt 22.20 negócio for verdade, que n V .s e não achou
Jz 11.37 pelos montes, e chore a minha V., eu eas
Jz 11.38 companheiras e chorou a sua V. pelos montes.
Ez23.3 e ali foram apalpados os seios da sua V..
Ez23.8 eles apalparam os seios da sua V., e
L c2.36 vivido com o marido sete anos, desde a sua V.,
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VIRTUDES

Hb 11.11 a mesma Sara recebeu a V. de conceber e deu
IPe 1.5 a fé, estais guardados na V. de Deus, para a
2Pe 1.3 daquele que nos chamou por sua glória e V,
2Pe 1.5 acrescentai à vossa fé a K, e à VC a ciência,
2Pe 1.5 à vossa fé a V., e à V., a ciência,
2Pe 1.16 não vos fizemos saber a K e a vinda de nosso

Ez 12.23 dize-lhes: Chegaram os dias e a palavra de toda V..
Ez 12.24 não haverá mais nenhuma V. vã, nem adivinhação
Ez 12.27 da casa de Israel dizem: A V. que este vê é para
Ez 13.7 Não vedes V. de vaidade e não falais adivinhação
Ez 13.16 Jerusalém eveem para ela V. de paz, não havendo
Ez 43.3 E o aspecto da V. que vi era como o da V. que
Ez 43.3 V. que vi era como o da V. que eu tinha visto
Dn 1.17 mas a Daniel deu entendimento em toda V. e sonhos.
Dn 2.19 o segredo a Daniel numa V. de noite; e Daniel
Dn 7.2 Eu estava olhando, na minha V. da noite, e eis
Dn 7.28 Aqui findou a V.. Quanto a mim, Daniel, os meus
Dn 8.1 Belsazar, apareceu-me uma V., a mim, Daniel,
Dn 8.2 E vi na V. (acontecendo, quando vi, que eu estava
D n8.2 província de Elão), vi, pois, na V., que eu
Dn 8.13 falava: Até quando durará a VT do contínuo
D n8.15 havendo eu, Daniel, visto a V., busquei
D n8.16 gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a V..
Dn 8.17 filho do homem, porque esta V. se realizará
Dn 8.26 E a V. da tarde e da manhã, que foi dita, é
Dn 8.26 verdadeira; tu, porém, cerra a V., porque só
D n8.27 do rei; e espantei-me acerca da V., e não havia
Dn 9.21 que eu tinha visto na minha V. ao princípio,
Dn 9.23 toma, pois, bem sentido na palavra e entende a V..
Dn 9.24 ajustiça eterna, e selar a V. e a profecia, e
D n lO .l ele entendeu essa palavra e teve entendimento da V..
Dn 10.7 E só eu, Daniel, vi aquela V.-, os homens que
Dn 10.8 pois, eu só e vi esta grande V., e não ficou força
Dn 10.14 derradeiros dias; porque a V. é ainda para
Dn 10.16 de mim: Senhor meu, por causa da V.,
Dn 11.14 se levantarão para confirmar a V.; mas eles cairão.
Os 12.10 profetas e multiplicarei a V.; e, pelo ministério
Ob 1.1 VTde Obadias: Assim diz o Senhor Jeová a respeito
Na 1.1 Peso de Nínive. Livro da VT de Naum, o elcosita.
Hc 2.2 respondeu e disse: Escreve a V. e torna-a bem
Hc 2.3 Porque a V. é ainda para o tempo determinado, e
Zc 13.4 envergonharão, cada um da sua V., quando
Mt 17.9 dizendo: A ninguém conteis a V. até que o Filho
Lc 1.22 entenderam que tivera alguma V. no templo. E
Lc 24.23 que também tinham visto uma V. de anjos, que
At 7.31 viu isto, se maravilhou da VT; e,
At 9.10 E disse-lhe o Senhor em V.: AnaniaslEele
At 9.12 e numa V. ele viu que entrava um homem chamado
At 10.3 do dia, viu claramente numa V. um anjo de Deus,
At 10.17 acerca do que seria aquela V. que tinha visto,
At 10.19 E, pensando Pedro naquela \C, disse-lhe o
At 11.5 dos sentidos, uma V.; via um vaso,
At 12.9 feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma V..
At 16.9 E Paulo teve, de noite, uma V. em que se
At 16.10 E, logo depois desta V., procuramos partir para a
At 18.9 E disse o Senhor, em V., a Paulo: Não temas, mas
At 26.19 ó rei Agripa, não fui desobediente à V. celestial.
Hb 12.21 E tão terrível era a V., que Moisés disse: Estou
Ap 9.17 assim vi os cavalos nesta V.; e os que sobre eles

* (virtude) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Pe.l.5;

VIRTUD ES Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Hb-l;lP e -l; N°(s) Strong (G703); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: virtude;
Hb 6.5 a boa palavra de Deus e as V. do século futuro,
IPe 2.9 para que anuncieis as V. daquele que

V IR TU O SA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Rt-l;Pv-2; N°(s) Strong (H2428); RNK Top 404 posição;
Rt3.11 toda a cidade do meu povo sabe que és mulher V..
Pv 12.4 A mulher V. é a coroa do seu marido, mas a que
Pv 31.10 Mulher K , quem a achará? O seu valor muito

V IR T U O SA M EN TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Pv-1; N°(s) Strong (H2428); RNK Top 406 posição;
Pv 31.29 Muitas filhas agiram

V., mas tu a todas és superior.

VIRTUO SO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK
Top 406posição;
Pv 11.6 A justiça dos

VISITA-ME

V. os livrará, mas, na sua

VIS Ocorrências: 3 vezes - VT (1); N T (2) nos livros: Sl-l;lC o-2;
RNK Top 404 posição; Veja também : vil;
SI 12.8 toda parte quando os mais V. dos filhos dos homens
IC o 1.28 E Deus escolheu as coisas V. deste mundo, e as
ICo 4.10 nós, fracos, e vós, fortes; vós, ilustres, e nós, V..

VISÃO Ocorrências: 82 vezes - VT (65) ; N T (17) nos livros:
G n -l;Ê x -l;N m -3 ;lS m -2 ;2 S m -l;lC r-l;2 C r-l;Jó-2 ;S l-l;Is-8 ;Jr2;Lm -l;Ez-12;D n-23;O s-l;O b-l;N a-l;H c-2;Z c-l;M t-l;Lc-2;A t12;H b-l;Ap-l; N°(s) Strong (G3701, G370S, G3706, H2372,
H2376, H2377, H2380, H2384, H2472, H4236, H4480, H4758,
H4759, H5869, H7); RNK Top 325 posição; Palavras Relaciona
das: (visões-21); Total de referencias das palavras relacionadas:
103
Gn 15.1 do Senhor a Abrão em V., dizendo: Não temas,
Êx 3.3 para lá e verei esta grande V., porque a sarça se
Nm 12.6 profeta, eu, o Senhor, em V. a ele me farei
Nm 24.4 ditos de Deus, o que vê a V. do Todo-Poderoso,
Nm 24.16 do Altíssimo; o que viu a VT do Todo-Poderoso,
ISm 3.1 muita valia naqueles dias; não havia V. manifesta.
ISm 3.15 do Senhor; porém temia Samuel relatar esta V. a Eli.
2Sm 7.17 e conforme toda esta V., assim falou Natã a Davi.
lC r 17.15 e conforme toda esta VT, assim falou Natã a Davi.
2Cr 32.32 eis que estão escritos na V. do profeta Isaías,
Jó 20.8 será achado, e será afugentado como uma V. da noite.
Jó 33.15 Em sonho ou em V. de noite, quando cai sono
SI 89.19 Então, em V. falaste do teu santo e disseste:
Is 1.1 V. de Isaías, filho de Amoz, a qual ele viu a
Is 2.1 V. que teve Isaías, filho de Amoz, a respeito de
Is 21.2 VTdura se me manifesta: o pérfido trata
Is 22.1 Peso do vale da V.. Que tens, agora, para que
Is 22.5 dos Exércitos, no vale da V.: um derribar de
Is 28.7 bebida forte, andam errados na V. e tropeçam no juízo.
Is 29.7 E como o sonho e uma V. da noite será a multidão
Is 29.11 Pelo que toda V. vos é como as palavras de um
Jr 14.14 lhes dei ordem, nem lhes falei; V. falsa, e
Jr 23.16 vaidades e falam da V. do seu coração,
Lm 2.9 onde não há lei, nem acham V. alguma do Senhor
Ez 7.13 entre os viventes; porque a V. não tornará para
Ez7.26 buscarão do profeta uma V., mas do sacerdote
Ez 11.24 me levantou e me levou em V. à Caldeia, para os
Ez 11.24 cativeiro; e se foi de mim a V. que eu tinha visto.
Ez 12.22 Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda V?

* (visão) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ez. 11.24;, 2 vezes: Ez.43.3;
, 2 vezes: Dn.8.2; , 2 vezes: Dn.8.26;

VISITA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Êx-l;N m -l;S l-l; N°(s) Strong (H6485); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: visitar;
Êx 34.7 não tem por inocente; que V. a iniquidade
Nm 14.18 não tem por inocente e K a iniquidade dos
SI 80.14 te rogamos, atende dos céus, e vê, e K esta vinha,

V ISITÁ -LO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l; N°(s)
Strong (H7200); RNK Top 406posição; Veja tam bém : visitar;
2Sm 13.6 doente; e, vindo o rei

V., disse Amnom

V ISITA -M E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-TJr-1; N°(s) Strong (H6485); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: visitar;
SI 106.4 vontade para com o teu povo; V. com a tua salvação,
Jr 15.15 o sabes; lembra-te de mim, e V , e vinga-me
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VISITAÇÃO

VISITASTE

Gn 50.24 mas Deus certamente vos V. e vos fará
Gn 50.25 dizendo: Certamente, vos V. Deus, e fareis
Êx 13.19 dizendo: Certamente Deus vos V.; fazei, pois,
Pv 19.23 o tem ficará satisfeito, e não o V. mal nenhum.
Is 23.17 setenta anos que o Senhor V. a Tiro, e ela
Is 24.21 que, naquele dia, o Senhor V. os exércitos do
Jr 14.10 se lembrará da maldade deles e V. os seus pecados.
Lm 4.22 levará para o cativeiro; ele V. a tua maldade,
Os 8.13 se lembrará da sua injustiça e V. os seus
Os 9.9 das suas injustiças, V. os pecados deles.
Sf 2.7 porque o Senhor, seu Deus, os V. e
Zc 10.3 mas o Senhor dos Exércitos V. o seu rebanho,
Zc 11.16 um pastor na terra, que não V. as que estão

VISITAÇÃO Ocorrências: 12 vezes - VT (10) ; N T (2) nos
livros: Ê x-l;Is-l;Jr-6;O s-l;M q-l;L c-l;lP e-l; N°(s) Strong (G1984,
H6485): RNK Top 395posição; Veja também : visitar;
Êx 32.34 de ti; porém, no dia da minha V.,
Is 10.3 vós outros no dia da V. e da assolação
Jr 10.15 de enganos; no tempo da sua V., virão a perecer.
Jr 11.23 sobre os homens de Anatote, no ano da sua V..
Jr 23.12 eles mal, o ano mesmo da sua V., diz o Senhor.
Jr 46.21 eles o dia da sua ruína e o tempo da sua V..
Jr 48.44 ele, sobre Moabe, o ano da sua V., diz o Senhor.
Jr 50.27 deles! Porque veio o seu dia, o tempo da sua V.
Os 9.7 Chegaram os dias da V., chegaram os dias da
M q 7.4 dos teus vigias, veio a tua Vr, agora será a
Lc 19.44 pois que não conheceste o tempo da tua V..
lP e2.12 glorifiquem a Deus no Dia da V., pelas boas

V ISITARAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : visitar;
Is 26.16 Senhor, no aperto, te

VISITADA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-l;Jr-l;
RNK Top 405 posição; Veja também : visitar;

V.; vindo sobre eles a

VISITARÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK

Is 29.6 Senhor dos Exércitos serás V. com trovões, e
Jr 6.6 é a cidade que há de ser V.; só opressão há

Top 406posição; Veja também : visitar;
Jr 3.16 nem dela se lembrarão, nem a V»; isso

VISITAD O Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Êx-l;Rt-

VISITARAS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lSm-

-l;E z-l; N°(s) Strong (H6485, H853); RNK Top 404 posição; Veja
também : visitar;

-lljó -l; N°(s) Strong (H6485); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: visitar;

Êx 3.16 dizendo: Certamente vos tenho V. e visto
Rt 1.6 ouviu que o Senhor tinha V. o seu povo,
Ez 38.8 de muitos dias, serás V.; no fim dos

ISm 17.18 leva ao chefe de mil; e V. teus irmãos, a
Jó 5.24 a tua tenda está em paz; e K a tua

VISITAD OS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Nm-

VISITAREI Ocorrências: 25 vezes - VT (25) nos livros: Êx-

-l;Is -l; N°(s) Strong (H6485); RNK Top 405posição; Veja também:
visitar;

-l;Lv-l;Sl-l;Is-2;)r-15;Os-3;Am-2; N°(s) Strong (H6485); RNK Top
382 posição; Veja também : visitar;

Nm 16.29 todos os homens e se forem V. como se visitam
Is 24.22 em um cárcere, e serão V. depois de

Êx 32.34 porém, no dia da minha visitação, V., neles, o
Lv 18.25 está contaminada; e eu V. sobre ela a sua
SI 89.32 então, V. com vara a sua transgressão, e a sua
Is 10.12 Sião e em Jerusalém, então, V f o fruto do
Is 13.11 E V. sobre o mundo a maldade e, sobre os
Jr 9.25 dias, diz o Senhor, em que V. a todo
Jr 15.3 Porque os V. com quatro gêneros de males, diz
Jr 21.14 E eu vos V. segundo o fruto das vossas ações,
Jr 23.2 e não as visitastes; eis que V. sobre vós
Jr 25.12 se cumprirem os setenta anos, V o rei da
Jr 27.8 do jugo do rei da Babilônia, V. com espada,
Jr 29.10 anos na Babilônia, vos V. e cumprirei
Jr 29.32 assim diz o Senhor: Eis que V. a Semaías, o
Jr 36.31 E V. sobre ele, e sobre a sua semente, e sobre
Jr 44.13 Porque V. os que habitam na terra do Egito,
Jr 46.25 Deus de Israel: Eis que eu V. Amom de Nô, e
Jr 50.18 Deus de Israel: Eis que V. o rei da
Jr 51.44 E V. a Bei na Babilônia e tirarei da sua boca
Jr 51.47 eis que vêm dias em que V. as imagens de
Jr 51.52 dias, diz o Senhor, em que V. as suas
Os 1.4 porque daqui a pouco V. o sangue de
Os 2.13 E sobre ela V. os dias de Baal, nos quais lhe
Os 4.9 assim será o sacerdote; e V. sobre ele os
Am 3.2 todas as vossas injustiças V. sobre vós.
Am 3.14 de Israel sobre ele, também V. os altares de

V ISITAM Ocorrência : 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; RNK
Top 406posição; Veja também : visitar;
Nm 16.29 se forem visitados como se VT todos os homens,

V ISITA N TES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; N°(s)
Strong (H3427); RNK Top 406posição;
Ez 26.17 moradores, que atemorizaram a todos os teus

V.l

VISITAR Ocorrências: 10 vezes - VT (7) ; N T (3) nos livros:
2Sm-l;Jr-5;Am-l;At-2;Tg-l; N°(s) Strong (G1980, H6485); RNK
Top 397 posição; Palavras Relacionadas: (visita-3; visitação-12;
visitada-2; visitado-3; visitados-2; visitá-lo-1; visitam-1; visita-me-2; visitará-13; visitaram-1; visitarão-1; visitarás-2; visitarei-25; visitares-1; visitaria-1; visitar-me-1; visitas-1; visitaste-1;
visitaste-me-1; visitastes-2; visitastes-me-1; visitava-1; visitavam-1; visite-1; visitei-3; visites-3; visito-2; visitou-7; vistamo-nos-1); Total de referencias das palavras relacionadas: 106
2Sm 13.5 e, quando teu pai te vier V., dize-lhe:
Jr 6.15 que caem; no tempo em que eu os V.,
Jr 8.12 tropeçarão no tempo em que eu os V., diz o Senhor.
Jr 27.22 até ao dia em que os V., diz o Senhor.
Jr 50.31 veio o teu dia, o tempo em que te hei de V..
Jr 51.18 de enganos; no tempo em que eu as V., perecerão.
Am 3.14 No dia em que eu V. as transgressões de Israel
At 7.23 anos, veio-lhe ao coração ir Vfseus irmãos, os
At 15.36 Paulo a Barnabé: Tornemos a V. nossos irmãos
Tg 1.27 para com Deus, o Pai, é esta: V. os órfãos e as

VISITARES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : visitar;
SI 59.5 Deus de Israel, desperta para

Top 406 posição; Veja também : visitar;
Jr9.9 por estas coisas não os V ? — diz o

VISITA R-M E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Lc-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : visitar;
Lc 1.43 isso a mim, que venha

V. todas as

VISITA R IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK

VISITAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s) Strong

V. a mãe do meu Senhor?

(H6485); RNK Top 406 posição; Veja também : visitar;
SI 65.9 Tu VT a terra e a refrescas; tu a enriqueces

VISITARA

Ocorrências: 13 vezes - VT (13) nos livros: Gn-2;Êx-l;Pv-l;Is-2;Jr-l;Lm-l;Os-2;Sf-l;Zc-2; N°(s) Strong (H6485,
H853); RNK Top 394 posição; Veja também : visitar;

VISITASTE

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : visitar;
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2Cr 26.5 dias de Zacarias, sábio nas VTde Deus; e, nos
Jó 4.13 Entre pensamentos de VTda noite, quando cai
Jó 7.14 me espantas com sonhos e com VTme assombras;
Ez 1.1 rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi VTde Deus.
Ez 8.3 e me trouxe a Jerusalém em VT de Deus, até à
Ez 40.2 Em VT de Deus, me levou à terra de Israel e me
Ez 43.3 a cidade; e eram as V. como a que vi
Dn 2.28 fim dos dias; o teu sonho e as V. da tua cabeça
Dn 4.5 na minha cama e as VT da minha cabeça
Dn 4.9 te é difícil; dize-me as VTdo meu sonho
Dn 4.10 Eram assim as VTda minha cabeça, na minha cama:
Dn 4.13 Estava vendo isso nas VTda minha cabeça, na
Dn 7.1 na sua cama, um sonho e K d a sua cabeça;
Dn 7.7 eu continuava olhando nas VTda noite, e eis
Dn 7.13 estava olhando nas minhas VTda noite, e eis que
Dn 7.15 abatido dentro do corpo, e as VTda minha cabeça
J12.28 velhos terão sonhos, os vossos jovens terão VT.
At 2.17 os vossos jovens terão VT, e os vossos
2Co 12.1 gloriar-me; mas passarei às VT e revelações do Senhor.

Is 26.14 não ressuscitarão; por isso, os VT, e

V ISIT A STE-M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
RNK Top 406posição; Veja também : visitar;
SI 17.3 Provaste o meu coração; VT de noite;

V ISITA STES Ocorrências: 2 vezes - VT (1 ); N T (1) nos li
vros: Jr-l;M t-l; N°(s) Strong (G1980); RNK Top 405 posição; Veja
também : visitar;
Jr 23.2 e as afugentastes, e não as VT; eis que
M t 25.43 e estando enfermo e na prisão, não me VT.

V ISIT A STES-M E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Mt1; RNK Top 406posição; Veja tam bém : visitar;
M t 25.36 nu, e vestistes-me; adoeci, e VÍ; estive

VISITAVA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Êx-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : visitar;

V ISSE Ocorrências: 4 vezes - VT (2); N T (2) nos livros: lSm -

Êx 4.31 e ouviram que o Senhor VTaos filhos de

-l;2Rs-l;Jo-2; RNK Top 403 posição; Veja tam bém : ver;
ISm 26.12 foram-se; e ninguém houve que o VT, nem que o
2Rs 9.26 Por certo que, se eu não VTontem à tarde o sangue
Jo 6.46 Não que alguém VTao Pai, a não ser aquele que é
Jo9.18 sido cego e que agora VT, enquanto não

VISITAVAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2C r-l; RNK
Top 40 6 posição; Veja também : visitar;
2Cr 1.5 do Senhor; e Salomão e a congregação o VT.

V ISIT E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; RNK Top 406
posição; Veja tam bém : visitar;

VÍSSEIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jo-1; RNK Top

Jr32.5 e ali estará até que eu o VT, diz o Senhor; e,

Jo 6.62 Que seria, pois, se VT subir o Filho do Homem

V ISIT EI Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jr-3; N°(s)

VISSEM Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Jz-l;lS m -

Strong (H6485); RNK Top 404 posição; Veja tam bém : visitar;

-l;lR s-l;2R s-l;2C r-2;Jó-l; N°(s) Strong (H2009, H5869, H7200,
H853); RNK Top 400 posição; Veja tam bém : ver;

406 posição; Veja tam bém : ver;

Jr 44.13 na terra do Egito, como VTJerusalém, com a
Jr 49.8 sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o V..
Jr 50.18 Babilônia e a sua terra, como VTo rei da Assíria.

Jz 14.11 E sucedeu que, como o VT, tomaram trinta
ISm 19.15 Saul mandou mensageiros que VTDavi, dizendo:
lR s 1.48 se assente no meu trono e que os meus olhos o VT.
2Rs 6.20 lhes abriu os olhos, para que VT, e eis que
2Cr 5.9 pontas dos varais da arca se VTperante o
2Cr 5.9 perante o oráculo, mas não se VTde fora; e os
Jó 10.18 Se, então, dera o espírito, e olhos nenhuns me VT!

V ISITES Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros: Jó-l;S l-l;H b-l; N°(s) Strong (G1980, H6485); RNK Top 404 posição;
Veja tam bém : visitar;
Jó 7.18 e cada manhã o VT, e cada momento o proves?
SI 8.4 lembres dele? E o filho do homem, para que o VT?
Hb 2.6 te lembres? Ou o filho do homem, para que o VT?

* (vissem) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Cr.5.9;

VISTA Ocorrências: 83 vezes - VT (68) ; N T (15) nos livros:

VISITO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Ê x-l;D t-l;

Gn-14;Êx-l;Nm-2;Dt-l;Js-l;Jz-3;2Sm-2;lRs-3;2Rs-l;Et-4;Jó-3;Sl7;Ec-2;Ct-l;Is-4;Jr-4;Lm-l;Ez-ll;Dn-3;M c-l;Lc-2;At-3;2Co-l;Gll;E f-l;lT s-l;H b-l;lJo-l;A p -3 ; N "(s) Strong (G308, G3700, G3787,
G398, G4383, G991, H2005, H2009, H2379, H3847, H4758,
H5869, H6440, H7200, H8159); RNK Top 324 posição; Palavras
Relacionadas: (vistas-4); Total de referencias das palavras rela
cionadas: 87

N°(s) Strong (H6485); RNK Top 405 posição; Veja tam bém : visitar;
Êx 20.5 teu Deus, sou Deus zeloso, que VTa maldade dos
Dt 5.9 teu Deus, sou Deus zeloso, que VTa maldade dos

V ISIT O U Ocorrências: 7 vezes - VT (3) ; N T (4) nos livros:
G n -l;Jz-l;lSm -l;Lc-3;A t-l; N°(s) Strong (G1980, H6485, H8S3);
RNK Top 400 posição; Veja também : visitar;

Gn 2.9 toda árvore agradável à VT e boa para comida, e
Gn 12.11 sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à

Gn 21.1 E o Senhor VTa Sara, como tinha dito; e fez o
Jz 15.1 que na sega do trigo Sansão VTa sua mulher com
ISm 2.21 VT, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve três
Lc 1.68 Deus de Israel, porque VTe remiu o seu povo!
Lc 1.78 do nosso Deus, com que o oriente do alto nos VT,
Lc 7.16 se levantou entre nós, e Deus VTo seu povo.
At 15.14 como, primeiramente, Deus VTos gentios, para

V;

Gn 16.13 ela falava: Tu és Deus da VT, porque disse: Não
Gn 24.16 donzela era mui formosa à VT, virgem, a quem
Gn 26.7 lugar por amor de Rebeca; porque era formosa à VT.
Gn 29.17 mas Raquel era de formoso semblante e formosa à

VT.

G n 39.6 E José era formoso de aparência e formoso à VT.
Gn 41.2 rio sete vacas, formosas à VTe gordas de carne,
Gn 41.3 outras sete vacas, feias à K e magras de carne,
Gn 41.4 E as vacas feias à K e magras de carne comiam as
Gn 41.4 as sete vacas formosas à VT e gordas. Então,
G n41.18 gordas de carne e formosas à VTe pastavam no prado.
Gn 41.19 após estas, muito feias à V. e magras de carne;
Gn 41.27 vacas magras e feias à V., que subiam depois
Êx 23.8 o presente cega os que têm VTe perverte as
Nm 12.8 a boca falo com ele, e de VT, e não por figuras;
Nm 21.20 campo de Moabe, no cume de Pisga, à K do deserto.
D t 21.11 vires uma mulher formosa à VT, e a cobiçares, e
Js 4.11 a arca do Senhor, e os sacerdotes, à VTdo povo.

VISÍVEIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Cl-1; N°(s)
Strong (G3707); RNK Top 406posição;
Cl 1.16 que há nos céus e na terra, VTe in

V.,

VISÕ ES Ocorrências: 21 vezes - VT (19); N T (2) nos livros:
Gn-l;2Cr-2;Jó-2;Ez-4;Dn-9;Jl-l;At-l;2Co-l; N°(s) Strong (G3701,
H2376, H2378, H2384, H2472, H2492, H2493, H4480, H47S9,
H7200); RNK Top 386 posição; Veja também : visão;
Gn 46.2 E falou Deus a Israel em VT, de noite, e disse:
2Cr 9.29 profecia de Aias, o silonita, e nas V. de Ido, o
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SI 35.26 se alegram com o meu mal; V. de vergonha e
SI 109.29 V. os meus adversários de vergonha, e cubra-os
SI 132.9 V. os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se

Jz 9.39 E saiu Gaal à V. dos cidadãos de Siquém e pelejou
Jz 13.6 homem de Deus veio a mim, cuja V. era semelhante à
Jz 13.6 cuja V. era semelhante à K de um anjo de
2Sm 11.2 estava lavando; e era esta mulher mui formosa à V..
2Sm 14.27 cujo nome era Tamar; e esta era mulher formosa
à V..
lRs 2.15 e todo o Israel tinha posto a V. em mim para que
lRs 6.4 E fez à casa janelas de V. estreita.
1Rs7.5 quadradas de uma mesma V.; e uma janela estava
2Rs 8.11 E afirmou a sua V. e fitou os olhos nele, até se
Et 1.11 príncipes a sua formosura, porque era formosa à V..
Et 2.2 Busquem-se para o rei moças virgens, formosas à V..
Et 2.3 as moças virgens, formosas à V., na fortaleza de
Et 2.7 bela de aparência e formosa à V.-, e, morrendo seu
Jó 34.26 como ímpios que são à V. de quem os contempla;
Jó 40.24 porventura, caçar à V. de seus olhos, ou
Jó 41.9 falhará; porventura, nenhum à sua V. será derribado?
SI 5.5 loucos não pararão à tua V.; aborreces a todos
SI 76.7 terrível! E quem subsistirá à tua V., se te irares?
SI 78.12 maravilhas que ele fez à V. de seus pais na terra
SI 79.10 entre as nações, à nossa V., a vingança do
SI 88.9 A minha V. desmaia por causa da aflição. Senhor,
SI 116.15 Preciosa é à V. do Senhor a morte dos seus santos.
SI 143.2 o teu servo, porque à tua V. não se achará justo
Ec 6.9 Melhor é a V. dos olhos do que o vaguear da
Ec 11.9 caminhos do teu coração e pela VTdos teus olhos;
Ct 6.1 mulheres? Para onde virou a V. o teu amado, e o
Is 11.3 e não julgará segundo a V. dos seus olhos, nem
Is 22.4 digo: desviai de mim a V., e chorarei
Is 37.6 diz o Senhor: Não temas à V. das palavras que
Is 52.14 Como pasmaram muitos à V. dele, pois a sua
Jr 19.10 Então, quebrarás a botija à V. dos homens que
Jr 39.6 Zedequias em Ribla, à sua V.-, também matou o rei
Jr 51.24 que fizeram em Sião, à vossa V., diz o Senhor.
Jr 52.10 filhos de Zedequias à sua V. e também degolou a
Lm 2.4 tudo o que era formoso à V.; derramou a sua
Ez 10.2 espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha V..
Ez 12.3 país e, de dia, muda de lugar à V. deles; e do teu
Ez 12.3 lugar mudarás para outro lugar à V. deles; bem
Ez 12.4 À V. deles, pois, tirarás para fora, de dia, os
Ez 12.4 então, tu sairás de tarde à V. deles, como
Ez 12.5 Escava para ti, à V. deles, a parede e tira-os
Ez 12.6 À V. deles, aos ombros os levarás, e, às escuras,
Ez 12.7 tirei para fora e, aos ombros, os levei, à V. deles.
Ez 19.11 os espessos ramos, e foi V. na sua altura com a
Ez 20.22 aos olhos das nações, à V. das quais os fiz sair.
Ez 21.6 do homem, suspira; suspira à V. deles, com
Dn 2.31 estava em pé diante de ti; e a sua V. era terrível.
Dn 4.11 chegava até ao céu; e foi V. até aos confins da terra.
Dn 4.20 chegava até ao céu, e que foi V. por toda a terra;
Mc 10.51 faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha V..
Lc 4.19 aos cativos, a dar V. aos cegos, a pôr em
Lc 7.21 e males, e espíritos maus; e deu V. a muitos cegos.
At 9.18 umas escamas, e recuperou a V.; e, levantando-se,
At 21.3 E, indo já à V. de Chipre, deixando-a à esquerda,
At 22.13 Saulo, irmão, recobra a V.. E naquela mesma
2Co 5.7 (Porque andamos por fé e não por V..).
G11.22 E não era conhecido de V. das igrejas da Judeia,
Ef 6.6 não servindo à V, como para agradar aos homens,
lTs 2.17 por um momento de tempo, de V., mas não do
Hb 11.26 tesouros do Egito; porque tinha em V. a recompensa,
ljo 3.22 mandamentos e fazemos o que é agradável à sua V..
Ap 11.19 a arca do seu concerto foi V. no seu templo; e
Ap 12.14 e metade de um tempo, fora da V. da serpente.
Ap 13.13 até fogo faz descer do céu à terra, à V. dos homens.

V ISTAM O -N O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rm-1;
RNK Top 406 posição; Veja também: visitar;
Rm 13.12 pois, as obras das trevas e

V. das armas

VISTAS Ocorrências: 4 vezes - VT (2) ; N T (2) nos livros: Sl-l;Jr-l;A t-l;A p-l; RNK Top 403 posição; Veja também : visto;
SI 18.15 Então, foram V. as profundezas das águas, e foram
Jr 4.30 ó assolada? Ainda que te V. de carmesim,
At 2.3 E foram V. por eles línguas repartidas, como que
Ap3.18 e vestes brancas, para que te V., e não apareça a

V ISTE Ocorrências: 35 vezes - VT (26); N T (9) nos livros: Dt-l;lSm -l;2Sm -2;lR s-2;N e-l;Jó-2;Sl-2;P v-l;Jr-2;Lm -2;E z-4;D n-6;Jo-2;Ap-7; N°(s) Strong (G1492, G3361, G370S, G991, H2009,
H2370, H2379, H7200, H853); RNK Top 372 posição; Veja tam 
bém: ver;
Dt 1.31 também no deserto, onde V que o Senhor, teu
ISm 19.5 a todo o Israel; tu mesmo o V. e te alegraste;
2Sm 18.11 lho fizera saber: Pois que o V., por que o não
2Sm 18.21 Vai tu e dize ao rei o que V.. E o cuxita se
lRs 20.13 lhe disse: Assim diz o Senhor: V. toda esta grande
lRs 21.29 Não V. que Acabe se humilha perante mim?
Ne 9.9 E V. a aflição de nossos pais no Egito e ouviste o
Jó 38.17 as portas da morte, ou V. as portas da sombra
Jó 38.22 até aos tesouros da neve e K o s tesouros da saraiva,
SI 10.14 Tu o V., porque atentas para o trabalho e enfado,
SI 35.22 Tu, Senhor, o V., não te cales; Senhor, não te
Pv 22.29 V. um homem diligente na sua obra? Perante reis
Jr 1.12 E disse-me o Senhor: kT bem; porque eu velo sobre
Jr 3.6 nos dias do rei Josias: V. o que fez a rebelde
Lm 3.59 V., Senhor, a injustiça que me fizeram; julga a
Lm 3.60 V. toda a sua vingança, todos os seus pensamentos
Ez 8.12 Então, me disse: K, filho do homem, o que os
Ez 8.15 E disse-me: V., filho do homem? Verás ainda
Ez 8.17 Então, me disse: V., filho do homem? Há coisa mais
Ez 47.6 E me disse: V., filho do homem? Então, me levou e
Dn 2.41 E, quanto ao que V. dos pés e dos artelhos, em
Dn 2.41 da firmeza do ferro, pois que V. o ferro
Dn 2.43 Quanto ao que V. do ferro misturado com barro de
Dn 2.45 Da maneira como V. que do monte foi cortada uma
Dn 4.20 A árvore que V., que cresceu e se fez forte, cuja
Dn 8.20 Aquele carneiro que V. com duas pontas são os reis
Jo 8.57 judeus: Ainda não tens cinquenta anos e V. Abraão?
Jo 20.29 Disse-lhe Jesus: Porque me V., Tomé, creste;
Ap 1.20 das sete estrelas, que V. na minha destra, e
Ap 1.20 e os sete casticais, que V., são as sete igrejas.
Ap 17.8 A besta que V. foi e já não é, e há de subir do
Ap 17.12 E os dez chifres que V. são dez reis, que ainda
Ap 17.15 E disse-me: As águas que V., onde se assenta a
Ap 17.16 E os dez chifres que V. na besta são os que
Ap 17.18 E a mulher que V é a grande cidade que reina
(viste) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Dn.2.41;, 2 vezes: Ap. 1.20;

VISTES Ocorrências: 19 vezes - VT (12); N T (7) nos livros: Êx-l;D t-4;Jz-l;lSm -l;2Rs-l;JÓ -2;Ct-l;Jr-l;Jo-4;At-l;Fp-l;Tg-l; N°(s)
Strong (G1492, G2300, G2400, G3708, H2005, H2009, H2372,
H7200, H853); RNK Top 388 posição; Veja também : ver;
Êx 14.13 porque aos egípcios, que hoje V., nunca mais
Dt 1.19 e tremendo deserto que V., pelo caminho das
D t4.12 porém, além da voz, não V. semelhança nenhuma.
Dt 4.15 alma, pois semelhança nenhuma V. no dia em que o
Dt 29.17 e V. as suas abominações e os seus ídolos, a
Jz 9.48 ao povo que com ele havia: O que me V. fazer,
ISm 17.25 diziam os homens de Israel: V. aquele homem que
2Rs 6.32 a ele, disse ele aos anciãos: V. como o
Jó 6.21 sois semelhantes a eles; V. o terror e temestes.
Jó 27.12 Eis que todos vós já V. isso; por que, pois, vos
Ct 3.3 cidade; eu perguntei-lhes: V. aquele a quem

* (vista) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.41.4; , 2 vezes : Jz.13.6;
, 2 vezes: Ez.12.3;, 2 vezes: Ez.12.4;

VISTAM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Et-1; RNK Top
406 posição; Veja também: vestir;
Et 6.9 rei, dos maiores senhores, e

VISTES

V. dele aquele homem

VISTAM-SE

Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Sl-3;
N°(s) Strong (H3847); RNK Top 404 posição; Veja também: vestir;
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Jr 44.2 Deus de Israel: Vós V. todo o mal que
Jo 5.37 Vós nunca ouvistes a sua voz, nem V. o seu parecer;
Jo6.26 buscais não pelos sinais que V., mas porque
Jo 6.36 disse que também vós me V. e, contudo, não credes.
Jo 8.38 e vós fazeis o que também V. junto de vosso pai.
At 1.11 no céu, há de vir assim como para o céu o V. ir.
Fp 4.9 e recebestes, e ou V., eV. em mim, isso
Tg 5.11 foi a paciência de Jó e V. o fim que o Senhor

VISTO

Pv 24.32 O que tendo eu V., o considerei; e, vendo-o,
Pv 26.12 Tens V. um homem que é sábio a seus próprios
Pv 29.20 Tens V. um homem precipitado nas suas palavras?
Ec 2.18 trabalhei debaixo do sol, V. como eu havia de
Ec 3.10 Tenho V. o trabalho que Deus deu aos filhos dos
Ec 3.22 Assim que tenho V. que não há coisa melhor do que
Ec 6.1 Há um mal que tenho v. debaixo do sol e que mui
Ec 8.11 V. como se não executa logo o juízo sobre a má
Ec 8.13 dias; será como a sombra, V. que ele não teme
Is 30.12 diz o Santo de Israel: V. que rejeitais esta
Is 50.3 Eu V. os céus de negridão e pôr-lhes-ei um pano de
Jr 11.15 que fazer na minha casa, V. como muitos nela
Jr 25.8 diz o Senhor dos Exércitos: V. que não escutastes
Jr 33.24 Não tens V. o que este povo fala, dizendo: As duas
Jr 35.16 V. que os filhos de Jonadabe, filho de Recabe,
Jr 35.18 Exércitos, o Deus de Israel: V. que obedecestes
Jr 38.4 ao rei: Morra este homem, V. que ele, assim,
Jr 44.23 V. que queimastes incenso, e pecastes contra o
Ez 8.4 ali, conforme a semelhança que eu tinha V. no vale.
Ez 10.22 a dos rostos que eu tinha V. junto ao rio Quebar;
Ez 11.24 cativeiro; e se foi de mim a visão que eu tinha V..
Ez 13.10 V. que, sim, V. que andam enganando o meu povo,
Ez 13.22 V. que entristecestes o coração do justo com
Ez 16.43 V. que não te lembraste dos dias da tua mocidade e
Ez 21.24 assim diz o Senhor Jeová: V. que me fazeis
Ez 21.24 em todos os vossos atos, e V. que viestes em
Ez 25.3 Assim diz o Senhor Jeová: V. que tu disseste:
Ez 25.6 assim diz o Senhor Jeová: V. como bateste com as
Ez 25.8 Assim diz o Senhor Jeová: V. como dizem Moabe e
Ez 25.15 Assim diz o Senhor Jeová: V. como os filisteus
Ez 26.2 Filho do homem, V. como Tiro disse no tocante a
Ez 28.2 Assim diz o Senhor Jeová: V. como se eleva o
Ez 29.20 lhe dei a terra do Egito, V. que trabalharam
Ez 33.10 Assim falais vós, dizendo: V. que as nossas
Ez 34.8 Vivo eu, diz o Senhor Jeová, V. que as minhas
Ez 34.21 V. como, com o lado e com o ombro, dais empurrões
Ez 35.6 e o sangue te perseguirá; V. que não
Ez 35.10 V. como dizes: Os dois povos e as duas terras
Ez 36.3 Assim diz o Senhor Jeová: V. que vos assolaram
Ez 36.13 Assim diz o Senhor Jeová: V. como vos dizem: Tu és
Ez 43.3 o da visão que eu tinha V. quando vim destruir
Dn 8.6 pontas, ao qual eu tinha V. diante do rio; e
Dn 8.15 que, havendo eu, Daniel, V. a visão, busquei
Dn 9.21 o varão Gabriel, que eu tinha V. na minha visão
Os 4.6 sejas sacerdote diante de mim; V. que te
Os 5.1 porque a vós pertence este juízo, V. que fostes um
J13.5 V. como levastes a minha prata e o meu ouro e as
Am 5.11 Portanto, V. que pisais o pobre e dele exigis um
M q 3.4 a sua face naquele tempo, V. que eles fizeram
Hc 2.8 V. como despojaste muitas nações, todos os mais
Zc 9.14 E o Senhor será V. sobre eles, e as suas flechas
Zc 10.2 vaidade, e os adivinhos têm V. mentira e descrito
Ml 2.9 diante de todo o povo, V. que não guardastes
M t 2.9 eis que a estrela que tinham V. no Oriente ia
M t 22.28 qual dos sete será a mulher, V. que todos a possuí
ram?
M c 5.16 E os que aquilo tinham V. contaram-lhes o que
M c 9.9 contassem o que tinham V., até que o Filho
M c 11.11 no templo, e, tendo V. tudo ao redor,
M c 16.11 vivia e que tinha sido V. por ela, não o creram.
M c 16.14 haverem crido nos que o tinham V. já ressuscitado.
Lc 1.34 ao anjo: Como se fará isso, V. que não conheço varão?
Lc 2.20 tudo o que tinham ouvido e V., como lhes havia
Lc 2.26 ele não morreria antes de ter V. o Cristo do Senhor.
Lc 7.22 e anunciai a João o que tendes V. e ouvido: os
Lc 8.36 E os que tinham V. contaram-lhes também como fora
Lc 9.36 dias, não contaram a ninguém nada do que tinham V..
Lc 19.37 em alta voz, por todas as maravilhas que tinham V.,
Lc 20.42 V. como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos:
Lc 24.23 dizendo que também tinham V. uma visão de
Jo 1.18 Deus nunca foi V. por alguém. O Filho unigénito,
Jo 6.46 a não ser aquele que é de Deus; este tem V. ao Pai.
Jo 9.8 e aqueles que dantes tinham V. que era cego
Jo 9.37 lhe disse: Tu já o tens V., e é aquele que
Jo 11.45 vindo a Maria e que tinham V. o que Jesus fizera
Jo 14.7 meu Pai; e já desde agora o conheceis e o tendes V..

