
Vocação 

Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento.Romanos 11:29 

Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, Efésios 4:1 

Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; Efésios 

4:4 

Cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7:20 

Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da 

nossa confissão,Hebreus 3:1 

Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais 

tropeçareis. 2 Pedro 1:10 

Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o 

desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder; 2 Tessalonicenses 1:11 

Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, 

nem muitos os nobres que são chamados. 1 Coríntios 1:26 

Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais 

as riquezas da glória da sua herança nos santos; Efésios 1:18 

Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio 

propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos; 2 Timóteo 1:9 

Prêmio/Galardão da justiça 
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal 

maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9:24 

Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha.Provérbios 3:35 

O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22:4 

E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio; mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. 1 

Coríntios 9:17 

Ora, o que planta e o que rega são um; mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 

3:8 

Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. 2 João 1:8 

Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses 3:24 

Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Hebreus 10:35 

Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus 5:46 

E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12 

E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna; para que, assim o que semeia como o que ceifa, 

ambos se regozijem.João 4:36 

Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e 

sereis filhos do Altíssimo; porque ele é benigno até para com os ingratos e maus.Lucas 6:35 

E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o 

galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de 

destruíres os que destroem a terra.Apocalipse 11:18 

Prêmio/Galardão da injustiça 
Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio 

da injustiça; 2 Pedro 2:15 

Ai deles! porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram 

na contradição de Coré.Judas 1:11 
Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles; aliás, não tereis galardão junto 

de vosso Pai, que está nos céus. Mateus 6:1 

Recebendo o galardão da injustiça; pois que tais homens têm prazer nos deleites quotidianos; nódoas são eles e 
máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco; 2 Pedro 2:13 
E, quando orares, não sejas como os hipócritas; pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas 
das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.Mateus 6:5 
Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas 
ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6:2 
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