
EFÉSIOS [1] 
 
3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou 
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo;  
4 como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos 
e irrepreensíveis diante dele em amor;  
5 e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, 
segundo o beneplácito de sua vontade,  
6 para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado;  
7 em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, 
segundo as riquezas da sua graça,  
8 que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência,  
9 fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que 
nele propôs  
10 para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas 
as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra,  
11 nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados 
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua 
vontade,  
12 com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos 
esperado em Cristo;  
13 no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa 
salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da 
promessa,  
14 o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para 
o louvor da sua glória.  
15 Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus 
e do vosso amor para com todos os santos, 
 
I PEDRO [1] 
 
3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua 
grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de 
Jesus Cristo dentre os mortos, 
4 para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcescível, reservada nos 
céus para vós, 
5 que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que 
está preparada para se revelar no último tempo; 
6 na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, 
estejais contristados por várias provações, 
 
II CORINTIOS [1] 
 
3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias 
e Deus de toda a consolação,  
4 que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos 
consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós 
mesmos somos consolados por Deus.  
5 Porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também 
por meio de Cristo transborda a nossa consolação.  
6 Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação; ou, se somos 
consolados, para vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência 
as mesmas aflições que nós também padecemos; 