VISTO Ocorrências: 176 vezes - VT (109); N T (67) nos livros:
Gn- 12;Êx-8;Lv-l;Nm-l;Dt-5;Js-2;Jz-2; lSm -4;2Sm-2; lRs-3;2CrS;Jó-S;Sl-4;Pv-4;Ec-6;Is-2;Jr-7;Ez-24;Dn-3;Os-2;Jl-l;Am-l;M ql;H c-l;Zc-2;M l-l;M t-2;M c-5;Lc-9;Jo-8;At-16;Rm -2;lCo-5;2Co-3;F p-l;l Ts-l;lTm -l;H b-7;lP e-l;2Pe-l;3Jo-l;A p-4; RNK Top 237
posição; Veja também : vestir;
Gn 7.1 casa na arca, porque te hei V. justo diante de
Gn 18.18 V. que Abraão certamente virá a ser uma grande e
Gn 20.10 a Abraão: Que tens V., para fazeres tal coisa?
Gn 26.28 E eles disseram: Havemos V., na verdade, que o
Gn 31.12 e malhados; porque tenho V. tudo o que
Gn 32.30 Peniel, porque dizia: Tenho V. a Deus face a
Gn 33.10 da minha mão, porquanto tenho V. o teu rosto,
Gn 33.10 V. o teu rosto, como se tivesse V. o rosto de
Gn 41.19 e magras de carne; não tenho V. outras tais,
Gn 44.28 foi despedaçado, e não o tenho V. até agora;
Gn 45.13 Egito e tudo o que tendes V.; e apressai-vos a
Gn 46.30 eu agora, pois já tenho V. o teu rosto, que
Êx 3.7 E disse o Senhor: Tenho V. atentamente a aflição
Êx 3.9 chegou a mim, e também tenho V. a opressão com que
Êx 3.16 Certamente vos tenho visitado e V. o que vos é
Êx 13.7 nem ainda fermento será V. em todos os teus termos.
Êx 16.29 Vede, V. que o Senhor vos deu o sábado, por isso
Êx 19.4 Vós tendes V. o que fiz aos egípcios, como vos
Êx 20.22 filhos de Israel: Vós tendes V. que eu falei
Êx 32.9 o Senhor a Moisés: Tenho V. a este povo, e eis
Lv 25.20 Que comeremos no ano sétimo, K que não havemos
de
Nm 27.13 E, havendo-a V., então, serás recolhido ao teu
Dt 4.3 Os vossos olhos têm V. o que o Senhor fez por
D t4.9 que os teus olhos têm V., e se não apartem
Dt 10.21 grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm V..
Dt 29.2 Israel e disse-lhe: Tendes v. tudo quanto o
D t29.3 que os teus olhos têm V., aqueles sinais e
Js 17.14 sendo eu um tão grande povo, V. que o Senhor
Js 23.3 e vós já tendes V. tudo quanto o Senhor, vosso
Jz 13.18 perguntas assim pelo meu nome, V. que é maravilho
so?
Jz 13.22 Certamente morreremos, porquanto temos V. Deus.
ISm 16.18 e disse: Eis que tenho v. um filho de Jessé,
ISm 23.22 que frequenta e quem o tenha V. ali; porque me
ISm 28.16 que, pois, a mim me perguntas, V. que o Senhor te
ISm 30.22 Davi, responderam e disseram: V, que não foram
2Sm 14.13 tal palavra, fica como culpado; V. que o rei não
2Sm 22.11 um querubim, e voou; e foi V. sobre as asas do ven
to.
lR s 11.11 disse o Senhor a Salomão: V. que houve isso em
lR s 13.21 dizendo: Assim diz o Senhor: V. que foste rebelde
lR s 14.7 diz o Senhor, Deus de Israel: V que te levantei
2Cr 2.6 para lhe edificar uma casa, V. que os céus e até
2Cr 20.37 contra Josafá, dizendo: V. que te aliaste
2Cr 21.12 o Senhor, Deus de Davi, teu pai: V. que não
2Cr 26.20 ele mesmo se deu pressa a sair, V. que o Senhor o
ferira.
2Cr 28.23 que o feriram, e disse: V. que os deuses dos
Jó 4.8 Segundo eu tenho V., os que lavram iniquidade e
Jó 6.26 para me repreenderdes, V. que as razões do
Jó 14.5 V. que os seus dias estão determinados, contigo
Jó 20.2 V. que os meus pensamentos me fazem responder, eu
Jó 24.1 V. que do Todo-Poderoso se não encobriram os
SI 43.2 que me rejeitas? Por que me V. de luto por causa
SI 55.9 a sua língua, pois tenho V. violência e
SI 68.24 Ó Deus, eles têm V. os teus caminhos; os caminhos
SI 109.17 V. que amou a maldição, ela lhe sobrevenha; e pois
Pv 17.16 para comprar a sabedoria, V. que não tem entendi
mento?
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Jo 16.27 pois o mesmo Pai vos ama, V. como vós me amastes e
Jo 19.31 ficassem os corpos na cruz, V. como era a
At 1.3 e infalíveis provas, sendo V. por eles por
At 4.9 V. que hoje somos interrogados acerca do benefício
At 4.20 podemos deixar de falar do que temos V. e ouvido.
At 7.26 pelejando eles, foi por eles V e quis levá-los à
At 7.34 Tenho V. atentamente a aflição do meu povo que
At 7.44 Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha V.),
At 10.17 aquela visão que tinha V., eis que os varões
At 13.31 E ele, por muitos dias, foi V. pelos que subiram
At 13.46 a palavra de Deus; mas, V. que a
At 16.21 é lícito receber nem praticar, V. que somos romanos.
At 21.29 Porque tinham V. com ele na cidade a Trófimo, de
At 22.15 para com todos os homens do que tens V. e ouvido.
At 22.29 quando soube que era romano, V. que o tinha ligado.
At 24.3 V. como, por ti, temos tanta paz, e, por tua
At 26.16 tanto das coisas que tens K como daquelas
At 28.4 este homem é homicida, V. como, escapando
Rm 8.3 o que era impossível à lei, V. como estava
Rm 10.10 V. que com o coração se crê para a justiça, e com
IC o 1.21 V. como, na sabedoria de Deus, o mundo não
IC o 14.16 sobre a tua ação de graças, V. que não sabe o
IC o 15.5 e que foi V. por Cefas e depois pelos doze.
IC o 15.6 Depois, foi V., uma vez, por mais de quinhentos
ICo 15.7 Depois, foi V. por Tiago, depois, por todos os após
tolos
2Co 9.13 V. como, na prova desta administração, glorificam
2Co 12.11 eu devia ser louvado por vós, V. que em nada fui
2Co 13.3 V. que buscais uma prova de Cristo que fala em
Fp 1.30 que já em mim tendes V. e, agora, ouvis
lT s 4.9 de que vos escreva, V. que vós mesmos
lT m 3.16 foi justificado em espírito, V. dos anjos,
Hb 2.8 debaixo dos pés. Ora, V. que lhe sujeitou
Hb 2.14 E, V. como os filhos participam da carne e do
Hb 4.6 V., pois, que resta que alguns entrem nele e que
Hb 4.14 V. que temos um grande sumo sacerdote, Jesus,
Hb 7.14 V. ser manifesto que nosso Senhor procedeu de
Hb 7.20 E, V. como não é sem prestar juramento (porque
Hb 11.5 porque Deus o trasladara, V. como, antes da
IPe 1.8 ao qual, não o havendo V., amais; no qual, não o
2Pe 1.3 K como o seu divino poder nos deu tudo o que diz
3Jo 1.11 bem é de Deus; mas quem faz mal não tem V. a Deus.
Ap 1.2 testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem V.
Ap 1.19 Escreve as coisas que tens V., e as que são, e as
Ap 16.6 V. como derramaram o sangue dos santos e dos
Ap 22.8 coisas. E, havendo-as ouvido e V., prostrei-me aos

VITUPÉRIO

V IT Ó R IA Ocorrências: 10 vezes - VT (6); N T (4) nos livros:
2S m -l;l Cr-l;Sl-2;Pv-2;l Co-3;lJo-1; N°(s) Strong (G3529, G3534,
H3467, H4421, H5331, H8668); RNK Top 397 posição; Palavras
Relacionadas: (vitórias-1); Total de referencias das palavras re
lacionadas: 11
2Sm 19.2 Então, a VTse tornou, naquele mesmo dia, em
lC r 29.11 e o poder, e a honra, e a v., e a
SI 98.1 destra e o seu braco santo lhe alcançaram a V..
SI 144.10 É ele que dá a V. aos reis e que livra a Davi,
Pv 21.31 para o dia da batalha, mas do Senhor vem a V..
Pv 24.6 tu farás a guerra; e há V. na multidão dos conselheiros.
ICo 15.54 que está escrita; Tragada foi a morte na V..
ICo 15.55 o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua V.l
ICo 15.57 graças a Deus, que nos dá a V. por nosso Senhor
ljo 5.4 vence o mundo; e esta é a K que vence o

VITÓ R IA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s)
Strong (H3444); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vitória;
SI 18.50 É ele que engrandece as

V. do seu rei e usa de

VITO RIO SO Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; RNK
Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (vitoriosos-2); Total de
referencias das palavras relacionadas: 3
Ap 6.2 foi-lhe dada uma coroa, e saiu

V. e para vencer.

VITO RIO SO S Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos
livros: Ê x-l;A p-l; RNK Top 405 posição; Veja também : vitorioso;
Êx 32.18 disse: Não é alarido dos
Ap 15.2 e também os que saíram

V., nem alarido
V. da besta, e da

V IT U P E R Á -L O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l;
RNK Top 406 posição; Veja também : vituperar;
2Rs 19.4 afrontar o Deus vivo e para

V. com as

V IT U PER A Ç Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: 2Rs-l;
RNK Top 406 posição; Veja também : vituperar;
2Rs 19.3 dia é dia de angústia, e de

V.,

e de

V IT U PER A D O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lPe-1;
RNK Top 406 posição; Veja também : vituperar;
IPe 4.14 pelo nome de Cristo, sois

■ (visto) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.33.10; , 2 vezes :
Ez.13.10; , 2 vezes: Ez.21.24;

V.,

V IT U P E R A M Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Jd-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : vituperar;

V ISTO S Ocorrências: 5 vezes - VT (2); N T (3) nos livros: 2Sm-

Jd 1.8 carne, e rejeitam a dominação, e V. as autoridades.

-l;Jó-l;M t-3,■N°(s) Strong (G2300, H7200); RNK Top 402 posição:
Veja também : visto;

V IT U P E R A R Ocorrência; 1 vez - VT (1) no livro: ls-1; RNK
Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (vituperação-1; vitupe
rados-1; vituperá-lo-1; vituperam-1; vituperarem-1; vitupere-1);
Total de referencias das palavras relacionadas: 7

2Sm 17.17 rei Davi, porque não podiam ser V. entrar na cidade.
Jó 33.21 a sua carne a olhos V.; e os seus ossos,
M t 6.1 dos homens, para serdes V. por eles; aliás,
M t 6.5 esquinas das ruas, para serem V. pelos homens.
M t 23.5 as obras a fim de serem V. pelos homens, pois

Is 37.4 afrontar o Deus vivo e para o

V. com as

V IT U P E R A R E M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1;

V IT E LA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-2; RNK

RNK Top 406 posição; Veja também : vituperar;

Top 405 posição;

Ne 6.13 causa a fim de me infamarem e assim me

Gn 18.7 às vacas, e tomou uma V. tenra e boa, e
Gn 18.8 tomou manteiga e leite e a V. que tinha preparado

V..

V IT U P E R E Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 2C o-l; RNK
Top 406 posição; Veja também : vituperar;

V ÍT IM A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: ST1; RNK Top
406posição; Palavras Relacionadas: (vítimas-3); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 4

2Co 8.20 isto: que alguém nos

V. por essa

V IT U P É R IO Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Hb-3;
N°(s) Strong (G3680); RNK Top 404 posição; Palavras Relaciona
das: (vitupérios-2); Total de referencias das palavras relaciona
das: 5

SI 118.27 nos concedeu a luz; atai aVí d a festa com

V ÍTIM A S Ocorrências: 3 vezes - VT (2) ; N T (1) nos livros:
Pv-2;At-l; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : vítima;

Hb 6.6 crucificam o Filho de Deus e o expõem ao
Hb 11.26 por maiores riquezas, o VTde Cristo do
Hb 13.13 pois, a ele fora do arraial, levando o seu

Pv 9.2 Já sacrificou as suas V., misturou o seu vinho e
P v l7.1 do que a casa cheia de V., com contenda.
At 7.42 Porventura, me oferecestes V. e sacrifícios

346

V..
V..

VITUPÉRIOS

Joshua Concordância Bíblica

VIU

2Sm 14.28 anos inteiros em Jerusalém e não V. a face do rei.
2Sm 18.26 Então, V. a sentinela outro homem que corria, e a
2Sm 24.20 E olhou Araúna e V. que vinham para ele o rei e os
lR s 10.12 tal madeira de sândalo, nem se V. até o dia de hoje.
2Rs 2.12 seus cavaleiros! E nunca mais o VT; e, tomando das
2Rs 2.24 virando-se ele para trás, os V. e os amaldiçoou no
2Rs 6.17 abriu os olhos do moço, e V.; e eis que o
2Rs6.21 quando o rei de Israel os V., disse a Eliseu:
2Rs 6.30 passando pelo muro; e o povo VT que trazia cilício
2Rs 9.17 na torre de Jezreel, e V .a tropa de Jeú, que
2Rs 13.4 e o Senhor o ou VT; pois V. a opressão de
2Rs 14.26 Porque V. o Senhor que a miséria de Israel era mui
2Rs 16.12 pois, de Damasco o rei, V. o altar; e o rei se
2Rs 23.16 Ê, virando-se Josias, V. as sepulturas que estavam
lC r 21.15 ao destruí-la ele, o Senhor o Vf, e se arrependeu
lC r 21.16 Davi os seus olhos, V. o anjo do Senhor,
lC r 21.20 E, virando-se Ornã, V. o anjo, e se esconderam com
lC r 21.21 veio a Ornã; e olhou Ornã, e K a Davi, e saiu da
Et 7.7 Ester pela sua vida; porque V. que já o mal lhe
Jó 20.9 O olho que o V. jamais o verá, nem olhará mais para
Jó 28.27 então, a V. e a manifestou; estabeleceu-a e também a
esquadrinhou.
Jó 42.16 Jó cento e quarenta anos; e V. a seus filhos e aos
SI 97.4 seus relâmpagos alumiam o mundo; a terra V. e tremeu.
SI 114.3 O mar V. isto e fugiu; o Jordão tornou atrás.
Ec 4.3 que ainda não é; que não K-asinás obras que se
Ec 6.5 E, ainda que nunca V. o soí, nem o conheceu, mais
Is 1.1 filho de Amoz, a qual ele V- a respeito de Judá e
Is 9.2 povo que andava em trevas V. uma grande luz, e
Is 13.1 Peso da Babilônia que V. Isaías,_filho de Amoz.
Is 59.15 a ser despojado; e o Senhor o V., e foi mal aos seus
Is 59.16 E V. que ninguém havia e maravilhou-se de que não
Is 64.4 nem com os olhos se V. um Deus além de ti,
Is 66.8 ouviu tal coisa? Quem V. coisas semelhantes?
Jr 3.7 para mim; mas não voltou. E V. isso a sua
Jr 23.18 no conselho do Senhor, e V., e ouviu a sua
Lm 1.10 mais preciosas dela; pois V. entrar no seu
Lm 3.1 Eu sou o homem que V. a aflição pela vara do seu furor.
Ez 23.14 suas impudicícias, porque V. homens pintados na
Dn 4.23 E, quanto ao que K o rei, um vigia, um santo, que
Os 5.13 Quando Efraim V. a sua enfermidade, e Judá, a sua
Am 1.1 pastores de Tecoa, o que ele V. a respeito de
Jn 3.10 E Deus V. as obras deles, como se converteram do seu
M q 1.1 reis de Judá, a qual ele V. sobre Samaria e Jerusalém.
Hc 1.1 O peso que V. o profeta Habacuque.
Ag 2.3 entre vós que, tendo ficado, V. esta casa na sua
M t 3.16 que se lhe abriram os céus, e V. o Espírito de Deus
M t 4.16 estava assentado em trevas V. uma grande luz; e aos
M t4.18 junto ao mar da Galileia, V. dois irmãos, Simão,
M t4.21 É, adiantando-se dali, V. outros dois irmãos: Tiago,
M t 8.1'4 entrando na casa de Pedro, V. a sogra deste
M t 9.9 passando adiante dali, V. assentado na
M t 9.33 se maravilhou, dizendo: Nunca tal se V. em Israel.
M t 14.14 E Jesus, saindo, V. uma grande multidão e, possuído
M t 20.3 perto da hora terceira, K outros que estavam
M t 22.11 para ver os convidados, V. ali um homem que não
M t 26.71 o vestíbulo, outra criada o V. e disse aos que ali
M c 1.10 E, logo que saiu da água, V. os céus abertos e o
M c 1.16 junto ao mar da Galileia, V. Simão e André, seu
M c 1.19 dali um pouco mais adiante, V. Tiago, filho de
M c 2.14 E, passando, V. Levi, filho de Alfeu, sentado na
M c 5.6 E, quando V. Jesus ao longe, correu e adorou-o.
M c 5.38 do principal da sinagoga, V. o alvoroço e os que
M c 6.34 E Jesus, saindo, VT uma grande multidão, e teve
M c 9.14 se aproximou dos discípulos, V. ao redor deles
M c 9.20 e, quando ele o V., logo o espírito o
M c 10.52 a tua fé te salvou. E logo V., e seguiu a Jesus
Lc 5.2 E V. estar dois barcos junto à praia do lago; e os
Lc 5.27 E, depois disso, saiu, e V. um publicano, chamado
Lc 7.39 Quando isso V. o fariseu que o tinha convidado,
Lc 8.28 E, quando V. a Jesus, prostrou-se diante dele,
Lc 16.23 olhos, estando em tormentos, e K a o longe Abraão e
Lc 18.43 E logo V. e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o
Lc 21.1 E, olhando ele, vT os ricos lançarem as suas ofertas
Lc 21.2 e V. também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas
moedas;

V IT U PÉR IO S Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos
livros: Is-l;H b-l; RNK Top 405 posição; Veja também : vitupério;
Is 37.3 dia é dia de angústia, e de V., e de
Hb 10.33 feitos espetáculo com V. e tribulações

VIU Ocorrências: 170 vezes - VT (105) ; N T (65) nos livros:
G n -2 8 ;Ê x -9 ;L v -l;N m -7 ;Jz -5 ;R t-l;lS m -6 ;2 S m -6 ;lR s-l;2 R s10;lCr-4;Et-l;Jó-3;Sl-2;Ec-2;Is-7;Jr-2;Lm-2;Ez-l;Dn-l;Os-l;Aml;Jn -l;M q -l;H c-l;A g -l;M t-ll;M c-1 0 ;L c-1 0 ;Jo -1 4 ;A t-1 2 ;lC o -l;C l-l;l Tm -l;lJo-4;A p-l; N°(s) Strong (G1492, G2300, G2334,
G2396, G2657, G308, G3705, G3708, G3788, G5316, G991,
H2009, H2370, H4758, H502); RNK Top 242 posição; Veja tam 
bém: ver;
Gn 1.4 E V. Deus que era boa a luz; e fez Deus separação
Gn 1.10 das águas chamou Mares. E V. Deus que era bom.
Gn 1.12 nela conforme a sua espécie. E V. Deus que era bom.
Gn 1.18 entre a luz e as trevas. Ê V. Deus que era bom.
Gn 1.21 de asas conforme a sua espécie. E V. Deus que era
bom.
Gn 1.25 terra conforme a sua espécie. E V. Deus que era bom.
Gn 1.31 E V. Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era
Gn 5.24 Enoque com Deus; e não se V. mais, porquanto Deus
Gn 6.5 E K o Senhor que a maldade do homem se multiplicara
Gn 6.12 E V. Deus a terra, e eis que estava corrompida;
Gn 9.22 E V. Cam, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo
Gn 13.10 Ló os seus olhos e V. toda a campina do
Gn 19.28 toda a terra da campina; e V., e eis que a fumaça
Gn 21.9 E V. Sara que o filho ae Agar, a egípcia, que esta
Gn 21.19 abriu-lhe Deus os olhos; e V. um poço de água, e
Gn 22.4 levantou Abraão os seus olhos e K o lugar de longe.
Gn 24.30 E aconteceu que, quando ele V. o pendente e as
Gn 24.64 também levantou os olhos, e V. a Isaque, e lançou-se
Gn 26.8 olhou por uma janela e V., e eis que Isaque
Gn 31.2 V. também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era
Gn 32.2 E Jacó disse, quando os V.: Este é o exército de
Gn 33.5 levantou os seus olhos, e K a s mulheres e os
Gn 38.2 E V. Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome
Gn 42.27 ao seu jumento na venda, V. o seu dinheiro;
Gn 43.29 E ele levantou os olhos, e V. a Benjamim, seu irmão,
Gn 48.8 E Israel VTos filhos de José e disse: Quem são estes?
Gn 49.15 E V. ele que o descanso era bom e que a terra era
Gn 50.23 E V. José os filhos de Efraim, da terceira geração;
Êx 2.5 pela borda do rio; e ela V. a arca no meio dos
Êx 2.6 E, abrindo-a, V. o menino, e eis que o menino
Êx 2.11 e atentou nas suas cargas; e V. que um varão
Êx 10.23 Não V. um ao outro, e ninguém se levantou do seu
Êx 14.24 na coluna de fogo e de nuvem, V. o campo dos
Êx 14.30 mão dos egípcios; e Israel V. os egípcios mortos
Êx 14.31 E V. Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos
Êx 20.18 E todo o povo V. os trovões, e os relâmpagos, e o
Êx 39.43 V., pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham
Lv 5.1 que for testemunha, seja que o VT ou que o soube, se
Nm 22.2 V., pois, Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel
Nm 22.23 V., pois, a jumenta o Anjo ao Senhor que estava no
Nm 22.31 os olhos a Balaão, e ele V. o Anjo do Senhor,
Nm 22.33 porém a jumenta me V. e já três vezes se desviou de
Nm 22.41 subir aos altos de Baal. E V Balaão dali a
Nm 23.21 Não V. iniquidade em Israel, nem contemplou mal
dade
Nm 24.16 ciência do Altíssimo; o que V. a visão do
Jz 6.22 Então, V. Gideão que era o Anjo do Senhor; e disse
Jz 11.35 E aconteceu que, quando a K, rasgou as suas vestes
Jz 16.1 E foi-se Sansão a Gaza, e V. ali uma mulher
Jz 19.17 ele, pois, os olhos, V. a este passageiro
Jz 19.30 Nunca tal se fez, nem se V. desde o dia em que
Rt 2.18 tomou-o e veio à cidade; e V. sua sogra o que tinha
ISm 9.17 E, quando Samuel V. a Saul, o Senhor lhe disse: Eis
ISm 15.35 E nunca mais V. Samuel a Saul até ao dia da sua
ISm 16.6 sucedeu que, entrando eles, V. a Eliabe e disse:
ISm 18.28 E V. SauTe notou que o Senhor era com Davi; e
ISm 26.3 porém Davi ficou no deserto e V. que Saul vinha após
ISm 26.5 Saul se tinha acampado; V. Davi o lugar onde se
2Sm 11.2 no terraço da casa real, e V. do terraço a uma
2Sm 12.19 K , porém, Davi que seus servos falavam baixo e
2Sm 14.24 pois, Absalão para a sua casa e não V. a face do rei.
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Lc 23.8 E Herodes, quando V. a Jesus, alegrou-se muito,
Lc 24.12 ao sepulcro e, abaixando-se, V. só os lenços ali
Jo 1.29 No dia seguinte, João V.a Jesus, que vinha para
Jo 1.47 Jesus V. Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis
Jo 3.32 E aquilo que ele V. e ou V., isso testifica; e
Jo 9.1 E, passando Jesus, V. um homem cego de nascença.
Jo 11.33 Jesus, pois, quando a V chorar e também chorando os
Jo 12.41 Isaías disse isso quando V. a sua glória e falou dele.
Jo 19.35 E aquele que o V. testificou, e o seu testemunho é
Jo 20.1 sendo ainda escuro, e V. a pedra tirada do sepulcro.
Jo 20.5 E, ababcando-se, V. no chão os lençóis; todavia, não en
trou.
Jo 20.6 seguia, e entrou no sepulcro, e V. no chão os lençóis
Jo20.8 que chegara primeiro ao sepulcro, e V., ecreu.
Jo 20.12 e V. dois anjos vestidos de branco, assentados onde
Jo 20.14 isso, voltou-se para trás e V. Jesus em pé, mas não
Jo 21.20 E Pedro, voltando-se, V. que o seguia aquele
At 2.31 foi deixada no Hades, nem a sua carne V. a corrupção.
At 3.9 E todo o povo o V. andar e louvar a Deus;
At 3.12 E, quando Pedro V. isto, disse ao povo: Varões
At 7.31 Então, Moisés, quando V. isto, se maravilhou da
At 7.55 e fixando os olhos no céu, V. a glória de Deus e
At 8.39 arrebatou a Filipe, e não o V. mais o eunuco; e,
At 9.12 e numa visão ele V. que entrava um homem chamado
At 10.3 quase à hora nona do dia, V. claramente numa
At 10.11 e V. o céu aberto e que descia um vaso, como se
At 11.23 o qual, quando chegou e V. a graça de Deus, se
At 13.36 e roi posto junto de seus pais, e V. a corrupção.
At 13.37 aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção
IC o 2.9 As coisas que o olho não V., e o ouvido não
Cl 2.18 metendo-se em coisas que não V.; estando debalde
lT m 6.16 a quem nenhum dos homens V. nem pode ver; ao
1Jo 3.6 qualquer que vive pecando não o V. nem o conheceu,
ljo 4.12 Ninguém jamais V. a Deus; se nós amamos uns aos
ljo 4.20 não ama seu irmão, ao qual V., como pode amar a
ljo 4.20 ao qual V., como pode amar a Deus, a quem não V.?
Ap 12.13 E, quando o dragão V. que fora lançado na terra,
* (viu) repete na(s) referência(s): 2 vezes: ljo.4.20;

V IU -A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s) Strong
(H7200); RNK Top 406 posição; Veja também : ver;
Gn 34.2 heveu, príncipe daquela terra,

V., e tomou-a, e

V IU -M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : ver;
2Sm 1.7 olhando ele para trás de si,

V. a mim e

V IU -O Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Lc-2;Jo-l; N°(s)
Strong (G1492); RNK Top 404posição; Veja tam bém : ver;
Lc 15.20 e, quando ainda estava longe, V. seu pai, e se
Lc 19.5 lugar, olhando para cima, K e disse-lhe:
Jo 8.56 pai, exultou por ver o meu dia, e V., e alegrou-se.

Êx 22.22 A nenhuma V. nem órfão afligireis.
Lv 21.14 V., ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta,
Lv 22.13 a filha do sacerdote for V. ou repudiada, e não
Nm 30.9 No tocante ao voto da V. ou da repudiada, tudo com
Dt 10.18 faz justiça ao órfão e à V. e ama o estrangeiro,
D t 14.29 e o estrangeiro, e o órfão, e a V., que estão
Dt 16.11 e o estrangeiro, e o órfão, e a V., que estão
D t 16.14 e o estrangeiro, e o órfão, e a V., que estão
Dt 24.17 e do órfão; nem tomarás em penhor a roupa da V..
Dt 24.19 para o órfão e para a V. será; para que o
Dt 24.20 para o estrangeiro, para o órfao e para a V. será.
Dt 24.21 para o órfão e para a V. será o restante.
Dt 26.12 ao estrangeiro, ao órfão e à V., para que
Dt 26.13 ao estrangeiro, e ao órfão e à VC conforme todos
Dt 27.19 estrangeiro, do órfão e da V.\ E todo o povo
2Sm 14.5 Na verdade que sou uma mulher V., e morreu meu
marido.
1Rs7.14 era filho de uma mulher V., da tribo de
lRs 11.26 Salomão (cuja mãe era mulher V., por nome
lRs 17.9 que eu ordenei ali a uma mulher V. que te sustente.
lR s 17.10 eis que estava ali uma mulher V. apanhando lenha;
lR s 17.20 meu Deus, também até a esta V., com quem eu
Jó 24.3 o jumento do órfão; tomam em penhor o boi da V..
Jó 24.21 a estéril que não dá à luz e à V. não fazem bem;
Jó 29.13 mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da V..
Jó 31.16 pobres desejavam ou fiz desfalecer os olhos da V.;
SI 94.6 Matam a V í e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida.
SI 109.9 Sejam órfãos os seus filhos, e V., sua mulher.
SI 146.9 ampara o órfão e a V., mas transtorna o
Pv 15.25 a casa dos soberbos, mas firmará a herança da V..
Is 47.8 de mim não há outra; não ficarei V., nem
'
Jr7.6 estrangeiro, e o órfão, e a V, nem derramardes
Jr 22.3 nem ao órfão, nem à V.; não façais
Lm 1.1 populosa! Tornou-se como V. a que foi grande
Ez 22.7 no meio de ti e ao órfão e à V. oprimiram em l i
Ez 44.22 não se casarão nem com V. nem com repudiada,^
Ez 44.22 da casa de Israel ou V. que for V. de sacerdote.
Zc 7.10 e não oprimais a V., nem o órfão, nem o
Ml 3.5 e pervertem o direito da V., e do órfão, e
M c 12.42 Vindo, porém, uma pobre V., depositou duas
M c 12.43 vos digo que esta pobre V. depositou mais do
Lc 2.37 e era V., de quase oitenta e quatro anos, e não se
L c4.26 Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher V..
L c7.12 único de sua mãe, que era V.; e com ela ia
Lc 18.3 mesma cidade uma certa V. e ia ter com ele,
Lc 18.5 todavia, como esta V. me molesta, hei de fazer-lhe
Lc 21.2 e viu também uma pobre V. lançar ali duas pequenas
moedas;
Lc 21.3 vos digo que lançou mais do que todos esta pobre V.,
lTm 5.4 Mas, se alguma V. tiver filhos qu netos, aprendam
lT m 5.5 a que é verdadeiramente V. e desamparada
lT m 5.9 Nunca seja inscrita V. com menos de sessenta anos,
Ap 18.7 assentada como rainha, não sou V. e não verei o pran
to.
* (viúva) repete na(s) referência(s): 3 vezes: Ez.44.22;

VIÚVAS Ocorrências: 29 vezes - VT (15); N T (14) nos livros:

V IU -O S Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros: 2Sm-

Ê x-l;2S m -l;Jó-2;S l-2;Is-4;Jr-3;L m -l;E z-l;M t-l;M c-l;L c-2;A t-3;1 C o -l;l Tm-5;Tg-l; N°(s) Strong (G5503, H490, H491); RNK
Top 378 posição; Veja tam bém : viúva;

-l;M c-l; N°(s) Strong (H7200); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: ver;
2Sm 17.18 Mas V., todavia, um moço, e avisou a Absalão;
M c 6.33 E a multidão V. partir, e muitos os conheceram, e

Êx 22.24 e vossas mulheres ficarão V., e vossos filhos, órfãos.
2Sm 20.3 até ao dia da sua morte, vivendo como V..
Jó 22.9 As V. despediste vazias, e os braços dos órfãos
Jó 27.15 morte serão enterrados, e as suas V. não chorarão.
SI 68.5 Pai de órfãos e juiz de V. é Deus no seu lugar santo.
SI 78.64 caíram à espada, e suas V. não se lamentaram.
Is 1.17 fazei justiça ao órfao; tratai da causa das V..
Is 1.23 ao órfão, e não chega perante eles a causa das V..
Is 9.17 dos seus órfãos e das suas V., porque todos eles
Is 10.2 povo, e para despojarem as V., e para roubarem
Jr 15.8 As suas V. mais se multiplicaram do que as areias
Jr 18.21 roubadas dos filhos e fiquem V.; e seus maridos
Jr 49.11 guardarei em vida; e as tuas V. confiarão em mim.
Lm 5.3 Orfãos somos sem pai, nossas mães são como V..
Ez 22.25 tomam, multiplicam as suas V. no meio dela.

V IU -SE Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Ap-2; N°(s)
Strong (G2400, G3700); RNK Top 405posição; Veja também : ver;
Ap 12.1 E
Ap 12.3 E

V. um grande sinal no céu: uma mulher vestida
V. outro sinal no céu, e eis que era um grande

VIÚVA Ocorrências: 53 vezes - VT (40); N T (13) nos livros:
Gn-l;Êx- l;Lv-2;N m -l;D t-1 l;2S m -1; lRs-5;Jó-4;Sl-3;Pv-l;Is-l;Jr2;Lm-l;Ez-4;Zc-l;M l-l;M c-2;Lc-7;l Tm-3;Ap-l; N°(s) Strong
(G5503, H490); RNK Top 354 posição; Palavras Relacionadas:
(viúvas-29); Total de referencias das palavras relacionadas: 82
Gn 38.11 a Tamar, sua nora: Fica-te

VIÚVAS

V. na casa de teu
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M t 23.14 que devorais as casas das V., sob pretexto de
M c 12.40 que devoram as casas das V. e isso, com pretexto
Lc 4.25 vos digo que\muitas K,existiam em Israel
Lc 20.47 que devorarrvascasas7das V., fazendo, por
At 6.1 os hebreus, porque as suas V. eram
At 9.39 ao quarto alto, e todas as V. o rodearam,
At 9.41 e, chamando os santos e as V., apresentou-lha viva.
IC o 7.8 porém, aos solteiros e às V., que lhes é bom
lT m 5.3 Honra as V. que verdadeiramente são V..
lT m 5.11 Mas não admitas as V. mais novas, porque, quando
lT m 5.16 ou alguma crente tem V., socorra-as, e não
lT m 5.16 para que se possam sustentar as que deveras são V..
Tg 1.27 esta: visitar os órfãos e as V. nas suas

VIVAS

Ez 18.23 antes, que se converta dos seus caminhos e V.?
Ez 33.11 se converta do seu caminho e Ví; convertei-vos,
M c 5.23 que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e V..
Jo4.10 de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água V..
Jo4.11 tirar, e o poço é fundo; onde, pois, tens a água V?
Jo 7.38 a Escritura, rios de água V. correrão do seu ventre.
At 9.41 e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lha V..
At 22.22 U ra da terra um tal homem, porque não convém que
At 25.24 como aqui, clamando que não convém que V. mais.
Hb 4.12 Porque a palavra de Deus é V., e eficaz, e mais
lP é 1.3 nos gerou de novo para uma V. esperança, pela
IPe 1.23 pela palavra de Deus, V. e que permanece
IPe 2.4 para ele, a pedra V., reprovada, na

* (viúvas) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lTm.5.3; , 2 vezes :
1 Tm. 5.16;

* (viva) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Lv. 14.6;, 2 vezes: 2Sm. 16.16;

VIVAIS Ocorrências: 6 vezes - VT (5); N T (1) nos livros: Dt-

V IU V EZ Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Gn-2;Is-2;
N°(s) Strong (H489, H491); RNK Top 403 posição;

-3;Jr-l;A m -l;lP e-l; N°(s) Strong (G980, H2421, H3427); RNK Top
401 posição; Veja também : viver;

Gn 38.14 sobre si as vestes da sua V., e cobriu-se com o
Gn 38.19 sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua V..
Is 47.9 mesmo dia: perda de filhos e V; em toda a sua
Is 54.4 e não te lembrarás mais do opróbrio da tua V..

Dt 4.1 para os cumprirdes, para que V., e entreis, e
Dt 5.33 Senhor, vosso Deus, para que V., e bem vos
D t8.1 para os fazer, para que V., evos
Jr 35.7 todos os vossos dias, para que V. muitos dias
Am 5.14 o bem e não o mal, para que V.; e assim o Senhor,
IPe 4.2 que vos resta na carne, não V. mais segundo as

VIVA Ocorrências: 57 vezes - VT (46); N T (11) nos livros: GnS;Ê x-l;Lv-12;N m -l;D t-2;lSm -2;2Sm -S;lR s-4;2R s-l;2C r-l;N e2;Et-l;Sl-6;Is-l;Ez-2;M c-l;Jo-3;At-3;Hb-l;lPe-3; N°(s) Strong
(G2198, H2416, H2421, H242S, H4241, H7531); RNK Top 350
posição; Veja também : vivo;

VIVAM Ocorrências: 6 vezes - VT (4); N T (2) nos livros: Nm-l;Js-l;S l-l;E z-l;lC o-l;2 C o-l; N°(s) Strong (G2198, H2421); RNK
Top 401 posição; Veja tam bém : viver;

Gn 3.22 também da árvore da vida, e coma, e V. eternamente,
Gn 12.13 me vá bem por tua causa, e que V. a minha alma por
Gn 17.18 Abraão a Deus: Tomara que V. Ismael diante de teu
rosto!
Gn 19.20 escaparei (não é pequena?), para que minha alma V..
Gn 31.32 os teus deuses, esse não K; reconhece diante de
Êx 1.16 se for filho, matai-o; mas, se for filha, então, V..
Lv 13.10 e houver alguma vivificação da carne VT na inchação,
Lv 13.14 no dia em que aparecer nela carne V., será imundo.
Lv 13.15 pois, o sacerdote a carne V., declará-lo-á
Lv 13.16 Ou, tornando a carne V. e mudando-se em branca,
Lv 14.6 E tomará a ave V., e o pau de cedro, e o carmesim,
Lv 14.6 e os molhará com a ave V. no sangue da ave
Lv 14.7 limpo e soltará a ave V. sobre a face do campo.
Lv 14.51 hissopo, e o carmesim, e a ave V., e os molhará na
Lv 14.52 águas vivas, e com a avezinha V., e com o pau de
Lv 14.53 Então, soltará a ave V. para fora da cidade, sobre
Lv 25.35 como estrangeiro e peregrino, para que V. contigo.
Lv 25.36 teu Deus terás temor, para que teu irmão V. contigo.
Nm 19.17 da expiação e sobre ele porão água V. num vaso.
Dt 19.4 se acolher ali, para que V Í aquele que, por
Dt 33.6 V. Rúben e não morra; e que os seus homens sejam
numerosos.
ISm 1.26 E disse ela: Ah! Meu senhor, V. a tua alma, meu
ISm 10.24 Então, jubilou todo o povo, e disseram: V. o rei!
2Sm 12.18 Eis que, sendo a criança ainda V, lhe falávamos,
2Sm 12.21 que fizeste? Pela criança VTjejuaste e
2Sm 12.22 se o Senhor se compadecera de mim, e K a criança?
2Sm 16.16 Absalão, disse Husai a Absalão: V. o rei, V. o rei!
lRs 1.25 e bebendo perante ele; e dizem: V. o rei Adonias!
lR s 1.31 diante do rei, e disse: V. o rei Davi, meu
lR s 1.34 tocareis a trombeta e direis: V. o rei Salomão!
lR s 1.39 a trombeta, e todo o povo disse: V. o rei Salomão!
2Rs 11.12 e o ungiram, e bateram as mãos, e disseram: V. o rei!
2Cr 23.11 Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: V. o rei!
Ne 2.3 e disse ao rei: V. o rei para sempre! Como não
Ne 6.11 como eu, que entre no templo e V.'! De maneira
Et 4.11 ele o cetro de ouro, para que V.; e eu, nestes
SI 68.6 Deus faz que o solitário VTem família; liberta
SI 89.48 Que homem há, que V. e não veja a morte? Ou que
SI 119.17 bem ao teu servo, para que V. e observe a tua palavra.
SI 119.77 misericórdias, para que V., pois a tua lei é a
SI 119.116 a tua palavra, para que V., e não me deixes
SI 119.175 V. a minha alma elouvar-te-á; ajudem-me os teus
juízos.
Is 6.6 trazendo na mão uma brasa V., que tirara do altar

Nm 4.19 isto lhes fareis, para que V. e não morram,
Js9.21 pois, os príncipes: V.. E se tornaram
SI 133.1 Quão bom e quão suave é que os irmãos V. em união!
Ez 37.9 espírito, e assopra sobre estes mortos, para que V..
IC o 9.14 aos que anunciam o evangelho, que V. do evangelho.
2Co 5.15 para que os que vivem não V. mais para si, mas

VIVAMOS Ocorrências: 8 vezes - VT (4); N T (4) nos livros:
G n-3;N e-l;R m -l;lT s-l;T t-l;lJo-l; N°(s) Strong (G2198, H2421);
RNK Top 399 posição; Veja também : viver;
Gn 42.2 e comprai-nos trigo, para que V. e não morramos.
Gn 43.8 e iremos, para que v. e não
Gn 47.19 de Faraó; dá semente para que V. e não
Ne 5.2 pelo que tomemos trigo, para que comamos e V..
Rm 14.8 morremos. De sorte que, ou V. ou morramos,
lTs 5.10 quer vigiemos, quer durmamos, V. juntamente com
ele.
Tt 2.12 às concupiscências mundanas, V, neste presente
ljo 4.9 seu Filho unigénito ao mundo, para que por ele V..

VIVAS Ocorrências: 24 vezes - VT (22) ; N T (2) nos livros:
Gn-2;Êx-l;Lv-7;Dt-4;Sl-2;Ct-l;Jr-2;Ez-2;Zc-l;Ef-l;lPe-l;
N"(s)
Strong (H1513, H2416, H2421, HS31S); RNK Top 383 posição;
Veja tam bém : viva;
Gn 20.7 é e rogará por ti, para que V.; porém, se não
Gn 26.19 naquele vale e acharam ali um poço de águas V..
Êx 1.19 como as egípcias; porque são K e já têm dado à
Lv 14.4 purificar, se tomem duas aves V. e limpas, e pau
Lv 14.5 se degole uma ave num vaso de barro sobre águas V..
Lv 14.6 no sangue da ave que foi degolada sobre as águas V..
Lv 14.50 e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas V..
Lv 14.51 na ave degolada e nas águas V., e espargirá a
Lv 14.52 da avezinha, e com as águas V., e com a avezinha
Lv 15.13 e banhará a sua carne em águas V., e será limpo.
Dt 16.20 a justiça seguirás, para que K e possuas em
Dt 30.6 todo o coração e com toda a tua alma, para que V..
Dt 30.16 e os seus juízos, para que V. e te
Dt 30.19 escolhe, pois, a vida, para que V., tu e a tua semente,
SI 120.4 Flechas agudas do valente, com brasas V. de zimbro.
SI 140.10 Caiam sobre eles brasas V., sejam lançados no fogo
Ct4.15 dos jardins, poço das águas V., que correm do Líbano!
Jr2.13 o manancial de águas V., e cavaram
Jr 17.13 porque abandonam o Senhor, a fonte das águas V..

349

VIVE

Joshua Concordância Bíblica
iiiiim iim u im u im iu H n n m im iJu iiu iim im itiiU iitiiH ii

Ez 13.18 almas do meu povo e guardareis V. as almas para vós?
Ez 13.19 de morrer e para guardardes V. as almas que não
Zc 14.8 correrão de Jerusalém águas V., metade delas para
Ef 6.3 para que te vá bem, e V. muito tempo sobre a terra.
IPe 2.5 vós também, como pedras V., sois edificados casa

VIVE Ocorrências: 109 vezes - VT (81); N T (28) nos livros: Gn7;Jz-l;Rt-l;lSm -14;2Sm -8;lRs-12;2Rs-ll;2Cr-l;Jó-3;Sl-l;Pv-2;Isl;Jr-9;E z-2;D n -7;O s-l;L c-l;Jo-5;R m -4;lC o-2;2C o-l;G l-l;lT m l;Hb-2;lJo-S;Ap-6; N°(s) Strong (G2198, G4160, H2416, H2417,
H2418, H2421, H3427, H853); RNK Top 299 posição; Veja tam 
bém: viver;
Gn 6.19 E de tudo o que V., de toda carne, dois de cada
G n43.7 nossa parentela, dizendo: VT ainda vosso pai?
Gn 43.27 pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda V.?
Gn 43.28 está o teu servo, nosso pai V. ainda. E abaixaram
Gn 45.3 a seus irmãos: Eu soujosé; V. ainda meu pai? E
Gn 45.26 dizendo: José ainda V. e ele também é
Gn 45.28 E disse Israel: Basta; ainda V. meu filho José; eu
Jz 8.19 eram filhos de minha mãe; V. o Senhor, que, se
Rt 3.13 porém, se te não quiser redimir, V. o Senhor, que
ISm 14.39 Porque V. o Senhor, que salva a Israel, que, ainda
ISm 14.45 em Israel? Nunca tal suceda. V. o Senhor, que não
ISm 17.55 este jovem, Abner? E disse Abner: V. a tua alma, ó
ISm 19.6 de Jônatas e jurou Saul: V. o Senhor, que não mor
rerá.
ISm 20.3 que se não magoe; e, na verdade, V. o Senhor, e
ISm 20.3 e, na verdade, V. o Senhor, e V. a tua alma,
ISm 20.21 porque há paz para ti, e não há nada, V. o Senhor.
ISm 25.26 Agora, pois, meu senhor, V. o Senhor, e V. a tua
ISm 25.26 meu senhor, V. o Senhor, e K a tua alma, que o
ISm 25.34 Porque, na verdade, V. o Senhor, Deus de Israel,
ISm 26.10 Disse mais Davi: V. o Senhor, que o Senhor o
ISm 26.16 Não é bom isso que fizeste; V. o Senhor, que sois
ISm 28.10 jurou pelo Senhor, dizendo: V. o Senhor, que
ISm 29.6 chamou a Davi e disse-lhe: V. o Senhor, que tu és
2Sm 2.27 E disse Joabe: V. Deus, que, se não tivesses falado
2Sm 4.9 Rimom, o beerotita, disse-lhes: V. o Senhor que
2Sm 12.5 aquele homem, e disse a Natã: V. o Senhor, que
2Sm 14.11 meu filho. Então, disse ele: V. o Senhor, que
2Sm 14.19 E respondeu a mulher e disse: V. a tua alma, ó rei,
2Sm 15.21 porém, Itai ao rei e disse: V. o Senhor, e K o
2Sm 15.21 rei e disse: V. o Senhor, e K o rei, meu
2Sm 22.47 V. o Senhor, e bendito seja o meu rochedo; e
lR s 1.29 Então, jurou o rei e disse: V. o Senhor, o qual
lR s 2.24 Agora, pois, V. o Senhor, que me confirmou, e me
lR s 3.23 o rei: Esta diz: Este que K é meu filho, e teu
lR s 17.1 de Gileade, disse a Acabe: V. o Senhor, Deus
lRs 17.12 Porém ela disse: V. o Senhor, teu Deus, que nem um
lR s 17.23 o deu a sua mãe; e disse Elias: Vês aí, teu filho V..
IRs 18.10 V. o Senhor, teu Deus, que não houve nação nem
lR s 18.15 E disse Elias: V. o Senhor dos Exércitos, perante
IRs 20.32 viver. E disse ele: Pois ainda V? É meu irmão.
IRs 20.33 Teu irmão Ben-Hadade Vf. E ele disse:
IRs 21.15 dar por dinheiro; porque Nabote não V., mas é
morto.
IRs 22.14 Porém Micaías disse: V. o Senhor, que o mie o
2Rs 2.2 a Betei. Porém Eliseu disse: V. o Senhor, e V.
2Rs 2.2 Eliseu disse: V. o Senhor, e V. a tua alma, que
2Rs 2.4 a Jerícó. Porém ele disse: V. o Senhor, e V.
2Rs 2.4 ele disse: V. o Senhor, e V. a tua alma, que
2Rs 2.6 ao Jordão. Mas ele disse: V. o Senhor, e V.
2Rs 2.6 Mas ele disse: V. o Senhor, e V. a tua alma, que
2Rs 3.14 E disse Eliseu: V. o Senhor dos Exércitos, em cuja
2Rs 4.30 disse a mãe do menino: V. o Senhor, eV a
2Rs 4.30 do menino: V. o Senhor, e K a tua alma, que não
2Rs 5.16 Porém ele disse: V. o Senhor, em cuia presença
2Rs 5.20 que trazia; porém, tão certo como V. o Senhor, que
2Cr 18.13 Porém Micaías disse: V. o Senhor, que o que meu
Jó 12.10 mão a alma de tudo quanto V., e o espírito de toda
Jó 19.25 eu sei que o meu Redentor V., e que por fim se
Jó 27.2 V. Deus, que desviou a minha causa, e o
SI 18.46 O Senhor V.; e bendito seja o meu rochedo, e
Pv4.4 o teu coração; guarda os meus mandamentos e V..
Pv7.2 os meus mandamentos e V.; e a minha lei, como

VIVEIRO

Is 38.16 Senhor, com estas coisas se V., e em todas elas,
Jr 4.2 e jurarás: V. o Senhor, na verdade, no juízí^ejia-^
Jr 5.2 E ainda que digam: V. o Senhor, decerto falsamente ju
ram.
Jr 12.16 povo, jurando pelo meu nome: V. o Senhor, como
Jr 16.14 em que nunca mais se dirá: V. o Senhor, que fez
Jr 16.15 Mas: V. o Senhor, que fez subir os filhos de Israel
Jr 23.7 em que nunca mais dirão: V. o Senhor, que fez
Jr 23.8 mas: V. o Senhor que fez subir e que trouxe a
Jr 38.16 Jeremias, em segredo, dizendo: V. o Senhor, que nos
Jr 44.26 em toda a terra do Egito, dizendo: V. o Senhor Jeová!
Ez 16.6 Ainda que estás no teu sangue, V; sim, disse-te:
Ez 16.6 sim, disse-te: Ainda que estás no teu sangue, V..
Dn 2.4 ao rei em siríaco: O rei, V. eternamente! Dize o
Dn 3.9 disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, V. eternamente!
Dn 4.34 e louvei, e glorifiquei ao que V. para sempre,
Dn 5.10 falou a rainha e disse: JÓ rei, V. eternamente! Não
Dn 6.6 e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, V. eternamente!
Dn 6.21 Então, Daniel falou ao rei: Ó rei, V. para sempre!
Dn 12.7 céu e jurou, por aquele que V. eternamente, que
Os 4.15 a Bete-Áven, e não jureis, dizendo: V. o Senbor.
Lc 24.23 visto uma visão de anjos, que dizem que ele V..
Jo4.50 Jesus: Vai, o teu filho V.. Ê o homem creu na
Jo 4.51 servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho V..
Jo 4.53 Jesus lhe disse: O teu filho V.; e creu ele, e
Jo 6.57 Assim como o Pai, que V., me enviou, e eu vivo pelo
Jo 11.26 e todo aquele que V. e crê em mim nunca morrerá.
Rm 6.10 para o pecado; mas, quanto a viver, V. para Deus.
Rm 7.1 tem domínio sobre o homem por todo o tempo que

V?

Rm 8.10 causa do pecado, mas o espírito V. por causa da jus
tiça.
Rm 14.7 Porque nenhum de nós V. para si e nenhum morre
para si.
IC o 7.39 tempo em que o seu marido V.; mas, se falecer o
IC o 15.6 quinhentos irmãos, dos quais V. ainda a maior
2Co 13.4 crucificado por fraqueza, V., contudo, pelo
G12.20 vivo, não mais eu, mas Cristo V. em mim; e a vida
lT m 5.6 mas a que V. em deleites, vivendo, está morta.
Hb 7.8 ali, porém, aquele de quem se testifica que V..
H b9.17 ou terá ele algum valor enquanto o testador K?
ljo 3.6 que permanece nele não V. pecando; qualquer que
ljo 3.6 V. pecando; qualquer que V. pecando não o viu
ljo 3.8 é do diabo, porque o diabo K pecando desde o
ljo 3.9 que é nascido de Deus não V. na prática do pecado;
ljo 5.18 que é nascido de Deus não V. pecando; mas o que de
Ap 1.18 e o que V.-, fui morto, mas eis aqui estou vivo para
Ap 4.9 sobre o trono, ao que V. para todo o sempre,
Ap 4.10 o trono, adoravam o que V. para todo o sempre e
Ap 5.14 e adoraram ao que K para todo o sempre.
Ap 10.6 e jurou por aquele que K para trado o sempre, o
Ap 15.7 cheias aa ira de Deus, que V. para todo o sempre.
* (vive) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lSm.20.3; , 2 vezes :
lSm.2S.26;, 2 vezes: 2Sm.15.21; , 2 vezes: 2Rs.2.2;, 2 vezes: 2Rs.2.4;
, 2 vezes : 2Rs.2.6;, 2 vezes : 2Rs.4.30;, 2 vezes : Ez.16.6;, 2 vezes :
ljo.3.6;

VIVEI Ocorrências: 6 vezes - VT (5) ; N T (1) nos livros: 2Rs-l;Pv-l;Ez-l;A m -2;2Co-l; N°(s) Strong (H2421); RNK Top 401 p o 
sição; Veja também : viver;
2Rs 4.7 e paga a tua dívida; e tu e teus filhos V. do resto.
Pv 9.6 Deixai os insensatos, e V., e andai pelo caminho
Ez 18.32 diz o Senhor Jeová; convertei-vos, pois, e V..
Am 5.4 assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e
Am 5.6 Buscai o Senhor e V., para que não se lance na
2Co 13.11 sede de um mesmo parecer, V. em paz; e o

V..

VIV EIRO Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Ne-3;Is-3;
RNK Top 401 posição; Palavras Relacionadas: (viveiros-1); Total
de referencias das palavras relacionadas: 7
Ne 2.14 à Porta da Fonte e ao V. do rei; e não
Ne 3.15 ferrolhos, como também o muro do V. de Selá, ao
Ne 3.16 dos sepulcros de Davi, e até ao V. artificial, e
Is 7.3 de Acaz, ao fim do canal do V. superior, ao
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Is 22.9 são muitai; e ajuntareis as águas do V. inferior.
Is 22.11 muros para as águas do VTvelho, mas não

Ez 47.9 E será que toda criatura V. que vier por onde
Lc 24.5 disseram: Por que buscais o V. entre os mortos?
IC o 15.45 Adão, foi feito em alma V.-, o último Adão,
2Co 6.16 vós sois o templo do Deus V., como Deus disse:
Ap 16.3 como de um morto, e morreu no mar toda alma V..

VIVEIRO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ct-1; RNK
Top 406 posição; Veja também : viveiro;
Ct 7.4 os teus olhos, como os

VIVER

V. de Hesbom,

V IV EN TES Ocorrências: 25 vezes - VT (24); N T (1) nos li
vros: Gn-l;Jó-3;Sl-6;Ec-l;Is-2;Jr-l;Ez-8;Dn-2;Ap-l; N°(s) Strong
(G2226, H2416, H2417); RNK Top 382 posição; Veja também:
vivente;

VIVEM Ocorrências: 7 vezes - VT (5); N T (2) nos livros: Êx-l;lS m -l;Jó-l;E c-l;Jr-l;L c-l;2C o-l; N°(s) Strong (G2198, H2416,
H2421); RNK Top 400 posição; Veja tam bém : viver;

G n 3.20 Eva, porquanto ela era a mãe de todos os V..
Jó 28.13 lhe conhece o valor; não se acha na terra dos V..
Jó 30.23 e à casa do ajuntamento destinada a todos os V..
Jó 33.30 alma da perdição e o alumiar com a luz dos V..
SI 27.13 que veria os bens do Senhor na terra dos V..
SI 52.5 e desarraigar-te-á da terra dos V.. (Selá)
SI 56.13 para que eu ande diante de Deus na luz dos V..
SI 116.9 perante a face do Senhor, na terra dos V..
SI 142.5 o meu refúgio e a minha porção na terra dos V..
SI 145.16 a mão e satisfazes os desejos de todos os V..
Ec 4.15 Vi todos os V. andarem debaixo do sol com o
Is 38.11 mais ao Senhor na terra dos V.; jamais verei o
Is 53.8 foi cortado da terra dos V. e pela
Jr 11.19 e cortemo-lo da terra dos K, e não haja
Ez7.13 ainda que esteja entre os V.; porque a visão
Ez 26.20 e estabelecerei a glória na terra dos V..
Ez 32.23 os que tinham causado espanto na terra dos V..
Ez 32.24 causaram terror na terra dos V. e levaram a
Ez 32.25 causaram terror na terra dos V. e levaram a
Ez 32.26 porquanto causaram terror na terra dos V..
Ez 32.27 porque eram o terror dos heróis na terra dos V..
Ez 32.32 o meu espanto na terra dos V; pelo que jazerá
D n2.30 do que em todos os V., mas para que a
Dn 4.17 a fim de que conheçam os V. que o
Ap 5.6 trono e dos quatro animais V. e entre os

Êx4.18 no Egito, para ver se ainda VT. Disse, pois,
ISm 25.29 será atada no feixe dos que V. com o Senhor, teu
Jó 21.7 Por que razão V. os ímpios, envelhecem, e ainda se
Ec 4.2 os que já morreram, mais do que os que V. ainda.
Jr 12.1 prospera o caminho dos ímpios, e
em paz todos
Lc 20.38 de mortos, mas de vivos, porque para ele V. todos.
2Co 5.15 por todos, para que os que V. não vivam mais para

VIVEM O S Ocorrências: 9 vezes - N T (9) nos livros: At-l;Rm-2;1 C o-l;2C o-3;G l-l;l Ts-1; N°(s) Strong (G2198); RNK Top 398
posição; Veja tam bém : viver;
At 17.28 porque nele V., e nos movemos, e existimos, como
Rm 14.8 Porque, se V., para o Senhor V.-, se
Rm 14.8 se V., para o Senhor VT; se morremos,
IC 0 8 .6 quem é tudo e para quem nós V.-, e u m s ó
2Co 4.11 E assim nós, que VC estamos sempre entregues à
2Co 5.6 enquanto estamos no corpo, V. ausentes do Senhor
2Co 6.9 como morrendo e eis que V.-, como castigados
G15.25 Se V. no Espírito, andemos também no Espírito.
lT s 3.8 porque, agora, V., se estais firmes no Senhor.
* (vivemos) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Rm.14.8;

VIV EN D O Ocorrências: 11 vezes - VT (4); N T (7) nos livros:
Gn-l;D t-l;2Sm -2;M t-l;Lc-2;Rm -l;l T m -l;T t-l;H b-l; N°(s) Strong
(G1236, G2198, G4198, H2416, H2424); RNK Top 396 posição;
Veja tam bém : viver;

VIVER Ocorrências: 49 vezes - VT (29) ; N T (20) nos livros:
Êx-l;N m -2;D t- l;Jz -1; lSm -3; lRs- l;2Rs-l;Jó-2;Sl-4;Ec-2;ls-2;Ez4;D n-l;Am -2;Jn-2;At-2;Rm -4;2Co-l;Gl-l;Fp-2;lTs-l;2Tm -2;Ttl;H b -l;lP e-4 ;lJo -l; N°(s) Strong (G2198, H2416, H2421, H3U7,
H360S, H3784, H4480, H4941, H531S, HS347); RNK Top 358
posição; Palavras Relacionadas: (viva-57; vivais-6; vivam-6; vivamos-8; vivas-24; vive-109; vivei-6; vivem-7; vivemos-9; viven
do- 11; viverá-54; viveram-5; viverão-6; viverás-6; viverdes-3; viverei-3; vivereis-9; viverem-4; viveremos-8; viveria-1; vivermos-2;
vives-3; vivesse-4; vivêsseis-1; vivessem-2; vivestes-1; viveu-42;
vivi-1; vivia-8; vivido-2; vivíeis-1; vivo-81; vivo-a-1); Total de re
ferencias das palavras relacionadas: 540

Gn 25.6 deu Abraão presentes e, V. ele ainda,
Dt 31.27 a tua dura cerviz; eis que, V. eu ainda hoje
2Sm 12.22 E disse ele: V. ainda a criança, jejuei e
2Sm 20.3 encerradas até ao dia da sua morte, V. como viúvas.
M t 27.63 de que aquele enganador, V. ainda, disse:
Lc 1.6 ambos justos perante Deus, V.
Lc 15.13 ali desperdiçou a sua fazenda, V. dissolutamente.
Rm 7.3 De sorte que, V. o marido, será chamada adúltera
lT m 5.6 mas a que vive em deleites, VT, está morta.
H: 3.3 concupiscências e deleites, V. em malícia e
Hb 7.25 por ele se chegam a Deus, V. sempre para

Êx 22.18 A feiticeira não deixarás V..
Nm 31.15 E Moisés disse-lhes: Deixastes V. todas as mulheres?
Nm 31.18 homem, deitando-se com ele, para vós deixai V..
Dt 32.39 deus comigo; eu mato e eu faço V.; eu firo e eu
Jz 13.12 mas qual será o modo de V. e serviço do menino?
ISm 1.28 por todos os dias que V.; pois ao Senhor foi
ISm 20.14 E, se eu, então, ainda V., porventura, não usarás
ISm 20.31 dias que o filho de Jessé V. sobre a terra nem tu
lRs 20.32 teu servo Ben-Hadade: Deixa-me V.. E disse ele:
2Rs 7.4 no arraial dos siros; se nos deixarem V.,
Jó 14.14 homem, porventura, tornará a V.? Todos os dias de
Jó 36.6 Não deixa V. ao ímpio e faz justiça aos aflitos.
SI 63.4 eu te bendirei enquanto V.; em teu nome
SI 104.33 ao Senhor enquanto eu V.; cantarei louvores
SI 116.2 os seus ouvidos; portanto, invocá-lo-ei enquanto V..
SI 146.2 vida; cantarei louvores ao meu Deus enquanto V..
Ec 6.3 o homem gerar cem filhos e V. muitos anos, e os
Ec 11.8 Mas, se o homem V. muitos anos e em todos eles se
Is 26.14 eles, não tornarão a V.; falecendo, não
Is 38.16 do meu espírito; portanto, cura-me e faze-me V..
Ez 13.19 as almas que não haviam de V., mentindo, assim,
Ez 20.25 eram bons, e juízos pelos quais não haviam de V.;
Ez 33.12 nem o justo, pela justiça, poderá V. no dia em
Ez 37.3 Filho do homem, poderão vT estes ossos? E eu
Dn 1.4 e que tivessem habilidade para V. no palácio do
Am 8.14 dizendo: Como é certo V. o teu deus, ó Dã;

V IV EN TE Ocorrências: 24 vezes - VT (20); N T (4) nos livros:
G n -1 2 ;L v -2 ;D t-l;Jó-l;S l-l;L m -l;E z-2 ;L c-l;lC o -l;2 C o-l;A p -l;
N°(s) Strong (G2198, H2416); RNK Top 383 posição; Palavras
Relacionadas: (viventes-25); Total de referencias das palavras
relacionadas: 49
G n l .20 répteis de alma V.; e voem as aves
Gn 1.21 e todo réptil de alma V. que as águas
Gn 1.24 Deus: Produza a terra alma V. conforme a sua
Gn 1.30 da terra, em que há alma V., toda a erva
G n2.7 o fôlego da vida; e o homem foi feito alma V..
Gn 2.19 o que Adão chamou a toda a alma V., isso foi o
G n 8.21 nem tornarei mais a ferir todo V., como fiz.
Gn 9.3 Tudo quanto se move, que é V., será para vosso
Gn 9.10 e com toda alma V., que convosco está, de aves,
G n9.12 mim e vós e entre toda alma V., que está
Gn 9.15 mim e vós e ainda toda alma V. de toda carne; e
Gn 9.16 entre Deus e toda alma V. de toda carne,
Lv 11.10 réptil das águas e toda alma V. que há nas
Lv 11.46 e das aves, e de toda alma V. que se move nas
Dt 5.26 que ouviu a voz do Deus V. falando do meio
Jó 28.21 aos olhos de todo VT e oculta às aves
SI 143.2 porque à tua vista não se acharájusto nenhum V..
Lm 3.39 que se queixa, pois, o homem K? Queixe-se cada
Ez 1.20 porque o Espírito da criatura V. estava nas rodas.
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Am 8.14 teu deus, ó Dã; e: Como é certo V. o caminho de
Jn 4.3 a minha vida, porque melhor me é morrer do que V..
Jn 4.8 alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que V..
At 25.19 e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava V.
At 28.4 como, escapando do mar, a Justiça não o deixa V..
Rm 6.10 para o pecado; mas, quanto a V., vive para Deus.
Rm 7.2 ao marido, enquanto ele V, está-lhe ligada
Rm 8.12 devedores, não à carne para V segundo a carne,
Rm 14.9 morreu Cristo e tornou a V.; para ser Senhor
2C o7.3 em nossos corações para juntamente morrer e V..
Cl 2.19 pela lei, estou morto para a lei, para V. para Deus.
Fp 1.21 Porque para mim o V . é Cristo, e o morrer é ganho.
Fp 1.22 Mas, se o V. na carne me der fruto da minha obra,
lTs 4.11 e procureis V. quietos, e tratar dos vossos
2Tm 3.10 a minha doutrina, modo de V., intenção, fé,
2Tm 3.12 os que piamente querem V. em Cristo Jesus
Tt 2.3 que sejam sérias no seu V., como convém a
Hb 13.7 quais imitai, atentando para a sua maneira de V..
IPe 1.15 vós também santos em toda a vossa maneira de V.,
IPe 1.18 da vossa vã maneira de V. que, por tradição,
IPe 2.12 tendo o vosso V. honesto entre os gentios, para
IPe 2.24 para os pecados, pudéssemos V. para a justiça; e
ljo 3.9 permanece nele; e não pode V. pecando, porque é

VIVEREM

Jo 6.51 se alguém comer desse pão, V. para sempre; e o
Jo 6.57 assim quem de mim se alimenta também V. por mim.
Jo 6.58 e morreram; quem comer este pão V. para sempre.
Jo 11.25 vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, V.;
Rm 1.17 fé em fé, como está escrito: Mas o justo V. da fé.
Rm 10.5 O homem que fizer estas coisas V. por elas.
G1 3.11 diante de Deus, porque o justo V. da fé.
Cl 3.12 fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas V..
Hb 10.38 Mas o justo V. da fé; e, se ele recuar, a minha
* (viverá) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Dt.8.3;, 2 vezes : Jr.38.2; ,
2 vezes : Ez.18.13; , 2 vezes : Ez.47.9;

VIV ERA M Ocorrências: 5 vezes - VT (3); N T (2) nos livros:
Js-l;N e-l;Ez-l;A p-2; N°(s) Strong (G2198, H2421); RNK Top 402
posição; Veja também : viver;
Js 24.31 dias dos anciãos que ainda V. muito depois de
Ne 9.25 e se fartaram, e engordaram, e V. em
Ez 37.10 o espírito entrou neles, e V. e se puseram em
Ap 18.9 se prostituíram com ela e V. em delícias, a
Ap 20.4 o sinal na testa nem na mão; e K e reinaram

VIV ERÃO Ocorrências: 6 vezes - VT (5) ; N T (1) nos livros:
STl;Is-2;Zc-2;Jo-l; N°(s) Strong (G2198, H2421, H7931); RNK Top
401 posição; Veja também : viver;

; (viver) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Am.8.14;

VIV ERÁ Ocorrências; 54 vezes - VT (42) ; N T (12) nos li

SI 55.23 de sangue e de fraude não V. metade dos seus
Is 11.6 de leão, e a nédia ovelha V. juntos, e um
Is 26.19 Os teus mortos V., os teus mortos ressuscitarão;
Zc 1.5 estão eles? E os profetas, V. eles para sempre?
Zc 10.9 de mim em lugares remotos; e V. com seus filhos
Jo 5.25 a voz do Filho ae Deus, e os que a ouvirem V..

vros: Êx-2;Lv-l;Nm-2;Dt-3;Js-l;2Rs-l;Ne-l;Sl-4;Pv-l;Is-l;Jr-5;Ez19;Hc-l;Mt-2;Lc-l;Jo-4;Rm-2;Gl-2;Hb-l; N°(s) Strong (G219S,
H2416, H2421, H2425); RNI< Top 353 posição; Veja também:
viver;
Êx 19.13 animal, quer seja homem, não V.; soando a
Êx 33.20 porquanto homem nenhum verá a minha face e V..
Lv 18.5 os quais, fazendo-os o homem, V. por eles. Eu
Nm 21.8 sobre uma haste; e será que V. todo mordido que
Nm 24.23 sua parábola, disse: Ai, quem V., quando Deus
Dt 8.3 dar a entender que o homem não V. só de pão, mas
Dt 8.3 que de tudo o que sai da boca do Senhor V. o homem.
Dt 19.5 o tal se acolherá a uma dessas cidades e V.;
Js 6.17 somente a prostituta Raabe V., ela e todos os
2Rs 10.19 Baal; todo aquele que faltar não V.. Porém Jeú
Ne 9.29 quais o homem que os cumprir V.; e retiraram os
SI 22.26 os que o buscam; o vosso coração V. eternamente.
SI 49.9 por isso, tampouco V. para sempre ou deixará de
SI 69.32 agradarão; o vosso coração V., pois que buscais
SI 72.15 E V., e se lhe dará do ouro de Sabá, e
Pv 15.27 a sua casa, mas o que aborrece as dádivas V..
Is 55.3 a mim; ouvi, e a vossa alma V.; porque convosco
Jr 21.9 caldeus, que vos têm cercado, V. e terá a sua
Jr 38.2 mas quem for para os caldeus V.; porque a sua
Jr 38.2 porque a sua alma lhe será por despojo, e V..
Jr 38.17 do rei da Babilônia, então, V. a tua
Jr 38.20 a qual eu te falo; e bem te irá, e V. a tua alma.
Ez 3.21 e ele não pecar, certamente V., porque foi
Ez 18.9 o tal justo certamente V., diz o Senhor Jeová.
Ez 18.13 receber de mais, porventura V? Não V.l
Ez 18.13 mais, porventura V.l Não V.l Todas estas
Ez 18.17 não morrerá pela maldade de seu pai; certamente V..
Ez 18.19 estatutos, e os praticou, por isso, certamente V..
Ez 18.21 fizer juízo e justiça, certamente V.; não morrerá.
Ez 18.22 contra ele; pela sua justiça que praticou, V..
Ez 18.24 que faz o ímpio, porventura V.l De todas as
Ez 18.28 que cometeu, certamente V., não morrerá.
Ez 20.11 os quais, cumprindo-os o homem, V. por eles.
Ez 20.13 quais, cumprindo-os o homem, V. por eles; e
Ez 20.21 quais, cumprindo-os o homem, V. por eles; eles
Ez 33.13 ao justo que certamente V., e ele, confiando
Ez 33.15 praticando iniquidade, certamente V., não morrerá.
Ez 33.16 contra ele; juízo e justiça fez, certamente V..
Ez 33.19 e fazendo juízo e justiça, ele V. por isto mesmo.
Ez 47.9 esses dois ribeiros V., e haverá
Ez 47.9 essas águas e sararão, e V. tudo por onde
Hc 2.4 não é reta nele; mas o justo, pela sua fé, V..
M t 4.4 Está escrito: Nem só de pão V. o homem, mas
M t 9.18 mesmo; mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela V..
Lc 4.4 está que nem só de pão V. o homem, mas de

VIV ERÁS Ocorrências: 6 vezes - VT (5) ; N T (1) nos livros:
G n-l;2R s-l;Is-l;Jr-l;Z c-l;Lc-l; N°(s) Strong (G2198, H2421);
RNK Top 401 posição; Veja também: viver;
Gn 27.40 E pela tua espada V. e ao teu irmão servirás.
2Rs20.1 Ordena a tua casa, porque morrerás e não V..
Is 38.1 Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não
Jr 38.17 e esta cidade não será queimada, e K t u e a
Zc 13.3 que o geraram, lhe dirão: Não V., porque
Lc 10.28 E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso e V..

V..

VIVERDES Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros:
Dt-2;Rm-l; N°(s) Strong (G2198, H2416); RNK Top 404 posição;
Veja também : viver;
Dt 12.1 a possuirdes todos os dias que V. sobre a terra.
Dt 31.13 Deus, todos os dias que V. sobre a terra,
Rm 8.13 porque, se V. segundo a carne,.morrereis; mas,

VIV EREI Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Jó-l;Sl-2;
N°(s) Strong (H2421); RNK Top 404 posição; Veja também: viver;
Jó 7.16 vida abomino, pois não V. para sempre;
SI 118.17 Não morrerei, mas V.; e contarei as obras do Senhor.
SI 119.144 testemunhos é eterna; dá-me inteligência, e V..

VIV EREIS Ocorrências: 9 vezes - VT (7) ; N T (2) nos livros:
Gn-l;2Rs-l;Jr-2;Ez-3;Jo-l;Rm-l; N°(s) Strong (G2198, H2421);
RNK Top 398 posição; Veja também : viver;
Gn 42.18 disse-lhes José: Fazei isso e V., porque eu
2Rs 18.32 de azeite e de mel; e assim V. e não
Jr 27.12 Babilônia, e servi-o, a ele e ao seu povo, e V..
Jr 27.17 servi ao rei da Babilônia e V.. Por que se
Ez 37.5 Eis que farei entrar em vós o espírito, e V..
Ez 37.6 e porei em vós o espírito, e V., e sabereis
Ez 37.14 em vós o meu Espírito, e V., evos porei na
Jo 14.19 mas vós me vereis; porque eu vivo, e vós V..
Rm 8.13 espírito mortificardes as obras do corpo, V..

VIVEREM Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos livros:
D t-l;lR s-l;2C r-l;G l-l; N°(s) Strong (H2416); RNK Top 403 posi
ção; Veja tam bém : viver;
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D t4.10 todos os dias que na terra V., eas
lR s 8.40 te temam todos os dias que V. na terra que deste
2Cr 6.31 caminhos, todos os dias que V. na terra que
G12.14 por que obrigas os gentios a V. como judeus?

Gn 5.7 E V. Sete, depois que gerou a Enos, oitocentos e
Gn 5.9 E V. Enos noventa anos; e gerou a Cainã.
Gn 5.10 E V. Enos, depois que gerou a Cainã, oitocentos e
Gn 5.12 E V. Cainã setenta anos e gerou a Maalalel.
Gn 5.13 E V. Cainã, depois que gerou a Maalalel,
Gn 5.15 E V. Maalalel sessenta e cinco anos e gerou a Jarede.
Gn 5.16 E V. Maalalel, depois que gerou a Jarede,
Gn 5.18 E V. Jarede cento e sessenta e dois anos e gerou a Eno
que.
Gn 5.19 E V. Jarede, depois que gerou a Enoque, oitocentos
Gn 5.21 E V. Enoque sessenta e cinco anos e gerou a Metusalém.
Gn 5.25 E V. Metusalém cento e oitenta e sete anos e gerou
Gn 5.26 E V. Metusalém, depois que gerou a Lameque,
Gn 5.28 E V. Lameque cento e oitenta e dois anos e gerou
Gn 5.30 E V. Lameque, depois que gerou a Noé, quinhentos e
Gn 9.28 E V. Noé, depois do dilúvio, trezentos e cinquenta anos.
Gn 11.11E VTSem, depois que gerou a Arfaxade, quinhentos
Gn 11.12 E V. Arfaxacfe trinta e cinco anos e gerou a Salá.
Gn 11.13 E V. Arfaxade, depois que gerou a Salá,
Gn 11.14 E V. Salá trinta anos e gerou a Eber.
Gn 11.15 E V Salá, depois que gerou a Eber, quatrocentos e
Gn 11.16 E V. Eber trinta e quatro anos e gerou a Pelegue.
Gn 11.17 E V. Eber, depois que gerou a Pelegue,
Gn 11.18 E V. Pelegue trinta anos e gerou a Reú.
Gn 11.19 E V. Pelegue, depois que gerou a Reú, duzentos e
Gn 11.20 E V. Reú trinta e dois anos e gerou a Serugue.
Gn 11.21 E V. Reú, depois que gerou a Serugue, duzentos e
Gn 11.22 E V. Serugue trinta anos e gerou a Naor.
Gn 11.23 E V. Serugue, depois que gerou a Naor, duzentos
Gn 11.24 E V. Naor vinte e nove anos e gerou a Tera.
Gn 11.25 E V. Naor, depois que gerou a Tera, cento e
Gn 11.26 E V. Tera setenta anos e gerou a Abrão, a Naor e a
Harã.
Gn 25.7 anos da vida de Abraão, que V. cento e setenta e
Gn 25.17 anos da vida de Ismael, que V. cento e trinta e
Gn 47.28 E Jacó V. na terra do Egito dezessete anos; de
Gn 50.22 ele e a casa de seu pai; e V. José cento e dez anos.
2Rs 14.17 E V. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois
2Cr 10.6 Salomão, seu pai, enquanto V., dizendo: Como
2Cr 25.25 E V. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois
Jó 42.16 E, depois disto, V. Jó cento e quarenta anos; e

VIV EREM O S Ocorrências: 8 vezes - VT (4) ; N T (4) nos
livros: 2R s-l;Lm -l;Ez-l;O s-l;Rm -2;2C o-l;2Tm -l; N°(s) Strong
(G2198, G4800, H2421); RNK Top 399 posição; Veja também:
viver;
2Rs 7.4 dos siros; se nos deixarem viver, V., e,
Lm 4.20 Debaixo da sua sombra V. entre as nações.
Ez 33.10 nós, e nós desfalecemos neles, como V. então?
Os 6.2 dia, nos ressuscitará, e V. diante dele.
Rm 6.2 mortos para o pecado, como V. ainda nele?
Rm 6.8 com Cristo, cremos que também com ele V.;
2Co 13.4 também somos fracos nele, mas V. com ele
2Tm 2.11 que, se morrermos com ele, também com ele

V.;

VIVERES Ocorrências: 3 vezes -

VT (3) nos livros: lRs-l;2Cr-2; N°(s) Strong (H35S7, H3978, H4202); RNK Top 404 p o 
sição;
lR s 20.27 fez revista, e, providos de V., marcharam
2Cr 11.11 maiorais, e armazéns de V., e de azeite, e
2Cr 11.23 as cidades fortes; e deu-lhes V. em abundância

V IV ER IA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Sm -l; N°(s)
Strong (H2421); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : viver;
2Sm 1.10 porque bem sabia eu que não

VIVIFICA

V. depois da sua

VIV ERM O S Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Hb-l;T g-l; N°(s) Strong (G2198); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: viver;
Hb 12.9 muito mais ao Pai dos eroíritos, para V.?
Tg4.15 Se o Senhor quiser, e se K, faremos isto

VIVES Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos livros: Gn-l;G l-l;A p-l; N°(s) Strong (G2198, H2416); RNK Top 404posição;
Veja tam bém : viver;
Gn 46.30 pois já tenho visto o teu rosto, que ainda V..
G12.14 de todos: Se tu, sendo judeu, V. como os gentios
Ap 3.1 tuas obras, que tens nome de que V. e estás morto.

VIVI Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: At-1; N°(s) Strong
(G2198); RNK Top 406posição; Veja tam bém : viver;

V. fariseu.

VIV ESSE Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Dt-l;2Sm-

At 26.5 a mais severa seita da nossa religião,

-l;E c-l;E z-l; N°(s) Strong (H2416, H2421, H242S); RNK Top 403
posição; Veja também : viver;

VIV IA Ocorrências: 8 vezes - VT (3); N T (5) nos livros: 2Sm-l;lR s-l;E c-l;M c-2;Lc-l;R m -l;A p-l; N°(s) Strong (G2198, G2730,
H 2416);RNK Top 399 posição; Veja tam bém : viver;

D t4.42 algum; e se acolhesse a uma destas cidades e V.:
2Sm 19.6 entendo, hoje, que, se Absalão V., e todos
Ec 6.6 E certamente, ainda que V. duas vezes mil anos,
Ez 13.22 para que não se desviasse do seu mau caminho e V.,

2Sm 18.18 Ora, Absalão, quando ainda V., tinha tomado e
lRs 12.6 seu pai, quando este ainda V., dizendo: Como
Ec 9.15 E V. nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade
M c 1.13 dias, tentado por Satanás. E V. entre as feras, e
M c 16.11 E, ouvindo eles que Jesus V. e que tinha sido
Lc 16.19 e de linho finíssimo, e V. todos os dias
Rm 7.9 E eu, nalgum tempo, V. sem lei, mas, vindo o
Ap 13.14 imagem à besta que recebera a ferida de espada e

V IV ÊSSEIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Cl-1; N°(s)
Strong (G2198); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : viver;
Cl 2.20 ainda de ordenanças, como se

V. no mundo,

VIV ESSEM Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: lPe-

V..

VIVIDO Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Lc-l;2C o-l;
N°(s) Strong (G390); RNK Top 405posição; Veja tam bém : viver;

-l;2P e-l; RNK Top 405posição; Veja tam bém : viver;
IPe 4.6 segundo os homens, na carne, mas V. segundo
2Pe 2.6 e pondo-as para exemplo aos que V. impiamente;

Lc 2.36 já avançada em idade, e tinha V. com o marido
2Co 1.12 mas na graça de Deus, temos V. no mundo e

V IV ESTES Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Tg-1; RNK

V IV ÍEIS Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Cl-1; N°(s) Strong

Top 406 posição; Veja tam bém : viver;

(G2198); RNK Top 406 posição; Veja também : viver;

Tg 5.5 Deliciosamente, V, sobre a terra, e vos

Cl 3.7 também, em outro tempo, andastes, quando

VIV EU Ocorrências: 42 vezes - VT (42) nos livros: Gn-38;2Rs-

V. nelas.

V IV IFIC A Ocorrências: 6 vezes - N T (6) nos livros: Jo-3;Rm-

-l;2C r-2;Jó-l; N°(s) Strong (H2421, H2425); RNK Top 365posição;
Veja tam bém : viver;

-l;2 C o -l;lT m -l; N°(s) Strong (G2227); RNK Top 401 posição;
Veja tam bém : vivificar;

Gn 5.3 E Adão V. cento e trinta anos, e gerou um filho à
Gn 5.5 todos os dias que Adão V. novecentos e trinta
Gn 5.6 E V. Sete cento e cinco anos e gerou a Enos.

Jo5.21 ressuscita os mortos e os V., assim também o
Jo 5.21 assim também o Filho V. aqueles que quer.
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Jo 6.63 O espírito é o que V., a carne para nada
Rm 4.17 qual creu, a saber, Deus, o qual V. os mortos e
2Co 3.6 Espírito; porque a letra mata, e o Espírito V..
lT m 6.13 Deus, que todas as coisas V., e de Cristo

VIVO

Rm 8.11 ressuscitou a Cristo também V. o vosso corpo

VIV IFIC A R Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1; I
RNK Top 406posição; Veja tam bém : vivificar;
Ne 4.2 Acabá-lo-ão num só dia?

* (vivifica) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jo.S.21;

V. dos

V IV IFIC A -M E Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros:

V IV IFIC O U Ocorrências: 5 vezes - VT (2) ; N T (3) nos li- I

Sl-10; N°(s) Strong (H2421); RNK Top 397posição; Veja também :
vivificar;

vros: 2Rs-l;Sl-l;Ef-2;Cl-l; RNK Top 402 posição; Veja também :
vivificar;

SI 119.25 alma está pegada ao pó; V. segundo a tua palavra.
SI 119.37 de contemplarem a vaidade e v. no teu caminho.
SI 119.40 desejado os teus preceitos; V. por tua justiça.
SI 119.88 V. segundo a tua benignidade; então,
SI 119.107 Estou aflitíssimo; V., 6 Senhor, segundo a
SI 119.149 segundo a tua benignidade; V, ó Senhor,
SI 119.154 a minha causa e livra-me; V., segundo a
SI 119.156 as tuas misericórdias; V., segundo os
SI 119.159 como amo os teus preceitos; V , 6 Senhor,
SI 143.11 V., 6 Senhor, por amor do teu nome; por amor

2Rs8.5 a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu V..
SI 119.50 na minha angústia, porque a tua palavra me V..
Ef 2.1 Evos V., estando vós mortos em ofensas e pecados,
Ef 2.5 em nossas ofensas, nos V. juntamente com
Cl 2.13 da vossa carne, vos V. juntamente com

VIVO Ocorrências: 81 vezes - VT (58); N T (23) nos livros: Gnl;Êx-2;Lv-3;N m-3;D t-4;Js-2;lSm -3;2Sm -l;lRs-7;2Rs-2;Sl-2;Ecl;Is-3;Jr-4;Ez-16;Dn-2;Os-l;Sf-l;M t-2;Jo-3;At-3;Rm-2;2Co-l;Gl2;1 T s-l;l Tm-2;Hb-5;Ap-2; N°(s) Strong (G2198, H2416, H2417,
H2421, H2425, H6440, H853); RNK Top 326 posição; Veja tam 
bém: viver;

VIV IFIC A Ç Ã O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1;
RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vivificar;
Lv 13.10 o pelo branco, e houver alguma

Gn 11.28 estando seu pai Tera ainda V., na terra do seu
Êx 21.35 então, se venderá o boi V., e o dinheiro dele
Êx 22.4 Se o furto for achado V. na sua mão, seja boi, ou
Lv 16.10 emissário apresentar-se-á V. perante o Senhor,
Lv 16.20 congregação, e o altar, então, fará chegar o bode V..
Lv 16.21 sobre a cabeça do bode V. e sobre ele
Nm 14.21 tão certamente como e u K e como a glória do
Nm 14.28 Dize-lhes: Assim como eu V., diz o Senhor, que,
N m 21.9 alguém, olhava para a serpente de metal e ficava V..
Dt 4.33 do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando VT;
D t5.24 que Deus fala com o homem e que o homem fica V..
Dt 5.26 falando do meio do fogo, como nós, e ficou Ví?
Dt 32.40 a minha mão aos céus e direi: Eu V. para sempre.
Js 3.10 conhecereis que o Deus V. está no meio de vós
Js 8.23 Porém ao rei de Ai tomaram V. e o trouxeram a Josué.
ISm 15.8 E tomou V. a Agague, rei dos amalequitas; porém a
ISm 17.26 filisteu, para afrontar os exércitos do Deus V?
ISm 17.36 um deles; porquanto afrontou os exércitos do Deus

V. da carne

V IV IFIC A D O Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos
livros: S l-l;l C o -l;lP e-l; N°(s) Strong (G2227); RNK Top 404 posi
ção; Veja também : vivificar;
SI 119.93 dos teus preceitos, pois por eles me tens V..
IC o 15.36 O que tu semeias não é V., se primeiro
IPe 3.18 na verdade, na carne, mas V. pelo Espírito,

V IV IFIC A D O S Ocorrências: 2 vezes - VT (1) ; N T (1) nos
livros: O s-l;l Co-1; N-(s) Strong (G2227, H2421); RNK Top 405
posição; Veja tam bém : vivificar;
Os 14.7 à sua sombra; serão V. como o trigo
IC o 15.22 Adão, assim também todos serão

V. em Cristo.

V IV IFIC A N TE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: lCo-1;
RNK Top 406posição;
IC o 15.45 alma vivente; o último Adão, em espírito

2Sm 18.14 de Absalão, estando ele ainda V. no meio do car
valho.
lR s 3.22 a outra mulher: Não, mas o V. é meu filho, e teu
lR s 3.22 o morto é teu filho, e meu filho, o V.. Assim
lR s 3.23 por certo; o morto é teu filho, e meu filho, o V..
1Rs3.25 em duas partes o menino VT: e dai metade a uma
lR s 3.26 a mulher cujo filho era o V. falou ao rei (porque
lR s 3.26 Senhor meu, dai-lhe o menino V. e por modo
lR s 3.27 e disse: Dai a esta o menino V. e de maneira
2Rs 19.4 Assíria, para afrontar o Deus V. e para
2Rs 19.16 Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus V..
SI 42.2 tem sede de Deus, do Deus V.; quando entrarei e
SI 84.2 o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus V..
Ec 9.4 (porque melhor é o cão V. do que o leão morto).
Is 37.4 seu amo, para afrontar o Deus V. e para o
Is 37.17 as quais ele mandou para afrontar o Deus V..
Is 49.18 que se ajuntam veem a ti; VT eu, diz o Senhor,
Jr 10.10 verdade; ele mesmo é o Deus V. e o Rei eterno; do
Jr 22.24 V. eu, diz o Senhor, que, ainda que Jeconias, filho
Jr 23.36 torceis as palavras do Deus V., do Senhor dos
Jr 46.18 V, eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos
Ez 5.11 Portanto, tão certo como eu VT, diz o Senhor Jeová,
Ez 14.16 estivessem no meio dela, V. eu, diz o Senhor
Ez 14.18 homens estivessem nela, V. eu, diz o Senhor
Ez 14.20 Jó estivessem no meio dela, V. eu, diz o Senhor
Ez 16.48 V. eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua
Ez 17.16 Como eu V., diz o Senhorjeová, no lugar em que
Ez 17.19 assim diz o Senhor Jeová: V. eu, que o meu
Ez 18.3 V, eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis
Ez 20.3 Vós vindes consultar-me? V. eu, que vós não
Ez 20.31 consultaríeis, ó casa de Israel? v. eu, diz o
Ez 20.33 V. eu, diz o Senhor Jeová, que, com mão forte, e
Ez 33.11 Dize-lhes: VT eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho
Ez 33.27 Assim disse o Senhor Jeová: V. eu, que os que

V..

V IV IFIC A R Ocorrências: 4 vezes - VT (3); N T (1) nos livros:
2Rs-l;Is-2;Gl-l; N°(s) Strong (H2421); RNK Top 403 posição; Pa
lavras Relacionadas: (vivifica-6; vivificação-1; vivificado-3; viviflcados-2; vivifica-me-10; vivificara-3; vivifcará-1; Vivificarão-1;
vivificar-nos-1; vivificou-5); Total de referencias das palavras
relacionadas: 37
2Rs 5.7 Sou eu Deus, para matar e para VT, para que
Is 57.15 e abatido de espírito, para V. o espírito
Is 57.15 espírito dos abatidos e para V. o coração dos contritos.
G13.21 dada fosse uma lei que pudesse V., a justiça,
* (vivificar) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Is.57.15;

V IV IFIC A R -N O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1;
N°(s) Strong (H2421); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vivi
ficar;
SI 85.6 Não tornarás a

1

V., para que o teu povo se

V IV IFIC A R A Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: 2Rs-3;
RNK Top 404 posição; Veja também : vivificar;
2Rs 8.1 àquela mulher cujo filho VT, dizendo:
2Rs 8.5 contando ele ao rei como V. a um morto,
2Rs 8.5 eis que a mulher cujo filho V. clamou ao rei
* (vivificara) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2RS.8.5;

VIVIFICARÁ

Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Rrn-1;
N°(s) Strong (G2227); RNK Top 406 posição; Veja também : vivi
ficar;
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Ez 34.8 V. eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas
Ez 35.6 Por isso, V. eu, diz o Senhor Jeová, que te
Ez 35.11 portanto, V. eu, diz o Senhor Jeová, que usarei
Dn 6.20 a Daniel: Daniel, servo do Deus V.\ Dar-se-ia o
Dn 6.26 Daniel; porque ele é o Deus V. e para sempre
Os 1.10 meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus V..
Sf 2.9 Portanto, tão certo como eu V., diz o Senhor dos
M t 16.16 disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus V..
M t 26.63 disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus V. que nos digas
Jo 6.51 Eu sou o pão V. que desceu do céu; se alguém comer
Jo 6.57 que vive, me enviou, e eu V. pelo Pai, assim
Jo 14.19 mas vós me vereis; porque eu V., e vós vivereis.
At 1.3 ter padecido, se apresentou V., com muitas e
At 14.15 dessas vaidades ao Deus V., que fez o céu,
At 20.12 E levaram V. o jovem, e ficaram não pouco consola
dos.
Rm 9.26 sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus V..
Rm 12.1 o vosso corpo em sacrifício V., santo e
2Co 3.3 mas com o Espírito do Deus V., não em tábuas de
G12.20 crucificado com Cristo; e V., não mais eu, mas
G12.20 em mim; e a vida que agora V. na carne vivo-a
lT s 1.9 a Deus, para servir ao Deus V. e verdadeiro
lT m 3.15 Deus, que é a igreja do Deus V., a coluna e
lT m 4.10 pois esperamos no Deus V., que é o Salvador de
Hb 3.12 um coração mau e infiel, para se apartar do Deus V..
Hb 9.14 das obras mortas, para servirdes ao Deus V.?
Hb 10.20 pelo novo e V. caminho que ele nos consagrou, pelo
Hb 10.31 Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus V..
Hb 12.22 Sião, e à cidade do Deus V., à Jerusalém
Ap 1.18 morto, mas eis aqui estou V. para todo o sempre.
Ap 7.2 e que tinha o selo ao Deus V.; e clamou com grande

Rm 6.11 mortos para o pecado, mas V. para Deus, em
Rm 6.13 apresentai-vos a Deus, como V. dentre mortos, e
Rm 14.9 viver; para ser Senhor tanto dos mortos como dos V..
lTs 4.15 que nós, os que ficarmos V. para a vinda do
lTs 4.17 depois, nós, os que ficarmos V., seremos
2Tm 4.1 Cristo, que há ae julgar os V. e os mortos, na
IPe 4.5 ao que está preparado para julgar os V. e os mortos;
Ap 19.20 Estes dois foram lançados K n o ardente
* (vivos) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lRs.20.18; , 2 vezes ;
2Rs. 10.14;, 2 vezes : Is. 38.19;

V IZIN H A Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Êx-2;lRs-l;2C r-l; RNK Top 403 posição; Veja também : vizinho;
Êx 3.22 cada mulher pedirá à sua V. e à sua hóspeda
Êx 11.2 vizinho, e cada mulher à sua V., vasos de prata
lRs 21.2 me sirva de horta, pois está V., ao pé da
2Cr 6.36 em cativeiro para alguma terra, remota ou V.;

V IZIN H A S Ocorrências; 4 vezes - VT (1); N T (3) nos livros:
Rt-l;M c-2;Lc-l; N°(s) Strong (G1069, H7934); RNK Top 403 posi
ção; Veja também : vizinho;
Rt 4.17 E as V. lhe deram um nome, dizendo: A Noemi
M c 1.38 disse: Vamos às aldeias V., para que eu ali
M c 6.6 deles. E percorreu as aldeias V., ensinando.
Lc 15.9 convoca as amigas e V., dizendo:

VIZIN H O Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Êx-2;Pv-TJr-1; N°(s) Strong (H74S3, H7468, H7934); RNK Top 403 posi
ção; Palavras Relacionadas: (vizinha-4; vizinhas-4; vizinhos-23);
Total de referencias das palavras relacionadas: 35

* (vivo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lRs.3.22 ;, 2 vezes: lRs.3.26;

, 2 vezes : Gl.2.20;

Êx 11.2 que cada varão peça ao seu V., e cada mulher à
Êx 12.4 então, tome um só com seu V. perto de sua
Pv 27.10 tua adversidade; melhor é o V perto do que o
Jr 6.21 pais e filhos juntamente; o K e o seu

V I V O - A Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: GT1; RNK Top
406 posição; Veja também: viver;
G12.20 a vida que agora vivo na carne

VO-LA

V. na fé do Filho

VIZIN H O S Ocorrências: 23 vezes - VT (18) ; N T (5) nos
livros: D t-l;Js-l;2R s-l;l Cr-l;Sl-6;Is-l;Jr-4;Ez-3;Lc-4;Jo-l; N°(s)
Strong (G1069, G4039, G4040, H413, H7138, H7934); RNK Top
384 posição; Veja também: vizinho;

V I V O S Ocorrências: 39 vezes - VT (27) ; N T (12) nos livros:
Gn-l;Êx-l;Nm-3;Dt-2;Rt-l;lRs-2;2Rs-3;2Cr-l;Sl-4;Pv-l;Ec-4;Is4;M t-l;M c-l;Lc-l;A t-l;R m -3;lTs-2;2Tm -l;lPe-l;A p-l;
N°(s)
Strong (G2198, H2416, H2421); RNK Top 368 posição; Veja tam 
bém: vivo;

Dt 1.7 amorreus, e a todos os seus V., e à planície,
Js 9.16 eles, ouviram que eram seus V. e que moravam
2Rs 4.3 emprestados a todos os teus V., vasos vazios,
lC r 12.40 E também seus V. de mais perto, até Issacar, e
SI 31.11 fui o opróbrio dos meus V. e um horror para
SI 44.13 o opróbrio dos nossos V., o escárnio e a
SI 79.4 o opróbrio dos nossos V., o escárnio e a
SI 79.12 Eaos nossos V., deita-lhes no regaço,
SI 80.6 contenção entre os nossos V.; e os nossos
SI 89.41 o despojam; tornou-se ele o opróbrio dos seus V..
Is 33.13 tenho feito; e vós que estais V., conhecei o
Jr 12.14 de todos os meus maus V., que tocam a
Jr 49.10 como também seus irmãos e seus V., e ele já não
existe.
Jr 49.18 e Gomorra e dos seus V., diz o Senhor;
Jr 50.40 e a Gomorra e aos seus V., diz o Senhor,
Ez 16.26 os filhos do Egito, teus V. de grandes
Ez 23.5 dos seus amantes, dos assírios, seus V.,
Ez 23.12 e dos magistrados, seus V., vestidos com
Lc 1.58 E os seus V. e parentes ouviram que tinha Deus
L c l.6 5 temor sobre todos os seus V., e em todas as
Lc 14.12 nem os teus parentes, nem V. ricos, para
Lc 15.6 casa, convoca os amigos e V., dizencfo-lhes:
Jo 9.8 Então, os V. e aqueles que dantes tinham visto

Gn 6.19 na arca, para os conservares V. contigo; macho e
Êx 21.21 porém, se ficarem V. por um ou dois dias, não será
Nm 16.30 com tudo o que é seu, e V. descerem ao
Nm 16.33 o que era seu desceram V. ao sepulcro, e a
Nm 16.48 em pé entre os mortos e os V.; e cessou a praga.
D t 4.4 ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estais V..
Dt 5.3 senão conosco, todos os que hoje aqui estamos V..
Rt 2.20 beneficência nem para com os V. nem para com os
lRs 20.18 para paz saíssem, tomai-os V.; e ainda que à
lRs 20.18 V.; e ainda que à peleja saíssem, V. os tomai.
2Rs 7.12 da cidade, então, os tomaremos V. e
2Rs 10.14 Então, disse ele: Apanhai-os V.. E eles os
2Rs 10.14 V.. E eles os apanharam V. e os mataram
2Cr 25.12 filhos de Judá prenderam V. dez mil, e os
SI 33.19 a sua alma da morte e para os conservar V. na fome.
SI 38.19 Mas os meus inimigos estão V. e são fortes, e os
SI 55.15 A morte os assalte, e K o s engula a terra; porque
SI 124.3 então, nos teriam engolido V., quando a sua ira
Pv 1.12 traguemo-los V., como a sepultura, e inteiros,
Ec 6.8 E que mais tem o pobre que sabe andar perante os K?
Ec 7.2 fim de todos os homens; e o s K o aplicam ao seu co
ração.
Ec 9.4 que acompanha com todos os V. há esperança
Ec 9.5 Porque os V. sabem que hão de morrer, mas os
Is 4.3 que estiver inscrito entre os V. emjerusalém.
Is 8.19 povo ao seu Deus? A favor dos V.
Is 38.19 Os V., os V., esses te louvarão, como eu hoje
M t 22.32 Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos V..
M c 12.27 de mortos, mas sim é Deus de V.. Por isso, vós
Lc 20.38 não é Deus de mortos, mas de V., porque para ele
At 10.42 por Deus foi constituído juiz dos VTe dos mortos.

V O -LA Ocorrências: 7 vezes - VT (4) ; N T (3) nos livros: Êx- l;Js-l;Jz-l;Jr-l;Jo-2;A t-l; N‘(s) Strong (G5213); RNK Top 400
posição; Palavras Relacionadas: (vo-las-2; vo-los-3); Total de re
ferencias das palavras relacionadas: 12
Êx 6.8 Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e V. darei por
Js 8.7 porque o Senhor, vosso Deus, V. dará na vossa mão.
Jz 18.10 de extensão; porque Deus V. entregou na mão;
Jr 25.3 a mim a palavra do Senhor, e V. anunciei a
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Jo 14.27 a minha paz vos dou; não V. dou como o mundo a
Jo 16.22 se alegrará, e a vossa alegria, ninguém V. tirará.
At 13.41 dias, obra tal que não crereis se alguém V. contar.

VOASSE

VO AD O RA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-2;
N°(s) Strong (HS774); RNK Top 405 posição; Palavras Relaciona
das: (voadoras-1); Total de referencias das palavras relacionadas:
3

V O -LA S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;Is-l;
RNK Top 405posição; Veja tam bém : vo-la;

Is 14.29 e o seu fruto será uma serpente ardente, V..
Is 30.6 o basilisco e a áspide ardente V.) levarão às

Gn 19.8 não conheceram varão; fora V. trarei, e fareis
Is 42.9 anuncio, e, antes que venham à luz, V. faço ouvir.

VO AD ORAS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : voadora;

V O -LO Ocorrências: 37 vezes - VT (13) ; N T (24) nos livros:

SI 148.10 as feras e todos os gados, répteis e aves

Gn-2;Lv-l;Nm-l;Js-2;lSm-2;2Sm-l;Is-2;Jr-2;M t-3;Lc-l;Jo-12;At1;1 Co-l;Gl-2;Fp-2;l Ts-2; N°(s) Strong (GS213); RNK Top 370 p o 
sição; Veja também : vos;

V.;

VOAM Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-l;N a-l;
N°(s) Strong (H5074, H5774); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém : voar;

Gn 42.22 respondeu-lhes, dizendo: Não V. dizia eu, dizendo:
Gn 47.16 Dai o vosso gado, e e u K darei por vosso
Lv 17.11 está no sangue, pelo que V. tenho dado sobre o
Nm 10.29 lugar de que o Senhor disse: V. darei; vai
Js 1.3 pisar a planta do vosso pé, V. tenho dado, como eu
Js 8.8 do Senhor fareis; olhai que V. tenho mandado.
ISm 12.3 e com ele encobri os meus olhos? E V. restituirei.
ISm 14.12 disseram: Subi a nós, e nós V. ensinaremos. E
2Sm 13.28 temais; porventura, não sou eu quem V. ordenou?
Is 44.8 porventura, desde então, não V. fiz ouvir e não
Is 44.8 não V. fiz ouvir e não VTanunciei? Porque
Jr42.4 que o Senhor vos responder, eu V. declararei;
Jr 42.21 E V. tenho declarado hoje; mas não destes ouvidos
M t 24.25 Eis que eu V. tenho predito.
M t 26.15 Que me quereis dar, e eu V. entregarei? E eles
M t 28.7 a Galileia; ali o vereis. Eis que eu Vftenho dito.
Lc 22.67 dize-nos. Ele replicou: Se V. disser, não o crereis;
Jo 9.27 Respondeu-lhes: Já VT disse e não ouvistes; para
Jo 10.25 Respondeu-lhes Jesus: Já V. tenho dito, e não o
Jo 10.26 não sois das minhas ovelhas, como já V. tenho dito.
Jo 13.19 Desde agora, V digo, antes que aconteça, para
Jo 13.33 eu vou não podeis vós ir, eu V. digo também agora.
Jo 14.2 se não fosse assim, eu V. teria dito, pois
Jo 14.29 Eu V. disse, agora, antes que aconteça, para que,
Jo 16.4 hora, vos lembreis de que já V. tinha dito; e eu
Jo 16.14 há de receber do que é meu e V. há de anunciar.
Jo 16.15 que há de receber do que é meu e V. há de anunciar.
Jo 16.23 pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele V. há de dar.
Jo 19.4 fora e disse-lhes: Eis aqui V. trago fora, para
At 23.15 conselho, rogai ao tribuno que V. traga amanhã,
IC o 15.2 se o retiverdes tal como V. tenho anunciado, se
G11.9 Assim como já V. dissemos, agora de novo também
G11.9 agora de novo também V. digo: se alguém vos
Fp 2.28 Por isso, V. enviei mais depressa, para que,
Fp 3.15 coisa doutra maneira, também Deus V. revelará.
lT s 4.6 coisas, como também, antes, VT dissemos e testifica
mos.
lT s 4.11 com vossas próprias mãos, como já V. temos man
dado;

Is 31.5 Como as aves V., assim o Senhor dos Exércitos
Na 3.17 dias de frio; em subindo o sol, V., e não se

VOAM OS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s)
Strong (H5774); RNK Top 406 posição; Veja também : voar;
SI 90.10 e enfado, pois passa rapidamente, e nós

V..

VOANDO Ocorrências: 5 vezes - VT (4 );N T (l)n o s livros: ls-2;Jr-l;D n-l;A p-l; N°(s) Strong (G4072, H3286, H5774); RNK Top
402 posição; Veja também : voar;
Is 30.20 mais fugirão de ti, como V. com asas; antes,
Is 60.8 Quem são estes que vêm V. como nuvens e como
Jr 48.9 Dai asas a Moabe, porque, V., sairá, e as suas
Dn 9.21 minha visão ao princípio, veio V. rapidamente e
A p4.7 e o quarto animal era semelhante a uma águia V..

V O A N TE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Zc-2; N°(s)
Strong (H5774); RNK Top 405 posição;
Zc 5.1 levantei os meus olhos, e olhei, e vi um rolo V..
Z c5.2 vês? E eu disse: Vejo um rolo V., que tem vinte

VOAR Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos livros: Jó-l;Ap-2; RNK Top 404 posição; Palavras Relacionadas: (voa-8;
voam-2; voamos-1; voa.ndo-5; voará-6; voarão-2; Voaria-1; voasse-1; voaste-1; voavam-2; voe-1; voem-1; voou-5); Total de referen
cias das palavras relacionadas: 39
Jó 5.7 como as faíscas das brasas se levantam para VT.
Ap 8.13 E olhei e ouvi um anjo V. pelo mejo do céu, dizendo
Ap 14.6 E vi outro anjo V. pelo meio do céu, e tinha o

VOARA Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Pv-l;Js-l;Jr-2;O s-l;N a-l; N°(s) Strong (H1675, H3671, H5067, H5774); RNK
Top 401 posição; Veja tam bém : voar;
Pv 23.5
Is 17.11
Jr 48.40
Jr 49.22
Os 9.11
Na 3.16

* (vo-lo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Is.44.8;, 2 vezes: Gl.1.9;

V O -LO S Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos livros: Dt-l;Js -l;l Co-1; RNK Top 404 posição; Veja tam bém : vo-la;
D t 31.5 Quando, pois, o Senhor VT der diante de vós,
Js 10.19 porque o Senhor, vosso Deus, já V. deu na vossa mão.
IC o 11.2 de mim e retendes os preceitos como V. entreguei.

isso se fará asas e V. ao céu como a águia.
semente brote; mas a colheita V. no dia da
assim diz o Senhor: Eis que V, como a águia e
que, como águia, subirá, e V., e estenderá as
a sua glória, como ave, V.; não haverá
que as estrelas do céu; a locusta se espalhará e

V..

VOARÃO Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Is-l;H c-l;
N°(s) Strong (H5774); RNK Top 405 posição; Veja tam bém ; voar;
Is 11.14 Antes, V. sobre os ombros dos filisteus ao
Hc 1.8 cavaleiros virão de longe, V. como águias que

VOA Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: Lv-3;Dt-3;Jó-2;
N°(s) Strong (H167S, H5775, H8318); RNK Top 399 posição; Veja
tam bém : voar;

VO ARIA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406posição; Veja também : voar;

Lv 11.20 Todo réptil que V., que anda sobre quatro pés, será
Lv 11.21 de todo o réptil que v., que anda sobre quatro
Lv 11.23 E todo réptil que V., que tem quatro pés, será para
D t 4.17 terra, figura de alguma ave alígera que v. pelos céus;
D t 14.19 Também todo réptil que V. vos será imundo; não se
comerá.
D t 28.49 da extremidade da terra, que V. como a águia, nação
Jó 20.8 Como um sonho, V., e não será achado, e será
Jó 39.26 Ou V. o gavião pela tua inteligência, estendendo as

SI 55.6 me dera asas como de pomba! VT e estaria em descanso.

VOASSE Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-1; N°(s)
Strong (G4072, G4420); RNK Top 406 posição; Veja também :
voar;
Ap 12.14 de grande águia, para que V* para o deserto, ao
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Jó 11.18 haverá esperança; olharás em V. e repousarás seguro.
SI 7.7 de povos; por causa deles, pois, V. às alturas.
SI 73.10 Pelo que o seu povo V. aqui, e águas de copo cheio
SI 78.39 de que eram carne, um vento que passa e não V..
SI 116.7 V., minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te
SI 125.2 assim o Senhor está em K do seu povo, desde
SI 139.5 Tu me cercaste em V. e puseste sobre mim a tua mão.
Ec 1.5 o sol, e põe-se o sol, e K a o seu lugar, de
Ec 1.6 vai girando o vento e V. fazendo os seus circuitos.
C t2.17 o dia e caiam as sombras, V., amado meu; faze-te
C t6.13 V., V., ósulamita, V., V., para que nós
C t6.13 V., ósulamita, V., Vf, p ara que nós te
Jr 3.7 depois que fez tudo isto: VTpara mim; mas não
Jr 3.12 para a banda do Norte, e dize: V., ó rebelde
Jr 4.30 de ouro, ainda que te pintes em V. dos teus olhos
Jr 40.5 não tinha voltado, disse-lhe: V a Gedalias, filho
Jr 47.6 quando deixarás de repousar? V. para a tua
Ez35.7 dele o que por ele passa e o que por ele V..
Ez 41.7 E havia maior largura e V. nas câmaras laterais
Ez 42.19 Deu uma V. para a banda do ocidente e mediu
Ez 47.2 do norte e me fez dar uma V. pelo caminho de
Zc 9.1 e de todas as tribos de Israel se K para o Senhor.
M c 7.1 E reuniram-se em V. dele os fariseus e alguns dos

V O A STE Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: lSm -1; RNK Top
406 posição; Veja tam bém : voar;
ISm 15.19 à voz do Senhor? Antes,

VOLTAI"VOS

V ao despojo e

VOAVAM Ocorrências: 2 vezes - VT (1 ); N T (1) nos livros:
Is-l;A p-l; RNK Top 405 posição; Veja também : voar;
Is 6.2 o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas V..
Ap 19.17 dizendo a todas as aves que V. pelo meio do céu:

VO CAÇAO Ocorrências: 11 vezes - N T (11) nos livros:
Rm -l;lCo-2;Ef-3;Fp-l;2Ts-l;2Tm -l;H b-l;2Pe-l; N°(s) Strong
(G2821); RNK Top 396 posição;
Rm 11.29 Porque os dons e a K d e Deus são sem arrependi
mento.
ICo 1.26 Porque vede, irmãos, a vossa VT, que não são
IC o 7.20 Cada um fique na V. em que foi chamado.
Ef 1.18 seja a esperança da sua V. e quais as
Ef 4.1 que andeis como é digno da V. com que fostes chama
dos,
Ef 4.4 fostes chamados em uma só esperança da vossa V.;
Fp 3.14 pelo prêmio da soberana V. de Deus em Cristo Jesus.
2Ts 1.11 Deus vos faça dignos da sua V. e cumpra todo
2Tm 1.9 e chamou com uma santa V.; não segundo as
Hb 3.1 santos, participantes da V. celestial,
2Pe 1.10 cada vez mais firme a vossa V. e eleição:

* (volta) repete na(s) referência(s): 2 vezes: ISm. 29.7;, 4 vezes: Ct.6.13;

VO LTA -TE Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Sl-5;
N°(s) Strong (H6437, H7725); RNK Top 402 posição; Veja tam 
bém: voltar;

VO E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top 406
posição; Veja tam bém : voar;

(H5774); RNK Top 406posição; Veja também : voar;

SI 6.4 V., Senhor, livra a minha alma; salva-me por
SI 60.1 tu tens estado indignado; oh! V. para nós!
SI 80.14 Oh! Deus dos Exércitos, V., nós te rogamos,
SI 86.16 V. para mim e tem misericórdia de mim; dá a tua
SI 90.13 V. para nós, Senhor; até quando? E aplaca-te

Gn 1.20 répteis de alma vivente; e Vf as aves sobre a

VOLTADAS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Êx-

VO FSI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s) Strong

Êx 25.20 as faces dos querubins estarão V. para o propiciatório.
Ez 41.11 câmaras laterais estavam V. para o lugar

SI 91.5 Não temerás espanto noturno, nem seta que

V. de dia,

V O EM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s) Strong

-l;E z-l; RNK Top 405 posição; Veja tam bém : voltar;

(H20S8); RNK Top 406 posição;
Nm 13.14 da tribo de Naftali, Nabi, filho de

V.;

VOLTADO Ocorrências: 7 vezes - VT (6); N T (1) nos livros:
lRs-2;Ed-l;Sl-l;Jr-2;lPe-l; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 400
posição; Veja também : voltar;

V O LA N TES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK
Top 406 posição;
Ez 41.24 as portas, dois batentes

lR s 2.41 que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já V..
lR s 12.20 o Israel que Jeroboão tinha V., enviaram, e o
Ed 6.21 filhos de Israel que tinham V. do cativeiro, com
SI 11.7 ama a justiça; o seu rosto está V. para os retos.
Jr 40.5 como ele ainda não tinha V., disse-lhe: Volta
Jr 43.5 o resto de Judá que havia V. dentre todas as
IPe 2.25 mas, agora, tendes V. ao Pastor e

V.; dois para uma

VOLTA Ocorrências: 49 vezes - VT (48);N T (1) nos livros: Gnl;Êx-2;N m -l;Rt-l;lSm -8;2Sm -4;lRs-2;2Rs-4;2Cr-l;Jó-l;Sl-6;Ec2;Ct-5;Jr-S;Ez-4;Zc-l;Mc-l; N°(s) Strong (H5437, H622, H7602,
H7725, H853); RNK Top 358 posição; Veja tam bém : voltar;
Gn 43.10 detido, certamente já estaríamos segunda vez de V..
Êx 4.19 a Moisés em Midiã: Vai, V. para o Egito;
Éx 39.23 colar tinha uma borda em V., para que se não rom
pesse.
Nm 10.36 E, pousando ela, dizia: V., ó Senhor, para os
Rt 1.15 seu povo e aos seus deuses; V. tu também após a
ISm 5.8 A arca do Deus de Israel dará V. a Gate. Assim,
ISm 14.7 tudo o que tens no coração; V., eis-me aqui
ISm 15.12 para si uma coluna. Então, fez V., e passou, e
ISm 15.25 perdoa-me o meu pecado e V. comigo, para que
ISm 15.30 meu povo e diante de Israel; e V. comigo, para
ISm 26.21 Então, disse Saul: Pequei; V., meu filho Davi,
ISm 29.7 V., pois, agora, e V. em paz; para que não
2Sm 3.16 lhe aisse Abner: Vai-te, agora, V.. E ele voltou.
2Sm 15.19 que irias tu também conosco? V., e fica-te com
2Sm 15.20 é ir aonde quer que puder ir; K , pois, e torna a
2Sm 19.14 e enviaram ao rei, dizendo: V. tu com todos os
lR s 19.15 E o Senhor lhe disse: Vai, V. pelo teu caminho
lR s 19.20 seguirei. E ele lhe disse: Vai e VT; porque que
2Rs 9.18 dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não V..
2Rs9.20 este chegou a eles, porém não K; e o andar parece
2Rs 9.30 Jezabel, se pintou em V. dos olhos, e
2Rs 20.5 V. e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz
2Cr 13.13 fez uma emboscada em V., para darem sobre

VOLTAI Ocorrências: 12 vezes - VT (12) nos livros: Gn-l;Rt-1;ISm -1; 1Rs-2;2Rs-l;JÓ-2;Is-l;Jr-2;Zc-1; N°(s) Strong (H6437,
H7725); RNK Top 395 posição; Veja tam bém : voltar;
Gn 43.13 a vosso irmão, e levantai-vos, e V. àquele varão.
Rt 1.8 às suas duas noras: Ide, V. cada uma à casa
ISm 23.23 que ele se esconde; e, então, V. para mim com
lR s 12.5 até ao terceiro dia e V. a mim. E o povo se foi.
lR s 12.12 como o rei havia falado, dizendo: V. a mim ao
2Rs 1.6 ao encontro e nos disse: Ide, V. para o rei que
Jó 6.29 V., pois, não haja iniquidade; V., sim, que a
Jó 6.29 pois, não haja iniquidade; V., sim, que a
Is 21.12 noite; se quereis perguntar, perguntai; V., vinde.
Jr 3.22 V., ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas
Jr 49.8 Fugi, V. e habitai em profundezas, ó moradores de
Zc 9.12 v. à fortaleza, ó presos de esperança; também
* (voltai) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jó.6.29;

VOLTAI-VOS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Dt-l;Js-l; N°(s) Strong (H6437); RNK Top 405posição; Veja também:
voltar;
Dt 1.7
357
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VOLTAIS
Js 22.4 como lhes tinha prometido: V., pois,

VOLTAIS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1; N°(s)
Strong (H7725); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : voltar;
Js 22.8 e falou-lhes, dizendo:

V. às vossas tendas com

VOLTAM Ocorrências: 7 vezes - VT (6) ; N T (1) nos livros:
Jó-l;Sl-2;Is-l;Jr-l;O s-l;M c-l; N°(s) Strong (H772S); RNK Top 400
posição; Veja também : voltar;
Jó 24.18 porção sobre a terra; não V. pelo caminho das vinhas.
SI 59.6 V. à tarde; dão ganidos como cães, rodeando a cidade.
SI 104.29 lhes tiras a respiração, morrem e V. ao próprio pó.
Is 1.27 remida com juízo, e os que V. para ela, com justiça.
Jr 14.3 às cavas e não acham água; V. com os seus
Os 7.16 Eles V., mas não para o Altíssimo. Fizeram-se
M c 7.4 e, quando V. do mercado, se não se lavarem, não

VOLTAM OS Ocorrências: 2 vezes - VT (1 ); N T (1) nos li
vros: N e-l;A t-l; N°(s) Strong (H772S); RNK Top 405 posição; Veja
tam bém : voltar;
Ne 4.15 o conselho deles, todos V. ao muro, cada
At 13.46 da vida eterna, eis que nos V. para os gentios.

VOLTANDO Ocorrências: 26 vezes - VT (13); N T (13) nos
livros: Gn-l;N m -l;Jz-2;lSm -2;2Sm -3;2Rs-l;lCr-l;Jr-l;D n-l;M t-4;Mc-l;Lc-6;At-1;2 Tm-1; N°(s) Strong (G2064, G3854, G5290,
H268, H3212, H3808, H6437, H772S); RNK Top 381 posição; Veja
tam bém : voltar;
Gn 8.7 um corvo, que saiu, indo e V., até que as
Nm 14.36 a espiar a terra e que, V., fizeram
Jz 8.13 V., pois, Gideão, filho de Joás, da peleja,
Jz 11.31 casa, me sair ao encontro, V. eu dos filhos
ISm 17.57 V., pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o
ISm 24.1 E sucedeu que, V. Saul de perseguir os
2Sm 1.1 E, depois da morte de Saul, V. Davi da derrota
2Sm 6.20 E, V. Davi para abençoar a sua casa, Mical,
2Sm 8.13 Também Davi ganhou nome, V. ele de ferir os
2Rs 4.38 E V. Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra;
lC r 12.20 V. ele, pois, a Ziclague, passaram para ele, de
Jr 46.5 que razão vejo os medrosos V. as costas? Os
Dn 11.10 e inundará, e passará; e, V , levará a
M t 12.44 a minha casa, donde saí. E, V., acha-a
M t 21.18 E, de manhã, V. para a cidade, teve fome.
M t 26.40 E, V. para os seus discípulos, achou-os
M t 26.43 E, K achou-os outra vez adormecidos, porque
M c 14.40 E, V., achou-os outra vez dormindo, porque os
Lc 7.10 E, V. para casa os que foram enviados, acharam
Lc 14.21 E, V. aquele servo, anunciou essas coisas ao
Lc 17.7 a apascentar gado, a quem, V. ele do campo,
Lc 19.15 E aconteceu que, V. ele, depois de ter tomado o
Lc 23.56 E, V. elas, prepararam especiarias e unguentos
Lc 24.9 E, V. do sepulcro, anunciaram todas essas
At 5.22 não os acharam na prisão e, V., lho anunciaram,
2Tm 4.4 e desviarão os ouvidos da verdade, V. às fábulas.

VO LTAN D O-SE Ocorrências: 13 vezes - N T (13) nos livros:
Mt-3;Lc-6;Jo-3;At-1; N°(s) Strong (G1994, G4762); RNK Top 394
posição; Veja também : voltar;
M t 7.6 para que não as pisem e, V., vos despedacem.
M t 9.22 E Jesus, K e vendo-a, disse: Tem ânimo,
M t 16.23 Ele, porém, V., disse a Pedro: Para trás de
Lc 7.9 Jesus maravilhou-se dele e, V., disse à
Lc 7.44 E, V. para a mulher, disse a Simão: Vês tu
Lc 9.55 V, porém, repreendeu-os e disse: Vós não
Lc 10.23 E, K para os discípulos, disse-lhes em
Lc 14.25 com ele uma grande multidão; e, V., disse-lhe:
Lc 23.28 Porémjesus, V. para elas, disse: Filhas de
Jo 1.38 E Jesus, V. e vendo que eles o seguiam,
Jo 20.16 Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, V., disse-lhe:
Jo 21.20 E Pedro, V., viu que o seguia aquele
At 9.40 pôs-se de joelhos e orou; e, V. para o

VOLTAR

VOLTAR Ocorrências: 64 vezes - VT (59); N T (5) nos livros:
Gn-l;Nm-l;Dt-3;Jz-l;lSm-l;2Sm-4;lRs-5;2Rs-2;Jó-2;Sl-8;Ec-l;Is6;Jr-15;Lm-l;Ez-7;Zc-l;Lc-3;At-2; N°(s) Strong (G1722, G360,
GS290, G630, H268, H376, H772S, H8S3, H93S); RNK Top 343
posição; Palavras Relacionadas: (volta-49; voltadas-2; voltado-7;
voltai-12; Voltais-1; Voltai-vos-2; voltam-7; voltamos-2; voltando-26; voltando-se-13; voltará-30; voltaram-52; voltarão-14;
voltarás-4; voltarei-10; voltareis-3; voltarem-5; voltaremos-2;
voltares-6; voltaria-2; voltar-me-1; voltarmos-1; voltas-4; voltasse-2; voltassem-3; voltaste-2; voltastes-1; Volia-te-5; voltava-12;
voltavam-5; volte-18; voltei-6; voltei-me-3; voltem-5; voltemos-4;
Voltem-se-1; voltes-2; volte-se-2; voltou-86; voltou-lhe-1; voltou-se-5); Total de referencias das palavras relacionadas: 482
Gn 31.30 porquanto tinhas saudades de V. à casa de teu
Nm 35.25 e a congregação o fará V. à cidade do seu
Dt 17.16 para si cavalos, nem fará V. o povo ao Egito,
Dt 28.68 E o Senhor te fará V. ao Egito em navios, pelo
Dt 30.3 o Senhor, teu Deus, te fará K do teu
Jz 8.9 Penuel, dizendo: Quando eu V. em paz,
ISm 29.4 dos filisteus: Faze V. a este homem, e
2Sm 3.26 atrás de Abner, e o fizeram V. desde o poço de
2Sm 12.23 Poderei eu fazê-la mais V.? Eu irei a ela,
2Sm 19.10 pois, por que vos calais e não fazeis V. o rei?
2Sm 19.37 Deixa V. o teu servo, e morrerei na minha cidade
lRs 13.16 Porém ele disse: Não posso V. contigo, nem
lRs 13.18 do Senhor, dizendo: Faze-o V. contigo àtua
lR s 13.20 do Senhor veio ao profeta que o tinha feito V..
lR s 13.23 ele o jumento para o profeta que fizera V..
lR s 13.26 o profeta que o fizera V. do caminho, disse:
2Rs 19.28 nos teus lábios e te farei V. pelo caminho por
2Rs 20.11 clamou ao Senhor; e fez K a sombra dez
Jó 7.4 é a noite, e farto-me de me V. na cama até à alva.
Jó 10.21 que me vá, para nunca mais V., à terra da
SI 14.7 Quando o Senhor fizer V. os cativos do seu
SI 21.12 Portanto, tu lhes farás V. as costas; e com tuas
SI 53.6 de Israel! Quando Deus fizer V. os cativos do seu
SI 68.22 Disse o Senhor: Eu os farei V. de Basã; farei
SI 68.22 farei V. de Basã; farei V. o meu povo das
SI 80.3 Faze-nos V., ó Deus; faze resplandecer o teu
SI 80.7 Faze-nos V., ó Deus dos Exércitos; faze
SI 80.19 Faze-nos V., Senhor, Deus dos Exércitos; faze
Ec 3.22 porção; porque quem o fará V. para ver o que
Is 14.27 mão estendida está; quem, pois, a fará V. atrás?
Is 36.9 Como, não podendo tu K o rosto a um só príncipe
Is 37.29 nos teus lábios e te farei V. pelo caminho por
Is 40.23 o que faz V. ao nada os príncipes e torna coisa
Is 52.8 olho a olho verão, quando o Senhor V. a Sião.
Is 63.17 para que te não temamos? Faz V., por amor dos
Jr 5.3 suas faces mais do que uma rocha; não quiseram V..
Jr 8.5 apostasia contínua? Retém o engano e não quer V..
Jr 16.15 lançado; porque eu os farei K à sua terra, que
Jr 23.3 tiver afugentado, e as farei V. aos seus
Jr 23.22 ao meu povo, e o fariam V. do seu mau
Jr 24.6 para seu bem, e os farei V. a esta terra; e
Jr 29.14 vós, diz o Senhor, e farei V. os vossos
Jr 32.44 nas cidades do Sul; porque os farei V. do seu
Jr 34.11 se arrependeram, e fizeram V. os servos e as
Jr 34.16 o meu nome, e fizestes V. cada um ao seu
Jr 42.12 misericórdia de vós e vos faça V. à vossa terra.
Jr 44.14 era grande desejo da sua alma V. e habitar lá;
Jr 48.47 Mas farei V. os cativos de Moabe no último dos
Jr 49.6 Mas, depois disto, farei V. os cativos dos filhos
Jr 49.39 no último dos dias, que farei V. os cativos de
Lm 1.13 uma rede aos meus pés, fez-me V. para trás,
Ez 16.53 Eu, pois, farei VTos cativos deles, os cativos
Ez 20.42 Senhor, quando eu vos fizer V. à terra de Israel,
Ez 29.14 dos egípcios e os farei V. à terra de Patros,
Ez 34.12 as minhas ovelhas; e as farei V. de todos os
Ez 38.4 E te farei V., e porei anzóis nos teus queixos, e
Ez 44.1 Então, me fez V. para o caminho da porta do
Ez 47.1 Depois disso, m e fez V. à entrada da casa, e eis
Zc 10.10 Porque eu os farei V. da terra do Egito e os
Lc 10.35 o que de mais gastares eu to pagarei, quando V..
Lc 12.36 senhor, quando houver de V. das bodas, para
Lc 19.12 a fim de tomar para si um reino e V. depois.

VOLTAR-ME
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2Rs 2.18 Então, V. para ele, tendo ele ficado em Jericó;
2Rs 3.27 por isso, retiraram-se dele e V. para a sua terra.
2Rs 7.8 e foram, e os esconderam; então, V., e
2Rs 7.15 apressando-se, lançaram fora; e V. os
2Rs 9.36 Então, V. e lho fizeram saber; e ele disse:
2Cr 14.15 em abundância e camelos, e V. para Jerusalém.
2Cr 20.27 Então, V. todos os homens de Judá e de
2Cr 25.10 a sua ira contra Judá, e V. para o seu
2Cr 28.15 das Palmeiras, a seus irmãos; depois, V. para Samaria.
2Cr 29.6 do tabernáculo do Senhor e lhe V. as costas.
2Cr 34.9 de todo o Judá e Benjamim; e V para Jerusalém.
2Cr 34.28 e sobre os seus habitantes. E V. com esta
Ne 7.6 rei de Babilônia; e V. para
Ne 8.17 toda a congregação dos que V. do cativeiro fez
SI 78.41 V. atrás, e tentaram a Deus, e duvidaram do
SI 126.1 trouxe do cativeiro os que V. a Sião, estávamos
Is 1.4 blasfemaram do Santo de Israel, V. para trás.
Jr 15.7 destruí o meu povo; não V. dos seus caminhos.
Jr 36.16 todas aquelas palavras, se V. temerosos uns
Jr 38.22 se atolaram os teus pés na lama, eles V. atrás.
Lc 2.20 E V. os pastores glorificando e louvando a Deus
Lc 2.39 segundo a lei do Senhor, V. à Galileia,
Lc 2.45 E, como o não encontrassem, V. a Jerusalém em
Lc 10.17 E V. os setenta com alegria, dizendo: Senhor,
Lc 24.23 e, não achando o seu corpo, V., dizendo que
Lc 24.33 na mesma hora, levantando-se, V. para Jerusalém
Jo 18.40 Então, todos V. a gritar, dizendo: Este não,
At 1.12 Então, V. para Jerusalém, do monte chamado das
At 8.25 e falado a palavra do Senhor, V. para Jerusalém
At 12.25 terminado aquele serviço, V. de Jerusalém,
At 14.21 e feito muitos discípulos, V. para Listra, e
At 21.6 outros, subimos ao navio; e eles V. para casa.

At 15.33 tempo, os irmãos os deixaram V. em paz para os após
tolos,
At 20.3 navegar para a Síria, determinou V. pela Macedônia.
* (voltar) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Sl.68.22;

VOLTAR-M E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ec-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : voltar;
Ec 7.25 Eu tornei a K e determinei em meu coração

VO LTARÁ Ocorrências: 30 vezes - VT (29);N T (l)n o s livros:
N m -l;D t-l;)s-l;2Sm -l;2R s-3;Sl-2;P v-l;E c-l;Is-4;Jr-3;E z-2;D n3;O s-l;Jl-l;Jn-l;M q-l;H c-l;Z c-l;Lc-l; N‘(s) Strong (G344, H6437,
H772S, H935); RNK Top 377posição; Veja tam bém : voltar;
Nm 35.28 do sumo sacerdote, o homicida V. à terra da sua
possessão.
Dt 28.31 roubado diante de ti e não V. a ti; as tuas
Js 20.6 dias; então, o homicida V. e virá à sua
2Sm 12.23 voltar? Eu irei a ela, porém ela não V para mim.
2Rs 19.7 e ele ouvirá um ruído e V. para a sua terra;
2Rs 19.33 por onde vier, por ele V.; porém nesta
2Rs 20.9 a sombra dez graus ou V. dez graus atrás?
SI 94.15 Mas o juízo V. a ser justiça, e hão de segui-lo
SI 126.6 semente, andando e chorando, V., sem dúvida, com
Pv 7.20 levou na sua mão; só no dia marcado V. a casa.
Ec 5.15 ventre de sua mãe, assim nu V., indo-se como
Is 13.14 ninguém recolhe; cada um V. para o seu povo e
Is 37.7 e ele ouvirá um rumor e V. para a sua terra;
Is 37.34 por onde vier, por esse V.; mas nesta cidade
Is 55.11 sair da minha boca; ela não V. para mim vazia;
Jr 30.24 Não V. atrás o furor da ira do Senhor, até que
Jr 37.7 Faraó, que saiu em vosso socorro, V. para a sua
Jr 46.27 da terra do seu cativeiro; e Jacó V., e
Ez 21.5 a minha espada da bainha; nunca mais V. a ela.
Ez 38.21 Jeová; a espada de cada um se V. contra seu irmão.
Dn 4.26 raízes da árvore, o teu reino VT para ti, depois
Dn 11.30 que lhe causarão tristeza; e VT, e se indignará
Dn 11.30 e fará como lhe apraz; e ainda V. e atenderá
Os 11.5 Não V. para a terra do Egito, mas a Assíria será
J12.14 Quem sabe se se V., e se arrependerá, e deixará
Jn 3.9 Quem sabe se se V. Deus, e se arrependerá, e se
M q 5.3 então, o resto de seus irmãos V. com os filhos
Hc 2.16 da mão direita do Senhor se V. sobre ti, e
Z c7.14 passará por ela, nem se V., porque têm
Lc 10.6 sobre ele a vossa paz; e, se não, V. para vós.

VOLTARÃO Ocorrências: 14 vezes - VT (14) nos livros: Pv-l;Is-2;Jr-6;Ez-l;Os-3;Zc-l; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 393
posição; Veja também : voltar;
Pv 2.19 que se dirigem a ela não V. e não atinarão
Is 35.10 E os resgatados do Senhor V. e virão a Sião com
Is 51.11 Assim, V. os resgatados do Senhor e virão a
Jr8.4 se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não VT?
Jr 27.16 da Casa do Senhor cedo V. da
Jr 31.8 juntamente; em grande congregação, V. para aqui.
Jr 31.16 diz o Senhor; pois eles V. da terra do inimigo.
Jr 31.17 o Senhor, porque teus filhos V. para o seu país.
Jr 37.8 E V. os caldeus, e pelejarão contra esta
Ez 20.38 mas à terra de Israel não V.; e sabereis que
Os 7.10 em sua face; todavia, não V. para o Senhor,
Os 8.13 e visitará os seus pecados; eles V. para o Egito.
Os 14.7 V. os que se assentarem à sua sombra; serão
Zc 10.9 lugares remotos; e viverão com seus filhos e V..

* (voltará) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Dn. 11.30;

VOLTARAM Ocorrências: 52 vezes - VT (40); N T (12) nos
livros: Nm-2;Js-5;Jz-5;lSm-4;2Sm-2;lRs-l;2Rs-6;2Cr-7;Ne-2;Sl-2;Is-l;Jr-3;Lc-6;Jo-l;At-S; N°(s) Strong (G1994, G2064, G5290,
H2114, H268, H5414, H7725, H935); RNK Top 355 posição; Veja
também : voltar;

VOLTARAS Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lRs-l;N e-l;Jr-l;E z-l; N°(s) Strong (H2015, H7725); RNK Top 403 p o 
sição; Veja tam bém : voltar;

Nm 13.25 Depois, V. de espiar a terra, ao fim de
Nm 33.7 E partiram de Etã, e V. a Pi-Hairote, que está
Js 2.22 ficaram ali três dias, até que V. os
Js 2.23 Assim, aqueles dois homens V., e desceram do
Js 7.3 E K a Josué e disseram-lhe; Não suba todo o
Js 18.9 em sete partes, num livro, e V. a Josué,
Js 22.9 e a meia tribo de Manassés V. e partiram dos
Jz 7.3 das montanhas de Gileade. Então, V. do povo
Jz 18.8 Então, V. a seus irmãos, a Zorá e a Estaol; e
Jz 20.48 E os homens de Israel V. para os filhos de
Jz 21.14 E, ao mesmo tempo, V. os benjamitas, e
Jz 21.23 que dançavam; e foram-se, e K à sua herança,
ISm 1.19 adoraram perante o Senhor, e V., e vieram à sua
ISm 6.16 príncipes dos filisteus, V. para Ecrom no
ISm 17.53 Então, V. os filhos de Israel de perseguirem os
ISm 25.12 para o seu caminho, e VT, e vieram, e
2Sm 17.20 havendo-os buscado, e não os achando, V. para Je
rusalém.
2Sm 24.8 cabo de nove meses e vinte dias, V. a Jerusalém.
lRs 12.24 E ouviram a palavra do Senhor e V. segundo a
2Rs 1.5 E os mensageiros V. para o rei, e ele lhes

lR s 13.9 pão, nem beberás água e não V. pelo caminho
Ne 2.6 durará a tua viagem, e quando V? E aprouve ao
Jr 4.1 diz o Senhor, para mim K ; e, se tirares
Ez 4.8 ti cordas; assim, tu não te V. de um lado para

VOLTAREI Ocorrências: 10 vezes - VT (6); N T (4) nos livros:
Gn-l;Is-l;Ez-l;O s-2;Zc-l;M t-l;Jo-l;At-2; N°(s) Strong (G1994,
G2064, G344, G390, H7725); RNK Top 397 posição; Veja tam 
bém: voltar;
G n50.5 eu suba, para que sepulte o meu pai; então, V..
Is 1.25 E V. contra ti a minha mão e purificarei
Ez 36.9 eu estou convosco; e eu me V. para vós, e
Os 5.15 Irei e V. para o meu lugar, até que se
Os 11.9 o furor da minha ira; não V. para destruir
Zc 8.3 Assim diz o Senhor: V. para Sião e habitarei no
M t 12.44 Então, diz: V. para a minha casa, donde saí. E,
Jo 14.18 Não vos deixarei órfãos; V. para vós.
At 15.16 Depois disto, V. e reedificarei o tabernáculo
At 18.21 Querendo Deus, outra vez V. a vós. E
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VOLTEI

VO LTAREIS Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Nm-

N°(s) Strong (H7725); RNK Top 406 posição; Veja também : voltar;

-l;Dt-2; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: voltar;

2Rs 1.5 para o rei, e ele lhes disse: Que há, que Ví?

Nm 32.22 perante o Senhor, enfão, V. depois e
Dt 3.20 de dar dalém do Jordão; então, V. cada qual à
Dt 17.16 vos tem dito: Nunca mais V. por este caminho.

VOLTAVA Ocorrências: 12 vezes - VT (11); N T (1) nos livros:
Js-4;Rt-l;lSm -5;Sl-l;Lc-l; N°(s) Strong (H6437, H7725, H8666);
RNK Top 395posição; Veja também : voltar;
Js 19.12 E, de Saride, V. para o oriente, para o nascente
Js 19.27 e V .d o nascente do sol a Bete-Dagom, e chegava
Js 19.29 E V. este termo a Ramá e até à forte cidade de
Js 19.34 E V. este termo pelo ocidente a Aznote-Tabor, e
Rt 1.22 Rute, a moabita, sua nora, que V. dos campos
ISm 7.17 Porém V. a Ramá, porque estava ali a sua casa, e
ISm 14.47 e, para onde quer que se V., executava castigos.
ISm 17.15 Davi, porém, ia e V. de Saul, para apascentar as
ISm 18.6 que, vindo eles, quando Davi V. de ferir os
ISm 27.9 jumentos, e camelos, e vestes; e K e vinha a Aquis.
SI 35.13 com o jejum, e a minha oração V. para o meu seio.
Lc 23.48 o que havia acontecido, V. batendo nos peitos.

VOLTAREM Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Rt-l;lS m -l;N e-l;E z-l;O s-l; N°(s) Strong (H772S); RNK Top 402
posição; Veja também : voltar;
Rt 1.7 E, indo elas caminhando, para V. para a terra
ISm 29.11 para partirem pela manhã e V. à terra dos
Ne 9.17 levantaram um chefe, a fim de V. para a sua
Ez 39.28 e os tornei a ajuntar para V. à sua terra,
Os 5.4 as suas ações, a fim de K para o seu Deus;

VOLTAREM OS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
N m -l;R t-l; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 405 posição; Veja
tam bém ; voltar;

VOLTAVAM Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: lSm -

Nm 32.18 Não V. para nossas casas até que os filhos de
Rt 1.10 e disseram-lhe: Certamente, V. contigo ao teu povo.

-l;lR s-l;2C r-l;S l-l;M q-l; N°(s) Strong (H935); RNK Top 402 p o 
sição; Veja tam bém : voltar;

VOLTARES Ocorrências: 6 vezes - VT (5) nos livros: Êx-

ISm 2.20 petição que fez ao Senhor. E V. para o seu lugar.
lRs 10.22 Hirão; uma vez em três anos, V. as naus de
2Cr 28.12 Hadlai, se levantaram contra os que V. da batalha.
SI 78.34 morte, então, o procuravam; e VT, e de
M q 2.8 passavam seguros, como homens que V. da guerra.

-l;2Sm -l;lRs-2;Jr-2; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 401 posição;
Veja tam bém : voltar;
Êx4.21 o Senhor a Moisés: Quando V. ao Egito, atenta
2Sm 15.34 Porém, se V. para a cidade e disseres a
lR s2 .3 em tudo quanto fizeres, para onde quer que te V..
lR s 22.28 E disse Micaías: Se tu V. em paz, o Senhor não
Jr 4.1 Se V., ó Israel, diz o Senhor, para mim
Jr 15.19 assim diz o Senhor: Se tu K, então, te

VO LTE Ocorrências: 18 vezes - VT (14) ; N T (4) nos livros:
Gn-l;Jz-l;lR s-l;2R s-2;2C r-2;Sl-2;P v-l;Ec-2;ls-l;Z c-l;M t-l;M c-l;Lc-2; N°(s) Strong (G1519, G1994, G3694, H3212, H4480,
H6437, H7725); RNK Top 389posição; Veja também : voltar;
Gn 24.56 deixai-me partir, para que eu V. a meu senhor.
Jz 7.3 Quem for covarde e medroso, que V.e vá-se
lR s 12.24 irmãos, os filhos de Israel; V. cada um para a
2Rs 4.22 jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e V..
2Rs 20.10 graus; não aconteça isso, mas V. a sombra dez graus.
2Cr 18.26 e com água de angústia até que eu V. em paz.
2Cr 30.6 e de Israel, para que ele se V. para aqueles
SI 64.8 com que a sua língua se V. contra si mesmos;
SI 74.21 Oh! Não V. envergonhado o oprimido; louvem o teu
P v l7 .8 para onde quer que se V., servirá de proveito.
Ec 12.7 e o pó VTà terra, como o era, e o espírito V.
Ec 12.7 como o era, e o espírito V. a Deus, que o deu.
Is 38.8 graus do relógio de Acaz, V. dez graus atrás.
Z c9.8 passe e para que ninguém V.; para que não
M t 24.18 quem estiver no campo não V. atrás a buscar as
M c 13.16 estiver no campo, que não V. atrás, para tomar a
Lc 17.31 sorte, o que estiver no campo não K para trás.
Lc 18.5 justiça, para que enfim não K e me importune muito.

VOLTARIA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jó-l;S l-l;
N°(s) Strong (H7725); RNK Top 405posição; Veja tam bém : voltar;
Jó 34.15 juntamente expiraria, e o homem V. para o pó.
SI 81.14 os seus inimigos e V. a minha mão

VOLTARM OS Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1;
N°(s) Strong (H7725); RNK Top 406posição; Veja também : voltar;
Nm 14.3 por presa? Não nos seria melhor

V. ao Egito?

VOLTAS Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Sl-l;Ct-l;Jr-2; N°(s) Strong (H7751); RNK Top 403 posição; Veja tam 
bém: voltar;
SI 38.10 O meu coração dá V., a minha força me falta;
Ct 7.1 ó filha do príncipe! As V. de tuas coxas são
Jr 5.1 Dai V. às ruas de Jerusalém, e vede agora, e
Jr 49.3 de panos de saco, lamentai e dai VTpelos

* (volte) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ec.12.7;

VOLTASSE Ocorrências: 2 vezes - VT (1); N T (1) nos livros:
A g-l;Lc-l; N°(s) Strong (G5290); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: voltar;

VO LTE-SE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Pv-2;
N°(s) Strong (H5493); RNK Top 405 posição; Veja tam bém : voltar;

Ag 2.17 e não houve entre vós quem V. para mim, diz
Lc 17.18 Não houve quem V. para dar glória a Deus, senão

Pv 9.4 Quem é simples V. para aqui. Aos faltos de
Pv 9.16 Quem é simples, V. para aqui. E aos faltos de

VOLTASSEM Ocorrências: 3 vezes - VT (2); N T (1) nos li

V O LTEAR Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ez-1; RNK

vros: Ne-2;M t-l; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 404posição; Veja
tam bém : voltar;

Top 406posição;
Ez 39.2 E te farei V., e te porei seis anzóis, e te

Ne 9.26 contra eles, para que V. para ti;
Ne 9.29 contra eles, para que V. para a tua lei;
M t 2.12 em sonhos para que não V. para junto de

VO LTEI Ocorrências: 6 vezes - VT (5); N T (1) nos livros: Ne-2;Sl-2;Ec-l;Gl-l; N°(s) Strong (G5290, H7725); RNK Top 401 p o 
sição; Veja também : voltar;

VO LTASTE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lRs-

Ne 2.15 e contemplei o muro; e V., e entrei pela
Ne 2.15 e V., e entrei pela Porta do Vale, e assim V..
SI 18.37 inimigos e os alcancei; não V., senão depois de
SI 119.59 os meus caminhos e V. os meus pés para os
Ec 4.7 Outra vez me V. e vi vaidade debaixo do sol.
G11.17 mas parti para a Arábia e V. outra vez a Damasco.

-l;Jr-l; N°(s) Strong (H3212, H7725); RNK Top 405 posição; Veja
tam bém : voltar;
lRs 13.22 antes, VT, e comeste pão, e bebeste água no
Jr 15.6 me deixaste, diz o Senhor, V. para trás; por

VOLTASTES

Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l;
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(voltei) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ne.2.15;

2Sm 18.16 tocou Joabe a buzina, e V. o povo de
2Sm 19.15 Então, o rei V. e chegou até ao Jordão; ejudá
2Sm 19.24 que o rei tinha saído até ao dia em que v. em paz.
2Sm 19.39 a Barzilai e o abençoou; e ele V. para o seu lugar.
2Sm 20.22 cada um para as suas tendas. E Joabe V. a
2Sm 23.10 um grande livramento; e o povo V. atrás dele
lRs 10.13 do rei Salomão; então, V. e partiu para a
lR s 13.10 por outro caminho e não V. pelo caminho por
lRs 13.19 E V. ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água.
lRs 19.21 V., pois, de atrás dele, e tomou uma junta de
lRs 21.4 pais. E deitou-se na sua cama, e K o rosto, e
2Rs 2.25 dali para o monte Carmelo e dali V. para Samaria.
2Rs 4.31 nele voz nem sentido; e K a encontrar-se
2Rs 4.35 Depois, V., e passeou naquela casa de uma parte
2Rs 5.15 Então, V. ao homem de Deus, ele e toda a sua
2Rs 5.26 coração, quando aquele homem V. de sobre o seu
2Rs 8.3 cabo dos sete anos, a mulher V. da terra dos
2Rs 8.29 Então, V. o rei Jorão para se curar em Jezreel
2Rs 9.15 Porém o rei Jorão V. para se curar em Jezreel das
2Rs 9.23 Então, Jorão V. as mãos, e fugiu, e disse a
2Rs 14.14 do rei, como também os reféns; e V. para Samaria.
2Rs 15.20 siclos de prata; assim, V. o rei da
2Rs 19.8 V., pois, Rabsaqué e achou o rei da Assíria
2Rs 19.36 da Assíria, partiu, e foi; e VT e ficou em Nínive.
2Rs 23.20 ossos de homens sobre eles; depois, V. a Jerusalém.
lC r 20.3 dos filhos de Amom; então, V. Davi, com todo o
lC r 21.4 passou por todo o Israel; então, V. para Jerusalém.
2Cr 9.12 mesma trouxera ao rei. Assim, V. e foi para sua
2Cr 10.2 fugira da presença do rei Salomão), V. Jeroboão
2Cr 19.1 E Josafá, rei de Judá, V. à sua casa em paz, a Jerusalém.
2Cr 25.24 da casa do rei, e os reféns e V. para Samaria.
2Cr 34.7 em toda a terra de Israel, então, V. para Jerusalém.
Et 6.12 Depois disso, Mardoqueu V. para a porta do rei;
SI 44.18 O nosso coração não V. atrás, nem os nossos
Is 9.13 Contudo, este povo não se V. para quem o feria,
Is 37.8 V., pois, Rabsaqué e achou o rei da Assíria
Is 37.37 se retirou, e se foi, e V., e ficou em Nínive.
Jr3.7 isto: Volta para mim; mas não V.. E viu isso a
Jr 3.10 contudo, nem por tudo isso VT para mim a sua
Jr 41.14 de Mispa virou as costas, e K , e foi para Joanã,
Lm 1.8 a sua nudez; ela também suspirou e V. para trás.
M t 4.12 ouvindo que João estava preso, V. para a Galileia.
M c 14.41 E V. terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e
Lc 1.23 os dias de seu ministério, V. para sua casa.
Lc 1.56 com ela quase três meses e depois V. para sua casa.
Lc 4.1 cheio do Espírito Santo, V. do Jordão e foi
Lc 4.14 pela virtude do Espírito, V. Jesus para a
Lc 8.37 de grande temor. E, entrando ele no barco, V..
Lc 8.40 E aconteceu que, quando V. Jesus, a multidão o
Lc 8.55 E o seu espírito V., e ela logo se levantou; e
Lc 17-15 deles, vendo que estava são, V. glorificando a
Jo 8.2 E, pela manhã cedo, V. para o templo, e todo o
Jo 9.7 o Enviado). Foi, pois, e lavou-se, e v. vendo.
Jo 18.38 é a verdade? E, dizendo isso, V. até os judeus e
At 13.13 Mas João, apartando-se deles, V. para Jerusalém.
2Pe 2.22 provérbio se diz: O cão V. ao seu próprio

V O LTEI-M E Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Ec-2;Zc-l; N°(s) Strong (H772S); RNK Top 404 posição; Veja tam 
bém: voltar;
Ec 4.1 Depois, V. e atentei para todas as opressões
Ec 9.11 K e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros
Zc 1.16 o Senhor diz assim: K para Jerusalém

V O LTEM Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Êx-l;Js-l;Sl-3; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 402 posição; Veja tam 
bém: voltar;
Éx 14.2 aos filhos de Israel que V. e que acampem
Js 2.16 lá três dias, até que V. os
SI 35.4 os que buscam a minha vida; V. atrás e
SI 70.3 V. as costas cobertos de vergonha os que dizem:
SI 85.8 e aos seus santos, contanto que não V. à loucura.

VO LTEM -SE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s)
Strong (H772S); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : voltar;
SI 119.79

VOLUME
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V. para mim os que te temem e aqueles que têm

VOLTEM O S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Nm-l;lS m -l;Jr-l;L m -l; N°(s) Strong (H7725); RNK Top 403 posição;
Veja tam bém : voltar;
Nm 14.4 aos outros: Levantemos um capitão e K ao Egito.
ISm 9.5 moço, com quem ele ia: Vem, e V.; para que,
Jr 46.16 e disseram: Levanta-te, e V. ao nosso povo
Lm 3.40 caminhos, experimentemo-los e V. para o Senhor.

VOLTES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jz-T Jr-l;
N°(s) Strong (H772S); RNK Top 405posição; Veja também : voltar;
Jz6.18 ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que V..
Jr 15.19 tornem-se eles para ti, mas não V. tu para eles.

VO LTO U Ocorrências: 86 vezes - VT (7 1 );N T (15) nos livros:
Gn-6;Êx-2;Nm-2;Js-l;Jz-3;Rt-S;lSm-6;2Sm-ll;lRs-S;2Rs-14;lCr2;2Cr-5;Et-l;Sl-l;Is-3;Jr-3;Lm -l;M t-l;M c-l;Lc-8;Jo-3;At-l;2Pe-l;
N°(s) Strong (G1831, G1994, G2064, G38S4, GS290, G565,
H l980, H2015, H2820, H3212, HS437, H6437, H7725, H853,
H935); RNK Top 321 posição; Veja tam bém : voltar;
Gn 8.9 para a planta de seu pé e V. a ele para a
Gn 8.11 E a pomba V. a ele sobre a tarde; e eis,
Gn 14.17 ao encontro (depois que V. de ferir a
Gn 31.55 e abençoou-os; e partiu e V. Labão ao seu lugar.
Gn 38.22 E V. a Judá e disse: Não a achei; e também
Gn 43.18 do dinheiro que da outra vez V. nos nossos
Êx 4.18 Então, foi-se Moisés, e V. para Jetro, seu sogro,
Ex 32.15 E V. Moisés, e desceu do monte com as duas tábuas
Nm 16.50 E V. Arão a Moisés à porta da tenda da
Nm 24.25 levantou-se, e foi-se, e V. ao seu lugar, e
Js 22.32 E V. Fineias, filho de Eleazar, o sacerdote, com
Jz 3.19 Porém V. do ponto em que estão as imagens de
Jz 14.8 E, depois de alguns dias, K ele para a tomar; e,
Jz 18.26 eram mais fortes do que ele, t i e tornou-se a
Rt 1.6 ela com as suas noras e V. dos campos de
Rt 1.15 Pelo que disse: Eis que V. tua cunhada ao seu
Rt 1.22 Assim, Noemi V., e com ela, Rute, a moabita, sua
Rt 2.6 Esta é a moça moabita que V. com Noemi dos
Rt3.8 o homem estremeceu e se V.; e eis que uma
ISm 13.17 uma das companhias V. pelo caminho de
ISm 13.18 outra companhia V. pelo caminho de Bete-Horom;
e
ISm 13.18 e a outra companhia V. pelo caminho do
ISm 23.18 Davi ficou no oosque, e Jônatas V. para a sua casa.
ISm 23.28 Pelo que Saul V. de perseguir a Davi e foi-se ao
ISm 26.25 se foi pelo seu caminho, e Saul V. para o seu lugar.
2Sm 1.22 trás o arco de Jônatas, nem V. vazia a espada
2Sm 3.16 lhe disse Abner: Vai-te, agora, volta. E ele V..
2Sm 10.14 e entraram na cidade; e KJoabe dos filhos
2Sm 11.4 da sua imundície); então, V. ela para sua casa.
2Sm 12.31 as cidades dos filhos de Amom. E V. Davi e todo

* (voltou) repete na(s) referênciafs): 2 vezes: ISm. 13.18;

V O LTO U -LH E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: IS m -l;
RNK Top 406posição; Veja tam bém : voltar;
ISm 30.12 cachos de passas, e comeu; e K o seu

VO LTO U -SE Ocorrências: 5 vezes - VT (2 ); N T (3) nos li
vros: 2Rs-2;M c-l;Jo-l;At-l; N°(s) Strong (G1S19, G1994, G3694,
G4762, H6437); RNK Top 402 posição; Veja também : voltar;
2Rs 2.13 de Elias, que lhe caíra; e V. e parou à
2Rs 5.12 neles e ficar purificado? E V. e se foi
M c 5.30 a virtude de si mesmo saíra, V. para a
Jo 20.14 E, tendo dito isso, V. para trás e viu Jesus
At 16.18 dias. Mas Paulo, perturbado, V. e disse ao

VOLUME Ocorrências: 2 vezes
RNK Top 405 posição;
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VT (2) nos livros: Is-l;Jr-l;

VOLUNTÁRIA
Is 8.1 o Senhor: Toma um grande
Jr 36.28 que estavam no primeiro

VOMITE
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livros: D t-l;Sl-l;Fm -l; RNK Top 404 posição; Palavras Relacio
nadas: (voluntária-13; voluntárias-11; voluntários-2); Total de
referencias das palavras relacionadas: 29

V. e escreve nele em
V., o qual Jeoaquim,

VO LUN TÁRIA Ocorrências: 13 vezes - VT (12); N T (1) nos
livros: Êx-2;Lv-3;Nm-l;Dt-l;lCr-l;Ed-2;Ez-2;Cl-l; N°(s) Strong
(H2655, H5071); RNK Top 394 posição; Veja tam bém : voluntário;
Êx 35.29 os filhos de Israel por oferta V. ao Senhor.
Èx36.3 ainda, eles lhe traziam cada manhã oferta V..
Lv7.16 oferta for voto ou oferta V., no dia em que
Lv 22.21 ovelhas um voto ou oferta V., sem mancha
Lv 22.23 poderás oferecer por oferta VT, mas por voto
Nm 15.3 cumprir um voto, ou em oferta V., ou nas
Dt 23.23 e o farás, mesmo a oferta V., assim como
lC r 28.9 perfeito e com uma alma V ; porque
Ed 3.5 de qualquer que oferecia oferta V. ao Senhor.
Ed8.28 esta prata e este ouro, oferta V., oferecida
Ez 46.12 o príncipe fizer oferta V. de holocaustos
Ez 46.12 pacífico como oferta V. ao Senhor,
Cl 2.23 de sabedoria, em devoção VT, humildade e

Dt 16.10 o que deres será tributo VT da tua mão,
SI 51.12 da tua salvação e sustém-me com um espírito VT.
Fm 1.14 teu benefício não fosse como por força, mas VT.

VO LUN TÁRIO S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:
lC r-l;A m -l; N°(s) Strong (HS081); RNK Top 405 posição; Veja
tam bém : voluntário;
lC r 28.21 contigo, para toda obra, VT com
Am 4.5 e apregoai sacrifícios VT, e

VOLVE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; RNK Top
406 posição; Veja também : volver;
Nm 21.15 dos ribeiros que se VT para a situação de

VOLVE "TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : volver;

* (voluntária) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Ez.46.12;

1Rs8.28 VT, pois, para a oração de teu servo e para a

V O LU N TA R IA M EN TE Ocorrências: 28 vezes - VT (23)
; N T (5) nos livros: Êx-4;Jz-2;2Rs-l;lCr-7;2Cr-l;Ed-3;Ne-l;Sl-2;Jr-l;O s-l;2C o-2;H b-l;lP e-l;2P e-l; N°(s) Strong (G830, H3318,
H3820, HS068, HS071); RNK Top 379 posição;

VOLVEI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; RNK Top
406posição; Veja também : volver;
SI 90.3 homem à destruição; e dizes: VT, filhos dos homens.

Êx25.2 homem cujo coração se mover V., dele
Êx 35.5 cada um, cujo coração é V.
Êx 35.21 e todo aquele cujo espírito V. o
Êx 35.29 e mulher, cujo coração V. se moveu
Jz5.2 o povo se ofereceu V., louvai
Jz 5.9 legisladores de Israel, que V. se
2Rs 12.4 o dinheiro que trouxer cada um V. para
lC r 29.5 a sua mão, para oferecer hoje V. ao Senhor?
lC r 29.6 os capitães da obra do rei V. contribuíram
lC r 29.9 se alegrou do que deram V.; porque,
lC r 29.9 porque, com coração perfeito, V. deram
lC r 29.14 tivéssemos poder para tão V. dar
lC r 29.17 na sinceridade de meu coração, V. dei
lC r 29.17 que o teu povo, que se acha aqui, V. te deu.
2Cr 17.16 Amazias, filho de Zicrí, que V. se
Ed 1.6 preciosas, afora tudo o que K se deu.
Ed 7.15 rei e os seus conselheiros V. deram ao
Ed 7.16 povo e dos sacerdotes, que V.
Ne 11.2 a todos os homens que V. se
SI 54.6 Eu te oferecerei V. sacrifícios;
SI 110.3 O teu povo se apresentará V. no dia do
Jr 38.17 Exércitos, Deus de Israel: Se, V.,
Os 14.4 sararei a sua perversão, eu V. os
2C o8.3 e ainda acima do seu poder, deram VT,
2Co 8.17 e, muito diligente, partiu V. para vós.
H b 10.26 Porque, se pecarmos VT, depois de termos
lP e 5 .2 dele, não por força, mas VT; nem
2Pe 3.5 Eles VT ignoram isto: que pela palavra
(voluntariamente) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lCr.29.9 ;
vezes: lCr.29.17;
*

VOLVER - Palavras Relacionadas: (volve-1; Volvei-1; volverão-1; volverei-1; Volve-te-1) Total de referencias das palavras
relacionadas: 5

VOLVERÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Mq-1; N°(s)
Strong (H7725); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : volver;
M q l.7 os ajuntou, e em recompensa de prostituta se VT.

VO LVEREI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Zc-1; N°(s)
Strong (H7725); RNK Top 406 posição; Veja também : volver;
Zc 13.7 espalhar-se-ão as ovelhas; mas VT a minha mão

V O M IT Á -LA S-Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1;
N°(s) Strong (H6958); RNK Top 406 posição; Veja também : vo
mitar;
Jó 20.15 Engoliu fazendas, mas VT; do seu ventre,

VOM ITAI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jr-1; N°(s)
Strong (H7006); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : vomitar;

V., e caí, e não

Jr 25.27 Bebei, e embebedai-vos, e

VO M ITAR Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK
,

Top 406 posição; Palavras Relacionadas: (vomitai-1; vomitá-las-á-1; vomitará-1; Vomitarias-1; vomitar-te-ei-1; vomite-2; vomitou-2); Total de referencias das palavras relacionadas: 10

2

Pv 25.16 porventura, não te fartes dele e o venhas a

VO LUN TÁRIAS Ocorrências: 11 vezes - VT (11) nos livros:

V..

Lv-2;Nm-l;Dt-2;2Cr-2;Ed-3;Sl-l; N°(s) Strong (HS068, H5069,
HS071); RNK Top 396 posição; Veja também : voluntário;

V O M ITA R -TE-EI Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Ap-

Lv 22.18 seus votos, quer das suas ofertas VT, que
Lv 23.38 de todas as vossas ofertas VT que dareis
Nm 29.39 votos, e das vossas ofertas K, com os
D t 12.6 votos, e as vossas ofertas VT, e os
Dt 12.17 votado, nem as tuas ofertas VT, nem a
2Cr 31.14 estava encarregado das ofertas VT a Deus,
2Cr 35.8 os seus príncipes ofertas VT ao povo, aos
Ed 1.4 e com gacfos, afora as dádivas VT para a
Ed 2.68 habita em Jerusalém, deram VT ofertas
Ed 7.16 Babilônia, com as ofertas VT do povo e dos
SI 119.108 eu te rogo, as oferendas VT da minha

Ap 3.16 e não és frio nem quente,

VOLUNTÁRIO

1; RNK Top 406 posição; Veja também : vomitar;

V. da minha boca.

VO M ITA RÁ Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Lv-1; RNK
Top 406 posição; Veja tam bém : vomitar;
Lv 18.25 a sua iniquidade, e a terra

V. os seus moradores.

VO M ITARIAS Ocorrência; 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1;
RNK Top 406posição; Veja também : vomitar;
Pv 23.8

V. o bocado que comeste e perderias as tuas

VOMITE

Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv-2; N°(s)
Strong (H6958); RNK Top 405 posição; Veja tam bém : vomitar;

Ocorrências: 3 vezes - VT (2 ); N T (1) nos
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Lv 18.28 Para que a terra vos não V., havendo-a vós
Lv 20.22 e cumpri-os, para que vos não V. a terra, para a

M t 12.50 qualquer que fizer a K d e meu Pai, que
Mt 18.14 Assim também não é V. de vosso Pai, que está nos
M t 21.31 Qual dos dois fez a V. do pai? Disseram-lhe
M t 26.42 passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua V..
M c 3.35 qualquer que fizer a V. de Deus, esse é
M c 6.20 muitas coisas, atendendo-o, e de boa V. o ouvia.
M c 12.37 seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa V..
Lc 2.14 alturas, paz na terra, boa V. para com os homens!
Lc 12.47 E o servo que soube a V. do seu senhor e não se
Lc 12.47 nem fez conforme a sua V., será castigado
Lc 22.42 todavia, não se faça a minha V., mas a tua.
Lc 23.25 era o que pediam; mas entregou Jesus à V. deles.
Jo 1.13 nasceram do sangue, nem da V. da carne, nem da
Jo 1.13 da V. da carne, nem da V. do varão, mas de Deus.
Jo 4.34 A minha comida é fazer a V. daquele que me
Jo 5.30 porque não busco a minha V., mas a V.
Jo 5.30 busco a minha V., mas a V. do Pai, que
Jo 6.38 céu não para fazer a minha V., mas a V.
Jo 6.38 a minha V., mas a V. daquele que me enviou.
Jo 6.39 E a V. do Pai, que me enviou, é esta: que nenhum
Jo 6.40 Porquanto a V. daquele que me enviou é esta: que
Jo 7.17 Se alguém quiser fazer a V. dele, pela mesma
Jo 9.31 é temente a Deus e faz a sua V., a esse ouve.
At 13.22 o meu coração, que executará toda a minha V..
At 13.36 seu tempo, servido conforme a VT de Deus,
At 21.14 nos aquietamos, dizendo: Faça-se a VT do Senhor!
At 21.17 os irmãos nos receberam de muito boa V..
At 22.14 para que conheças a sua V., e vejas aquele
Rm 1.10 que, nalgum tempo, pela V. de Deus, se me
Rm 2.18 e sabes a sua V., e aprovas as coisas
Rm 8.20 à vaidade, não por sua V., mas por causa do
Rm 9.19 ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua V?
Rm 12.2 qual seja a boa, agradável e perfeita V. de Deus.
Rm 15.32 a fim de que, pela V. de Deus, chegue a vós com
ICo 1.1 de Jesus Cristo, pela V. de Deus) e o
ICo 7.37 com poder sobre a sua própria V., se resolveu no
ICo 9.17 terei prêmio; mas, se de má V., apenas uma
ICo 16.12 mas, na verdade, não teve V. de ir agora;
2Co 1.1 de Jesus Cristo pela V. de Deus, e o
2Co 8.5 ao Senhor e depois a nós, pela V. de Deus;
2Co8.11 como houve a prontidão de V., haja também o
2Co 8.12 Porque, se há prontidão de V., será aceita
2Co 12.9 na fraqueza. De boa V., pois, me
2Co 12.15 Eu, de muito boa V., gastarei e me deixarei
G11.4 século mau, segundo a V. de Deus, nosso Pai,
Ef 1.1 de Jesus Cristo, pela V. de Deus, aos
Ef 1.5 para si mesmo, segundo o beneplácito de sua V.,
Ef 1.9 o mistério da sua v., segundo o seu
E f l . l l faz todas as coisas, segundo o conselho da sua V.,
Ef 2.3 da nossa carne, fazendo a VT da carne e dos
Ef 5.17 insensatos, mas entendei qual seja a V. do Senhor.
Ef 6h servos de Cristo, fazendo de coração a V. de Deus;
Ef 6.7 servindo de boa V. como ao Senhor e não como aos ho
mens,
Fp 2.13 o querer como o efetuar, segundo a sua boa V..
Cl 1.1 de Jesus Cristo, pela V. de Deus, e o
Cl 1.9 cheios do conhecimento da sua V., em toda a
Cl 4.12 perfeitos e consumados em toda a V. de Deus.
lTs 2.8 tão afeiçoados, de boa V. quiséramos
lT s 4.3 Porque esta é a V. de Deus, a vossa
lT s 5.18 dai graças, porque esta é a K d e Deus em Cristo
2Tm 1.1 de Jesus Cristo, pela V. de Deus, segundo
2Tm 2.26 dos laços do diabo, em cuja V. estão presos.
Hb 2.4 e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua VT?
Hb 10.7 escrito de mim), para fazer, ó Deus, a tua V.
Hb 10.9 para fazer, ó Deus, a tua V.. Tira o
Hb 10.10 Na qual V. temos sido santificados pela oblação
Hb 10.36 depois de haverdes feito a V. de Deus, possais
Hb 13.21 obra, para fazerdes a sua V., operando em vós
Tg 1.18 Segundo a sua V., ele nos gerou pela palavra da
Tg 3.4 leme para onde quer a V. daquele que as governa.
IPe 2.15 Porque assim é a V. de Deus, que, fazendo o bem,
IPe 3.17 fazendo o bem (se a Ví d e Deus assim o
IPe 4.2 dos homens, mas segundo a V. de Deus.
IPe 4.3 da vida, fizéssemos a V. dos gentios,
IPe 4.19 os que padecem segundo a K de Deus

V Ô M ITO Ocorrências: 5 vezes - VT (4) ; N T (1) nos livros:
P v-l;Is-l;Jr-l;H c-l;2P e-l; N°(s) Strong (G1829, H6892); RNI< Top
402 posição;
Pv 26.11 o cão que torna ao seu V., assim é o tolo que
Is 19.14 obra, como o bêbedo quando se revolve no seu V..
Jr 48.26 e Moabe se revolverá no seu V. e será ele também
Hc 2.16 Senhor se voltará sobre ti, e V. ignominioso
2Pe 2.22 O cão voltou ao seu próprio V.-, a porca lavada,

VÔ M ITO S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; N°(s)
Strong (H6892); RNK Top 406 posição;
Is 28.8 suas mesas estão cheias de

VONTADE

V. e de imundícia;

VO M ITO U Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv-l;Jn -l; N°(s) Strong (H69S8); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: vomitar;
Lv 18.28 vós contaminado, como V. a gente que nela
Jn 2.10 o Senhor ao peixe, e ele V. a Jonas na terra.

VO NTADE Ocorrências: 122 vezes - VT (40) ; N T (82) nos
livros:
Gn-l;Lv-4;Dt-l;Jz-l;lRs-4;2Rs-l;lCr-l;2Cr-2;Ed-3;Ne2;Et-l;Sl-7;Pv-2;Is-4;Jr-l;E z-l;D n-4;M t-7;M c-3;Lc-S;Jo-ll;A tS;Rm-6;lCo-4;2Co-6;Gl-l;Ef-8;Fp-l;Cl-3;lTs-3;2Tm-2;Hb-6;Tg-2;lPe-S;2Pe-l;lJo-2;A p-l; N°(s) Strong (G1013, G1189, G2107,
G2133, G2236, G2307, G2308, G2309, G3563, G4288, H2656,
H5315, H6634, H7470, H7); RNK Top 286posição;
Gn 23.8 eles, dizendo: Se é de vossa V. que eu sepulte o
Lv 1.3 a oferecerá, de sua própria V., perante o Senhor.
Lv 19.5 ao Senhor, da vossa própria VTo sacrificareis.
Lv 22.19 segundo a sua V., oferecerá macho sem mancha,
Lv 22.29 louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa V..
Dt 21.14 dela, a deixarás ir à sua V.; mas, de sorte
Jz 20.43 Benjamim, e o seguiram, e à V. o pisaram, até
lRs 5.8 dizer. Eu farei toda a tua V. acerca dos
lRs 5.9 tu também farás a minha V., dando sustento
lRs 5.10 cedros e madeira de faias, conforme toda a sua V..
lRs 9.1 todo o desejo de Salomão, que lhe veio à V. fazer,
2Rs9.15 E disse Jeú: Se é da vossa V., ninguém saia
lC r 29.3 E ainda, de minha própria V. para a Casa do meu
2Cr 15.15 juraram, e com toda a sua V. o buscaram, e o
2Cr 29.31 louvor, e todo o que tinha essa V. do coração
Ed5.17 e sobre isso nos faça o rei saber a sua V..
Ed 7.18 e do ouro, o fareis conforme a V. do vosso Deus.
Ed 10.11 de vossos pais, e fazei a sua V.; apartai-vos
Ne 9.24 da terra, para fazerem deles conforme a sua V..
Ne 9.37 pecados; e, conforme a sua V., dominam sobre
Et 1.8 da sua casa que fizessem conforme a V. de cada um.
SI 27.12 Não me entregues à V. dos meus adversários, pois
SI 40.8 Deleito-me em fazer a tua V., ó Deus meu; sim, a
SI 41.2 e tu não o entregarás à V. de seus inimigos.
SI 51.18 a Sião, segundo a tua boa V.-, edifica os muros
SI 106.4 Senhor, segundo a tua boa V. para com o teu
SI 123.4 daqueles que estão à sua V. e do desprezo dos sober
bos.
SI 143.10 Ensina-me afazer a tua V., pois és o meu Deus;
Pv 14.9 zombam do pecado, mas entre os retos há boa V..
Pv 31.13 lã e linho e trabalha de boa V. com as suas mãos.
Is 46.10 meu conselho será firme, e farei toda a minha V.;
Is 48.14 Senhor o amou e executará a sua V. contra a
Is 58.13 do sábado, de fazer a tua V. no meu santo dia,
Is 58.13 pretendendo fazer a tua própria V., nem falar as
Jr 34.16 despedido forros, conforme a sua V.; e os
Ez 16.27 tua porção, e te entreguei à V. dos que te
Dn 4.35 em nada; e, segundo a sua V., ele opera com o
Dn 8.4 mão; e ele fazia conforme a sua V. e se engrandecia.
Dn 11.16 ele fará segundo a sua V., e ninguém
Dn 11.36 rei fará conforme a sua V., e se levantará, e
M t6.10 teu Reino. Seja feita a tua V., tanto na terra
Mt 7.21 dos céus, mas aquele que faz a VT de meu Pai,
Mt 10.29 nenhum deles cairá em terra sem a VT de vosso Pai.
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2Pe 1.21 nunca foi produzida por V. de homem algum,
ljo 2.17 mas aquele que faz a V, de Deus
ljo 5.14 alguma coisa, segundo a sua V., ele nos ouve.
Ap 4.11 todas as coisas, e por tua V. são e foram criadas.
* (vontade) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Is.58.13; , 2 vezes :
Lc. 12.47;, 2 vezes: Jo.1.13;, 2 vezes: fo.5.30;, 2 vezes :Jo.6.38;

VO O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK Top 406
posição;
Pv26.2 e como a andorinha no seu

V., assim a maldição sem

V O O U Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: 2Sm-l;2Cr-

VOSSOS Ocorrências: 500 vezes - VT (414) ; N T (86) nos
livros: Gn-20;Êx-13;Lv-28;Nm-20;Dt-53;Js-28;Jz-3;lSm-20;2Sm2;lRs-2;2Rs-5;lCr-2;2C r-17;Ed-4;N e-6;Et-l;Jó-3;Sl-2;ls-22;Jr6S;Ez-5S;Dn-2;Os-2;Jl-9;Am-13;Mq-l;Hc-l;Sf-2;Ag-3;Zc-7;Ml3;Mt-10;Mc-l;Lc-13;Jo-5;At-14;Rm-5;lCo-3;2Co-S;Ef-4;Fp-3;Cl7;1 Ts-2;Hb-8;Tg-3;lPe-2;2Pe-l Veja tam bém : vós;
Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

VOTADA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Is-1; RNK Top
406 posição; Veja também : votar;
Is 60.15 aborrecimento a que foste

V., de modo que

-l;Sl-2;Is-l; N°(s) Strong (H3671, HS774); RNK Top 402 posição;
Veja tam bém : voar;

VO TAD O Ocorrência: 1 vez- VT (1) no livro: Dt-1; RNK Top

2Sm 22.11 E subiu um querubim, e V.; e foi visto sobre as
2Cr 26.15 flechas e grandes pedras; e K a sua fama até
SI 18.10 E montou num querubim e V.\ sim, V. sobre as asas
SI 18.10 num querubim e V.; sim, V. sobre as asas do vento.
Is 6.6 Mas um dos serafins V. para mim trazendo na mão uma

Dt 12.17 dos teus votos, que houveres

* (voou) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Sl.18.10;

VOS Ocorrências: 1571 vezes - VT (825); N T (746) nos livros:
Gn-23;Êx-53;Lv-72;Nm-47;Dt-126;Js-59;Jz-25;Rt-2;lSm-20;2Sm13;lRs-9;2Rs-21;lCr-3;2C r-31;Ed-5;N e-7;Jó-16;Sl-10;Pv-2;Is6 2 ;Jr-9 6 ;L m -l;E z -6 5 ;D n -5 ;O s-l;Jl-3 ;A m -1 7 ;Jn -l;M q -l;N al;H c-l;Sf-4;Ag-4;Zc-6;M l-13;M t-123;M c-49;Lc-100;Jo-114;At43;Rm -18;lCo-56;2Co-39;Gl-26;Ef-14;Fp-ll;Cl-21;lTs-24;2Ts19;Fm -l;H b-l 9;Tg-9;lPe-23;2Pe- 7;lJo-21;Jd-4;Ap-5
Palavras
Relacionadas: (vo-lo-37); Total de referencias das palavras rela
cionadas: 1608

406 posição; Veja também : votar;

V., nem as tuas

VOTAR Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; RNK Top
406 posição; Palavras Relacionadas: (votada-1; votado-1; votardes-1; votares-2; votaste-1; votei-2; votes-2; voto-35; votou-2); To
tal de referencias das palavras relacionadas: 48
Dt 23.22 Porém, abstendo-te de

V», não haverá pecado em ti.

VOTARDES Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; RNK
Top 406posição; Veja tam bém : votar;
Dt 12.11 e toda escolha dos vossos votos que

V. ao Senhor.

VOTARES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: D t-l;Ec-l;
RNK Top 405 posição; Veja também : votar;
Dt 23.21 Quando V. algum voto ao Senhor, teu Deus, não
E c5.4 porque não se agrada de tolos; o que V., paga-o.

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

V O TA STE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1; N°(s)

VÓS Ocorrências: 1710 vezes - VT (904); N T (806) nos livros:

Strong (H5087); RNK Top 406 posição; Veja tam bém : votar;

Gn-36;Êx-38;Lv-59;Nm-57;Dt-55;Js-71;Jz-37;Rt-2;lSm-40;2Sm13;lRs-6;2Rs-8;lCr-8;2C r-32;Ed-4;N e-10;Jó-24;Sl-31;Pv-6;Is73;Jr-103;Lm -l;Ez-81;D n-S;O s-8;Jl-8;Am -23;O b-l;M q-14;N al;H c-l;Sf-6;A g-5;Zc-12;M l-25;M t-82;M c-32;Lc-93;Jo-113;A t68;Rm-35;lCo-70;2Co-73;Gl-19;Ef-25;Fp-23;Cl-24;lTs-34;2Ts20;T t-l;F m -2;H b-10;T g-24;lP e-28;2P e-5;lJo-9;2Jo-l;3Jo-l;Jd-4;Ap-10 Palavras Relacionadas: (vossa-340; vossas-314;
vosso-524; vossos-500); Total de referencias das palavras relacio
nadas: 3388

Dt 23.23 voluntária, assim como

V. ao Senhor, teu

V O TEI Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Sm -l;Jn-l;
N°(s) Strong (H5087); RNK Top 405 posição; Veja tam bém : votar;
2Sm 15.7 ir pagar em Hebrom o meu voto que V. ao Senhor.
Jn 2.9 voz do agradecimento; o que V. pagarei; do Senhor

V O TES Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Ec-2; N°(s)
Strong (H5087); RNK Top 405posição; Veja tam bém : votar;

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

Ec 5.5 Melhor é que não

VOSSA Ocorrências: 340 vezes - VT (200) ; N T (140) nos
livros:
Gn-13;Êx-8;Lv-35;Nm-12;Dt-14;Js-15;Jz-5;lSm-4;2Rs3;lCr-2;2Cr-3;Ne-l;Jó-8;Sl-2;Pv-2;Is-23;Jr-21;Ez-12;Dn-3;Os-4;JlS;Ml-S;Mt-lS;Mc-3;Lc-14;Jo-8;At-S;Rm-S;lCo-9;2Co-17;Gl-2;Ef6;Fp-9;Cl-8;lTs-10;2Ts-2;Hb-4;Tg-6;lPe-12;2Pe-3;Jd-l;Ap-l Veja
tam bém : vós;

V. do que V. e não pagues.

* (votes) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ec.5.5;

VO TO Ocorrências: 35 vezes - VT (31) ; N T (4) nos livros:
Gn-2;Lv-5;Nm-14;Dt-2;Jz-2;lSm-2;2Sm-2;Sl-l;Ec-l;At-4;
N°(s)
Strong (G2171, G5586, H5087, H5088); RNK Top 372 posição;
Veja tam bém : votar;

Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

Gn 28.20 E Jacó fez um V., dizendo: Se Deus for comigo, e me
Gn 31.13 coluna, onde me tens feito o V.; levanta-te agora,
Lv 7.16 da sua oferta for V. ou oferta
Lv 22.21 das vacas ou das ovelhas um V. ou oferta
Lv 22.23 por oferta voluntária, mas por V, não será aceito.
Lv27.2 alguém fizer particular V., segundo a tua
Lv 27.8 que alcançar a mão do que fez o V., o avaliará o sa
cerdote.
Nm 6.2 se tiver separado, fazendo V. de nazireu, para se
Nm 6.5 Todos os dias do V. do seu nazireado sobre a sua
Nm 6.21 a lei do nazireu que fizer V. da sua oferta ao
Nm 6.21 a sua mão; segundo o seu V., que fizer, assim
N m l5 .3 para lhe cumprir um V., ou em oferta
Nm 15.8 sacrifício para cumprir um V. ou um sacrifício
Nm 21.2 Então, Israel fez um V. ao Senhor, dizendo: Se
Nm 30.2 Quando um homem fizer V. ao Senhor ou fizer
Nm 30.3 quando uma mulher fizer V. ao Senhor, e com
Nm 30.4 e seu pai ouvir o seu V. e a sua obrigação, com que
Nm 30.8 que o ouvir e anular o seu V. a que estava

VOSSAS Ocorrências: 314 vezes - VT (283) ; N T (31) nos
livros:
Gn-15;Êx-33;Lv-27;Nm-2S;Dt-28;Js-8;Jz-2;lSm-8;2SmS;2Rs-2;2Cr-4;Ed-l;N e-3;Jó-7;Sl-S;Is-16;Jr-28;Ez-3S;D n-l;O s5;Jl-5;Am -1 l;Ag-2;Zc-3;M l-4;M t-5;M c-2;Lc-2;At-2;Rm-1; lC o-l;2Co-2;Fp-2;C l-l;lTs-l;2Ts-l;Fm -l;T g-7;lPe-l;Jd-l;A p-l Veja
tam bém : vós;
Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A

VOSSO Ocorrências: 524 vezes - V T(366);N T (158) nos livros:
Gn-42;Êx-14;Lv-41;Nm-16;Dt-67;Js-39;Jz-4;lSm-13;2Sm-2;lRs8;2Rs-8;lCr-5;2Cr-10;Ed-3;N e-2;Jó-l;Sl-8;Pv-2;Is-22;Jr-16;Ez14;Dn-2;Os-l;Jl-10;Am-5;Mq-2;Ag-4;Zc-l;Ml-4;Mt-31;Mc-6;Lc18;Jo-19;At-5;Rm-8;lCo-7;2Co-12;Gl-3;Ef-9;Fp-5;Cl-6;lTs-4;2Ts3;Fm -l;Hb-3;Tg-7;lPe-7;2Pe-2;lJo-l;Ap-l Veja também : vós;
Veja todas as referências desta palavra no Apêndice A
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Nm 30.9 No tocante ao V. da viúva ou da repudiada, tudo com
Nm 30.10 Porém, se fez V. na casa de seu marido ou ligou a
Nm 30.13 Todo V. e todo juramento de obrigação, para
Dt 23.18 teu Deus, por qualquer V.-, porque ambos estes
Dt 23.21 Quando votares algum V. ao Senhor, teu Deus, não
Jz 11.30 E Jefté fez um V. ao Senhor e disse: Se totalmente
Jz 11.39 o qual cumpriu nela o seu V. que tinha feito; e
ISm 1.11 E votou um V., dizendo: Senhor dos Exércitos! Se
ISm 1.21 ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu V..
2Sm 15.7 ir pagar em Hebrom o meu V. que votei ao Senhor.
2Sm 15.8 Síria, votou o teu servo um V., dizendo: Se o
SI 65.1 Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o V..
E c5 .4 a Deus fizeres algum V., não tardes em
At 1.26 a sorte sobre Matias. E, por V. comum, foi
At 18.18 tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha V..
At 21.23 que te dizemos: temos quatro varões que fizeram V..
At 26.10 e, quando os matavam, eu dava o meu V. contra eles.

ISm 17.45 lança, e com escudo; porém eu VT a ti em nome do
lRs 2.2 Eu V. pelo caminho de toda a terra; esforça-te,
lR s 17.12 vês aqui, apanhei dois cavacos e V. prepará-lo para
Jó 19.10 de todos os lados, e eu me V.; e arrancou a minha
SI 102.11 a sombra que declina, e como a erva me K secando.
SI 109.23 Eis que me V. como a sombra que declina; sou
Is 6.5 disse eu: ai de mim, que V. perecendo! Porque
Ez 13.20 diz o Senhor Jeová: Eis aí VT eu contra as vossas
Dn 10.11 atento às palavras que te V. dizer e levanta-te
M t 21.30 e, respondendo ele, disse: Eu V., senhor; e não foi.
M t 26.36 discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto V. além orar.
Lc 14.19 cinco juntas de bois e V. experimentá-los;
Jo 5.7 no tanque; mas, enquanto eu v., desce outro
Jo 7.33 tempo estou convosco e, depois, V. para aquele que
Jo8.14 sei de onde vim e para onde K ; mas vós não sabeis
Jo8.14 V; mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde V..
Jo 8.21 no vosso pecado. Para onde eu V. não podeis vós ir.
Jo 8.22 si mesmo, pois diz: Para onde eu V. não podeis vós ir?
Jo 11.11 o nosso amigo, dorme, mas V. despertá-lo do sono.
Jo 13.33 dito aos judeus: para onde eu V. não podeis vós
Jo 13.36 lhe respondeu: Para onde eu V. não podes, agora,
Jo 14.2 eu vo-lo teria dito, pois V. preparar-vos lugar.
Jo 14.4 Mesmo vós sabeis para onde K e conheceis o caminho.
Jo 14.12 fará maiores do que estas, porque eu V. para meu Pai.
Jo 14.28 o que eu vos disse: V. e venho para vós. Se
Jo 14.28 exultaríeis por ter dito: V. para o Pai,
Jo 16.5 E, agora, V. para aquele que me enviou; e nenhum de
Jo 16.10 da justiça, porque V. para meu Pai, e não me vereis
mais;
Jo 16.16 vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto V. para o Pai.
Jo 16.17 um pouco, e ver-me-eis; e: Porquanto V. para o Pai?
Jo 16.28 ao mundo; outra vez, deixo o mundo e V. para o Pai.
Jo 17.11 eles estão no mundo, e eu V. para ti. Pai santo,
Jo 17.13 Mas, agora, V. para ti e digo isto no mundo, para
J o 2 1 .3 Disse-lhesSimãoPedro: K pescar.Disseram-lhe
At 20.22 que, ligado eu pelo espírito, V. para Jerusalém,
Rm 15.25 Mas, agora, K a Jerusalém para ministrar aos santos.
IC o 11.17_Nisto, porém, que V. dizer-vos, não vos louvo,
2Co 13.1 É esta a terceira vez que V. ter convosco. Por boca

* (voto) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Nm.6.21;

VOTOS Ocorrências: 33 vezes - VT (33) nos livros: Lv-2;Nm-8;Dt-4;Jó-l;Sl-10;Pv-2;Is-l;Jr-3;Jn-l;Na-l; N°(s) Strong (HS087,
H5088); RNK Top 374posição; Veja tam bém : voto;
Lv 22.18 a sua oferta, quer dos seus V., quer das suas
Lv 23.38 e além de todos os vossos V., e além de todas
Nm 29.39 além dos vossos V., e das vossas
Nm 30.4 para com ela, todos os seus V. serão válidos, e
Nm 30.5 que tal ouvir, todos os seus V. e as suas
Nm 30.6 e for obrigada a alguns V. ou dito irrefletido
Nm 30.7 dia em que o ouvir, os seus V. serão válidos; e as
Nm 30.11 lho não vedou, todos os seus V. serão válidos, e
Nm 30.12 seus lábios, quer dos seus V., quer da
Nm 30.14 confirmará todos os seus V. e todas as suas
D tl2 .6 da vossa mão, e os vossos V., e as vossas
Dt 12.11 mão, e toda escolha dos vossos V. que
D t 12.17 ovelhas; nem nenhum dos teus V., que houveres
D t 12.26 que tiveres e os teus V. tomarás e virás ao
Jó 22.27 orarás a ele, e ele te ouvirá; e pagarás os teus V..
SI 22.25 pagarei os meus V. perante os que o temem.
SI 50.14 sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus V..
SI 56.12 Os teus V. estão sobre mim, ó Deus; eu te renderei
SI 61.5 tu, ó Deus, ouviste os meus V.; deste-me a
SI 61.8 perpetuamente, para pagar os meus V. de dia em dia.
SI 66.13 em tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os meus V.,
SI 76.11 Fazei V. e pagai ao Senhor, vosso Deus; tragam
SI 116.14 Pagarei os meus V. ao Senhor, agora, na presença
SI 116.18 Pagarei os meus V. ao Senhor; que eu possa fazê-lo
SI 132.2 Como jurou ao Senhor e fez V. ao Poderoso de Jacó,
dizendo:
Pv7.14 pacíficos tenho comigo; hoje paguei os meus V..
Pv 20.25 É santo; e, feitos os V., então, inquirir.
Is 19.21 sacrifícios e ofertas, e farão V. ao Senhor, e os cum
prirão.
Jr 44.25 Certamente, cumpriremos os nossos V. que fizemos,
Jr 44.25 V. e perfeitamente cumpristes os vossos V.
Jn 1.16 e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram V..
Na 1.15 festas, ó Judá, cumpre os teus V., porque o ímpio

* (vou) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jo.8.14; , 2 vezes: Jo.14.28;

VO Z Ocorrências: 528 vezes - VT (406); N T (122) nos livros:
G n -24;Ê x-17;Lv-l;N m -5;D t-38;Js-6;Jz-10;R t-2;lSm -30;2Sm 9;lRs-9;2Rs-7;lCr-l;2Cr-7;N e-l;Jó-17;Sl-48;Pv-7;Ec-4;Ct-6;Is35;Jr-72;Lm -l;Ez-l 7;Dn-12;Jl-3;Am-2;Jn-2;Mq-2;Na-l;Hc-2;Sf4;Ag-l;Zc-3;M t-7;M c-6;Lc-13;Jo-15;At-25;Rm-l;lCo-l;Gl-l;lTsl;Hb-S;2Pe-3;Ap-44; N°(s) Strong (G2906, G5353, G5456, H2429,
H4390, H5375, H5414, H6310, H6963, H7032); RNK Top 76 p o 
sição; Palavras Relacionadas: (vozes-23); Total de referencias das
palavras relacionadas: 551
Gn 3.8 E ouviram a VT do Senhor Deus, que passeava no
Gn 3.10 E ele disse: Ouvi a tua V. soar no jaraim, e temi,
Gn 3.17 Porquanto deste ouvidos à V. de tua mulher e
Gn 4.10 E disse Deus: Que fizeste? A VT do sangue do teu
Gn 4.23 Ada e Zilá, ouvi a minha V.; vós, mulheres de
Gn 16.2 terei filhos dela. E ouviu Abrão a V. de Sarai.
Gn 21.12 o que Sara te diz, ouve a sua VT; porque em Isaque
Gn 21.16 assentou-se em frente, e levantou a sua V., e chorou.
Gn 21.17 E ouviu Deus a VT do menino, e bradou o Anjo de
Deus
Gn 21.17 Não temas, porque Deus ouviu a VT do rapaz desde o
Gp 22.18 as nações da terra, porquanto obedeceste à minha

* (votos) repete na(s) referência(s): 3 vezes: Jr.44.25;

V O TO U Ocorrências: 2 vezes -

VT (2) nos livros: lSm -l;2S m -l; RNK Top 405posição; Veja tam bém : votar;
ISm 1.11 E V. um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos! Se
2Sm 15.8 eu em Gesur, na Síria, V. o teu servo um

Gn 26.5 Abraão obedeceu à minha V. e guardou o meu
Gn 27.8 pois, filho meu, ouve a minha V. naquilo que eu te
mando.
Gn 27.13 somente obedece à minha VT, e vai, e traze-mos.
Gn 27.22 pai, que o apalpou e disse: A V. é a V. de Jacó,
Gn 27.22 o apalpou e disse: A V. é a V. de Jacó, porém as
Gn 27.38 a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua V. e chorou.
Gn 27.43 pois, meu filho, ouve a minha V.: levanta-te e
Gn 29.11 E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua V., e chorou.
Gn 30.6 Deus, e também ouviu a minha V., e me deu um filho;
Gn 39.14 mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande

VO U Ocorrências: 44 vezes - VT (15); N T (29) nos livros: Nml;Js-l;Jz-3;lS m -2;lR s-2;Jó-l;S l-2;Is-l;E z-l;D n -l;M t-2;L c-l;Jo22;A t-l;R m -l;lC o-l;2C o-l; N°(s) Strong (G5217); RNK Top 363
posição; Veja tam bém : ir;
Nm 24.14 Agora, pois, eis que me V. ao meu povo; vem,
Js 23.14 E eis aqui eu V., hoje, pelo caminho de toda a
Jz 8.5 porque estão cansados, e eu V, em alcance de
Jz 17.9 Sou levita de Belém de Judá e V. peregrinar aonde
Jz 19.18 a Belém de Judá; porém, agora, V. à casa do
ISm 3.11 o Senhor a Samuel: Eis aqui VT eu a fazer uma coisa
365
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Jz 9.7 de Gerizim, e levantou a sua V., e clamou, e
Jz 13.9 E Deus ouviu a V. de Manoá; e o Anjo de Deus veio
Jz 18.3 casa de Mica, conheceram a V. do jovem, do levita;
Jz 18.25 Não nos faças ouvir a tua V., para que,
Jz 20.13 de Benjamim não quiseram ouvir a K de seus irmãos,
Jz 21.2 de Deus, e levantaram a sua V., e prantearam com
Rt 1.9 E, beijando-as ela, levantaram a sua V., e choraram,
Rt 1.14 Então, levantaram a sua V. e tornaram a chorar; e
ISm 1.13 porém não se ouvia a sua V.; pelo que Eli a
ISm 2.25 por ele? Mas não ouviram a K de seu pai,
ISm 4.6 E os filisteus, ouvindo a VT do júbilo, disseram:
ISm 4.6 V. do júbilo, disseram: Que V. de tão grande
ISm 4.14 E Eli, ouvindo a VT do grito, disse: Que V. de
ISm 4.14 a VT do grito, disse: Que V. de alvoroço é esta?
ISm 8.7 o Senhor a Samuel: Ouve a VT do povo em tudo
ISm 8.9 Agora, pois, ouve a sua V., porém protesta-lhe
ISm 8.19 o povo não quis ouvir a K de Samuel; e disseram:
ISm 8.22 a Samuel: Dá ouvidos à sua V., constitui-lhes rei.
ISm 11.4 povo. Então, todo o povo levantou a sua V. e chorou.
ISm 12.1 Israel: Eis que ouvi a vossa V. em tudo quanto me
ISm 12.14 e derdes ouvidos à sua V., e não fordes
ISm 12.15 se não derdes ouvidos à V. do Senhor, mas,
ISm 15.1 Israel; ouve, pois, agora a V. das palavras do Senhor.
ISm 15.19 pois, não deste ouvidos à V. do Senhor? Antes,
ISm 15.20 Samuel: Antes, dei ouvidos à V. do Senhor e
ISm 15.24 palavras; porque temi o povo e dei ouvidos à sua V..
ISm 19.6 E Saul deu ouvidos à V. de Tônatas e jurou Saul:
ISm 24.16 disse Saul: É esta a tua V., meu filho Davi?
ISm 24.16 meu filho Davi? Então, Saul alçou a sua V. e chorou.
ISm 25.35 que tenho dado ouvidos à tua V. e tenho aceitado a
ISm 26.17 Então, conheceu Saul a VT de Davi e disse: Não é
ISm 26.17 filho Davi? E disse Davi: Minha V. é, ó rei, meu se
nhor.
ISm 28.12 a Samuel, gritou em alta V.; e a mulher falou a
ISm 28.18 tu não deste ouvidos à V. do Senhor e não
ISm 28.21 deu ouvidos a tua criada à tua V., e pus a minha
ISm 28.23 e deu ouvidos à sua V.. E levantou-se do
ISm 30.4 com ele alçaram a sua V. e choraram, até que
2Sm 3.32 Hebrom, o rei levantou a sua V. e chorou junto da
2Sm 12.18 porém não dava ouvidos à nossa V.; como, pois,
2Sm 13.14 não quis dar ouvidos à sua V ; antes, sendo mais
2Sm 13.36 vieram, e levantaram a sua V., e choraram; e
2Sm 19.4 e o rei gritava a alta V.: Meu filho Absalão,
2Sm 19.35 Poderia eu mais ouvir a V. dos cantores e
2Sm 22.7 seu templo ouviu ele a minha V., e o meu clamor
2Sm 22.14 os céus o Senhor e o Altíssimo fez soar a sua V..
2Sm 22.45 se me sujeitaram; ouvindo a minha V., me obe
deceram.
lRs 8.55 a toda a congregação de Israel em alta V., dizendo:
lRs 17.22 E o Senhor ouviu a V. de Elias; e a alma do menino
lRs 18.26 responde-nos! Porém nem havia V., nem quem
lRs 18.29 se oferecesse; porém não houve V., nem resposta,
nem
lRs 19.12 no fogo; e, depois do fogo, uma V. mansa e delicada.
lRs 19.13 e eis que veio a ele uma V., que dizia: Que
lRs 20.25 do que eles! E deu ouvidos à sua V. e assim fez.
lRs 20.36 Porque não obedeceste à V. do Senhor, eis que,
lRs 22.13 palavras dos profetas, a uma V., predizem coisas
2Rs 4.31 porém não havia nele V. nem sentido; e voltou
2Rs 7.10 eis que lá não havia ninguém, nem V. de homem,
2Rs 10.6 sois meus e ouvirdes a minha V., tomai as cabeças
2Rs 11.13 E Atalia, ouvindo a V. dos da guarda e do povo,
2Rs 18.12 porquanto não obedeceram à V. do Senhor, seu
Deus;
2Rs 18.28 pôs em pé, e clamou em alta V. em judaico, e
2Rs 19.22 E contra quem alçaste a V. e ergueste os teus
lC r 15.16 que se fizessem ouvir, levantando a V. com alegria.
2Cr 5.13 para fazerem ouvir uma só V., bendizendo e lou
vando
2Cr 5.13 e quando levantavam eles a V. com trombetas, e
2Cr 15.14 juraram ao Senhor, em alta V., com júbilo, e com
2Cr 20.19 louvarem o Senhor, Deus de Israel, com V. muito
alta.
2Cr 23.12 Ouvindo, pois, Atalia a Ví d o povo, que corria para
2Cr 30.27 e abençoaram o povo; e a sua K foi ouvida, porque a
2Cr 32.18 E clamaram em alta V. em judaico contra o povo de

Gn 39.15 que eu levantava a minha V. e gritava, deixou a
Gn 39.18 que, levantando eu a minha Vfe gritando, ele
Gn 45.2 E levantou a sua V. com choro, de maneira que os
Êx 3.18 E ouvirão a tua V; e irás, tu e os anciãos de
Ê x 4.1 crerão, nem ouvirão a minha V., porque dirão: O
Êx 4.8 te não crerem, nem ouvirem a K d o primeiro sinal,
Êx 4.8 do primeiro sinal, crerão a K d o derradeiro sinal;
Ê x4.9 dois sinais, nem ouçam a tua V., tomarás das águas
Êx 5.2 disse: Quem é o Senhor, cuja V. eu ouvirei, para
Êx 15.26 disse: Se ouvires atento a V. do Senhor, teu Deus,
Êx 18.19 Ouve agora a minha V.; eu te aconselharei, e Deus
Êx 18.24 E Moisés deu ouvidos à V. de seu sogro e fez tudo
Êx 19.5 ouvirdes a minha V. e guardardes o meu
Êx 19.8 todo o povo respondeu a uma V. e disse: Tudo o que o
Êx 19.19 Moisés falava, e Deus lhe respondia em V. alta.
Êx 23.21 diante dele, e ouve a sua V., e não o provoques à
Êx 23.22 ouvires a sua V. e fizeres tudo o que
Êx 24.3 então, o povo respondeu a uma V. E disseram: Todas
Êx 32.17 E, ouvindo Josué a V. do povo que jubilava, disse a
Êx 36.6 que fizessem passar uma V. pelo arraial,
Lv 5.1 pessoa pecar, ouvindo uma VTde blasfêmia, de que
Nm 7.89 com o Senhor, então, ouvia a V. que lhe falava de
Nm 14.1 congregação, e alçaram a sua V.; e o povo chorou
Nm 14.22 tentaram estas dez vezes, e não obedeceram à minha

K

Nm 20.16 Senhor, e ele ouviu a nossa V., e mandou um anjo, e
Nm 21.3 O Senhor, pois, ouviu a V. de Israel e entregou os
Dt 1.34 Ouvindo, pois, o Senhor a V. das vossas palavras,
Dt 1.45 o Senhor não ouviu a vossa V., nem vos escutou.
Dt 4.12 vos falou do meio do fogo; a V. das palavras
Dt 4.12 ouvistes; porém, além cia V., não vistes
Dt 4.30 virarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua V..
Dt 4.33 ou se algum povo ouviu a VT de algum deus falando do
Dt 4.36 os céus te fez ouvir a sua V., para te ensinar, e
Dt 5.22 e da escuridade, com grande K, e nada
Dt 5.23 E sucedeu que, ouvindo a V. do meio das trevas e
Dt 5.24 sua grandeza, e ouvimos a sua V. do meio do fogo;
Dt 5.25 se ainda mais ouvíssemos a V. do Senhor, nosso
Dt 5.26 de toda a carne, que ouviu a K d o Deus vivente
Dt 5.28 Ouvindo, pois, o Senhor a V. das vossas palavras,
Dt 5.28 o Senhor me disse: Eu ouvi a V. das palavras
Dt 8.20 não quisestes obedecer à V. do Senhor, vosso Deus.
Dt 9.23 Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua V..
Dt 13.4 mandamentos guardareis, e a sua V. ouvireis, e a ele
Dt 13.18 quando ouvires a V. do Senhor, teu Deus, para
Dt 15.5 ouvires diligentemente a V. do Senhor, teu Deus,
Dt 18.16 dizendo: Não ouvirei mais a V. do Senhor, meu
Dt 21.18 rebelde, que não obedecer à V. de seu pai e ã K d e
Dt 21.18 aV.de seu pai e à K de sua mãe, e,
Dt 21.20 não dá ouvidos à nossa V, é um comilão e beberrão.
Dt 26.7 e o Senhor ouviu a nossa V. e atentou para a
Dt 26.14 para algum morto; obedeci à V. do Senhor, meu Deus;
Dt 26.17 e os seus juízos, e darás ouvidos à sua V..
Dt 27.10 Portanto, obedecerás à V. do Senhor, teu Deus, e
Dt 27.14 a todo o povo de Israel em alta V. e dirão:
Dt 28.1 E será que, se ouvires a V. do Senhor, teu Deus,
Dt 28.2 alcançarão, quando ouvires a VT do Senhor, teu Deus:
Dt 28.15 que, se não deres ouvidos à V. do Senhor, teu
Dt 28.45 não haverás dado ouvidos à V. do Senhor, teu
Dt 28.62 não destes ouvidos à V. do Senhor, vosso Deus.
Dt 30.2 Deus, e deres ouvidos à sua V. conforme tudo o que
Dt 30.8 pois, e darás ouvidos à V í d o Senhor; farás
Dt 30.10 quando deres ouvidos à V. do Senhor, teu Deus,
Dt 30.20 Deus, dando ouvidos à sua V, e te achegando a
Dt 33.7 de Judá: Ouve, ó Senhor, a V. de Judá, e
Js 5.6 do Egito, que não obedeceram à K do Senhor, aos
Js6.10 nem fareis ouvir a vossa V., nem sairá palavra
Js 8.34 E, depois, leu em alta V. todas as palavras da lei,
Js 10.14 ouvindo o Senhor, assim, a V. de um homem;
Js 22.2 ordenou guardastes, e à minha V. obedecestes em
Js 24.24 ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos à sua V..
Jz 2.2 Mas vós não obedecestes à minha V.. Por que fizestes
isso?
Jz 2.4 filhos de Israel, o povo levantou a sua V. e chorou.
Jz 2.20 ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha V..
Jz 6.10 terra habitais; mas não destes ouvidos à minha V..
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Pv 8.4 ó homens, clamo; e a minha V. se dirige aos
Pv 26.25 te suplicar com a sua V., não te fies nele,
Pv 27.14 ao seu amigo em alta V, madrugando pela
Ec 5.3 ocupação vêm os sonhos, e a K d o tolo, da multidão
Ec 5.6 se iraria Deus contra a tua V., de sorte que
Ec 10.20 as aves dos céus levariam a K e o que tem asas
Ec 12.4 da moedura, e se levantar à V. das aves, e todas as
Ct 2.8 Esta é a K d o meu amado; ei-lo aí, que já vem
Ct 2.12 o tempo de cantar chega, e a V. da rola ouve-se em
Ct 2.14 tua face, faze-me ouvir a tua V., porque a tua V.
Ct 2.14 ouvir a tua V., porque a tua V. é doce, e a tua
Ct 5.2 o meu coração velava; eis a V. do meu amado, que
Ct 8.13 nos jardins, para a tua V. os companheiros
Is 3.7 dia, levantará este a V. dizendo: Não posso
Is 6.4 portas se moveram com a V. do que clamava, e a
Is 6.8 Depois disso, ouvi a V. do Senhor, que dizia: A quem
Is 10.30 Clama alto com a tua V., ó filha de Galim! Ouve, ó
Is 13.2 monte escalvado; levantai a V. para eles e
Is 13.4 à de um grande povo, a V. do rebuliço de
Is 15.4 até Jaza se ouve a sua V.; por isso, os
Is 24.14 Estes alçarão a sua V. e cantarão com alegria; por
Is 24.18 que aquele que fugir da V. do temor cairá na
Is 28.23 os ouvidos e ouvi a minha V.-, atendei bem e ouvi o
Is 29.4 o pó sairá fraca, e será a tua V. debaixo da terra
Is 30.19 se compadecerá de ti, à V. do teu clamor; e,
Is 30.30 fará ouvir a glória da sua V. e fará ver o
Is 30.31 Porque, com a V. do Senhor, será desfeita em pedaços
Is 32.9 em repouso, e ouvi a minha V.; e vós, filhas que
Is 36.13 pôs em pé, e clamou em alta V. em judaico, e
Is 37.23 E contra quem alçaste a K e ergueste os olhos
Is 40.3 V. do que clama no deserto: Preparai o caminho do
Is 40.6 V. que diz: Clama; e alguém disse: Que hei de
Is 40.9 a Jerusalém, levanta a V. fortemente;
Is 42.2 não se exaltará, nem fará ouvir a sua V na praça.
Is 42.11 Alcem a K o deserto e as suas cidades, com as
Is 48.20 os caldeus. E anunciai com V. de júbilo, e fazei
Is 50.10 tema ao Senhor e ouça a V. do seu servo? Quando
Is 51.3 se acharão nela, ações de graças e V. de melodia.
Is 52.8 Eis a V. dos teus atalaias! Eles alçam a V.,
Is 52.8 teus atalaias! Eles alçam a V., juntamente exultam,
Is 58.1 Clama em alta V., não te detenhas, levanta a V.
Is 58.1 não te detenhas, levanta a V. como a trombeta e
Is 58.4 como hoje, para fazer ouvir a vossa V. no alto.
Is 65.19 e nunca mais se ouvirá nela V. de choro nem V. de
clamor.
Is 65.19 mais se ouvirá nela V. de choro nem V. de clamor.
Is 66.6 Uma V. de grande rumor virá da cidade, uma V. do
Is 66.6 cidade, uma V. do templo, a V. do Senhor, que dá o
Jr 2.15 ele e levantaram a sua V.; e puseram a sua terra
Jr 3.13 verde e não deste ouvidos à minha V., diz o Senhor.
Jr3.21 lugares altos se ouviu uma V., pranto e súplicas dos
Jr 3.25 de hoje; e não demos ouvidos à V. do Senhor, nosso
Deus.
Jr 4.5 na terra! Gritai em alta V., dizendo:
Jr 4.15 Porque uma V. anuncia desde Dã e faz ouvir a
Jr 4.16 remota e levantarão a sua V. contra as cidades de Judá.
Jr 4.21 quando verei a bandeira e ouvirei a V. da trombeta?
Jr 4.31 Porquanto ouço uma V. como de mulher que está de
Jr 4.31 dores do primeiro filho; a V. da filha de Sião,
Jr 6.17 dizendo: Estai atentos à K da buzina; mas
Jr 6.23 de misericórdia; a sua V. rugirá como o mar, e
Jr 7.23 dizendo: Dai ouvidos à minha V., e eu serei o vosso
Jr 7.28 é esta que não dá ouvidos à V. do Senhor, seu Deus,
Jr 7.34 e nas ruas de Jerusalém a V. de folguedo, e a K
Jr 7.34 e a V. de alegria, e a V. de esposo, e a V.
Jr 7.34 e a K d e esposo, e a K d e esposa; porque a
Jr 8.16 toda a terra treme à V. dos rinchos dos seus
Jr 8.19 Eis a V. do clamor da filha do meu povo de terra mui
Jr 9.13 e não deram ouvidos à minha V., nem andaram nela.
Jr 9.19 Porque uma V. de pranto se ouviu de Sião: Como
Jr 10.13 Fazendo ele soar a V., logo há arruído de águas no
Jr 10.22 Eis que vem uma V. de fama, grande tumulto da terra
Jr 11.4 dizendo: Dai ouvidos à minha K e fazei conforme
J r l l . 7 e protestando, e dizendo: Dai ouvidos à minha V..
Jr 11.16 frutos; mas, agora, à V. de um grande
Jr 12.8 floresta; levantou a sua V. contra mim; por isso,

Ne 9.4 dos levitas e clamaram em alta Vf ao Senhor, seu Deus.
Jó 2.12 o conhecendo, levantaram a V. e choraram; e
Jó 3.18 presos juntamente repousam e não ouvem a V. do exator.
Jó 4.10 O bramido do leão, e a V. do leão feroz, e os dentes
Jó 4.16 dos meus olhos; e, calando-me, ouvi uma V. que dizia:
Jó 9.16 nem por isso creria que desse ouvidos à minha V..
Jó 21.12 Levantam a V. ao som do tamboril e da harpa e
Jó 29.10 a V. dos chefes se escondia, e a sua língua se
Jó 30.31 em lamentação, e a minha flauta, em V. dos que cho
ram.
Jó 33.8 meus ouvidos; e eu ouvi a V. das tuas palavras; dizias:
Jó 34.16 ouve isto; inclina os ouvidos à V do meu discurso.
Jó 37.2 ouvi o movimento da sua V. e o sonido que sai da
Jó 37.4 disto, brama com grande V., troveja com a sua
Jó 37.4 sua alta V.; e, ouvida a sua V., não tarda com
Jó 37.5 Com a sua V. troveja Deus maravilhosamente; faz
Jó 38.34 Ou podes levantar a tua V. até às nuvens, para que a
Jó 40.9 braço como Deus, ou podes trovejar com V. como a
sua?
SI 3.4 Com a minha V. clamei ao Senhor; ele ouviu-me desde
SI 5.2 Atende à V. do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois
SI 5.3 Pela manhã, ouvirás a minha V., ó Senhor; pela
SI 6.8 porque o Senhor já ouviu a V. do meu lamento.
SI 18.6 o seu templo ouviu a minha V. e aos seus ouvidos
SI 18.13 o Altíssimo levantou a sua V.; e havia saraiva e
SI 18.44 Em ouvindo a minha V., me obedecerão; os estranhos
SI 26.7 para publicar com V. de louvor e contar todas as
SI 27.7 Ouve, Senhor, a minha V. quando clamo; tem também
SI 28.2 Ouve a V. das minhas súplicas, quando a ti clamar,
SI 28.6 seja o Senhor, porque ouviu a V. das minhas súplicas.
SI 29.3 A V. do Senhor ouve-se sobre as águas; o Deus da
SI 29.4 A V Í do Senhor é poderosa; a V. do Senhor é cheia
SI 29.4 V. do Senhor é poderosa; a V. do Senhor é cheia de
majestade.
SI 29.5 A K d o Senhor quebra os cedros; sim, o Senhor
SI 29.7 A V. do Senhor separa as labaredas do fogo.
SI 29.8 A K d o Senhor faz tremer o deserto; o Senhor faz
SI 29.9 A K d o Senhor faz parir as cervas e desnuda as
SI 31.22 não obstante, tu ouviste a V. das minhas
SI 42.4 com eles à Casa de Deus, com V. de alegria e
SI 44.16 à V. daquele que afronta e blasfema, por causa do
SI 46.6 moveram; ele levantou a sua V. e aterra se derreteu.
SI 47.1 mãos, todos os povos; cantai a Deus com V. de triunfo.
SI 55.17 meio-dia, orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha V.
SI 58.5 para não ouvir a V. dos encantadores, do encantador
SI 64.1 Ouve, ó Deus, a minha V. na minha oração; livra a
SI 66.8 povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a V. do seu louvor;
SI 66.19 verdade, Deus me ouviu; atendeu à V. da minha ora
ção.
SI 68.33 eis que envia a sua V. e dá um brado veemente.
SI 77.1 Clamei a Deus com a minha V.; aDeus levantei a
SI 77.1 a Deus levantei a minha V., e ele inclinou para
SI 77.18 A Vf do teu trovão repercutiu-se nos ares; os
SI 81.11 povo não quis ouvir a minha V., e Israel não me quis.
SI 86.6 à minha oração e atende à V. das minhas súplicas.
SI 95.7 pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua V.,
SI 98.5 ao Senhor com a harpa; com a harpa e a K d o canto.
SI 103.20 as suas ordens, obedecendo à K da sua palavra.
SI 104.7 à tua repreensão, fugiram; à V. do teu trovão, se apres
saram.
SI 106.25 em suas tendas e não deram ouvidos à V. do Senhor.
SI 116.1 Senhor, porque ele ouviu a minha K e a minha súplica.
SI 118.15 Nas tendas dos justos há V. de júbilo e de salvação;
SI 119.149 Ouve a minha V., segundo a tua benignidade;
SI 130.2 Senhor, escuta a minha K! Sejam os teus ouvidos
SI 130.2 os teus ouvidos atentos à V. das minhas súplicas.
SI 140.6 tu és o meu Deus; ouve a V. das minhas súplicas,
SI 141.1 os teus ouvidos à minha V., quando a ti clamar.
SI 142.1 Com a minha V. clamei ao Senhor; com a minha V. ao
SI 142.1 clamei ao Senhor; com a minha V. ao Senhor supli
quei.
Pv 1.20 clama de fora; pelas ruas levanta a sua V..
Pv 2.3 por entendimento, e por inteligência alçares a tua V.,
Pv 5.13 E não escutei a V. dos meus ensinadores, nem a meus
Pv 8.1 a Sabedoria? E a Inteligência não dá a sua V.?
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J12.11 E o Senhor levanta a sua V. diante do seu exército;
J13.16 de Sião e dará a sua V. de Jerusalém, e os
Am 1.2 e de Jerusalém dará a sua V.; nas habitações dos
Am 3.4 o leãozinho no covil a sua V., se nada tiver apanhado?
Jn 2.2 do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha V..
Jn 2.9 sacrifício com a V. do agradecimento; o
M q 6.1 contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua V..
M q 6.9 A V. do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu
Na 2.13 presa, e não se ouvirá mais a V. dos teus embaixadores.
Hc 3.10 passou; deu o abismo a sua V ., levantou as suas
Hc 3.16 meu ventre se comoveu, à sua V. tremeram os meus
Sf 1.10 o Senhor, far-se-á ouvir uma V. de clamor desde a
Sf 1.14 perto, e se apressa muito a V. do dia do Senhor;
Sf 2.14 o pelicano como o ouriço; a V. do seu canto
Sf 3.2 Não ouve a V., não aceita o castigo, não confia no
Ag 1.12 e todo o resto do povo a V. do Senhor, seu
Zc 6.15 se ouvirdes mui atentos a V. do Senhor, vosso Deus.
Zc 11.3 Eis V. de uivo dos pastores, porque a sua glória é
Zc 11.3 a sua glória é destruída! V. de bramido dos
M t 2.18 Em Ramá se ouviu uma V., lamentação, choro e gran
de
M t 3.3 profeta Isaías, que disse: V. do que clama no
M t 3.17 E eis que uma V. dos céus dizia: Este é o meu Filho
M t 12.19 nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua V ;
M t 17.5 cobriu. E da nuvem saiu uma V. que dizia: Este é o
M t 27.46 nona, exclamou Jesus em alta V ., dizendo: Eli, Eli,
M t 27.50 clamando outra vez com grande V., entregou o es
pírito.
M c 1.3 V. do que clama no deserto: Preparai o caminho do
M c 1.11 E ouviu-se uma V. dos céus, que dizia: Tu és o meu
M c 1.26 agitando-o e clamando com grande V., saiu dele.
M c 5.7 E, clamando com grande V., ctísse: Que tenho eu
M c 9.7 sombra, e saiu da nuvem uma V., que dizia: Este é o
M c 15.34 Jesus exclamou com grande V , dizendo: Eloí,
Lc 1.42 e exclamou com grande V., e disse: Bendita és tu
Lc 1.44 chegar aos meus ouvidos a V. da tua saudação, a
Lc 3.4 do profeta Isaías, que diz: V. do que clama no
Lc 3.22 uma pomba; e ouviu-se uma V.do céu, que dizia:
Lc 4.33 de um demônio imundo, e este exclamou em alta V.,
L c8.28 exclamando e dizendo com alta V.: Que tenho eu
Lc 9.35 E saiu da nuvem uma V. que dizia: Este é o meu Filho
Lc 9.36 E, tendo soado aquela V, Jesus foi achado só; e
Lc 11.27 a multidão, levantando a V., lhe disse:
Lc 17.13 E levantaram a V., dizendo: Jesus, Mestre, tem
Lc 17.15 que estava são, voltou glorificando a Deus em alta V..
Lc 19.37 a dar louvores a Deus em alta V., por todas as
Lc 23.46 clamando Jesus com grande V., disse: Pai, nas tuas
Jo 1.23 Disse: Eu sou a V. do que clama no deserto:
Jo3.8 onde quer, e ouves a sua V, mas não sabes donde
Jo 3.29 o ouve, alegra-se muito com a V. do esposo. Assim,
Jo 5.25 é, em que os mortos ouvirão a K do Filho de Deus, e
Jo 5.28 que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua V..
Jo 5.37 mim. Vós nunca ouvistes a sua V., nem vistes o seu
parecer;
Jo 10.3 e as ovelhas ouvem a sua V., e chama pelo nome às
Jo 10.4 e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua V..
Jo 10.5 fugirão dele, porque não conhecem a V. dos estranhos.
Jo 10.16 e elas ouvirão a minha V., e haverá um rebanho
Jo 10.27 ovelhas ouvem a minha V ., e eu conheço-as, e
Jo 11.43 dito isso, clamou com grande V.: Lázaro, vem para
fora.
Jo 12.28 o teu nome. Então, veio uma V. do céu que dizia:
Jo 12.30 e disse: Não veio esta V. por amor de mim, mas
Jo 18.37 verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha

Jr 16.9 olhos e em vossos dias, a V. de gozo, e a V.
Jr 16.9 de gozo, e a V. de alegria, e a Vfdo esposo, e a
Jr 16.9 a V. de alegria, e a K d o esposo, e a V. da esposa.
Jr 18.10 não dando ouvidos à minha V., então, me
Jr 18.19 para mim, Senhor, e ouve a V. dos que contendem co
migo.
Jr 22.20 e clama, e levanta a tua V. em Basã, e clama
Jr 22.21 a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha V..
Jr 25.10 farei perecer, entre eles, a K de folguedo, e a V.
J r 25.10 e a K d e a l e g r i a , e a K d o e s p o s o , e a V.
Jr 25.10 alegria, e a K d o esposo, e a V. da esposa, e o
Jr 25.30 bramirá e fará ouvir a sua V. desde a morada da
Jr 25.36 V. de grito dos pastores, e uivo dos principais do
Jr 26.13 e as vossas ações e ouvi a V. do Senhor, vosso
Jr 30.5 diz o Senhor: Ouvimos uma V. de tremor, de temor,
Jr 30.19 E sairá deles o louvor e a V. de júbilo; e
Jr 31.15 Assim diz o Senhor: Uma V. se ouviu em Ramá,
Jr 31.16 diz o Senhor: Reprime a V. de choro, e as
Jr 32.23 mas não obedeceram à tua V., nem andaram na tua
Jr 33.11 a V. de gozo, e a V. de alegria, e a V. de noivo,
Jr 33.11 e a V. de alegria, e a V. de noivo, e a V. de
Jr 33.11 e a V. de noivo, e a V. de esposa, e a V.
Jr 33.11 noivo, e a V. de esposa, e a V. dos que dizem:
Jr 33.11 sua benignidade é para sempre; e a K dos que trazem
Jr 35.8 Obedecemos, pois, kV.de Jonadabe, filho de Recabe,
Jr 38.20 entregarão; ouve, te peço, a V. do Senhor,
Jr40.3 e não obedecestes à sua V .-, pelo que vos sucedeu
Jr 42.6 Seja ela boa ou seja má, à V. do Senhor, nosso Deus,
Jr 42.6 que nos suceda bem, obedecendo à V. do Senhor, nosso
Deus.
Jr 42.13 nesta terra, não obedecendo à K do Senhor, vosso
Deus,
Jr 42.21 mas não destes ouvidos à V. do Senhor, vosso
Jr 43.4 exércitos, nem o povo todo à V. do Senhor, para
Jr 43.7 porque não obedeceram à V. do Senhor; e vieram
Jr 44.23 Senhor, e não obedecestes à V. do Senhor, e na sua
Jr 46.22 A sua V. irá como a da serpente, porque marcharão
Jr 48.3 V. de grito de Horonaim: Ruína e grande destruição!
Jr 48.34 até Horonaim, se ouviu a sua V., como de bezerra de
Jr 50.28 Tal é a V. dos que fugiram e escaparam da terra da
Jr 50.42 conhecem a compaixão; a sua K bramará como o mar,
Jr 51.16 Fazendo ele ouvir a sua V., grande estrondo de águas
Jr 51.55 perecer nela a sua grande V .; e as suas ondas
Jr 51.55 como muitas águas; ouvir-se-á o arruído da sua V..
Lm 3.56 Ouviste a minha V.-, não escondas o teu ouvido ao
meu
Ez 1.24 ruído de muitas águas, como a K do Onipotente, a
Ez 1.24 como a V. do Onipotente, a V. de um estrondo,
Ez 1.25 E ouviu-se uma VTpor cima do firmamento, que estava
Ez 1.28 caí sobre o meu rosto e ouvi a V. de quem falava.
Ez 3.12 ouvi por detrás de mim uma V. de grande estrondo,
Ez 8.18 gritem aos ouvidos com grande \C, eu não os ouvirei.
Ez9.1 aos ouvidos com grande V ., dizendo: Fazei
Ez 10.5 ao átrio exterior, como a V. do Deus
Ez 11.13 o meu rosto, e clamei com grande V., e disse: Ah!
Ez 19.9 que se não ouvisse mais a sua V. nos montes de Israel.
Ez 21.22 à matança, para levantar a V. com júbilo, para
Ez 23.42 Havia com ela a V. de uma multidão satisfeita, e com
Ez 27.30 E farão ouvir a sua V. sobre tí, e gritarão
Ez 33.32 amores, canção de quem tem V. suave e que bem
Ez 43.2 caminho do oriente; e a sua V. era como a K de
Ez 43.2 e a sua V. era como a V. de muitas águas, e a
Ez 43.6 E ouvi uma V. que me foi dirigida de dentro do
Dn 3.4 o arauto apregoava em alta K: Ordena-se a vós, ó
Dn 4.31 do rei, quando caiu uma V. do céu: A ti se diz,
Dn 6.20 cova, chamou por Daniel com V. triste; e, falando o
Dn 7.11 estive olhando, por causa da V. das grandes palavras
Dn 8.16 E ouvi uma V. de homem nas margens do Ulai, a qual
Dn 9.10 e não obedecemos à V. do Senhor, nosso Deus, para
Dn9.11 para não obedecer à tua V.-, por isso, a
Dn 9.14 as suas obras, que fez, pois não obedecemos à sua V..
Dn 10.6 cor de bronze açacalado; e a V. das suas
Dn 10.6 e a K das suas palavras, como a V. de uma multidão.
Dn 10.9 Contudo, ouvi a V. das suaspalavras; e, ouvindo a
Dn 10.9 suas palavras; e, ouvindo a V. das suas palavras,
J12.1 em Sião e clamai em alta V. no monte da minha

V.

At 2.6 E, correndo aquela V., ajuntou-se uma multidão e
At 2.14 em pé com os onze, levantou a V. e disse-lhes:
At 4.24 isto, unânimes levantaram a V. a Deus e disseram:
At 7.31 para observar, foi-lhe dirigida a V. do Senhor,
At 7.57 eles gritaram com grande V ., taparam os ouvidos e
At 7.60 joelhos, clamou com grande V.: Senhor, não lhes
At 8.7 os tinham, clamando em alta V.; e muitos paralíticos
At 9.4 caindo em terra, ouviu uma V. que lhe dizia:
At 9.7 pararam espantados, ouvindo a K, mas não vendo nin
guém.
At 10.13 E foi-lhe dirigida uma V.: Levanta-te, Pedro! Mata e
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* (voz) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Gn.21.17; , 2 vezes :
Gn.27.22; , 2 vezes : Êx.4.8;, 2 vezes : Dt.4.12;, 2 vezes : Dt.5.28;,
2 vezes: Dt.21.18;, 2 vezes: lSm.4.6;, 2 vezes: lSm.4.14;, 2 vezes:
lSm.24.16;, 3 vezes: lSm.26.17; , 2 vezes:2Cr.S.13;, 3 vezes: Jó.37.4;
, 2 vezes : Sl.29.4; , 2 vezes : Sl.77.1;, 2 vezes : Sl. 130.2; , 2 vezes :
Sl. 142.1;, 2 vezes: Ct.2.14; , 2 vezes: Is.52.8;, 2 vezes: Is.58.1;, 2 vezes
; Is.6S.19;, 3 vezes: Is.66.6;, 2 vezes: Jr.4.31;, 4 vezes: Jr.7.34; ,4 vezes
: Jr.16.9; , 4 vezes: Jr.25.10; , 6 vezes: Jr.33.11; , 2 vezes: Jr.42.6; , 2 vezes
: Jr.51.55;, 2 vezes: Ez.1.24; , 2 vezes : Ez.43.2; , 2 vezes: Dn.10.6;, 2
vezes: Dn.10.9;, 2 vezes: Zc.11.3;, 2 vezes: Ap.1.15;, 4 vezes :Ap. 14.2;
, 3 vezes: Ap. 19.6;

come.
At 10.15 E segunda vez lhe disse a V.: Não faças tu comum ao
At 11.7 E ouvi uma V. que me dizia: Levanta-te, Pedro! Mata
At 11.9 Mas a V. respondeu-me do céu segunda vez: Não cha
mes
At 12.14 E, conhecendo a V. de Pedro, de alegria não abriu a
At 12.22 E o povo exclamava: V. de Deus, e não de homem!
At 14.10 disse em V. alta: Levanta-te direito sobre teus pés.
At 14.11 Paulo fizera, levantaram a V., dizendo em língua
At 16.28 Paulo clamou com grande V., dizendo: Não te faças
At 19.34 unanimemente levantaram a V., clamando por es
paço
At 22.7 E caí por terra e ouvi uma V. que me dizia: Saulo,
At 22.9 muito; mas não ouviram a V. daquele que falava co
migo.
At 22.14 e vejas aquele Justo, e ouças a V. da sua boca.
At 22.22 palavra e levantaram a V ., dizendo: Tira da
At 26.14 todos por terra, ouvi uma V. que me falava e, em
At 26.24 defesa, disse Festo em alta V.: Estás louco, Paulo!
Rm 10.18 pois por toda a terra saiu a V. deles, e as suas
IC o 14.11 se eu ignorar o sentido da V., serei bárbaro para
G14.20 convosco e mudar a minha V.; porque estou
lT s 4.16 do céu com alarido, e com V. de arcanjo, e com a
Hb 3.7 como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua V.,
H b3.15 diz: Hoje, se ouvirdes a sua V., não endureçais o
H b4.7 está dito: Hoje, se ouvirdes a sua V., não
Hb 12.19 ao sonido da trombeta, e à V. das palavras, a qual,
Hb 12.26 a V. do qual moveu, então, a terra, mas, agora,
2Pe 1.17 lhe foi dirigida a seguinte V.: Este é o meu Filho
2Pe 1.18 E ouvimos esta V. dirigida do céu, estando nós com
2Pe 2.16 o mudo jumento, falando com V. humana, impediu a
Ap 1.10 e ouvi detrás de mim uma grande V., como de trom
beta,
Ap 1.15 numa fornalha; e a sua V., como a V. de
Ap 1.15 numa fornalha; e a sua V., como a V. de muitas águas.
Ap 3.20 se alguém ouvir a minha V. e abrir a porta,
Ap 4.1 aberta no céu; e a primeira V., que como de
Ap 5.2 forte, bradando com grande V .: Quem é digno de
Ap 5.11 E olhei e ouvi a V. de muitos anjos ao redor do
Ap 5.12 que com grande V. diziam: Digno é o Cordeiro, que
Ap 6.1 animais, que dizia, como em VTde trovão: Vem e vê!
Ap 6.6 E ouvi uma V. no meio dos quatro animais, que dizia:
Ap 6.7 aberto o quarto selo, ouvi a K do quarto animal,
Ap 6.10 E clamavam com grande V., dizendo: Até quando, ó
Ap 7.2 vivo; e clamou com grande V. aos quatro anjos, a
Ap 7.10 e clamavam com grande V., dizendo: Salvação ao nos
so
Ap 8.13 do céu, dizendo com grande V.; Ai! Ai! Ai dos que
Ap 9.13 anjo a trombeta, e ouvi uma V. que vinha das quatro
Ap 10.3 e clamou com grande V., como quando brama o leão;
e,
Ap 10.4 ia escrevê-las, mas ouvi uma V. do céu, que dizia:
Ap 10.7 mas nos dias da V. do sétimo anjo, quando tocar a
Ap 10.8 E a V. que eu do céu tinha ouvido tomou a falar
Ap 11.12 E ouviram uma grande V. do céu, que lhes dizia: Subi
Ap 12.10 E ouvi uma grande V. no céu, que dizia: Agora
Ap 14.2 E ouvi uma V. do céu como a VTde muitas águas e
Ap 14.2 de muitas águas e como a K d e um grande trovão; e
Ap 14.2 de um grande trovão; e uma V. de harpistas, que
Ap 14.7 dizendo com grande V.: Temei a Deus e dai-lhe
Ap 14.9 anjo, dizendo com grande V.: Se alguém adorar a
Ap 14.13 E ouvi uma V. do céu, que me dizia: Escreve:
Ap 14.15 templo, clamando com grande V. ao que estava
Ap 14.18 o fogo, e clamou com grande V. ao que tinha a foice
Ap 16.1 vinda do templo, uma grande V ., que dizia aos sete
Ap 16.17 taça no ar, e saiu grande V. do templo do céu, do
Ap 18.2 fortemente com grande V., dizendo: Caiu! Caiu a
Ap 18.4 E ouvi outra V. do céu, que dizia: Sai dela, povo
Ap 18.22 em ti não se ouvirá mais a VT de harpistas, e de
Ap 18.23 não mais luzirá em ti, e V. de esposo e de esposa
Ap 19.1 no céu como que uma grande VTde uma grande
Ap 19.5 E saiu uma V. do trono, que dizia: Louvai o nosso
Ap 19.6 E ouvi como que a Ví d e uma grande multidão, e como
Ap 19.6 muitas águas, e como que a V. de grandes trovões,
Ap 19.17 no sol, e clamou com grande V., dizendo a todas as
Ap 21.3 E ouvi uma grande V. do céu, que dizia: Eis aqui o

V O ZES Ocorrências: 23 vezes - VT (13); N T (10) nos livros:
2Sm -l;lRs-2;Ed-6;Sl-l;Ec-l;Is-l;Jr-l;A t-l;lC o-l;A p-8;
N°(s)
Strong (G54S6, H1419, H6963); RNK Top 384 posição; Veja tam 
bém : voz;
2Sm 15.23 a terra chorava a grandes V., passando todo o
lR s 18.27 e dizia: Clamai em altas VT, porque ele é um
lR s 18.28 E eles clamavam a grandes v. e se retalhavam com
Ed3.12 esta casa, choraram em altas V.; mas muitos
Ed 3.12 V.; mas muitos levantaram as V. com júbilo e
Ed 3.13 não discernia o povo as V. de alegria das V.
Ed 3.13 tão grande júbilo, que as V. se ouviam de mui longe.
Ed 10.12 e disse em altas K: Assim seja;
Sl 19.3 Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas V.
Ec 12.4 à voz das aves, e todas as V. do canto se baixarem;
Is 31.4 e não se espantam das suas V., nem se abatem
Jr 12.6 clamam após ti em altas V.. Não te fies neles
At 13.27 cumprindo assim as V. dos profetas que
IC o 14.10 exemplo, tanta espécie de V. no mundo, e
Ap 4.5 relâmpagos, e trovões, e V.; e diante do trono
Ap 8.5 sobre a terra; e houve depois V., e trovões, e
Ap 8.13 a terra, por causa das outras V. das trombetas
Ap 10.3 clamado, os sete trovões fizeram soar as suas V..
Ap 10.4 dos sete trovões as suas V., eu ia escrevê-las,
Ap 11.15 e houve no céu grandes V., que diziam: Os
Ap 11.19 templo; e houve relâmpagos, e V., e trovões, e
Ap 16.18 E houve V., e trovões, e relâmpagos, e um grande
* (vozes) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Ed.3.12;, 3 vezes: Ed.3.13;

VULGO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; RNK Top
406 posição;
N m l l . 4 E o V., que estava no meio deles, veio a ter

V U LN ER A N D O -O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
lRs-1; RNK Top 406 posição;
lR s 20.37 E feriu-o aquele homem, ferindo-o e

V..

VULTO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; N°(s) Strong
(H8544); RNK Top 406 posição;
Jó 4.16 não conheci a sua feição; um

V. estava diante dos

X
XO FRA N G O Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Lv-l;D t-l; RNK Top 405 posição;
Lv 11.13 abominação: a águia, e o quebrantosso, e o X.,
Dt 14.12 que não comereis: a águia, o quebrantosso, o X.,

z
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ZA AN Ã Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Mq-1; N°(s)
Strong (H6630); RNK Top 406 posição;
M q 1.11 vergonhosa; a moradora de Z. não saiu; o

ZA AN A N IM Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Js-l;Jz -l; N°(s) Strong (H6815); RNK Top 405 posição;
Js 19.33 Helefe e desde Alom em Z., e Adami-Nequebe,
Jz 4.11 suas tendas até ao carvalho de Z., que está

ZAÃO Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Cr-l; N°(s) Strong
(H2093); RNK Top 406 posição;
2Cr 11.19 Ela lhe deu os filhos: Jeús, e Semarias, e

Z..

ZAAVÃ Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: G n -l;l Cr-1;
N°(s) Strong (H2190); RNK Top 405 posição;
Gn 36.27 Estes são os filhos de Eser: Bilã, Z. e Acã.
lC r 1.42 filhos de Eser eram Bilã, e Z., e Jaacã; os filhos

ZA BA D E Ocorrências: 8 vezes - VT (8) nos livros: lCr-4;2Cr-l;Ed-3; N°(s) Strong (H2066); RNK Top 399 posição;
lC r 2.36 E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Z..
lC r 2.37 E Z. gerou a Eflal, e Eflal gerou a Obede.
lC r 7.21 e seu filho Z., e seu filho Sutela, e Eser, e
lC r 11.41 Urias, o heteu; Z., filho de Alai;
2Cr 24.26 que conspiraram contra ele: Z., filho de
Ed 10.27 e Eliasibe, e Matanias, e Jeremote, e Z., e Aziza.
Ed 10.33 de Hasum: Matenai, Matatá, Z., Elifelete,
Ed 10.43 de Nebo: Jeiel, Matitias, Z., Zebina, Jadai,

ZA BA I Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: E d-l;N e-l;
N°(s) Strong (H2079); RNK Top 405 posição;
Ed 10.28 E dos filhos de Bebai: Jeoanã, Hananias, Z. e Atlai.
Ne 3.20 ardor Baruque, filho de Z., outra medida,

ZA BD I Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Js-3;lCr-2;Ne-l; N°(s) Strong (H2067); RNK Top 401 posição;
Js 7.1 Acã, filho de Carmi, filho de Z., filho de Zerá,
Js 7.17 a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Z.;
Js 7.18 Acã, filho de Carmi, filho de Z„ filho de Zerá,
lC r 8.19 E Jaquim, e Zicri, e Z.,
lC r 27.27 vicies entrava nos tesouros do vinho, Z. o sifmita;
Ne 11.17 filho de Mica, filho de Z., filho de Asafe, o

ZA BD IEL Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lC r-l;N e-l; N"(s) Strong (H2068); RNK Top 405 posição;
lC r 27.2 estava Jasobeão, filho de Z.; e em sua turma
Ne 11.14 e superintendente sobre eles Z., filho de Gedolim.

ZA BU D E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lR s-l;E d-l;
N°(s) Strong (H2071, H2072); RNK Top 405 posição;
lRs 4.5 estava sobre os provedores; e Z., filho de Natã,
Ed 8.14 filhos de Bigvai, Utai e Z., e, com eles,

ZA CA I Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: E d-l;N e-l;
N°(s) Strong (H2140); RNK Top 405 posição;
Ed 2.9 Os filhos de Z., setecentos e sessenta.
Ne 7.14 Os filhos de Z., setecentos e sessenta.

ZA CA RIA S Ocorrências: 55 vezes - VT (44); N T (11) nos li
vros: 2Rs-4;lCr-12;2Cr-10;Ed-6;Ne-7;Is-l;Zc-4;Mt-l;Lc-10; N-(s)
Strong (G2197, H2148); RNK Top 352 posição;
2Rs 14.29 com os reis de Israel; e Z., seu filho,
2Rs 15.8 Azarias, rei de Judá, reinou Z., filho de
2Rs 15.11 Ora, o mais dos atos de Z., eis que está
2Rs 18.2 e era o nome de sua mãe Abi, filha de Z..
lC r5 .7 suas descendências, tinham por chefes Jeiel e
lC r 9.21 E Z., filho de Meselemias, era o porteiro da
lC r 9.37 e Gedor, e Aiô, e Z „ e Miclote.

Z.,

ZADOQUE

lC r 15.18 irmãos da segunda ordem: Z., e Bene, e
lC r 15.20 e Z., e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e
lC r 15.24 Josafá, e Netanel, e Amasai, e Z ., e Benaia, e
lC r 16.5 Era Asafe o chefe, e Z., o segundo, e depois
lC r 24.25 irmão de Mica, Issias; dos filhos de Issias, Z.;
lC r 26.2 os filhos de Meselemias: Z., o primogênito,
lC r 26.11 segundo, Tebalias, o terceiro, Z., o quarto;
lC r 26.14 a sorte por seu filho Z., conselheiro
lC r 27.21 em Gileade, Ido, filho de Z.; sobre
2Cr 17.7 a Ben-Hail, e a Obadias, e a Z., e a
2Cr 20.14 sobre Jaaziel, filho de Z., filho de
2Cr 21.2 de Josafá: Azarias, e Jeiel, e Z., e Azariau, e
2Cr 24.20 de Deus revestiu a Z., filho do
2Cr 24.22 . que Joiada, pai de Z., lhe fizera;
2Cr 26.5 buscar a Deus nos dias de Z., sábio nas visões
2Cr 29.1 e era o nome de sua mãe Abia, filha de Z..
2Cr 29.13 e, dentre os filhos de Asafe, Z. e Matanias;
2Cr 34.12 filhos de Merari, como também Z. e Mesulão,
2Cr 35.8 e aos levitas; Hilquias, e Z., e Jeiel,
Ed 5.1 E Ageu, profeta, e Z., filho de Ido, profeta,
Ed 6.14 do profeta Ageu e de Z., filho de Ido; e
Ed8.3 e dos filhos de Parós, Z., e com ele por
Ed 8.11 e dos filhos de Bebai, Z., o filho de Bebai, e,
Ed 8.16 Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Z. e
Ed 10.26 filhos de Elão: Matanias, e Z., e Jeiel, e
Ne 8.4 Misael, e Malquias, e Hasum, e Hasbadana, e
Ne 11.4 Ataías, filho de Uzias, filho de Z., filho de
Ne 11.5 filho de Joiaribe, filho de Z., filho do silonita.
Ne 11.12 Pelalias, filho de Anzi, filho de Z.} filho de
Ne 12.16 de Ido, Z.; de Ginetom, Mesulão;
Ne 12.35 sacerdotes, com trombetas: Z., filho de
Ne 12.41 Miniamim, Micaías, Elioenai, Z. e Hananias
Is 8.2 a Urias, sacerdote, e a Z., filho de Jeberequias.
Z c l . l do Senhor ao profeta Z., filho de
Zc 1.7 palavra do Senhor ao profeta Z., filho de
Z c7.1 a palavra do Senhor veio a Z., no dia quarto
Zc 7.8 E a palavra do Senhor veio a Z., dizendo:
M t 23.35 o justo, até ao sangue de Z., filho de
L c l.5 Judeia, um sacerdote, chamado Z„ da ordem de
Lc 1.12 E Z., vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele.
Lc 1.13 Mas o anjo lhe disse: Z., não temas, porque a
Lc 1.18 Disse, então, Z. ao anjo: Como saberei isso?
Lc 1.21 o povo estava esperando a Z. e maravilhava-se
Lc 1.40 e entrou em casa de Z., e saudou a Isabel.
Lc 1.59 o menino e lhe chamavam Z., o nome de seu pai.
Lc 1.67 E Z., seu pai, foi cheio do Espírito Santo e
Lc 3.2 no deserto a palavra de Deus a João, filho de Z..
Lc 11.51 de Abel até ao sangue de Z., que foi morto

ZA CU R Ocorrências: 9 vézes - VT (9) nos livros: N m -l;lC r-4;Ne-4; N°(s) Strong (H2139); RNK Top 398 posição;
Nm 13.4 seus nomes: Da tribo de Rúben, Samua, filho de Z.;
lC r 4.26 Hamuel, de quem foi filho Z., de quem foi filho Simei.
lC r 24.27 da parte de Jaazias, Beno, e Soão, e Z., e Ibri;
lC r 25.2 dos filhos de Asafe, Z., e José, e Netanias, e
lC r 25.10 a terceira, a Z , e seus filhos, e seus irmãos, doze;
Ne 3.2 também, ao seu lado, edificou Z., filho de Inri.
Ne 10.12 Z., Serebias, Sebanias,
Ne 12.35 filho de Micaías, filho de Z., filho de Asafe,
Ne 13.13 e com eles Hanã, filho de Z., filho de

ZA D O Q U E Ocorrências: 53 vezes - VT (53) nos livros: 2Sm-14;lR s-ll;2R s-l;l Cr-15;2Cr-2;Ed-l;Ne-5;Ez-4; N°(s) Strong
(H6659); RNK Top 354 posição;
2Sm
2Sm
2Sm
2Sm
2Sm
2Sm
2Sm
2Sm
2Sm
2Sm

8.17 E Z., filho de Aitube, e Aimeleque, filho de
15.24 Eis que também Z. ali estava, e com ele todos os
15.25 Então disse o rei a Z.: Torna a levar a arca de
15.27 Disse mais o rei a Z., o sacerdote: Não és tu,
15.29 Z., pois, e Abiatar tornaram a levar para
15.35 E não estão ali contigo Z. e Abiatar,
15.35 da casa do rei farás saber a Z. e a Abiatar, sacerdotes.
15.36 filhos, Aimaás, filho de Z., e Jônatas,
17.15 E disse Husai a Z. e a Abiatar, sacerdotes:
18.19 disse Aimaás, filho de Z.: Deixa-me

ZAFENATE-PANEIA
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2Sm 18.22 prosseguiu Aimaás, filho de Z., e disse a Joabe:
2Sm 18.27 o correr de Aimaás, filho de Z.. Então, disse o
2Sm 19.11 Então, o rei Davi enviou a Z. e a Abiatar,
2Sm 20.25 e Seva, o escrivão; eZ.e Abiatar, os sacerdotes;
lR s 1.8 Porém Z., o sacerdote, e Benaia, filho de
lR s 1.26 mim, sendo eu teu servo, e a Z., o sacerdote, e
lR s 1.32 disse o rei Davi: Chamai-me Z., o sacerdote, e
lR s 1.34 E Z., o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o
lR s 1.38 Então, desceu Z., o sacerdote, e Natã, o
lR s 1.39 E Z., o sacerdote, tomou o vaso do azeite do
lR s 1.44 E o rei enviou com ele a Z., o sacerdote, e a
lR s 1.45 E Z., o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram
lR s 2.35 lugar sobre o exército e a Z., o sacerdote,
lR s 4.2 que tinha: Azarias, filho de Z„ sacerdote;
lR s 4.4 era comandante do exército; Z. e Abiatar eram sacer
dotes.
2Rs 15.33 e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Z..
lC r 6.8 e Aitube gerou a Z., e Z,. gerou a Aimaás;
lC r 6.12 e Aitube gerou a Z., e Zf. gerou a Salum;
lC r 6.53 seu filho Z . , seu filho Aimaás.
lC r9.11 filho de Mesulão, filho de Z., filho de
1Cr 12.28 Z„ sendo ainda jovem, varão valente, da família
lC r 15.11 chamou Davi os sacerdotes Z. e Abiatar e os
lC r 16.39 E mais a Z., o sacerdote, e a seus irmãos, os
lC r 18.16 E Z., filho de Aitube, e Abimeleque, filho de
lC r 24.3 os repartiu, como também a Z., dos filhos de
lC r 24.6 o rei, e os príncipes, e Z., o sacerdote,
lC r 24.31 Arão, perante o rei Davi, e Z., e Aimeleque, e
lC r 27.17 Hasabias, filho de Quemuel; sobre os aronitas, Z.\
lC r 29.22 e o ungiram ao Senhor por guia, e a Z ., por sacer
dote.
2Cr 27.1 e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Z..
2Cr 31.10 o sumo sacerdote da casa de Z., lhe falou,
Ed 7.2 filho de Salum, filho de Z„ filho de Aitube,
Ne 3.4 de Mesezabel; e, ao seu lado, reparou Z., filho
Ne 3.29 Depois deles, reparou Z., filho de Imer,
Ne 10.21 Mesezabel, Z., Jadua,
Ne 11.11 filho de Mesulão, filho de Z., filho de
Ne 13.13 a Selemias, o sacerdote, e a Z„ o escrivão, e a
Ez 40.46 estes são os filhos de Z., que se chegam ao
Ez 43.19 que são da semente de Z., que se chegam a
Ez 44.15 levíticos, os filhos de Z., que guardaram a
Ez 4-8.11 dentre os filhos de Z., que guardaram a

Z A M BU JEIR O Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Rm2; RNK Top 405 posição; Palavras Relacionadas: (zambujeiros-1);
Total de referencias das palavras relacionadas: 3
Rm 11.17 foram quebrados, e tu, sendo Z., foste
Rm 11.24 tu foste cortado do natural Z. e, contra a

ZA M BU JEIR O S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1;
N°(s) Strong (H8081); RNK Top 406 posição; Veja também : zambujeiro;
Ne 8.15 ramos de oliveira, e ramos de

Z„

e ramos

ZA N O A Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Js-2;lCr-l;Ne-2; N°(s) Strong (H2182); RNK Top 402 posição;
Js 15.34 e Z., e En-Ganim, e Tapua, e Enã,
Js 15.56 e Jezreel, e Jocdeão, e Z.,
lC r4 .1 8 pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Z.-, e estes
Ne 3.13 Hanum e os moradores de Z.; estes a edificaram
Ne 11.30 em Z., Adulão e nas suas aldeias; em Laquis e nas

ZA N ZUM IN S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Dt-1;
N°(s) Strong (H2157); RNK Top 406 posição;
D t 2.20 gigantes, e os amonitas lhes chamavam

Z„

ZA Q U EU Ocorrências: 3 vezes - N T (3) nos livros: Lc-3; N°(s)
Strong (G2195, G2S32); RNK Top 404 posição;
Lc 19.2 havia ali um homem, chamado Z.; e era este um
Lc 19.5 para cima, viu-o e disse-lhe: Z., desce
Lc 19.8 E, levantando-se Z., disse ao Senhor: Senhor, eis

ZA REFATE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ob-1; RNK
Top 406 posição;
Ob 1.20 os cananeus, possuirão até

Z.-,

e os cativos

ZA RETÃ Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; N°(s)
Strong (H6891); RNK Top 406 posição;
1Rs4.12 a Bete-Seã, que está junto a

Z.,

abaixo de

ZA TU Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Ed-2;Ne-2; N°(s)
Strong (H2240); RNK Top 403 posição;

* (Zadoque) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Sm.lS.35; , 2 vezes:
1 Cr.6.8;, 2 vezes: 1 Cr.6.12;

Z A FEN A TE-PA N EIA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro:
Gn-1; N°(s) Strong (H6847); RNK Top 406 posição;

Ed 2.8 Os filhos de Z., novecentos e quarenta e cinco.
Ed 10.27 E dos filhos de Z.\ Elioenai, e Eliasibe, e
Ne 7.13 Os filhos de Z., oitocentos e quarenta e cinco.
Ne 10.14 chefes do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Z., Bani,

Gn 41.45 Faraó o nome de José Z. e deu-lhe

Z A Z A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s) Strong

ZA IR Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l; N°(s) Strong

(H2117); RNK Top 406 posição;

(H6811); RNK Top 406 posição;

lC r 2.33 de Jônatas foram Pelete e

2Rs 8.21 Pelo que Jeorão passou a

Z.} e todos os carros com

Z E B A Ocorrências: 12 vezes - VT (12) nos livros: Jz -ll;S l-l;
N°(s) Strong (H2078); RNK Top 395 posição;

Z A LA FE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ne-1; N°(s)

Jz.8.5 e eu vou em alcance de Z. e Salmuna, reis
Jz 8.6 Está já a palma da mão de Z. e de Salmuna na tua
Jz 8.7 o Senhor der na minha mão a Z. e a Salmuna,
Jz 8.10 Estavam, pois, Z. e Salmuna em Carcor, e os seus
Jz 8.12 E fugiram Z. e Salmuna; porém ele os perseguiu, e
Jz 8.12 os reis dos midianitas, a Z . e a Salmuna, e
Jz 8.15 Sucote e disse: Vedes aqui a Z . e a Salmuna, dos
Jz 8.15 Está já a palma da mão de Z. e Salmuna na tua
Jz 8.18 Depois, disse &Z. e a Salmuna: Que homens eram os
Jz 8.21 Então, disseram Z. e Salmuna: Levanta-te tu e
Jz 8.21 pois, Gideão, e matou a Z. e a Salmuna,
SI 83.11 a todos os seus príncipes como a Z. e como a Zalmuna,

Strong (H6764); RNK Top 406posição;
Ne 3.30 de Selemias, e Hanum, filho de

Z.,

o sexto, outra

ZA LM O M Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Sm-l;S l-l; N°(s) Strong (H6756); RNK Top 405posição;
2Sm 23.28 Z., aoíta; Maarai, netofatita;
SI 68.14 espalhou os reis, foi como quando cai a neve em

Z..

ZA LM O N A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Nm-2;
N°(s) Strong (H4480, H6758); RNK Top 405 posição;
Nm 33.41 E partiram de Hor e acamparam-se em Z..
Nm 33.42 E partiram de Z. e acamparam-se em Punom.

* (Zeba) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jz.8.12;, 2 vezes: Jz.8.15;
, 2 vezes: Jz.8.21;

ZA LM U N A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Sl-1; N°(s)
Strong (H6759); RNK Top 406 posição;
SI 83.11 a todos os seus príncipes como a Zeba e como a

Z.\ estes foram os

ZEBADIAS Ocorrências: 9 vezes - VT (9) nos livros: lCr-5;2Cr-2;Ed-2; N°(s) Strong (H2069); RNK Top 398 posição;

Z.,
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lC r 8.15 e Z., e Arade, e Éder,
lC r 8.17 E Z., e Mesulão, e Hizqui, e Héber,
lC r 12.7 e Joela, e Z., filhos de Jeroão, de Gedor.
lC r 26.2 Jediael, o segundo, Z., o terceiro,
lC r 27.7 irmão de Joabe, e, depois dele, Z., seu filho;
2Cr 17.8 levitas Semaías, e Netanias, e Z., e Asael, e
2Cr 19.11 em todo negócio do Senhor; e Z ., filho de
Ed 8.8 e dos filhos de Sefatias, Z., filho de Micael,
Ed 10.20 E dos filhos de Imer: Hanani e Z..

Nm 10.16 da tribo dos filhos de Z., Eliabe, filho de Helom.
Nm 13.10 da tribo de Z„ Gadiel, filho de Sodi;
Nm 26.26 Os filhos de Z., segundo as suas famílias,
Nm 34.25 e, da tribo dos filhos d e Z., o príncipe
Dt 27.13 Ebal: Rúben, e Gade, e Aser, e Z ., e Dã, e Naftali.
Dt 33.18 E d e Z . disse: Z., alegra-te nas tuas
Js 19.10 sorte aos filhos de Z., segundo as suas
Js 19.16 a herança dos filhos de Z., segundo as suas
Js 19.27 a Bete-Dagom, e chegava a Z. e ao vale de
Js 19.34 a Hucoque, e chegava a Z. para o sul, e
Js 21.7 da tribo de Gade, e da tribo ae Z ., doze cidades.
Js 21.34 foram dadas, da tribo de Z., Jocneão e os
Jz 1.30 Tampouco expeliu Z. os moradores de Quitrom, nem
Jz 4.6 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Z.?
Jz 4.10 Então, Baraque convocou a Z. e a Naftali em
Jz 5.14 os teus povos; de Maquir e Z . desceram os
Jz 5.18 Z. é um povo que expôs a sua vida à morte, como
Jz 6.35 mensageiros a Aser, e a Z., e a Naftali, e
Jz 12.12 e foi sepultado em Aijalom, na terra de Z..
lC r 2.1 de Israel: Rúben, Simeão, Levijudá, Issacar, Z.,
lC r 6.63 tribo de Gade, e da tribo de Z., por sorte,
lC r 6.77 de Merari, da tribo de Z., tiveram a
lC r 12.33 de Z., dos que saíam ao exército, ordenados para
lC r 12.40 mais perto, até Issacar, e Z., e Naftali,
lC r 27.19 sobre Z., Ismaías, filho de Obadias; sobre
2Cr 30.10 de Efraim e Manassés até Z .;p o ré m riram-se e
2Cr 30.11 de Aser, e de Manassés, e de Z I se humilharam e
2Cr 30.18 Efraim e Manassés, Issacar e Z., se não tinham
SI 68.27 ajuntamento, os príncipes de Z. e os príncipes
Is 9.1 primeiros tempos, a terra de Z. e a terra de
Ez 48.26 oriente até à banda do ocidente, Z., uma porção.
Ez 48.27 E, junto ao termo de Z., desde a banda do
Ez 48.33 a porta de Issacar, outra, a porta de Z., outra;
M t 4.13 cidade marítima, nos confins de Z. e Naftali,
M t 4.15 A terra de Z. e a terra de Naftali, junto ao
Ap 7.8 da tribo de Z., doze mil; da tribo de José, doze

Z E B ED E U Ocorrências: 12 vezes - N T (12) nos livros: Mt-6;M c-4;Lc-l;Jo-l; N°(s) Strong (G2199); RNK Top 395 posição;
M t4.21 dois irmãos: Tiago, filho de Z., e João, seu
M t 4.21 e João, seu irmão, num barco com Z., seu pai,
M t 10.2 André, seu irmão; Tiago, filho de Z., e João,
M t 20.20 dele a mãe dos filhos de Z., com seus filhos,
M t 26.37 Pedro e os dois filhos de Z., começou a
M t 27.56 mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Z..
M c 1.19 adiante, viu Tiago, filho de Z., e João, seu
M c 1.20 E eles, deixando o seu pai Z. no barco com os
M c 3.17 Tiago, filho de Z., e João, irmão de Tiago, aos
M c 10.35 Tiago e João, filhos de Z „ dizendo: Mestre,
L c5.10 de Tiago e João, filhos de Z., que eram
Jo 21.2 da Galueia, e os filhos de Z., e outros
* (Zebedeu) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Mt.4.21;

ZEB ID A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Rs-l; N°(s)
Strong (H2080); RNK Top 406posição;
2Rs 23.36 e era o nome de sua mãe

Z.,

filha de Pedaías,

ZEB IN A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Ed-1; N°(s)
Strong (H2081); RNK Top 406 posição;
Ed 10.43 Nebo: Jeiel, Matitias, Zabade,

Z.,

ZEDEQUIAS

Jadai, Joel e Benaia.

ZE B O IM Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Gn-3;Dt-l;lS m -l;N e-l;O s-l; N°(s) Strong (H6636, H66S0); RNK Top 400
posição;

* (Zebulom) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Nm.2.7; , 2 vezes :
Dt.33.18;

ZEB U LO N ITA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jz-2;
N°(s) Strong (H2075); RNK Top 405 posição;

Gn 10.19 para Sodoma, e Gomorra, e Admá, e Z., até Lasa.
Gn 14.2 rei de Admá, e a Semeber, rei d e Z , e ao rei de
Gn 14.8 e o rei de Admá, e o rei de Z., e o rei de
Dt 29.23 e de Gomorra, de Admá e de Z., que o Senhor
ISm 13.18 do termo que olha para o vale Z., contra o deserto.
Ne 11.34 em Hadide, em Z „ em Nebalate,
Os 11.8 faria como Admá? Pôr-te-ia como Z .? Está mudado

Jz 12.11 dele, julgou a Israel Elom, o Z.; ejulgoua
Jz 12.12 E faleceu Elom, o Z., e foi sepultado em

ZEBU LO N ITA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1;
N°(s) Strong (H2075); RNK Top 406 posição;
Nm 26.27 Estas são as famílias dos Z., segundo os que

Z E B U L Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Jz-6; N°(s)
Strong (H2083); RNK Top 401 posição;

ZED AD E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: N m -l;E z-l;
N"(s) Strong (H6657); RNK Top 405 posição;

Jz 9.28 filho de Jerubaal? E não é Z . o seu
Jz 9.30 E, ouvindo Z., o maioral da cidade, as palavras de
Jz 9.36 Gaal aquele povo, disse a Z.: Eis que desce
Jz 9.36 gente dos cumes dos montes. Z., ao contrário,
Jz 9.38 Então, lhe disse Z.\ Onde está agora a tua boca,
Jz 9.41 ficou em Arumá. E Z. expeliu a Gaal e a

Nm 34.8 de Hamate; e as saídas deste termo serão até Z..
Ez 47.15 mar Grande, caminho de Hetlom, até à entrada de Z.,

ZED EQ U IA S Ocorrências: 65 vezes - VT (65) nos livros:
lRs-2;2Rs-7;lCr-2;2Cr-4;Ne-l;Jr-49; N°(s)^trong (H6667); RNK
Top 342 posição;

* (Zebul) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Jz.9.36;

lR s 22.11 E Z., filho de Quenaana, fez para si uns
lR s 22.24 Então, Z., filho de Quenaana, chegou, e feriu
2Rs 24.17 tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Z..
2Rs 24.18 Tinha Z. vinte e um anos de idade quando
2Rs 24.20 de diante da sua face; e Z. se revoltou
2Rs 25.1 no nono ano do reinado de Z., no mês décimo,
2Rs 25.2 foi sitiada até ao undécimo ano do rei Z..
2Rs 25.7 E aos filhos de Z. degolaram diante dos seus
2Rs 25.7 olhos; e vazaram os olhos a Z „ e o ataram com
lC r 3.15 o segundo, Jeoaquim; o terceiro, Z.; o quarto, Salum.
lC r3 .1 6 Jeoaquim: Jeconias seu filho, e Z., seu filho.
2Cr 18.10 E Z ., filho de Quenaana, fez para si uns
2Cr 18.23 Então, Z., filho de Quenaana, se chegou, e
2Cr 36.10 da Casa do Senhor, e pôs a Z., seu irmão,
2Cr 36.11 Era Z. da idade de vinte e cinco anos quando
Ne 10.1 Neemias, o tirsata, filho de Hacalias, e Z .,
Jr 1.3 até ao fim do ano undécimo de Z., filho de

ZEB U LO M Ocorrências: 48 vezes - VT (45); N T (3) nos li
vros: Gn-4;Êx-l;Nm-10;Dt-3;Js-6;Jz-7;lCr-6;2Cr-3;Sl-l;Is-l;Ez-3;Mt-2;Ap-l;N°(s) Strong(G2194, H2074, H207S, H4480, H8S3);
RNK Top 359 posição;
Gn 30.20 tenho dado seis filhos. E chamou o seu nome Z..
Gn 35.23 de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Issacar e Z.-,
Gn 46.14 E os filhos de Z.: Serede, e Elom, e Jaleel.
Gn 49.13 Z. habitará no porto dos mares e será como porto
Êx 1.3 Issacar, Z. e Benjamim;
Nm 1.9 de Z., Eliabe, filho de Helom;
Nm 1.30 Dos filhos de Z., as suas gerações, pelas suas
Nm 1.31 contados deles, da tribo de Z., cinquenta e sete
Nm 2.7 Depois, a tribo de Z.; e Eliabe, filho ae Helom,
Nm 2.7 filho de Helom, será príncipe dos filhos de Z,.
Nm 7.24 o príncipe dos filhos de Z ., Eliabe, filho de Helom.
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Strong (H6825); RNK Top 405 posição;

Jr 21.1 do Senhor, quando o rei Z. lhe enviou a
Jr 21.3 Então, Jeremias lhes disse: Assim direis a Z..
Jr 21.7 diz o Senhor, entregarei Z., rei de Judá,
Jr 24.8 diz o Senhor), assim entregarei Z., rei de
Jr 27.1 No princípio do reinado de Z., filho de
Jr 27.3 que vêm a Jerusalém ter com Z., rei de Judá.
Jr 27.12 E falei com Z., rei de Judá, conforme todas
Jr 28.1 no princípiio do reinado de Z., rei de Judá,
Jr 29.3 filho de Hilquias (os quais Z., rei de
Jr 29.21 Acabe, filho de Colaías, e de Z., filho de
Jr 29.22 O Senhor te faça como a Z . e como a
Jr 32.1 do Senhor, no ano décimo de Z., rei de Judá;
Jr 32.3 porque Z., rei de Judá, o tinha encerrado,
Jr 32.4 e Z7, rei de Judá, não escapará das mãos dos
Jr 32.5 e ele levará Z. para a Babilônia e ali estará
Jr 34.2 Deus de Israel: Vai, e fala a Z., rei de Judá,
Jr 34.4 ouve a palavra do Senhor, ó Z., rei de Judá.
Jr 34.6 Jeremias, o profeta, a Z., rei de Judá,
Jr 34.8 Jeremias, depois que o re iZ . fez concerto
Jr 34.21 E até o rei Z., rei de Judá, e seus príncipes
Jr 36.12 Acbor; e Gemarias, filho de Safã; e Z.,
Jr 37.1 E reinou o rei Z., filho de Josias, em lugar
Jr 37.3 Contudo, mandou o rei Z. a Jucal, filho de
Jr 37.17 E mandou o rei Z. soltá-lo. Então, o rei lhe
Jr 37.18 Disse mais Jeremias ao rei Z.: Em que tenho
Jr 37.21 Então, ordenou o rei Z. que pusessem Jeremias
Jr 38.5 E disse o rei Z.: Eis que ele está na vossa
Jr 38.14 Então, enviou o rei Z. e fez vir à sua
Jr 38.15 Disse Jeremias a Z.: Se eu ta declarar, com
Jr 38.16 Então, Jurou o rei Z. a Jeremias, em segredo,
Jr 38.17 Então, Jeremias disse a Z.: Assim diz o
Jr 38.19 Então, disse o re iZ . a Jeremias: Receio-me
Jr 38.24 Então, disse Z. a Jeremias: Ninguém saiba
Jr 39.1 No ano nono de Z., rei de Judá, no mês décimo,
Jr 39.2 No ano undécimo de Z., no quarto mês, aos nove
Jr 39.4 E sucedeu que, vendo-os Z., rei de Judá, e
Jr 39.5 os perseguiu; e alcançaram Z. nas campinas de
Jr 39.6 matou os filhos de Z. em Ribla, à sua
Jr 39.7 E arrancou os olhos a Z. e o atou com duas
Jr 44.30 a sua morte, como entreguei Z., rei de
Jr 49.34 no princípio do reinado de Z., rei de Judá, dizendo:
Jr 51.59 filho de Maaseias, indo ele com Z., rei de
Jr 52.1 Era Z. da idade de vinte e um anos quando
Jr 52.3 lançou fora da sua presença; e Z. se rebelou
Jr 52.5 cercada a cidade, até ao ano undécimo do rei Z..
Jr 52.8 seguiu o rei, e alcançaram Z. nas campinas de
Jr 52.10 degolou os filhos de Z. à sua vista e
Jr 52.11 E arrancou os olhos a Z. e o atou com duas

Gn 36.11 de Elifaz foram: Temã, Omar, Z., Gaetã e Quenaz.
Gn 36.15 o príncipe Omar, o príncipe Z., o príncipe Quenaz,

Z E FO M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s)
Strong (H6827); RNK Top 406 posição;
Nm 26.15 segundo as suas gerações: de

Nm 26.15 de Zefom, a família dos

Z.;

de Hagi, a

Js 18.28 e Z., e Elefe, e Jebus (esta é Jerusalém), e Gibeá,
2Sm 21.14 na terra de Benjamim, em Z., na sepultura de

ZELA M O S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: 2C o-l; RNK
Top 406 posição; Veja também : zelar;
2Co 8.21 pois Z. o que é honesto, não só diante do

ZELA N D O Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Zc-1; N°(s)
Strong (H7065); RNK Top 406posição; Veja tam bém : zelar;
Zc 1.14 Com grande zelo, estou Z. por Jerusalém

Z ELA R - Palavras Relacionadas: (zelamos-1; zelando-1; Ze
lei-1; zelo-43; zelou-1) Total de referencias d as palavras relacio
nadas: 48
Z E L E I Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Zc-2; RNK Top
405 posição; Veja tam bém : zelar;
Zc 8.2 diz o Senhor dos Exércitos:Z. por Sião corngrande
Zc 8.2 com grande zelo e com grande indignação Z7 por ela.
* (Zelei) repete na(s) referência(s); 2 vezes: Zc.8.2;

Z E L E Q U E Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 2Sm-1;1 Cr-1; N°(s) Strong (H6768); RNK Top 405 posição;
2Sm 23.37 Z., amonita; Naarai, beerotita, o que trazia as
lC r 11.39 Z., o amonita; Naarai, o berotita, escudeiro de

ZELO Ocorrências: 43 vezes - VT (30); N T (13) nos livros: Nm3;D t-l;2S m -l;lR s-l;2R s-2;Jó-l;Sl-4;Is-6;Ez-6;Jl-l;Sf-2;Z c-2;Jol;Rm -l;lCo-3;2Co-4;G l-2;Fp-l;Cl-l; N°(s) Strong (G2205, G2206,
H7065, H7068, H853); RNK Top 364posição; Veja tam bém : zelar;
Nm 25.11 de Israel, pois zelou o meu Z. no meio deles;
Nm 25.11 meio deles; de modo que no meu Z. não consumi os
Nm 25.13 perpétuo; porquanto teve Z. pelo seu Deus e fez
D t 29.20 a ira do Senhor e o seu Z. sobre o tal homem,
2Sm 21.2 Saul procurou feri-los no seu Z. pelos filhos de
lR s 14.22 do Senhor; e o provocaram a Z., mais do que todos
2Rs 10.16 Vai comigo e verás o meu Z. para com o Senhor. E
2Rs 19.31 de Sião, o que escapou; o Z. do Senhor fará isso.
Jó 5.2 Porque a ira destrói o louco; e o Z. mata o tolo.
SI 69.9 Pois o Z. da tua casa me devorou, e as afrontas dos
SI 78.58 altos e despertaram-lhe o Z. com as suas imagens
SI 79.5 para sempre? Arderá o teu Z. como fogo?
SI 119.139 O meu Z. me consumiu, porque os meus inimigos
se
Is 9.7 desde agora e para sempre; o Z. do Senhor dos
Is 26.11 confundir-se-ão por causa do Z. que tens do teu
Is 37.32 monte Sião, o que escapou; o Z. do Senhor dos
Is 42.13 homem de guerra, despertará o Z.; clamará, e fará
Is 59.17 por vestidura, e cobriu-se de Z., como de um manto.
Is 63.15 habitação. Onde estão o teu Z. e as tuas obras
Ez 5.13 Senhor, que tenho falado no meu Z., quando cumprir
Ez 23.25 E porei contra ti o meu Z., e usarão de indignação
Ez 36.5 Certamente, no fogo do meu Z., falei contra o
Ez 36.6 Jeová: Eis que falei no meu Z. e no meu furor,

Jz 7.25 dos midianitas, Orebe e Z.; e mataram Orebe na
Jz 7.25 e Z. mataram no lagar de Z., e perseguiram os
Jz 7.25 as cabeças de Orebe e de Z. a Gideão, dalém
Jz 8.3 dos midianitas, Orebe e Z.; que mais pude eu
SI 83.11 como a Orebe, e como a Zt; e a todos os seus
* (Zeebe) repete na(s) referência(s): 4 vezes: Jz. 7.25;

ZEFATÁ Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 2Cr-l; N°(s)
Strong (H6859); RNK Top 406 posição;

14.10 ordenaram a batalha no vale de Z., junto a Maressa.

ZEFA TE Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; N°(s) Strong
(H68S7); RNK Top 406 posição;

aos cananeus que habitavamem Z., e totalmente a

Z E F I Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s) Strong
(H6825); RNK Top 406 posição;
lC r 1.36 de Elifaz: Temã, e Omar, e Z ., e Gaetã, e

ZEFO

a família dos

Z E L A Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Js-l;2S m -l; N°(s)
Strong (H6762); RNK Top 405 posição;

Z E E B E Ocorrências: 6 vezes - VT (6) nos livros: Jz-5;Sl-l; N°(s)
Strong (H2062); RNK Top 401 posição;

Jz 1.17

Z.,

ZEFO N ITA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1;
N°(s) Strong (H3831); RNK Top 406posição;

* (Zedequias) repete na(s) referência(s): 2 vezes: 2Rs.25.7;

2Cr

ZELO

niH ü U iH itnniuiiiuu:

Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-2; N°(s)
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S f-l;A t-l;lP e-l; N°(s) Strong (G2207, G3402); RNK Top 404 posi
ção; Veja tam bém : zeloso;

Ez 38.19 Porque disse no meu Z ., no fogo do meu furor, que,
Ez 39.25 de toda a casa de Israel; terei Z . pelo meu santo nome.
J12.18 Então, o Senhor terá Z . da sua terra e se
Sf 1.18 mas, pelo fogo do seu Z ., toda esta terra
Sf 3.8 toda esta terra será consumida pelo fogo do meu Z ..
Zc 1.14 dos Exércitos: Com grande Z ., estou zelando
Zc 8.2 Zelei por Sião com grande Z . e com grande
Jo 2.17 do que está escrito: O Z . da tua casa me devorará.
Rm 10.2 dou testemunho de que têm Z . de Deus, mas não com
entendimento.
IC o 12.31 Portanto, procurai c o m Z . os melhores dons; e eu
IC o 14.1 o amor e procurai com Z . os dons espirituais,
IC o 14.39 irmãos, procurai, com Z ., profetizar e não
2Co 7.7 o vosso choro, o vosso Z . por mim, de
2Co 7.11 que temor, que saudades, que Z ., que vingança!
2Co 9.2 desde o ano passado, e o vosso Z . tem estimulado mui
tos.
2Co 11.2 estou zeloso de vós com Z . de Deus; porque vos
G14.17 Eles têm Z . por vós, não como convém; mas querem
G14.17 querem excluir-vos, para que vós tenhais Z . por eles.
Fp 3.6 segundo o Z ., perseguidor da igreja; segundo a
Cl 4.13 de que tem grande Z. por vós, e pelos que

Sf 3.10 rios da Etiópia os meus Z. adoradores, a
At 21.20 de judeus há que creem, e todos são Z. da lei.
IPe 3.13 é aquele que vos fará mal, se fordes Z. do bem?
Z E L O T E Ocorrências: 4 vezes - N T (4) nos livros: M t-l;M c-l;L c-l;A t-l; N°(s) Strong (G2208, G2581); RNK Top 403 posição;
M t 10.4 Simão, o Z ., e Judas Iscariotes, aquele que o traiu.
M c 3.18 e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Z.,
Lc 6.15 e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Z .;
At 1.13 Tiago, filho ae Alfeu, Simão, o Z ., e Judas,
Z E L O U Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; RNK Top
406posição; Veja também : zelar;
Nm 25.11 sobre os filhos de Israel, pois Z. o meu zelo no
Z E L Z A Ocorrências 1 vez - VT (1) no livro: lSm -1; N°(s)
Strong (H6766); RNK Top 406 posição;
ISm 10.2 no termo de Benjamim, em Z ., os quais te

* (zelo) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Nm. 25.11;, 2 vezes: Gl.4.17;
Z E M A R A I M Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Js-l;2 C r-l; N°(s) Strong (H6787); RNK Top 405 posição;

Z ELO FEA D E Ocorrências: 11 vezes - VT (11) nos livros:
N m -8;Js-l;l Cr-2; N°(s) Strong (H676S); RNK Top 396 posição;

Js 18.22 e Bete-Arabá, e Z., e Betei,
2Cr 13.4 em pé em cima do monte Z ., que está nas

Nm 26.33 Porém Z ., filho de Héfer, não tinha filhos,
Nm 26.33 e os nomes das filhas de Z. foram:
Nm 27.1 E chegaram as filhas de Z ., filho de Héfer,
Nm 27.7 As filhas de Z . falam retamente; certamente
Nm 36.2 que a herança do nosso irmão Z . se desse a
Nm 36.6 acerca das filhas de Z ., dizendo: Sejam
Nm 36.10 a Moisés, assim fizeram as filhas de Z ..
Nm 36.11 e Milca, e Noa, filhas de Z ., se casaram
Js 17.3 Z ., porém, filho de Héfer, o filho de Gileade,
lC r7 .1 5 e foi o nome do segundo Z .; e Z .
lC r 7.15 o nome do segundo Z .; e Z . teve filhas.

Z E M A R E U Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H6786); RNK Top 406posição;
Gn 10.18 e ao arvadeu, e ao Z ., e ao hamateu, e depois se
Z E M A R E U S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 1 Cr-1; N°(s)
Strong (H6786); RNK Top 406 posição;
lC r 1.16 e os arvadeus, e os Z ., e os hamateus.
Z E M I R A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s)
Strong (H2160); RNK Top 406 posição;

* (Zelofeade) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Nm.26.33;, 2 vezes
: 1 Cr 7.15;

lC r 7.8 E os filhos de Bequer: Z ., e Joás, e Eliézer, e

ZELO S Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Dt-3; N°(s)
Strong (H7065); RNK Top 404 posição; Veja tam bém : zelo;

Z E N A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1; N”(s) Strong
(H6799); RNK Top 406 posição;

Dt 32.16 estranhos o provocaram a Z .; com abominações o
irritaram.
D t 32.21 A Z . me provocaram com aquilo que não é Deus; com
Dt 32.21 portanto, eu os provocarei a Z . com os que não

Js 15.37 Z ., e Hadasa, e Migdal-Gade,
Z E N A S Ocorrência: 1 vez - N T (1) no livro: Tt-1; N°(s) Strong
(G2211); RNK Top 406 posição;

* (zelos) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Dt.32.21;

Tt3.13 com muito cuidado,

ZELO SO Ocorrências: 16 vezes - VT (10); N T (6) nos livros:
Êx-3;D t-3;Js-l;lRs-2;N a-l;At-l;2Co-l;Gl-2;Tt-l;Ap-l;
N-(s)
Strong (G2206, G2207, H706S, H7067, H7072); RNK Top 391 p o 
sição; Palavras Relacionadas: (zelosos-3); Total de referencias das
palavras relacionadas: 19

doutor 3a lei, e

Z E Q U E R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s)
Strong (H2144); RNK Top 406posição;
lC r 8.31 e Gedor, e Aiô, e

Êx 20.5 o Senhor, teu Deus, sou Deus Z „ que visito a
Êx 34.14 pois o nome do Senhor é Z .; Deus Z . é ele;
Dt 4.24 teu Deus, é um fogo que consome, um Deus Z . .
Dt 5.9 o Senhor, teu Deus, sou Deus Z ., que visito a
Dt 6.15 Senhor, teu Deus, é um Deus Z . no meio de ti,
Js 24.19 porquanto é Deus santo, é Deus Z ., que não
lR s 19.10 ele disse: Tenho sido muito Z . pelo Senhor, Deus
lR s 19.14 Eu tenho sido em extremo Z , pelo Senhor, Deus
Na 1.2 O Senhor é um Deus Z . e que toma vingança; o
At 22.3 verdade da lei de nossos pais, Z . para com Deus,
2Co 11.2 Porque estou Z . de vós com zelo de Deus; porque
G11.14 idade, sendo extremamente Z . das tradições de
G14.18 Ê bom ser Z ., mas sempre do bem e não somente
Tt 2.14 para si um povo seu especial, Z . de boas obras.
Ap 3.19 a todos quantos amo; sê, pois, Z . e arrepende-te.

Z..

Z E R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1; N°(s) Strong
(H6863); RNK Top 406posição;
Js 19.35 as cidades-fortes: Zidim, e Z ., e Hamate, e Racate,

ZE R Á Ocorrências: 24 vezes - VT (23) ; N T (1) nos livros: Gn-5;Nm-2;Js-6;lCr-8;2Cr-l;Ne-l;M t-l; N°(s) Strong (H2226); RNK
Top 383 posição;
Gn 36.13 os filhos de Reuel: Naate, Z., Samá e Mizá; estes
Gn 36.17 o príncipe Naate, o príncipe Z ., o príncipe Samá,
Gn 36.33 Belá; e Jobabe, filho de Z.} de Bozra, reinou
Gn 38.30 cuia mão estava o fio roxo; e chamaram o seu nome
Z ..
Gn 46.12 Er, e Onã, e Selá, e Perez, e Z .. Er e Onã,
Nm 26.13 de Z ., a família dos zeraítas; de Saul, a família
Nm 26.20 a família dos perezitas; de Z ., a família dos zeraítas.
Js 7.1 filho de Zabdi, filho de Z ., da tribo de
Js 7.17 de Judá, tomou a família de Z .; e, fazendo chegar

* (zeloso) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Êx.34.14;

ZELOSOS

Z.,

Ocorrências: 3 vezes - VT (1) ; N T (2) nos livros:
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Js7.17 e, fazendo chegar a família de Z homem por homem,
Js 7.18 Carmi, filho de Zabdi, filho de Z., da tribo de Judá.
Js 7.24 ele tomaram a Acã, filho de Z., e a prata, e a
Js 22.20 Não cometeu Acã, filho de Z., transgressão no
lC r 1.37 Os filhos de Reuel: Naate, Z., Samá e Mizá.
lC r 1.44 e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Z., de Bozra.
lC r 2.4 lhe deu à luz a Perez e a Z.\ todos os filhos de
lC r 2.6 E os filhos de Z.\ Zinri, e Etã, e Hemã, e Calcol,
lC r 4.24 foram: Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Z., e Saul,
lC r 6.21 seu filho, Ido, seu filho, Z., seu filho,
lC r 6.41 filho de Etni, filho de Z., filho de Adaías,
lC r 9.6 e dos filhos de Z.: Jeuel e seus irmãos, seiscentos
2Cr 14.9 E Z., o etíope, saiu contra eles, com um exército
Ne 11.24 de Mesezabel, dos filhos de Z ., filho de Judá,
M t 1.3 gerou de Tamar a Perez e a Z., e Perez gerou a

Z ER O R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: IS m -l; N°(s)
Strong (H6872); RNK Top 406 posição;
1 Sm 9.1 filho de Abiel, filho de

-l;2Sm- 14;lRs-3;lCr-8; N°(s) Strong (H6870); RNK Top 381 p o 
sição;
ISm 26.6 o heteu, e a Abisai, filho de Z., irmão de Joabe,
2Sm2. 13 também Joabe, filho de Z., e os servos de
2Sm2. 18 ali os três filhos de Z„ Joabe, Abisai e
2Sm 3.39 rei; estes homens, filhos de Z ,, são mais
2Sm 8.16 E Joabe, filho de Z., era sobre o exército; e
2Sm 14.1 pois, Joabe, filho de Z„ que o coração
2Sm 16.9 disse Abisai, filho de Z., ao rei: Por que
2Sm 16.10 tenho eu convosco, filhos de Z.1
. Ora, deixai-o
2Sm 17.25 a Abigail, filha de Naás, irmã de Z., mãe de Joabe.
2Sm 18.2 da mão de Abisai, filho de Z. e irmão de
2Sm 19.21 respondeu Abisai, filho de Z., e disse: Não
2Sm 19.22 tenho eu convosco, filhos de Z., para que hoje me
2Sm 21.17 Porém Abisai, filho de Z., o socorreu, e feriu o
2Sm 23.18 irmão de Joabe, filho de Z., era cabeça de
2Sm 23.37 o que trazia as armas de Joabe, filho de Z.;
lRs 1.7 com Joabe, filho de Z., e com Abiatar, o
lRs 2.5 que me fez Joabe, filho de Z., e o que fez aos
lRs 2.22 para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Z..
lC r 2.16 E foram suas irmãs Z. e Abigail; e foram os
lC r 2.16 e foram os filhos de Z.\ Abisai, e Joabe,
l C r l l . 6 Então, Joabe, filho de Z., subiu primeiro
lC r 11.39 o berotita, escudeiro de Joabe, filho de Z.\
lC r 18.12 Também Abisai, filho de Z., feriu a dezoito mil
lC r 18.15 E Joabe, filho de Z., tinha cargo do exército; e
lC r 26.28 filho de Ner, e Joabe, filho de Z.-, tudo quanto
lC r 27.24 Joabe, filho de Z., tinha começado a numerá-los,

lC r 6.6 e Uzi gerou a Z., eZ. gerou a Meraiote;
Ed 7.4 filho de Z., filho de Uzi, filho de Buqui,
Ed 8.4 Elioenai, filho de Z., e, com ele,
' (Zeraías) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lCr.6.6;

ZER A ITA S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Nm-2;1 Cr-2; N°(s) Strong (H2227); RNK Top 403 posição;
Nm 26.13 de Zerá, a família dos Z.-, de Saul, a família
Nm 26.20 família dos perezitas; de Zerá, a família dos Z..
lC r 27.11 mês, Sibecai, o husatita, dos Z.-, também em
lC r 27.13 mês, Maarai, o netofatita, dos Z.\ também em

ZERED A Ocorrências: 2 vezes - V T (2) nos livros: lR s-l;2C r-l;
N°(s) Strong (H6868); RNK Top 405 posição;
lRs 11.26 de Nebate, efraimita de Z., servo de Salomão
2Cr 4.17 fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Z..

ZER ED E Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Nm-l;Dt-3;
Na(s) Strong (H2218); RNK Top 403 posição;

* (Zeruia) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lCr.2.16;

ZETA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lCr-3; N°(s)
Strong (H2133, H2241); RNK Top 404 posição;

Nm 21.12 partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Z..
Dt2.13 e passai o ribeiro de Z.-, assim, passamos o
Dt2.13 ribeiro de Z.; assim, passamos o ribeiro de Z..
D t2.14 até passarmos o ribeiro de Z„ foram trinta e

lC r 7.10 Benjamim, e Eúde, e Quenaana, e Z., e Társis, e Aisaar.
lC r 23.8 filhos de Ladã; Jeiel, o chefe, e Z., e Joel, três.
lC r 26.22 dos filhos de Jeieli: Z. e Joel, seu irmão; estes

* (Zerede) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Dt.2.13;

ZER ER A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jz-1; N°(s) Strong

ZETAR Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Et-1; N°(s) Strong
(H224'2); RNK Top 406posição;

(H6888); RNK Top 406 posição;
até

Et 1.10 Bizta, Harbona, Bigtá, Abagta, Z .e a Carcas,

ZERES Ocorrências: 4 vezes - VI (4) nos livros: Et-4; N°(s)

Z IA Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lCr-l;Ed-l;N e-2;
N°(s) Strong (H2127, H6727); RNK Top 403 posição;

Strong (H2238); RNK Top 403 posição;
Et 5.10 e mandou vir os seus amigos e a Z., sua mulher.
Et 5.14 Então, lhe disse Z., sua mulher, e todos os seus
Et 6.13 E contou Hamã a Z., sua mulher, e a todos os seus
Et 6.13 Então, os seus sábios e Z., sua mulher, lhe

lC r 5.13 e Seba, e Jorai, e Jacâ, e Z., e Héber, ao
Ed 2.43 Os netineus: os filhos de Z., os filhos de Hasufa,
Ne 7.46 Os netineus: os filhos de Z., os filhos de Hasufa,
Ne 11.21 habitaram em Ofel; e Z. e Gispa presidiam

* (Zeres) repete na(s) referência(s): 2 vezes : Et.6.13;

ZIBA Ocorrências: 16 vezes - VT (16) nos livros: 2Sm-16; N°(s)
Strong (H6717); RNK Top 391 posição;

Z E R E T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s)
Strong (H6889); RNK Top 406 posição;

Z.,

2Sm 9.2 casa de Saul cujo nome era Z.\ e o chamaram que
2Sm 9.2 e disse-lhe o rei: És tu Z.1 E ele disse:
2Sm 9.3 de Deus? Então, disse Z. ao rei: Ainda há
2Sm 9.4 o rei: Onde está? E disse Z. ao rei: Eis que
2Sm 9.9 Então, chamou Davi a Z., moço de Saul, e disse-lhe:
2Sm 9.10 comerápâo à minha mesa. E tinhaZ . quinze
2Sm 9.11 E disse Z,. ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor,
2Sm 9.12 quantos moravam em casa de Z. eram servos de
Mefibosete.
2Sm 16.1 adiante do cume, eis que Z., o moço de
2Sm 16.2 E disse o rei a Z.\ Que pretendes com isto? E disse

IsareEtnã.

Z ER ET E-SA A R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1;
N°(s) Strong (H6890); RNK Top 406 posição;
Js 13.19 e Quiriataim, e Sibma, e

Z.,

Z.) , também

Z ER U IA Ocorrências: 26 vezes - VT (26) nos livros: ISm-

-2;Ed-2; N°(s) Strong (H2228); RNK Top 403 posição:

lC r 4.7 E os filhos de Hela:

filho de

lRs 11.26 mãe era mulher viúva, por nome

* (Zerá) repete na(s) referenciais): 2 vezes: Js.7.17;

Z.,

Z.,

ZERUA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; N°(s) Strong
(H6871); RNK Top 406posição;

Z ER A IA S Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lC r-

Jz 7.22 e o exército fugiu para

ZIBA

no monte do vale;

Z ER I Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s) Strong
(H6874); RNK Top 406posição;
lC r 25.3 de Jedutum, Gedalias, e Z . } e Jesaías, e
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16.2 pretendes com isto? E disse Z.\ Os jumentos são
16.3 o filho de teu senhor? E disse Z . ao rei: Eis que
16.4 Então, disse o rei a Z , : Eis que teu é tudo quanto
16.4 tem Mefibosete. E disse Z.\ Eu me inclino e
19.17 de Benjamim, como também Z ., servo da casa de
19.29 negócios? Já disse eu: Tu e Z ., reparti as terras.

* (Ziba) repete na(s) referência(s): 2 vezes : 2Sm.9.2; , 2 vezes :
2Sm.l6.2;, 2 vezes: 2Sm.l6.4;

Z IBEÃ O Ocorrências: 8 vezes - V T (8) nos livros: Gn-6;lCr-2;
N°(s) Strong (H6649); RNK Top 399posição;
Gn 36.2 heteu; Oolibama, filha de Aná, filho de Z ., heveu;
Gn 36.14 filha de Aná, filho de Z ., mulher de Esaú;
Gn 36.20 moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Z ., Aná,
Gn 36.24 E estes são os filhos de Z.\ Aiá e Aná; este é o
Gn 36.24 quando apascentava os jumentos de Z „ seu pai.
Gn 36.29 o príncipe Sobal, o príncipe Z ., o príncipe Aná,
lC r 1.38 de Seir: Lotã, e Sobal, e Z . } e Aná, e Disom,
lC r 1.40 Sefô, e Onã; e os filhos de Z . eram Aias e Aná.
* (Zibeão) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn.36.24;

Z ÍBIA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: 2R s-l;lC r-l;2 C r-l; N°(s) Strong (H6644, H664S); RNK Top 404 posição;
2Rs 12.1 Jerusalém; e era o nome de sua mãe Z ., de Berseba.
lC r 8.9 mulher, gerou a Jobabe, e a Z „ e a Messa, e a Malcã,
2Cr 24.1 Jerusalém; e era o nome de sua mãe Z ., de Berseba.

ZICLA G U E Ocorrências: 15 vezes - VT (15) nos livros: Js-2;lSm-7;2Sm-2;lCr-3;Ne-l; N°(s) Strong (H6860); RNK Top 392
posição;
Js 15.31 e Z ., e Madmana, e Sansana,
Js 19.5 e Z ., e Bete-Marcabote, e Hazar-Susa,
ISm 27.6 naquele dia, a cidade d e Z . (pelo que
ISm 27.6 a cidade de Z . (pelo que Z . pertence aos
ISm 30.1 seus homens ao terceiro dia a Z ., já os
ISm 30.1 Z ., e tinham ferido a Z ., e a tinham
ISm 30.14 a banda do sul de Calebe e pusemos fogo a Z ..
ISm 30.26 E, chegando Davi a Z ., enviou do despojo aos
2Sm 1.1 dos amalequitas e ficando Davi dois dias em Z .,
2Sm 4.10 logo lancei mão dele e o matei em Z ., cuidando
lC r 4.30 e em Betuel, e em Horma, e em Z .,
lC r 12.1 são os que vieram a Davi, a Z ., sendo ele
lC r 12.20 Voltando ele, pois, a Z ., passaram para ele, de
Ne 11.28 e em Z ., e em Mecona, e nos lugares da sua juris
dição;
* (Ziclague) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lSm.27.6; , 3 vezes :
lSm.30.1;

ZICR I Ocorrências: 12 vezes - VT (12) nos livros: Ê x-l;lC r-6;2Cr-3;Ne-2; N-(s) Strong (H2147); RNK Top 395 posição;
Êx 6.21 E os filhos de Isar: Corá, e Nefegue, e Z ..
lC r 8.19 E Jaquim, e Z ., e Zabdi,
lC r 8.23 e Abdom, e Z ., e Hanã,
lC r 8.27 e Jaaresias, e Elias, e Z ., filhos de Jeroão.
lC r9.15 filho de Mica, filho de Z ., filho de Asafe;
lC r 26.25 seu filho, e Jorão, seu filho, e Z ., seu filho,
lC r 27.16 era chefe Eliézer, filho de Z .; sobre os
2Cr 17.16 após ele, Amazias, filho de Z ., que
2Cr 23.1 Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Z ..
2Cr 28.7 E Z ., varão potente de Efraim, matou a Maaseias,
Ne 11.9 E Joel, filho de Z ., superintendente sobre eles; e
Ne 12.17 de Abias, Z.\ de Miniamim e de Moadias, Piltai;

ZID IM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1; N°(s) Strong
(H6661); RNK Top 406 posição;
Js 19.35 E eram as cidades-fortes: Z ., e Zer, e Hamate, e

ZIFA Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lC r-1; N°(s) Strong
(H2129); RNK Top 406posição;
lC r 4.16 os filhos de Jealelel: Zife, e Z ., e Uria e Asareel.

ZLMA

Z IFE Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros: Js-2;lSm-5;lCr-2;2Cr-l; N°(s) Strong (H2128); RNK Top 3 97posição;
Js 15.24 e Z ., e Telém, e Bealote,
Js 15.55 Maom, e Carmelo, e Z ., e Jutá,
ISm 23.14 em um monte no deserto de Z.\ e Saul o buscava
ISm 23.15 sua vida, Davi esteve no deserto de Z ., num bos
que.
ISm 23.24 eles e se foram a Z ., adiante de Saul;
ISm 26.2 e desceu ao deserto de Z ., e com ele três mil
ISm 26.2 de Israel, a buscar a Davi no deserto de Z ..
l C r 2.42 primogênito (estefoiopaid e Z . ) ; e Maressafoi
lC r 4.16 E os filhos de Jealelel: Z ., e Zifa, e Uria e Asareel.
2Cr 11.8 e a Gate, e a Maressa, e a Z .,
* (Zife) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lSm.26.2;

ZIFEU S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lSm -2; N°(s)
Strong (H2130); RNK Top 405 posição;
ISm 23.19 Então, subiram os Z . a Saul, a Gibeá, dizendo:
ISm 26.1 E vieram os Z . a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está

Z IFIO M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H6837); RNK Top 406 posição;
Gn 46.16 E os filhos de Gade: Z ., e Hagi, e Suni, e Esbom,

ZIFR O M Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s)
Strong (H2202); RNK Top 406 posição;
Nm 34.9 E este termo sairá até Z ., e as súas saídas serão

Z ILA Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Gn-3; N°(s)
Strong (H6741); RNK Top 404 posição;
Gn 4.19 o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Z ..
Gn 4.22 E Z . também teve a Tubalcaim, mestre de toda obra
G n4.23 a suas mulheres: Ada e Z ., ouvi a minha voz;

ZILET A I Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 1 Cr-2; N°(s)
Strong (H6769); RNK Top 405 posição;
lC r 8.20 e Elienai, e Z ., e Eliel,
lC r 12.20 e Micael, e Jozabade, e Eliú, e Z ., chefes

ZILPA Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Gn-7; N°(s)
Strong (H2153); RNK Top 400posição;
Gn 29.24 E Labão deu sua serva Z . por serva a Leia, sua filha.
Gn 30.9 de gerar, tomou também a Z ., sua serva, e
Gn 30.10 E aeu Z „ serva de Leia, um filho a Jacó.
Gn 30.12 Depois, deu Z ., serva de Leia, um segundo filho a
Jacó.
Gn 35.26 os filhos de Z ., serva de Leia: Gade e Aser. Estes
Gn 37.2 de Bila e com os filhos de Z ., mulheres de seu
Gn 46.18 Estes são os filhos de Z ., a qual Labão deu à sua

ZIM Ocorrências: 10 vezes - V T (10) nos livros: Nm-7;Dt-l;Js-2;
N°(s) Strong (H6790); RNK Top 397posição;
Nm 13.21 a terra desde o deserto de Z . até Reobe, à entrada
N m 20.1 a congregação, ao deserto de Z ., no mês primeiro, o
Nm 27.14 fostes no deserto de Z ., na contenda da
Nm 27.14 são as águas de Meribá de Cades, no deserto de Z „ )
Nm 33.36 e acamparam-se no deserto de Z ., que é Cades.
Nm 34.3 será desde o deserto de Z . até aos termos de
Nm 34.4 de Acrabim e passará até Z.-, e as suas saídas
Dt 32.51 em Cades, no deserto de Z ., pois me não
Js 15.1 de Edom, até o deserto de Z ., até à extremidade
Js 15.3 subida de Acrabim, e passa a Z ., e sobe do sul a
* (Zim) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Nm.27.14;

ZIM A Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lCr-2;2Cr-l;
N°(s) Strong (H2155); RNK Top 404 posição;
lC r6 .2 0 Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Z ., seu filho,
lC r 6.42 filho de Etã, filho de Z ., filho de Simei,

ZIMBRO
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N°(s) Strong (H2124, H2125, H2126); RNK Top 403 posição;

2Cr 29.12 e, dos gersonitas, Joá, filho de Z., e

ZIM BR O Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lRs-2;Sl-l;
N°(s) Strong (H7S74); RNK Top 404posição;
lR s 19.4 e se assentou debaixo de um Z.; e pediu em seu
lRs 19.5 e dormiu debaixo de um Z.; e eis que, então,
SI 120.4 Flechas agudas do valente, com brasas vivas de Z..

ZIM BRO S Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Jó-1; RNK Top
406 posição; Veja também : zimbro;
Jó 30.4 arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos

ZOFA

Z..

ZIN R Ã Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: G n -l;lC r-l;
N°(s) Strong (H2175); RNK Top 4 05posição;
Gn 25.2 E gerou-lhe Z., e Jocsã, e Medã, e Midiã, e
lC r 1.32 de Abraão, esta deu à luz a Z , e a Jocsã, e a

ZIN RI Ocorrências: 15 vezes - VT (15) nos livros: N m -l;lR s-7;2Rs-l;lCr-5;Jr-l; N°(s) Strong (H2174); RNK Top 392posição;
Nm 25.14 morto com a midianita, era Z., filho de Saiu,
lR s 16.9 E Z., seu servo, chefe de metade dos carros,
lRs 16.10 Entrou, pois, Z., e o feriu, e o matou, no ano
lRs 16.12 Assim, destruiu Z. toda a casa de Baasa, conforme
lRs 16.15 de Asa, rei de Judá, reinou Z. sete dias em
lR s 16.16 o povo que estava acampado: Z. tem conspirado e
lR s 16.18 E sucedeu que Z., vendo que a cidade era tomada,
lR s 16.20 Quanto ao mais dos atos de Z., e à conspiração que
2Rs 9.31 portas, disse ela: Teve paz Z., que matou a seu se
nhor?
lC r 2.6 E os filhos de Zerá: Z., e Etã, e Hemã, e Calcol,
lC r 8.36 a Alemete, e a Azmavete, e a Z.; e Z. gerou a Mosa,
lC r 8.36 Alemete, e a Azmavete, e a Z.; e Z . gerou a Mosa,
lC r 9.42 a Alemete, e a Azmavete, e a Z.; e Z, gerou a Mosa.
lC r 9.42 Alemete, e a Azmavete, e a Z.; e Z . gerou a Mosa.
Jr 25.25 e a todos os reis de Z., e a todos os reis de

lC r 4.37 e Z,, filho de Sifi, filho de Alom, filho de
lC r 23.10 os filhos de Simei: Jaate, e Z., e Jeús, e Berias;
lC r 23.11 E Jaate era o chefe, e Z., o segundo; mas Jeús e
2Cr 11.20 lhe deu os filhos; Abias, e Atai, e Z„ eSelomite.

ZO A Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: Nm-l;Sl-2;ls-3;Ez-l; N°(s) Strong (H6814); RNK Top 400 posição;
Nm 13.22 foi edificada sete anos antes de Z., no Egito).
SI 78.12 vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Z..
SI 78.43 sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Z.;
Is 19.11 loucos são os príncipes de Z.; o conselho dos
Is 19.13 tornaram os príncipes de Z., e enganados estão os
Is 30.4 os seus príncipes estão em Z., e os seus
Ez 30.14 Patros, e porei fogo em Z., e executarei juízos

ZO AR Ocorrências: 14 vezes - VT (14) nos livros: Gn-10;Êx-l;D t-l;Is-l;fr-l; N°(s) Strong (H6714, H6820); RNK Top 393 p o 
sição;
Gn 13.10 Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em
Gn 14.2 Semeber, rei de Zeboím, e ao rei de Bela (esta é Z.).
Gn 14.8 Zeboim, e o rei de Bela (esta é Z.) e ordenaram
Gn 19.22 ali chegado. Por isso, se chamou o nome da cidade
Gn 19.23 Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Z..
Gn 19.30 E subiu Ló de Z, e habitou no monte, e as suas duas
Gn 19.30 ele, porque temia habitar em Z.; e habitou numa
G n 23.8 face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Z..
Gn 25.9 no campo de Efrom, filho de Z., heteu, que
Gn 46.10 e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Z., e Saul, filho
Êx 6.15 e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Z., e Saul, filho
Dt 34.3 do vale de Jericó, a cidade daspalmeiras, até Z..
Is 15.5 fugiram os seus nobres para Z ., como a novilha de
Jr 48.34 Êleale e até Jaza; e, desde Z. até Horonaim, se
* (Zoar) repete na(s) referência(s): 2 vezes: Gn. 19.30;

* (Zinri) repete na(s) referência(s): 2 vezes : lCr.8.36; , 2 vezes :
1Cr. 9.42;

ZO BA Ocorrências: 12 vezes - VT (12) nos livros: lSm -l;2Sm -

ZIO R Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Js-1; N°(s) Strong

-6 ;lR s-l;l Cr-4; N°(s) Strong (H4480, H6678); RNK Top 395 p o 
sição;

(H6730); RNK Top 406posição;
Js 15.54 (que é Hebrom), e Z.: nove cidades e as

Z IPO R Ocorrências: 7 vezes - VT (7) nos livros: N m -5;Js-l;Jz-l;
N°(s) Strong (H6834); RNK Top 400 posição;
Nm 22.2 Viu, pois, Balaque, filho de Z., tudo o que Israel
Nm 22.4 tempo, Balaque, filho de Z., era rei dos moabitas.
Nm 22.10 a Deus: Balaque, filho de Z., rei dos moabitas,
Nm 22.16 Assim diz Balaque, filho de Z.\ Rogo-te que não
Nm 23.18 e ouve; inclina os teus ouvidos a mim, filho de Z..
Js 24.9 também Balaque, filho de Z„ rei dos moabitas,
Jz 11.25 do que Balaque, filho de Z., rei dos

Z ÍP O R A Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: Êx-3; N°(s)
Strong (H6855); RNK Top 404 posição;
Êx 2.21 com aquele homem; e ele deu a Moisés sua filha Z.,
Êx 4.25 Então, Z. tomou uma pedra aguda, e circuncidou o
Êx 18.2 sogro de Moisés, tomou a Z., a mulher de

ZIVE Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: lRs-2; N°(s)
Strong (H2099); RNK Top 405 posição;
lR s 6.1 sobre Israel, no mês de Z. (este é o mês
lR s 6.37 se pôs o fundamento da Casa do Senhor, no mês de

ISm 14.47 Edom, e contra os reis de Z., e contra os
2Sm 8.3 filho de Reobe, rei de Z., indo ele a virar a
2Sm 8.5 a Hadadezer, rei de Z.; porém Davi feriu
2Sm 8.12 dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Z..
2Sm 10.6 de Bete-Reobe e dos siros de Z . vinte mil homens
2Sm 10.8 da porta, mas os siros de Z. e Reobe e os homens
2Sm 23.36 Igal, filho de Natã, de Z.; Bani, gadita;
lR s 11.23 que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Z.,
lC r 18.3 feriu a Hadadezer, rei de Z., junto a Hamate,
lC r 18.5 ajudar a Hadadezer, rei de Z.; porém dos siros
lC r 18.9 destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Z.,
lC r 19.6 da Mesopotâmia, e da Síria de Maaca, e de Z..

Z O B EB A Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lCr-1; N°(s)
Strong (H6637); RNK Top 406posição;
lC r 4.8 E Coz gerou a Anube e a Z.; e as famílias de

Z O E L E T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: lRs-1; N°(s)
Strong (H2120); RNK Top 406 posição;
lR s l.9 cevadas, junto à pedra de Z., que está junto

Z O E T E Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: 1 Cr-1; N°(s) Strong
(H2105); RNK Top 406 posição;
lC r 4.20 e Tilom; e os filhos de Isi: Z. e Ben- Z.;

ZIZ Ocorrência: 1 vez - VT (1)no livro: 2C r-l; N°(s)Strong

ZO FA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros:lCr-2; N°(s)

(H6732); RNK Top 406 posição;

Strong (H6690); RNK Top 405 posição;

2Cr 20.16 que sobem pela ladeira de Z., e os achareis no

ZIZ A

lC r 7.35 filhos de seu irmão Helém: Z., e Imna, e Seles, e
Amai.
Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: lCr-3;2C r-l; \ lC r 7.36 Os filhos de Z.: Suá, e Harnefer, e Suai, e Beri, e Inra,
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ZO FAI Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: lCr-1; N°(s) Strong
(H6689); RNK Top 406 posição;

-2;N e-l;Sl-l; N°(s) Strong (H3932); RNK Top 403 posição; Veja
tam bém : zom bar;

lC r 6.26 os filhos de Elcana foram Z. seu filho, e seu

2Cr 30.10 Manassés até Zebulom; porém riram-se e Z. deles.
2Cr 36.16 Porém Z. dos mensageiros de Deus, e desprezaram
Ne 2.19 amonita, e Gesém, o arábio, Z. de nós, e
SI 119.51 Os soberbos Z. grandemente de mim; apesar

ZO FAR Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Jó-4; N°(s)
Strong (H6691); RNK Top 403 posição;
Jó 2.11 o temanita, e Bildade, c suíta, e Z., o
Jó 11.1 Então, respondeu Z., o naamatita, e disse:
Jó 20.1 Então, respondeu Z., o naamatita, e disse:
Jó 42.9 temanita, e Bildade, o suíta, e Z., o naamatita, e

ZO M BA RÁ S Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Jó-l;S l-l; N°(s) Strong (H3932); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: zombar;
Jó 11.3 hão de calar os homens? E Z. tu sem que
SI 59.8 tu, Senhor, te rirás deles; Z. de todos os gentios.

ZO FIM Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s) Strong
(H6839); RNK Top 406posição;
Nm 23.14 o tomou consigo ao campo de

Z.,

ZO M BA REI Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Pv-1; RNK

ao cume de Pisga;

Top 406 posição; Veja também : zombar;

ZO M BA Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: 2Rs-l;Jó-l;Is-

Pv 1.26 rirei na vossa perdição e

-l;Jr-l; N°(s) Strong (H2048, H3932); RNK Top 403 posição; Veja
também : zombar;

vindo o vosso temor,

ZO M BA REIS Ocorrência: 1 vez - V T (1) no livro: Jó-1; N°(s)
Strong (H2048); RNK Top 406 posição; Veja também : zombar;

2Rs 19.21 de Sião, te despreza, de ti Z.\ afilha de
Jó 13.9 Ou zombareis dele, como se Z. de qualquer homem?
Is 37.22 de Sião, te despreza e de ti Z.; a filha de
Jr 20.7 de escárnio todo o dia; cada um deles Z. de mim.

Jó 13.9 ele vos esquadrinhasse? Ou Z. dele, como se

ZO M BA RIA Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Jó-l;Sl-3; N°(s) Strong (H3933, H7047'); RNK Top 403 posição; Veja
tam bém : zom bar;

ZO M BA D O R Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;P v-l; N°(s) Strong (H3887); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: zom ba;

Jó 34.7 Que homem há como Jó, que bebe a Z. como água?
SI 44.13 vizinhos, o escárnio e a Z. daqueles que
SI 79.4 vizinhos, o escárnio e a Z. dos que estão à
SI 123.4 está sobremodo farta da Z. daqueles que

Gn 19.14 a cidade. Foi tido, porém, por .Z. aos
Pv 21.24 ao soberbo e presumido, Z. é seu nome;

ZO M BA RIA S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: H c-l;
RNK Top 406posição; Veja também : zom baria;

ZO M BA D O RES Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros:
Jó-l;S l-l;Jr-l; N°(s) Strong (H2049); RNK Top 404 posição; Veja
também : zom ba;

Hc 1.10 reis e dos príncipes farão

Jó 17.2 Porventura, não estão Z. comigo? E os meus
SI 35.16 Como hipócritas Z. nas festas, rangiam os
Jr 15.17 assentei no congresso dos Z., nem me

Z.-,

eles se rirão

ZO M BA ST E Ocorrências: 4 vezes - VT (4) nos livros: Nm-l;Jz-3; N°(s) Strong (H2048, H5953); RNK Top 403 posição; Veja
também : zombar;

ZO M BA I Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; RNK Top
406posição; Veja também : zombar;
Jó 21.3 Sofrei-me, e eu falarei; e, havendo eu falado,

Z.,

Nm 22.29 disse à jumenta: Porque Z. de mim; tomara
Jz 16.10 Dalila a Sansão: Eis que Z. de mim e me
Jz 16.13 Dalila a Sansão: Até agora Z. de mim e me
Jz 16.15 o teu coração? Já três vezes Z. de mim e

Z..

ZO M BA M Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Jó-l;Sl-2;Pv-2; N°(s) Strong (H3887, H3932); RNK Top 402 posição; Veja
também : zom bar;

ZOMBAVA Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Gn-l;lR s -l; N°(s) Strong (¥12048); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: zombar;

Jó 16.20 Os meus amigos são os que Z. de mim; os meus
SI 22.7 Todos os que me veem Z. de mim, estendem os
SI 80.6 vizinhos; e os nossos inimigos Z. de nós entre si.
Pv 14.9 Os loucos Z. do pecado, mas entre os retos há boa von
tade.
Pv 30.17 Os olhos que Z. do pai ou desprezam a obediência

Gn 21.9 Agar, a egípcia, que esta_tinha dado a Abraão,
lRs 18.27 que, ao meio-dia, Elias Z. deles e dizia:

Z..

ZOM BAVAM Ocorrências: 4 vezes - VT (1); N T (3) nos li
vros: 2Rs-l;Lc-3; N°(s) Strong (G1592, G1702, H7046); RNK Top
403 posição; Veja também: zom bar;

ZO M BA N D O Ocorrências: 2 vezes - N T (2) nos livros: Mc-l;A t-l; N°(s) Strong (G5512); RNK Top 405 posição; Veja tam 
bém: zombar;

2Rs 2.23
Lc 16.14
Lc 22.63
Lc 23.35

M c 15.31 diziam uns para os outros, Z.: Salvou os
At 2.13 E outros, Z ., diziam: Estão cheios de mosto.

pequenos saíram da cidade, e Z. dele, e
avarentos, ouviam todas essas coisas e Z dele.
os homens que detinham Jesus Z. dele, ferindo-o.
E também os príncipes Z. dele, dizendo:

ZO R Á Ocorrências: 10 vezes - VT (10) nos livros: Js-2;Jz-6;2Cr-l;N e-l; N°(s) Strong (H4480, H6681, H6S81); RNK Top 397 p o 
sição;

ZO M BAR - Palavras Relacionadas: (zomba-4; zombai-1;
zom bam -5; zombando-2; zom bará-2; zom baram-4; zombarás-2;
zombarei-1; zombareis-1; zom baria-4; zom barias-1; zombaste-4;
zom bava-2; zom bavam -4) Total de referencias das palavras re
lacionadas: 37

Js 15.33 Nas planícies: Estaol, e Z., e Asná,
Js 19.41 foi o termo da sua herança Z., e Estaol, e Ir-Semes,
Jz 13.2 E havia um homem de Z., da tribo de Dã, cujo nome
Jz 13.25 em quando para o campo de Dã, entre Z. e Estaol.
Jz 16.31 com ele, e sepultaram-no entre Z. e Estaol, no
Jz 18.2 homens valorosos, de Z. e de Estaol, a
Jz 18.8 voltaram a seus irmãos, a Z , e a Estaol; e seus
Jz 18.11 da tribo dos danitas, de Z. e de Estaol,
2Cr 11.10 e a Z., e a Aijalom, e a Hebrom, que estavam em
Ne 11.29 e em En-Rimom, e em Z., e em Jarmute;

ZO M BA RÁ Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: Sl-l;Jr-l;
RNK Top 405 posição; Veja também : zom bar;
SI 2.4 que habita nos céus se rirá; o Senhor Z. deles.
Jr 9.5 E Z. cada um do seu próximo, e não falam a

ZOMBARAM Ocorrências: 4 vezes - V T (4) nos livros: 2Cr378
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ZORATEUS

ZO RATEUS Ocorrências: 2 vezes - VT (2) nos livros: 1 Cr-2;
RNK Top 405posição;
lC r 2.53 os misraeus; destes saíram os Z . e os estaoleus.
lC r 4.2 a Aumai e a Laade; estas são as famílias dos Z..

ZO REUS Ocorrência: 1 vez - VT (l)n o livro: lCr-1; RNK Top
406 posição;
lC r2 .5 4 e metade dos manatitas, e os

Z..

ZUZINS

Strong (H6686); RNK Top 402 posição;
Nm 1.8 de Issacar, Natanael, filho de Z.-,
Nm 2.5 e Natanael, filho de Z., será príncipe dos
Nm 7.18 oferta Natanael, filho de Z., príncipe de Issacar.
Nm 7.23 um ano; esta foi a oferta de Natanael, filho de Z..
Nm 10.15 tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Z..

Z U FE Ocorrências: 3 vezes - VT (3) nos livros: lSm -2;lC r-l;
N°(s) Strong (H6689); RNK Top 404 posição;

ZO R O B A BEL Ocorrências: 26 vezes - VT (22) ; N T (4)
nos livros: lCr-2;Ed-6;Ne-3;Ag-7;Zc-4;Mt-2;Lc-2; N°(s) Strong
(G2216, H2216, H2217); RNK Top 381 posição;

ISm 1.1 filho de Eliú, filho de Toú, filho de Z., efrateu.
ISm 9.5 eles, então, à terra de Z „ Saul disse para o
lC r 6.35 filho de Z., filho de Elcana, filho de Maate, filho

lC r 3.19 E os filhos de Pedaías: Z . e Simei; e os
lC r 3.19 e Simei; e os filhos de Z.: Mesulão, e
Ed 2.2 os quais vieram com Z., Jesua, Neemias,
Ed 3.2 seus irmãos, os sacerdotes, e Z., filho de
Ed 3.8 no segundo mês, começaram Z., filho de
Ed 4.2 chegaram-se a Z . e aos chefes dos pais e
Ed 4.3 Porém Z., e Jesua, e os outros chefes dos pais
Ed 5.2 Então, se levantaram Z., filho de Sealtiel, e
Ne 7.7 os quais vieram com Z., Jesua, Neemias,
Ne 12.1 e levitas que subiram com Z., filho de
Ne 12.47 o Israel, já nos dias de Z . e nos dias de
Ag 1.1 ministério do profeta Ageu, a Z ., filho de
Ag 1.12 Então, ouviu Z., filho de Sealtiel, e Josué,
Ag 1.14 levantou o espírito de Z., filho de
Ag 2.2 Fala agora a Zl, filho de Sealtiel, príncipe
Ag 2.4 Ora, pois, esforça-te, Z., diz o Senhor, e
Ag 2.21 Fala a Z ., príncipe de Judá, dizendo; Farei
Ag 2.23 dos Exércitos, te tomarei, ó Z., filho de
Zc 4.6 Esta é a palavra do Senhor a Z., dizendo: Não
Zc 4.7 ó monte grande? Diante de Z., serás uma
Zc 4.9 As mãos de Z . têm fundado esta casa, também as
Zc 4.10 vendo o prumo na mão de Z.; são os sete
M t 1.12 gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Z.,
M t 1.13 e Z . gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a
Lc 3.27 e Joanã, de Resa, e Resa, de Z ., e
L c3.27 de Resa, e Resa, de Z., e Z „ de

ZU R Ocorrências: 5 vezes - V T (5) nos livros: Nm-2;Js-l;lCr-2;
N°(s) Strong (H6698); RNK Top 402 posição;

* (Zorobabel) repete na(s) referência(s): 2 vezes: lCr.3.19;, 2 vezes :
Lc.3.27;

ZUAR Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Nm-5; N°(s)

Nm 25.15 morta era Cosbi, filha de Z ., cabeça do povo da
Nm 31.8 a Evi, e a Requém, e a Z., e a Hur, e a
Js 13.21 de Midiã, e Evi, e Requém, e Z., e Hur, e
lC r 8.30 primogênito Abdom, depois Z., e Quis, e Baal, e
Nadabe,
lC r 9.36 primogênito Abdom, depois Z., e Quis, e Baal, e

Z U R IEL Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Nm-1; N°(s)
Strong (H6700); RNK Top 406posição;
Nm 3.35 gerações de Merari será

Z.,

filho de Abiail;

ZURISADAI Ocorrências: 5 vezes - VT (5) nos livros: Nm-5;
N°(s) Strong (H6701); RNK Top 402 posição;
Nm 1.6 de Simeão, Selumiel, filho de Z.;
N m 2.12 Simeão; e Selumiel, filho de Z., será príncipe
Nm 7.36 dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Z..
Nm 7.41 ano; esta foi a oferta de Selumiel, filho de Z..
Nm 10.19 dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Z..

ZU RR A R Á Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Jó-1; N"(s)
Strong (H5101); RNK Top 406posição;
Jó 6.5 Porventura, Z . o jumento montês junto à relva?

ZU ZIN S Ocorrência: 1 vez - VT (1) no livro: Gn-1; N°(s)
Strong (H2104); RNK Top 406posição;
Gn 14.5 em Asterote-Carnaim, e aos Z . em Hã, e aos
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Concordância Bíblica Exaustiva Joshua em

4 volumes

foi elaborada com o propósito de auxiliá-lo na compreensão
da Palavra de Deus. São 3.816 páginas, com um repertório de
2 7.820 vocábulos e 706.865 citações bíblicas
), nas quais esses vocábulos aparecem. Também é in
formada a quantidade de vezes em que os termos são citados

{livro, capítulo e

versículo

tanto no Antigo como no Novo Testamento e num mesmo
versículo. E cada palavra-chave é identificada pela numeração
usada na Concordância Bíblica de Strong — uma das princi
pais referências internacionais de catalogação de palavras — , a
fim de auxiliá-lo em sua pesquisa junto a outras fontes.

Concordância Bíblica, a obra
possui ainda dois apêndices. O Apêndice A reúne as referências
Além da seção chamada de

de todos os conectivos como artigos e preposições. São vocá
bulos que ocorrem centenas de vezes, mas que não possuem
grande relevância para a pesquisa. No
estão as pa
lavras que mais aparecem na Bíblia. A listagem contém todos
os vocábulos e está disposta em ordem decrescente do número
de vezes em que o vocábulo é citado.

Apêndice B,
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